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Cultura unui popor reflect  gândirea,
sim irea, înf ptuirile sale - modalitatea de a
fiin a în lume. Ea se întemeiaz  pe un tipar
specific originar i apoi se perfecteaz i se
moduleaz  de-a lungul veacurilor. În acest
proces de gesta ie, important  r mâne expe-
rien a dintâi, rezultând din contactul dintre
structura spiritual  a acelui popor i exis-
ten . Aceast  multipl  experien  primor-
dial  cu lumea, cu via a, va alc tui z min-
tele adânci pe temeiul c rora se creeaz  ulte-
rior ceea ce este autentic pentru poporul
respectiv.

Astfel, tezaurul folcloric alc tuie te baza
a ceea ce are specific cultura unui neam, la
care se adaug  fapta marilor creatori a c ror
oper  este nehibridizat , ci se înscrie în
spiritualitatea originar . „Experien a su-
fleteasc  str veche este pentru noi cea im-
portant ... experien a uman  primitiv ”, afir-
ma D. Caracostea.

Ca atare, c utând s  identific m cons-
tantele spiritualit ii române ti, vectorii pe
care s-a desf urat viziunea românului asu-
pra existen ei în general i asupra propriei
sale condi ii destinale, ne adres m în primul
rând crea iei anonime. Ea a instituit „aprio-
rismul românesc”, albia modelatoare a cul-
turii noastre. Mircea Eliade scrie: „Capodo-
perele spiritualit ii române ti apar in fol-
clorului capodoperele liricii române ti r mân
poeziile populare Miori a i Me terul
Manole”.

a cum afirmam în studiul Repere în
spiritualitatea româneasc  (Ed. Timpul,
2002), consider m c  factorul definitoriu al
constela iei valorilor culturii române ti este
deschiderea, i anume, deschiderea întru
dep ire i eliberare spiritual . Vectorii
energetici principali al acestei deschideri sunt
urm toarele:

- fenomenologia via a-moarte-rena -
tere, reflectat  de triada zeilor traci Zamolxis-
Orfeu-Dionysos;

- spiritul în imilor, datorat prezen ei
mun ilor în miezul peisajului românesc.

George POPA

Este cunoscut faptul c  în perioada ele-
nistic , în scopul de a- i regenera panteonul,
Grecii au împrumutat doi zei de la traci: Orfeu
i Dionysos. Împreun  cu Zamolxis (sau Za-

molxis), personajul mitic principal al daco-
ge ilor, Orfeu i Dionysos se afl  uni i prin
constanta nemuririi dobândit  printr-o
moarte ini iatic ; consider m c  cei trei zei
i constanta lor metafizic , deschiderea

spre nemurire, alc tuie te temeiul dintâi al
spiritualit ii române ti.

Zamolxis (sau Zalmoxis), personaj istoric
misterios despre care dau m rturie, între al ii,
Platon, Herodot, Strabon, Jordanes, a fost
filosof, medic, profet i rege al Tracilor. Dup
ce primise înv tur  de la filosofii preso-
cratici i de la Egipteni, se retrage timp de
trei ani (ciclu al absen ei pe care îl afl m i în
mitul lui Zarathustra i al lui Iisus) într-o
pe ter  unde are loc o „moarte purificatoare”,
dup  care devine zeu nemuritor; este adorat
ca atare i predic  ge ilor ideea nemuririi.
Herodot scria: „Ge ii nu cred c  mor; cel
pierit merge la zeul lor Zamolxis”. Iulian
Apostatul: Zamolxis le-a întip rit Ge ilor
în inim  c  ei nu mor, ci numai î i schimb
locuin a”.

Astfel, a a cum am men ionat i în alte
lucr ri, esen a mitului zamolxic este cons-
tituit  de parcurgerea fenomenologiei
trifazice: via a comun , moarte ini iatic
rena tere la un nivel existen ial superior, -
nemurirea.

În privin a lui Dionysos, care se con-
funda cu zeul na ional al tracilor, Sabazius,
i esen a cultului s u se referea de asemenea

la ideea nemuririi urmând unei mor i ritualice.
Dionysos trece de repetate ori prin moarte

i reînvie tot de atâtea ori. La greci Dionysos
devine principiul purificator al orfismului
elen, principiu prin care sufletul se salveaz

de ciclul rena terilor repetate i dobânde te
din nou sfera cereasc .

În timp ce Dionysos este expresia mitic
a exuberan ei vie ii, a panvitalismului daco-
ge ilor, mitul lui Orfeu este cea a muzicii
în eleas  ca tensiune sufleteasc  nem rgi-
nit , ca aspira ie spre inefabil. Astfel, cele
dou  mituri se completeaz  între ele: pe de o
parte, afirmarea deplin ii finitului, a con-
di iei umane vie uit  la suprem  ardere, iar
pe de alt  parte, n zuin a orfic  spre nesfâr-
ire mergând pân  ie irea din orice condi-
ionare în indeterminabil, în negr it.

Trecerea prin moarte a lui Orfeu reflect
fiin a muzicii: moartea repetat  de la sunet la
sunet conducând la învierea perpetu  de la
sunet la sunet. Astfel, tr irea muzicii ca pe
o sfâ iere l untric  între fiin i nefiin
urmat  de rena tere perpetu ne este spe-
cific i, sosit  din straturi adânci de la su-
fletul trac, ea se reflect  în voca ia particular
a românului pentru muzic , i totodat  în
starea de dor, care este starea orfic : tensiune
„dulce-dureroas ” infinit  în care se îmbin
deschiderea c tre via , c tre moarte, c tre
înviere, bios-tanatos-bios.

Aceast  procesualitate, pe care noi am
denumit-o „structur  zamolxic ”, constituie
matricea modelatoare originar  a culturii ro-
mâne ti. Ea posed  drept virtute activ  prin-
cipal  faptul c  simbolizeaz , pentru autoh-
tonii acestui p mânt, o ans  peren  de mân-
tuire i rena tere.

Precum am ar tat, structura zamolxic  o
întâlnim, în primul rând în voca ia românului
pentru muzic i în starea de dor. De ase-
menea în crea iile de prim ordin ale culturii
noastre, precum balada Miori ei, legenda
Me terului Manole, lirica eminescian , com-
plexul brâncu ian de la Tg. Jiu .a.

a cum am analizat, în Spa iul poetic
eminescian, (ed. Junimea, 1983), dorul este
o stare de tensiune continu , n zuin a atin-
gerii unei complementarit i care s  înf p-
tuiasc  o integralitate la dimensiuni cosmice,

Tripticul originilor:
Zamolxis-Orfeu-Dionysos
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o osmoz  total . Or, contopirea absolut  cu
cel lalt, cu natura, nu este posibil , fiind vor-
ba de realit i inepuizabile prin cunoa tere
i prin tr ire. Aceast  neîmplinire infinit

dorit , dar dramatic resim it  ca irealiza-
bil , este caracteristica esen ial  a dorului.
Ca atare, dorul constituie o tensiune su-
fleteasc  mereu deschis  pentru c inta se
dep rteaz  neîncetat i r mâne cu neputin
de definit: o sete, un adânc asemenea uit rii
celei oarbe, cum scrie Eminescu în Lucea-

rul.
În balada Miori ei are loc valorizarea on-

tologic  a mor ii. Eroul vrâncean parcurge
fenomenologia via -moarte ini iatic -re-
na tere. Împlinirea existen ial  suprem  se
petrece în urma unei mor i conceput  ca o
nunt  cu natur , care înve nice te fiin area
de model uman. Este cea mai exemplar
crea ie în spiritul ancestralit ii autohtone.
În legenda Me terului Manole, eroul trece
prin moartea fizic  pentru a se înve nici spiri-
tual în crea ia sa - stire-nalt / Cum n-
a mai fost alt .

Fenomenologia trifazic  -, via -moarte
(ritualic , purificatoare, ini iatic ) - rena tere,
caracteristic  a derul rii muzicii i vie ii o
reg sim de asemenea în crea ia lui Eminescu.
Între altele, în Od (în metru antic), dar cea
mai ampl  devenire în cele trei momente
„zamolxice”, are loc în Luceaf rul.Aici moar-
tea purificatoare a eonului de sus are loc prin
cele trei coborâri în lumea uman , dup  care
i prin care, are rena terea la propria con-
tiin i stare - a increatului.

Complexul brâncu ian de la Tg. Jiu este
conceput în rela ie cu elementele spa iului
fizic din jur, din care ia na tere, în care î i
petrece traiectoria existen ial i din care
iradiaz  apoi în nem rginire, parcurgând fe-
nomenologia tristadial : spa iul genezei,
spa iul vie ii, spa iul reîntoarcerii i absorb iei
în universal. Aceste trei cicluri concentrând
istoria fiin rii omene ti sunt în iruite pe un
ax format din: apa Jiului, Masa T cerii, Poar-
ta S rutului, Coloana nesfâr irii.

Este bine cunoscut  prietenia românului
cu natura, solidarizarea pân  la confundare
cu întreaga fire. Atributul esen ial al viziunii
noastre folclorice este deschiderea afectiv
cosmic . Omul folclorului se simte aflat la
întâlnirea unor semnale, a unor mesaje venind
din tot cuprinsul firii. Pe de alt  parte, fiecare
act, fiecare gest al s u are ne tiute ecouri,
coresponden e în cadrul armoniei univer-
sale. Mai mult, folclorul integreaz  realul în

mitic, transfigurându-l i mai sus, solidari-
zeaz  transcendentul cu imanentul, zilnicul
cu divinul. Dintre elementele naturii, muntele
este învestit de român cu cea mai larg  des-
chidere sufleteasc i spiritual .

Lucian Blaga, în cartea Spa iul mioritic,
aplicând culturii noastre teoria orizonturilor
stilistice, formulat  de Leo Frobenius i dez-
voltat  mai ales de Oswald Spengler, con-
sidera c  matricea modelatoare a culturii
noastre este constituit  de spa iul ondulat -
deal-vale - exprimat de primele versuri din
balada Miori ei. Aceast  concep ie nu a fost
îns  adoptat  de al i cercet tori ai culturii
noastre. De pild , Gh. C linescu recunoa te

 suntem „ras  de munte. Noi avem viziu-
nea colosalului”.

Ca atare, în încercarea de a se identifica
albia stilistic  a culturii noastre, nu s-a inut
seam  de elementul central al peisajului ro-
mânesc - muntele, acolo unde p mântul a
ajuns în drum c tre cer. Muntele a intrat or-
ganic în modelarea culturii noastre, datorit
nu numai exodului montan în vremi de res-
tri te, dar i balansului de veacuri al p sto-
rilor între munte i es. Aceste dou  expe-
rien e de via  au solidarizat orizontala un-
duitoare de la începutul baladei vrâncene cu
verticalitatea viziunii din final, când, la nunta
ciobanului moldovan, „mun ii mari” sunt cei
care îl cunun  cu „mireasa lumii”, verticalitate
purtând apoi mai departe c tre cerul înstelat,
ale c rei f clii ilumineaz  mistica nuntire
cosmic . Dup  afirma ia lui Vasile Pârvan,
ge ii, care  erau monotei ti, î i adorau zeul pe
crestele inaccesibile ale mun ilor înal i, aco-
lo unde numai vulturii pot sui, iar templele a-
vând o singur  deschiz tur  în vârf, spre cer.

Dar faptul c  muntele - domnind în inima
rii - a exercitat destinal modelarea spiritua-

lit ii române ti a fost apodictic afirmat de
Eminescu: „Este muntele tat  al râurilor i
al poporului nostru. Acesta e cump na lui,
cântarul cu care- i cânt re te patimile i
faptele.” (Ms. 2275 B). Nu unduirea o-

itoare deal-vale, ci sui ul, în area cons-
tituie sânul genezic al culturii române ti.
Deschiderea c tre nem rginire, c tre sublim,
scrie autorul Luceaf rului (Memento mori)
românul a înv at-o de la mun ii s i: „Dar
nu-s culori destule în lume s -nvesmânte/
A mun ilor Carpatici sublime idealuri. Pen-
tru spiritualitatea acestui neam muntele, ver-
ticala astral , a fost educatorul avânturilor
superioare, al zborului sim irii i al cugetului.
Românul s-a sim it „acas ” în mun ii s i; într-
o doin  se spune: „Sus în vârful muntelui/
Unde-i drag sufletului”. Vertical  fulger -
toare este parcurs  de Hyperion în drumul
întoarcerii în cer dup  neizbutita experien

mânteasc , - i suitor este mai ales drumul
tre Demiurg. Într-un cuvânt, deschiderea

tre nem rginirea cereasc  românul a în-
at-o de la mun ii s i - a a încât nu spa iul

desf urat molcom i ov itor, i interpretat
ca „resemnare”, „pasivitate”, „ataraxie” -
constituie catalizatorul spiritualit ii româ-
ne ti.

Pe culmile mun ilor, pe traiectoria în rii
- la cap t, se afl  sublimul i sacrul. La român,
necesitatea sacrului apare ca o stare de fie-
care zi mergând pân  la a deveni coman-
dament absolut: „Cine n-are nimic sfânt/
N-aibe loc pe-acest p mânt”. În concep ia
folcloric  firea întreag , solidarizat  armo-
nios, este sfânt : sfânt este soarele, sfinte
stelele i p mântul, sfinte sunt apele, focul,
vântul, sfinte sunt pâinea, lemnul, f pturile
pure precum albina, oaia etc. Pentru c  toate
fiin ele, lucrurile, elementele particip  la
aceea i dreapt  orânduire instituit i
vegheat  de dumnezeire.

Sacrul în în elesul poporului nostru
însemneaz  semnificarea prin iubire i pie-
tate pentru ceea ce este pur. Pentru român
sacrul nu este mysterium tremendum, spai-
ma, cutremurul în fa a ascunsului înfrico -
tor care  strive te, ci mysterium fascinans,
mysterium mirabile. Este uimire, apropiere,
interiorizare, care d  noble e i în are
sufleteasc . Nu inaccesibilul ador  românul,
ci sacrul în comuniune cu omul în schimb
sufletesc cu dublu curent. Dumnezeul lui
este Deus bonum i nu Deus irae.

Românul nu este înclinat c tre o religie
cu rigori inflexibile, cu dogme totalitare, ci

tre religiozitate, adic  respectul pios al
vie ii i al firii, pe care a considerat-o de în-
totdeauna prieten i sfânt . Sentimentul sa-
cralit ii apare la numero i scriitori români,
dar mai cu seam  în lirica lui Eminescu, for-
mând una din constantele majore ale viziunii
sale.

Un criteriu fundamental în aprecierea
altitudinii valorice a culturii unui popor îl
constituie deschiderea metafizic  a acelei
culturi, proiectarea în perspectiva marilor
sensuri i sub specie aeternitatis a destinului
uman i raportul s u cu restul lumii, expresie
a spiritului în ri, a sublimului sensibilit ii
i gândirii. La noi omul folclorului prive te

lumea i î i tr ie te via a în perspectiva a trei
categorii transfiguratoare: metafizicul,
miticul i sacrul, armonios solidarizate sub
semn afectiv. În cele ce urmeaz  sintetiz m
unele principale viziuni.

Miori a concentreaz  viziunea metafizic

Spiritul în rii. Muntele

Deschideri metafizice -
expresie a spiritului

în rii
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a poporului nostru privind raportul dintre
via , moarte i totalitatea cosmic . În balada
vrâncean  este exprimat  voca ia sufletului
românesc c tre comuniunea i integrarea uni-
versal , „o fermec toare fraternizare a omu-
lui cu întreaga crea ie”, afirm  Jules Mi-
chelet. Înf ptuirea acestei armoniz ri con-
ducând la un monism ontologic simpatetic
are loc pe de o parte prin integrarea cosmic
a omului, iar pe de alt  parte prin înglobarea
în aceast  sintez i a orizontului mor ii. În
viziunea mioritic , moartea nu este anean-
tizare, ci este valorizat  existen ial, devenind
un spa iu al ve niciei în care are loc, sub mij-
locirea miticului, transferul eroului moldovan
i al lumii sale afective..

M. Eliade a scos în eviden  un în eles
semnificativ al baladei, i anume: conside-
rând moartea o unire transfiguratoare cu
restul lumii, românul „impune un sens absur-
dului”, fapt  dep ind nesfâr it tânguirile
existen ialiste moderne.

Legenda Me terului Manole completea-
 pe un alt plan viziunea filozofic  a spi-

ritualit ii române ti, realizând un alt model
de deschidere i integrare universal  a
omului, i o nou  form  de valorizare a mor ii:
înve nicirea omului prin jertfirea sa în cre-

ia artistic . Moartea este sustras i aici
neantului i preschimbat  într-o neorealitate
superioar  constituit  de fapta absolut  a
omului. Moartea devine un act creator: eter-
nizarea lucrului uman i totodat  înnemurirea
spiritului întrupat în capodopera de piatr .

Ca i balada vrâncean , legenda M -
stirii Curtea de Arge  înf ptuie te o sintez

ontologic  rotund , incluzând orizontul vie ii
i orizontul mor ii, spa iul fizic i spa iul su-

fletesc, realitatea i mitul, natura i arta - toate
centrate i aici în jurul omenescului. În

aceast  legend  a jertfei crea iei nu în primul
rând sanctuarul dedicat dumnezeirii face obi-
ectul metafizicii, ci destinul omului ales care
izvode te perfec iunea.

Astfel, dac  la alte popoare tema mor ii
sc toare de via  s-a pierdut, la noi ea a

devenit idee-for  energizând - atât în Mi-
ori a cât i în Me terul Manole, hipostaze
de fiin are înve nicite. Conceptul zamolxic a
supravie uit pentru c  întruchipeaz  spiri-
tualitatea autohtoniei noastre primordiale i
el este exprimat  în ideea optimist i fecund ,
infinit eliberatoare spiritual, c  via a i
moartea alc tuiesc un tot ontologic comple-
mentar, armonios, moartea având virtu i de a
ne transmuta într-o supraexisten  nepieri-
toare.

În spiritul acelea i viziuni a desf ur rii
în trei momente a existen ialit ii accedând
finalmente la rena tere, deschiderea meta-
fizic  a geniului nostru popular a condus la
o alt  voca ie structural : voca ia muzicii.
Derulându-se tot în trei momente care se
intercondi ioneaz  - sunet, stingerea sune-
tului, na terea sunetului urm tor din energia
celui disp rut, - fiin a muzicii s-a potrivit
excep ional sufletului românului. În doinele
sale românul mai întâi a cântat, i numai apoi
a ad ugat cuvintele: cuvinte ascult toare ale
sensului cântului.

Dorul, categorie sufleteasc  specific ro-
mâneasc i leitmotiv al cântecului folcloric,
este o stare metafizic , - o mi care sufleteasc
nesfâr it , cvasi-muzical , aspirând s  se
contopeasc  afectiv începând cu fiin a în-
dr git i sfâr ind cu întreaga natur  - p mân-
teasc i cereasc ; dar o mi care tensional
a c rei intensitate suie pân  la iminen a
extinc iei - „îndulcind cu dor de moarte”,-
dup  care urmeaz  o rena tere extatic :
transferul în negr it.

Iat  unele aspecte ale spiritului dep irii

i în rii spirituale în sistemele de gândire
române ti.

Sistemul filozofic al lui Constantin R -
dulescu-Motru tenteaz : s  dep easc  di-
vor ul pe care Immanuel Kant îl postula între
con tiin a cunosc toare i adev rul lucru-
rilor (numenul, das Ding an sich); s  efectu-
eze un nou monism, în care toate compo-
nentele universului se afl  în corela ie i in-
terdeterminare, antrenate de un dinamism
creator suitor; s  satisfac  astfel, pe alt plan,
ideea de om superior creat  de Friedrich
Nietzsche. Teoria personalismului energetic
ambi ioneaz  s  rezolve acest complex de
probleme.

Tot ce exist  alc tuie te o unitate, un mo-
nism, cu dou  componente: realitatea fizic
i realitatea sufleteasc , con tiin a uman

(care cuprinde atât con tientul cât si in-
con tientul), componente reunite indisolubil
prin faptul c  totul este energie. Energiile
dezvoltate de fiecare unitate ontic  ac-
ioneaz  ca infinite determinisme care se

condi ioneaz  unele pe altele; i toate ener-
giile universului sunt sintetizate în fiece lucru
i în fiece con tiin , fiecare constituind o

unitate de corela ii.
Concertul determinismelor are un mers

evolutiv ascendent cu o anumit  finalitate:
formarea de con tiin e tot mai superioare,
capabile s  poarte evolu ia creatoare spre o
tot mai înalt  idealitate. Aceste con tiin e
creatoare, unit i demiurgice de elit , sunt
personalit ile energetice.

dulescu-Motru consider  c   modelul
suprem de personalitate nu a fost înc  atins.
Cea mai înalt  armonizare a corela iilor uni-
versale pe care evolu ia o va produce vre-
odat , „va fi cea a unei personalit i perfect
adaptat  la unitatea universului, i a c rei
în elegere se va confunda cu în elegerea uni-
versului întreg”.

Istoric, arheolog, filosof, poet, Vasile Pâr-
van a reînnoit fundamental modul de a
concepe istoria, introducând o viziune inte-
gratoare i dinamic . Istoria nu constituie o
acumulare de fapte mai mult sau mai pu in
congruente ori disparate, întâmpl toare, ci o
devenire global  a tuturor fenomenelor vie ii
omene ti integrate în ritmica universal  în
virtutea unei perfecte logici interne cosmice:
„Acelea i legi cosmice determin  via a
uman i cea extrauman , pe p mânt ca i în
via a lumilor nesfâr ite din univers”. Este un
monism incluzând în egal  m sur  atât
materialitatea firii cât i via a spiritual .

Trei cuvinte cheie caracterizeaz  filozofia
istoriei lui V. Pârvan: cosmos, ritm, devenire.
Cosmos, termenul grecesc opus haosului,
dezordinii, desemneaz  unitatea armonioas
a tuturor elementelor i fenomenelorRembrandt - Osp ul lui Baltazar



Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine6 Anul IV, nr. 7(35)/2013

universului între care au loc în fiecare mo-
ment schimb energetic; ritmul este cel ce
ordoneaz i antreneaz  în dinamismul cos-
mic toate componentele materiale i
spirituale, suind pân  la ritmica „impulsurilor
transcendente eterne i infinite”, concreti-
zate în valorile perene ale omului; devenirea,
care este istoria, constituie factorul creator
al valorilor; iar valorile - metafizica, morala,
artele, tradi iile -, sunt expresia cea mai înalt
a lu rii de c tre om a con tiin ei de sine.

Evolu ia spiritului omenesc este o istorie
a euritmiei unei vie i creatoare, a c rei te-
leologie este n zuin a spre nemurire „ine-
rent  omului”. De aici solia etic  suprem :
fapta noastr  trebuie „s  aib  ecou de ar-
monie în alte suflete... acordat în tonul eter-
nit ii”. Via a omeneasc  este o uria  sim-
fonie a durerii i a bucuriei, suind de la în-
frângeri la triumf. „Ce este a tr i? E singura
realitate sublim  la care poate aspira omul.
Este eternizarea vie ii prin toate mijloacele
energiei omene ti, într-un ritm spiritual. Este
biruin a împotriva mor ii; este ve nicia în
crearea noastr , adic  armonizarea noastr
în cosmicul purt tor în esen a lui a vie ii
nepieritoare”.

Pentru Lucian Blaga, exist  un principiu
central, Marele Anonim care, pune st vilare
între  el  i  cunoa terea  uman ,  - cenzura
transcendental . Nu intr  sub inciden a
aparatului nostru cognitiv decât emana ii
par iale ale Marelui Ne tiut, diferen ialele
divine. Dar consecin a aparent paradoxal  a
acestei îngr diri, este cea a unei largi des-
chideri, pentru om - „existen  a ezat  me-
tafizic între mister i revelare”. Refuzat de
Adev rul Ultim, omul devine creator, intr
în competi ie cu divinitatea, f urindu- i un
adev r al s u; astfel, în procesul cunoa terii
tiin ifice, în derularea istoriei i mai ales în

producerea culturii, omul î i f ure te un
sistem propriu de valori care instituie o ordine
omeneasc , a a numitele conversiuni me-
tafizice: adev rul, binele, frumosul. Misterul
divin a devenit deschidere a omului spre cre-

ie. Expresia blagian  „orizont dezm rginit”
trebuie în eleas  în sensul unei ie iri active,
a unei tensiuni în curs de desf urare, o fapt
de eliberare în mers continuu, f  termen
final.

Tema fundamental  a filozofiei lui Cons-
tantin Noica este deschiderea fiin ei întru
devenire, pentru c  nu exist  încremenire, ci
o vertical  în mi care a fiin ei c tre pleni-
tudine. Cuvântul întru contope te i armo-
nizeaz  cele dou  ordini existen iale - fiin a
i devenirea -; fiin area î i atinge modul ei

real de a fi i de a spori. A a se realizeaz  o
totalizare de fiecare clip  care „ne rea eaz

statornic în totalitate”. „O na iune se poate
educa printr-un om (Eminescu) i chiar printr-
un simplu cuvânt (întru)”, afirm  Noica.

Semnificativ  pentru confirmarea tezei c
deschiderea suitoare alc tuie te ideea-for
fundamental  a spiritualit ii noastre, este
prin excelen  concep ia filozofic  a lui Mircea
Vulc nescu, potrivit c reia definitorie pentru
în elesul pe care românul o d  fiin ei lumii
este „trecerea nesim it  de la planul existen ial
la cel al posibilului”. Vulc nescu precizeaz

 aceast  deschidere „este ceea ce umple
existen a româneasc  de poezie, adic  de
libertate i de irealitate, i apropie veghea
româneasc  de vis, de un vis l untric f
sfâr it, care-i situeaz  mentalitatea, din punct
de vedere filosofic, nu numai pre-critic, ci
mai mult decât atât: antipozitiv: mitic”.

Din aceast  deschidere c tre posibil, de-
curg o serie de consecin e revelatorii pentru
firea „omului românesc”. Pentru român nu
exist  nefiin , ci grade diferite de existen ,
de umplere ontic ; nu exist  imposibilitate
absolut , dimpotriv , rezerva virtualit ilor,
disponibilitatea oric ror alte anse sunt ne-
sfâr ite; de aici - pentru român nu exist  o
singur  alternativ ; în fa a normei românul
adopt  o atitudine de „ml diere”, care îl ap
de tirania oric rui comandament absolut; nu
exist  iremediabil, ireparabilul absolut; nu
exist  dificult i, ci doar trec toare „în-
cerc ri”, „ispite”, „v mi”; pentru român „lu-
mea gândit i închipuit  dobândesc aceea i
însemn tate ca i existen a de fapt”.

Finalmente, toate deschiderile de mai de
sus c tre posibil conduc la suprema des-
chidere: lipsa de team  în fa a mor ii, lipsa
spaimei de nefiin . Este aceasta o excep-
ional  virtute a românului de a considera c

murind el nu înceteaz  de a „poseda exis-
ten a”, afirm  M. Vulc nescu. Moartea nu
este o ruptur  absolut , ci o „integrare în
lini tea a toate, a ezare, împ care”.

*
Fiin area nu este dat  ca atare, ci se auto-

creeaz : acesta este leitmotivul filozofiilor
române ti rezumate mai sus. Autocreare aici
pe p mânt, unde zugravii m stirilor bu-
covinene au coborât i cerul cu Dumnezeu
i cetele sale de sfin i i îngeri, fresca exte-

rioar interiorizând în cercul devenirii
umane transcendentul, f cându-ni-l vecin
inimii noastre iubitoare.

Prin urmare, nu încremenire, ci devenire,
- o devenire suitoare - aceasta este fiin area;
pentru c „absolutul este frate cu moartea”,
afirm  Eminescu. Astfel, este semnificativ
amintita însemnare a poetului relativ  la Lu-
ceaf rul: „Legenda luceaf rului modificat
i mult schimbat sfâr itul à la Giordano

Bruno”. Poetul voia s -l scoat  pe Hyperion
din încremenirea de cristal i s -i dea o alt ,

mult mai înalt  devenire, dincolo de fiin i
nefiin .

Astfel, autorul Luceaf rului efectueaz
variate deschideri metafizice mergând pân
la altitudini extreme ale gândirii atinse doar
de mari cuget tori, precum Magistrul
Eckhart, i anume: dup  ce elibereaz  spa iul
lumii din materialitate transmutându-l în
spa ii ale interiorit ii, converte te timpul he-
raclitian în prezent etern, i ridic  la sublim i
sacralitate lumea unde a fost oaspete - în fi-
nal, intelectul s u „eroic”, geniul, transcende
orizontul existen ial str in în care „a fost
aruncat”, c tre libertatea spiritual  radical ,
„dincolo de fiin a i nefiin ”.
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Doina DR~GU}

„Întâlnire în alb”, cartea de
debut a poetei Daniela Luca,
este structurat  în trei sec iuni:
Atelier de femeie, Or  de santal
i Umbra umbrelor.

Daniela Luca (Ela, cum îi
spun colegii de pe site-ul
www.poezie.ro) aduce, în uni-
versul poeziilor sale, o vibra ie
autentic , o tr ire sufleteasc  a-
parte, o originalitate a discursului

liric încercuit într-un intimitism
roman ios. Versurile sale, str -

tute de un feminism gra ios,
un sunet pur i o expresivitate
tulbur toare, ascund un climat
liric de o real  prospe ime.

Pentru întreb rile funda-
mentale ale existen ei, poeta are
mai multe r spunsuri, l sându-
ne posibilitatea de a alege între
sentimentul misterului i al ab-
solutului, aducându-ne aminte

 adev rul e relativ, timpul e ire-
versibil, iar universul se afl  în
noi i nu în afara noastr . Privi-
rea este mereu dispus  s  vad
prea sus sau prea în adânc, nici-
odat  la în imea realului, gân-
direa labirintic  creeaz  noi forme
din alte forme, sim urile r cesc
în ubicuitate pe o hart  a sufle-
tului. Iubirea este o „cuprindere
între nop i” (în rest „e doar atin-
gere” m rginit  de p ri), este
o trecere a b rbatului, care ia di-
verse forme - de la vegetal la as-

tral - prin sinele poetei: „b rba-
tul meu timp îmi num  din-
spre p ri zbaterile/ îmi spune

-i in inima în acordul ceasu-
rilor/ i m  las  a teptând întu-
nericul singur / tie c  nu cu-
nosc temerea nici dep rtarea/
îmi simte pere ii albi i muchia
aceea a singur ii/ în care nu

 tai niciodat  prea adânc/
îmi ia pe bra e dimine ile/ i m
îmbrac  cu prima r rire a
lunii/ nu tiu cum s  îi vorbesc
spre în elesul iubirii/ fiecare
cuvânt are por i i fiecare poar-

 are o alt  cale/ i ochii lui
d f  a m  privi/ i mâinile

lui nu m  ating decât în lumi-
”. Desp irile se fac la inter-

sec ia orelor din scuarul orolo-
giului, cu „umerii albi i de iu-
bire”, ca o pierdere într-un tot,
ca o curgere a luminii în cercuri
pe frunte.

Poezia Danielei Luca este o
iluzie fragil , umbr  arcuit  în spi-

ral , pierdere într-o nesfâr it
pad , înv luire în parfumuri

scumpe, interoga ia eului sp r-
gându-se în pietre pre ioase.
Poeta st  la o mas  de filde i
scrie cu pene de p ri exotice,
iube te cu o mie de chipuri i
alege la întâmplare plec ri dintr-
o „urm  de vânt”. Sprijinit  de
o coloan , ca într-o nostalgie a
infinitului, î i caut  o forma „de
la un cap t al vie ii la cel lalt”,

i caut  punctul din care începe.
Ca într-o întoarcere în timp, în tot
atâtea feluri i într-o singur tate
discret , adeseori chipul ia con-
turul copil riei în candoarea zo-
rilor împrosp ta i de vise cu cai
înaripa i.

Nelini tile poetei, zbaterile
eului, intuirea întregului pornind
de la punct, cunoa terea de sine
prin cunoa terea cosmosului ne
duc cu gândul la Nichita St -
nescu i la universul s u alc tuit
prin unirea entit ilor separate.

Rembrandt - Furtuna

http://www.poezie.ro)/
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Iulian CHIVU

O cosmogonie în întregime etic , a a cum
este cea vedic , este structurat  absolut
dup  criterii care sunt în consens cu criteriul
i spiritul moral hindus, i el o elaborare in-

trinsec . i a  aminti o observa ie a lui Theofil
Simenshy: „morala este inseparabil  de cast
(...). Pe lâng  legea castei sale, hindusul se
conformeaz  unei legi generale, care prive te
deopotriv  toate castele laolalt i la baza

reia se afl  respectul fa  de brahmani”,
îns  nu m-a  sfii nici s  observ i c  înse i
unele precepte biblice au fost preluate din
înv tura vedic  sau din alte surse hinduse.
De pild , în Pancatantra (III, 103) se spune:
„omul s  nu fac  altora ce-i r u pentru el.”
Aproape ad-literam cu ce se spune în Evan-
ghelia dup  Matei (7.12): „Ci toate câte voi i

 v  fac  vou  oamenii, asemenea i voi fa-
ce i lor, c  aceasta este Legea i proorocii”,
le spune Mântuitorul apostolilor S i. Des -
vâr irea etic  a hindusului nu cobora pân
la via a de familie, ci de acolo începea, dup
cum relev  însu i Codul lui Manu: „Numai
acela este om des vâr it, care-i triplu: el, so ia
sa i fiul s u” i nici brahmanul nu f cea
excep ie de la aceast  regul , el retr gându-
se în schivnicie doar dup  ce î i împlinea
datoriile vie ii, celibatul fiind i în India ve-
dic  sanc ionat precum mai târziu va fi san-

ionat i în Roma antic . Vechii indieni, ca
mai to i anticii, sunt i ei puternic preocupa i
de teme majore ale existen ei, a a cum ar fi
de pild  problema destinului, numai c  marile
întreb ri ale hindusului sunt puse dintr-o
perspectiv  ce decurge vizibil din reprezen-

rile lui cosmogonice i ontice i, ca atare,
prime te i r spunsuri diferite de cele ale po-
poarelor europene vechi, cum ar fi grecii de
pild . Preocuparea hindus  pentru destin
este fundamentul brahmanismului care con-
sist  în toat  aceast  înv tur , omul însu i
fiind o fiin  cvatripartit , indisolubil  în stare
de veghe, dar  disociat  în timpul somnului;
corpul fizic i cel eteric (materiale, palpabile),
pe de o parte, i corpul astral, care împreun
cu Eul, pe de alt  parte, sunt deta abile (fiind

imateriale), dup  cum remarca Rudolf Steiner.
Tendin a occidental  de a percepe lumea
spiritului în chip spa ial se datoreaz  unei
alte concep ii cosmogonice în care vibra iile
nu sunt decât spa iale, ceea ce în concep ia
brahmanic  are un alt contur. În lucrarea sa
intitulat Teze antroposofice, Steiner consi-
der  c  pentru ini iat, adic  pentru brahman,
„sufletul ar trebui s  piard  leg tura cu spi-
ritul lumii din care se trage, dac  nu vrea s
aud  el însu i strig tul de de teptare al spi-
ritului”, idee p strat i în culturile populare
europene ca influen  indo-european , îns
pentru hindus datoria de a-l instaura în sine
pe Brahma în ipostaza lui de Purusa cu con-
di ia ca la sfâr iul vie ii, ceea ce este Atma
(esen a nonspa ial ) se rupe de Puru a, care
nu era decât leg tura. Ori pentru a atinge
acest scop via a este un continuu Tapas c tre
ascenden . Regulile rituale sunt astfel cri-
terii morale, fiindc  vizeaz  conduita, factu-
alul. De aici i spiritul etic al Bramanelor i
Upani adelor. Iat , de pild , în rezumat, Pu-
ruravas i Urvasi:  Zâna Urvasi se îndr gos-
te te de Pururavas, pe care îl ia ca so i îi
cere un comportament agreat de femeie, îns
divinit ile p durii, cânt re i divini ai lui Indra
(Gandharvasii), îi repro eaz  lui Pururavas

 petrece prea mult timp cu Urvasi i f cur
posibil un motiv ca acesta s  ias  gol sub
protec ia întunericului, îns  în acel timp
Gandhavarsii slobozir  un fulger i Urvasi îl

zu gol, motiv ca ea s  dispar . Pururavas
amenin  c  se va sinucide de dorul ei (sl -
biciune a sim irii), dar asta nu fuse deajuns
s-o înduplece, Urvasi dezv luindu-i c  feme-
ile au inim  de hien . Îns i ea este mi cat
de desp ire i promite s  se reg seasc  o
dat  pe an. La revenirea lui, Pururavas, vrând

 r mân  definitiv cu Urvasi, trebui s  î i
ias  din statutul s u de zeu i deveni un Gan-
dhavarsi, dup  ce împlini ritualul focului,
ceea ce era de fapt o ini iere, în susceptibil
leg -tur  cu mitul lui Prometeu, dar mult mai
evident cu unele basme fantastice indo-eu-
ropene. Upani adele (substantiv feminin ca-

re, prin schimbarea valorii gramaticale, ca
verb, are sensul de a sta jos, aproape de...),
spre deosebire de Veda (venerarea unor
zeit i antropomorfe), sunt produse îndelung
elaborate care se revendic  textelor literare
prin diminuarea func iilor ini iale. Fericirea
absolut  din Veda se altereaz  prin coborârea
principiului la nivelul naturii umane, dup
cum vom vedea. Iar în Upani ade, unde con-
tiin a este în cele din urm  principiul exis-

ten ei i lumea fenomenelor se confund  cu
Brahman ca existen  necondi ionat , onto-
geneza este o interpretare solipsist  a ceea
ce se reflect  în con tiin , a a cum ar fi de
pild  în Taittiriya-Upanisad, unde se discu-

 despre fonetic , dar se ajunge la probleme
cosmogonice care privesc cerul, p mântul,
polii i meridianele, se identific  elementele
existen ei (adhibhuta), elementele Sinelui
(adhyatman) i cele patru sufluri (prana):
suflul r spândit (vyana), suflul descendent
(apana), suflul ascendent (udana) i suflul
mijlociu (samana). Brahman este o beatitu-
dine, ca în scripturile cre tine: „Brahman este
adev rul, cunoa terea i cel infinit”, iar Upa-
nisad este „înv tura tainic  a Vedei!” Cele
cinci înveli uri ale esen ei lui Brahman
(pañcakosa) nu se pot confunda cu cele pa-
tru st ri ale Sinelui ( da); trei st ri în  care
acesta nu se poate autocontempla i cea de
a patra, starea Sinelui pur, abstract . Primele
dou  st ri (starea de veghe i starea de vis;

garitasth na, respectiv, svapnasth na) se
refer  la manifestarea Sinelui în lumea feno-
menal  exterioar i mental , singurele care
sunt mai aproape de sim uri, dup  cum afl m
din nd kya Unpani ad, cea de a treia
stare, cea de somn ( ma), când se d  frâu
liber dorin elor reprimate, i cea de a patra
stare, cea de nev zut (adrsta), de nerostit
(avyavah rya), de neatins (agr hya), f
caracteristici (alaksana), de negândit (acin-
tya), de nedescris (avyapadesya), aceasta
fiind cea care poate asigura actul de mântuire
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pentru hindus, fiind însu i Sinele care se poa-
te reîntoarce în sine prin Sine ( nd kya
Unpani ad 2-7); „acest Sine este precum
indestructibilul sunet OM”, cu care încep de
regul  Upanisadele (uneori în varianta
AUM). Bhagavad-Gita este tot o upanisada,
în ciuda lipsei esoterismului comun celor-
lalte, fiind socotit  astfel prin con inutul ei
de venera ie i prin apartenen a ei la
Mah bh rata (cartea a VI-a) textul fiindu-i
atribuit lui Vy sa, autorul întregii epopei,
dup  cum ne asigur  Sergiu Al. George. Poate
unul din cele mai frumoase texte filosofice
din literatura Upanisadelor, Bhagavad-Gita
este consacrat  convertitii lui Arjuna, prin
st ruin a lui Bhagavad, s  se întoarc  la lup-

 împotriva uzurpatorilor, dar i împotriva
con tiin ei sale structurate dup  un alt sis-
tem de valori, ordonat de criteriul p catului.
Considerentele simbolisticii occidentale
(Peirce, Sebeok, Cassirer etc.) nu cred c  se
suprapun întocmai i peste modelul orien-
tal, mai precis peste cel hindus de produc ie
a simbolurilor, dac  cu adev rat hinduismul
a ar tat vreodat  o astfel de nevoie. Avem
totu i argumente s  credem într-o simbo-
listic  oriental  din moment ce produc ia
mitic  este atât de fecund ; care ar fi fost
ra iunea acesteia dac  nu s  dea r spuns
unor întreb ri i s  nu consacre eroi, i prin
ei semne/semnale, indexicalitate, simptome,
iconi, nume, simboluri. Dup  cum tim, i
pentru orientali lumea perceput  se reflec-
teaz  în con tiin  printr-un bogat cod de
semne, iar diferen ierea se face tocmai din
direc ia reprezent rilor care se întemeiaz
dup  credin e adesea diferite i de aceea
eroul, ridicat la rangul de simbol, se diferen-
iaz  de cel consacrat în mitologiile europene

printr-un alt deixis. În ce-i prive te pe hin-
du i, ne vom  opri la Arjuna, eroul unor trans-
form ri de con tiin  dramatice, dar de o re-
levan  simbolic  pentru percep ia hindus
a existen ei, a Sinelui, a valorilor morale. Dup
Levelt, Arjuna, sub un deixis al discursului,
vine cu un i mai puternic deixis; cel per-
sonal. Eroul este nu un produs antitetic al
con tiin ei, ci unul pentru con tiin ; el este
îns i antiteza. Perceperea lui Arjuna ca sim-
bol i pentru un hindus, dar i pentru un oc-
cidental este posibil  doar prin aceea c
„gândirea mitic  caut , chiar i în cea mai
brut i imperfect  form i în eleag  pro-
pria sa activitate, ea a p truns cu  aceasta în
sfera universalit ii.” La începutul acestei
Upanisade, Arjuna are revela ia dureroas  a
înfrângerii dezastruoase a adversarilor tocmai
fiindc  printre ace tia se num  rudele sale,
„înv tori, p rin i, fii, precum i bunici,
unchi, socri, nepo i, cumna i i rubedenii”

(I, 34). Argumentul refuzului s u exclude
orice urm  de la itate i se exprim  sincer,
dup  cum se va vedea: „Nu v d la ce-ar fi
bun s -mi ucid rudele în b lie; nu doresc
izbânda, o Krsna, nici domnia i nici pl cerile”
(I, 31). Mai mult decât atât, refuzul are i alte
profunzimi, care frizeaz  p catul: „Ce bucurie
am avea, o Janardana, ucigându-i pe cei ai
lui Dhrtarastra? P catul ar c dea pe noi, uci-
gând ace ti nelegiui i înarma i (36) [...] uci-
gându-ne rudele, cum am putea fi ferici i, o
Mandhava?” (I, 37). C  este vorba despre
teama de a nu comite un p cat afl m i din
cele ce urmeaz , Arjuna considerând conce-
siv („Chiar dac  ace tia nu v d, cu mintea
prad  pasiunii, p catul de a- i distruge fa-
milia i p catul de a ataca prietenul...”).
Gândirea lui Arjuna are o coeren  ascen-
dent , întemeiat  pe ra iuni morale, de clan
i de cast : „Familia fiind distrus , pier Legile

eterne ale familiei; pierind Legea, f delegea
pune st pânire pe întreaga familie (I, 40).
Când st pâne te f delegea, o Krsna, feme-
ile se depraveaz ; depravarea femeilor, o
Varsneya, duce la amestecul castelor (I. 41).
Acest amestec aduce infernul...” (I. 41). Dis-
cu iile  continu  în cartea a II-a, Yoga discri-
min rii, cu  interven iile lui Sanjaya, cu în-
demnul lui Bhagavat: „Fii f  sl biciune, fiu
al lui Prtha, aceasta nu i se potrive te; go-
nind din inim  josnica sl biciune, ridic -te,
o tu care- i distrugi du manii” (II. 3), f  a
reu i s  clinteasc  voin a lui Arjuna. Textul
upani adei se întinde pe spa iul a 18 c i
care fac yoga discrimin rii, a faptei, apoi a
cunoa terii i a faptei, a renun rii, a con-
centr rii, apoi a cunoa terii i în elegerii,
a salv rii în Brahman, yoga tainei rege ti,
a întruchip rilor divine, viziunea celui cu
mai multe forme i se ajunge, în fine, la yoga
deosebirii celor trei credin e, apoi la yoga
renun rii i a eliber rii. Tulburarea lui
Arjuna se face prin unele convingeri vul-
nerabile ale lui: „datoria  îmi tulbur  mintea”
(II. 7), „ cel n scut, etern, neîntrerupt, str -
vechi, nu este ucis când trupul este ucis”
(II. 20), „toate faptele se des vâr esc în între-
gime în Cunoa tere”(IV.33), „nimeni nu de-
vine yogin f  s  renun e la dorin ” (VI. 2).
Lui Arjuna i se descoper  apoi c  „Din sattva
se na te Cunoa terea, din rajas n zuin a vie;
del sarea i tulburarea min ii vin din tamas,
la fel ca i necunoa terea” (XIV. 17), ca în
Yoga renun rii i a eliber rii (cartea a
XVIII-a. 5) s  se precizeze tran ant: „Sacri-
ficiul, dania i asceza sunt fapta care nu
trebuie lep dat ; ele trebuie îndeplinite;
sacrificiul, dania i asceza sunt mijloace de
purificare a celor în elep i” - înv tur  cu
care ne mai întâlnim i în cartea a II-a („cei
înv i nu-i plâng nici pe cei vii, nici pe cei
mor i.”). Dar des vâr irea vine abia când

omul probeaz  c  î i îndr ge te propria da-
torie (XVIII. 45), când Bhagavat nu uit  s -i
aminteasc  lui Arjuna i ce s-ar întâmpla dac
nu ar da curs îndemnurilor primite: „Cu mintea
la mine, vei trece, prin îndurarea mea, peste
toate impasurile; dac  îns , din cauza ego-
ismului, nu vei asculta pova a mea, te vei
pierde” (XVIII.58). Iluminarea lui Arjuna se
exprim  clar, f  ezit ri în final: „Pierit  e
tulburarea min ii i rec tat  aducerea
aminte, prin îndurarea ta, o Acyuta! Sunt în
picioare! Dus -i îndoiala! Î i voi îndeplini
spusa!” (XVIII. 73). Acesta fiind, pe scurt,
con inutul upanisadei, se pune firesc între-
barea în ce condi ii Arjuna este un simbol.

 convenim îns  c  simbolul, în concor-
dan  cu expresia lui Peirce ,,inegalabil de
precis ”,  corect definit i de Sebeok, re inem
ca definitoriu pentru el: „Iconul i indexul
întrupeaz  rela ii semice care in de modul
natural - de asem nare i, respectiv, de co-
nexiune existen ial  - spre deosebire de sim-
bol, care ine de modul conven ional sau re-
flexiv al unei rela ii caracterizate de ocalitate
atribuit ”. În aceste condi ii e necesar s
cunoa tem sistemul de valori ale atribuirii în
axiologia hindus , sistem creat, cum spu-
neam, de un anumit tip de con tiin . A ar-
gumenta cu aceea c Bhagavad-Gita, cu
toat  apartenen a ei la Mahabharata, e asi-
milat Upani adelor  e o simpl  specula ie a
deduc iei, dac  nu o integr m gândirii hin-
duse, brahmanismului ca filosofie Vedanta.
„Lumea i zeii vor trece, îns  Veda este eter-

”, nota  Vallé Poussin tocmai pe conside-
rentul c  ea promoveaz  într-o civiliza ie care
dureaz  filosofia sufletului (Atman), c reia i
se circumscrie i Bhagavad-Gita, dup  cum
am v zut. Comparativ cu alte sisteme filo-
sofice, este Arjuna o calitate universal con-
vertibil ? Categoric, da! El este ceea ce se
cheam  un Diksa (inten ie de a-l servi pe
zeu), asemenea unor eroi din mitologiile
greac , persan  sau egiptean . Cazul lui nu
este unul de ini iere (upanayana) propriu-
zis , ci unul de des vâr ire ini iatic , aseme-
nea marilor eroi promova i fie i de epopeile
na ionale medievale. Arjuna face discrimin ri
relevante între natur i spirit (cartea a XIII-
a), subscrie salv rii în Brahman ca apoi s
cunoasc yoga tainei rege ti, s  fac  deo-
sebiri nete între starea divin i cea demonic
(determina ie operant ), în temeiul c rora s
ajung  la yoga cunoa terii i a renun rii
(cartea a XVIII-a). Pentru sistemul axiologic
vedantin, Arjuna este, al turi de numero i
al i eroi, la fel de simbolic pentru ideea în
care se identific  precum Orfeu, Osiris, Isthar,
Ghilgames, Dionysos, Ulise etc. El se des -
vâr te prin deixisul personal spre con ti-
in a colectiv  ca model, în sine i ca Sine, cu
virtu ile lui Brahman.
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Janet NIC~

Ca s  nu ne simtem r u, trebuie s
facem totul s  ne simtem bine.

 avem mereu succesuri, e nevoie s  citim
almanahe, s  rumeg m bibliotecuri, s
vizit m muzeuri.
Studiind istoria românilor de aici, nu a
acelora de pretutindeni, am constatat, cu
inteligen a mea ie it  din comun , c  noi,
românii, am fost cam adormi i. Dar eu, ca
persoan  individual i subiectiv , având
avantajul c  sunt particular, citind, din
întâmplare, DE TEAPT -TE,
ROMÂNE de Andrei cum îi zice, m-am
de teptat cu o jum tate de or
mai devreme ca de obicei, din vechiul
obicei. Fiind convins c  salvarea lumii st
în matematici, întrucât ele opereaz  cu
aproxima ii exacte, nu cu exactit i
aproximative, am încercat, de mic copil i
de adolescent matur, s -mi matematizez
sentimentalitatea, pentru c , deoarece,
fiindc . În elege i dumneavoastr . De

atunci, am luat-o razna, nu v d în jurul meu
decât tabla înmul irii, numere pare i
impare, figuri geometrice de toate culorile
i  m  gândiresc  numai la teoreme i la

rela ii de produc ie. S  nu crede i c  este
vorba de teorema lui Pitagora, pe care n-o
cunosc i nici n-am cunoscut-o, de ce s
nu mint. Nu m  gândesc la teoremele de pe
hârtie, arz -le-ar focul, ci la cele din jurul
meu, potabile i comestibile pe limba
omului de rând. Eu sunt b iat de la ar , nu
cutreier câmpuri magnetice s  m
electrocutez, nu suport figurile, min elile
sau driblingurile metaforice ale unor
incon tien i care se cheam  poe i i
scrântesc mintea copiilor cu fel de fel de
glogozenii.
Mi-a intrat în cap o teorem i nu tiu cum
s-o scot pe mânec .
E vorba de teorema lu’ nea Gheorghe,
vecinul meu. Are nea Gheorghe o teorem
cam de vreo optsprezece ani, cu ochi

alba tri, de mi-a b gat gândul la idei.
Valabil  pentru toate triunghiurile, fie ele
dreptunghice, isoscele sau optuzunghice,
indiferent de catete sau de ipotenuze.
Mam , ce-a  mai rezolva-o! Singur, f
profesor! Îmi vine s -i m nânc defini ia,
mai fraged  decât o brozb ! M  tot
gândesc în sus, m  tot gândesc în jos, cum

 transpun teoria în praxis, cum s  fac s
intru cu ea în rela ii de produc ie, s -i
produc, vorba celuia, câ iva urma i de
rezerv  vecinului meu, l udat fie pentru
inteligen a de care a dat dovad  în fapt.
Vreau s  materializez, pe cont propriu,
virtu ile democra iei participative,
palpabile, vreau s  pip i teorema vecinului
i s  urlu: ESTE! Deocamdat , suntem în

raporturi paralele, dar m  fr mânt „virtual”
cum s -i trasez „real” o perpendicular  pe
un punct dinainte stabilit. Va fi o
comunicare mutual  de r sunet. Am s  fac
tot ce e imposibil ca teorema mea s  nu
aib  reciproc .
Din acest moment, îi promit solemn i
imperativ viitorului meu socru c  n-am s -i
traduc teorema în alte limbi de circula ie
turistic  mundan , ci va r mâne numai pe
limba mea, comoar  în adâncuri înfundat .

 m  ierte americanii c  nu fac politica
instinctului interesat, meschin i josnic.
Da, sunt idealist. Da, sunt cu adev rat cult.

 simt înnobilat de matematic , mai ales
de geometrie, pân  în vârful degetelor de la
picioarele mele capitaliste cu fa  uman .
Tr iasc  teoremele de toate vârstele, pupa-
le-ar nenea defini iile! i axiomele! i
postulatele!, acum i-n vecii vecilor, amin!

Janet Nic ,
proasp t bacalaureatRembrandt - pirea Europei
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George FILIP
  (Canada)

LERUI... LER
Poetei Ana-Maria Gîbu,
 la a 16-a aniversare

hai Ana-Maria-n miez de var
scoate ap  clar  din fântân
i adap  lumea asta mare

ce printre legi strâmbe se îngân .

ia- i pruncia ta la sub ioar
i veni i pe plaiul  tinere ii

iar de-acolo... înc  mai departe
înota i prin valurile vie ii.

 mai este mult pân  departe
pre  de un Ceahl u de manuscrise
dar - samariteano - ia aminte
sunt pe-aici i vise compromise.

dar ce- i pas ie - strop de via ...
te-ai n scut în dulce miez de var
Hefaistos te-a-ntrupat din fl ri
i i-a pus pe suflet o ghitar .

cântecul i l-ai cules din codri
Labi i-a dat mun i de poezie
i Moldova ta - ca o bunic

te-a sc ldat în iz de nostalgie.

nu tii ce s  faci cu tinere ea?
-o zân i ie i la hor

strânge- i zestre - cr orii-a teapt
 le fii mireas -n auror .

te adun mereu prin manuscrise
tiu c  m  prive ti cu ochiul tainic

eu - prin lumea asta de ocar
mi-am cioplit un nume bun i trainic.

i las ie zestre - tinere ea
pa aport î i dau, c tre virtute
în Olimp zeii b trâni te-a teapt
ia- i destinul fata mea i du-te.

pleac  chiuind spre alter ego
nu republici bune sunt prin ceruri
bani acolo nu-s, nici poli tii

 te-mpu te de doine ti prin leruri.

hai Ana-Maria... hai poeto
treci cântând prin anii diafani
noi te a tept m cu vin i pâine
lerui... ler  fecioaro: LA MUL I ANI!

SUNT LEGITIM
Regretatului prieten Dan Sp taru

trecea regina democrat
în frunte cu un majordom

ine i minte - mam  drag :
aghiazma nu miroase-a rom

sa i culisele închise
acolo-s sfin ii serafimi
i replicile lor se-nal

pân  la Sfintele Treimi

au mai trecut poe i pe uli i
printre istorii - vreau s  spun
dar nu-n eleg de ce poporul
i-a pus la cârm  un nebun?

pe Neron la din istorii
l-a  face crem  pentru din i
iar activi tilor în ro u
le-a  smulge ultimii doi din i

unde sunt letopese arii?
str bunii no tri unde sunt?
îi chem de martori la congrese

i latre ultimul cuvânt

m-a teapt -o Rosinant -n pia
ea este iapa mea - sadea
i dac  d  frumos din coad

visa i s  c ri i cu ea?

eu plec c-un trandafir în palme
spre steaua mea din Polul Sud
acolo - to i convivii erei
rod - democrat - porumbul crud

din vraful meu de manuscrise
strig  mereu un nou poem
nu trage i camarazi - nu trage i
de moarte-n via  nu m  tem

iubitele adun  vreascuri
 fie rugul meu înalt

cu-o mân  m  jelesc pe mine
cu cealalt  - pe cel lalt

adio... sta i cumin i prieteni
poetul liric e nemort
poemul trist a fost o glum
mai am prin via  pa aport.

NUNTA DE AUR

Familiei Silvia i Ioan BARBU,
la aniversarea a 50 de ani de la c torie

de cincizeci de ori veni prim vara
cu verdele ei, zefiruri, furnici.
voi, cu mânecile suflecate
zidea i mari palate - din chirci ii chirpici.

trudea i ca tot omul - sfânta povar
rin ii cumin i v-au dat-o de zestre

apoi s-au scurs pe albia Oltului
sculpta i în alabastre ecvestre.

i vara a venit de cincizeci de ori
cu cire ele i pâinile-i calde.
pe vatra încins  din luna cuptor
jer gaiul iubirii voastre mai arde.

adesea v-a i dus la umbra c ru ii
i a i p tuit - ca doi p to i,

iar din basmul b smuit împreun
v-au r rit în prag pruncii vo tri frumo i.

cincizeci de toamne cu cobili i grele
i cules viile - i a i prins pe te

Dumnezeul vâlcean veni printre voi
i v  ocroti de... Doamne fere te!

nu aur a i strâns în ciubere de dud.
nu paftale - giuvaieruri - nestemate.
averea voastr  a fost i v  este
argintul din frun i - de cincizeci de carate.

... a cincizecea oar i iarna veni
 v  ning  cu z pezi promoroace

dar în bordeiul vostru e cald i-i bine
i voi germina i sub cincizeci de cojoace.

dar nunta de aur a i tocmit-o?
a... ca la Vâlcea - cu mul i l utari,
 vom ura cu muzici... chimvale;

e a cincizecea nunt ... scula i boieri mari!

Prilej cu care ]i
redac\ia noastr[ le
ureaz[ “tinerilor miri”
voiaj lung
prin constela\iile
diamantine ale vie\ii !
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Adrian BOTEZ

Evident, nu e în inten ia noastr i nici
nu ne dorim a avea vreo ans  minim , de a
schimba, total, viziunea românilor asupra ge-
niului POETIC al lor -MIHAI EMINESCU
(de la a c rui moarte fizic  se împlinesc, la 15
iunie 2013, 124 de ani) - dar vrem s-o comple-

m, spre Adev r: nu a fost „nebun”, decât
prin „decret” masonic, n-a fost „sifilitic”, nici
„paralizat general”, cum sunau acelea i „de-
cret ri” masonice de „asasinare civil ” a lui
Eminescu... A scris (genial, cum altfel?), pân -
n ultima clip  (atât poezie, cât i jurnalistic
fierbinte, de atitudine!). Dar, aproape pân -
n ultima clip  a vie ii sale terestre, „a fost

tut cu funia ud (precum Hristos la curtea
lui Pilat...), pentru…a-l «calma»”...!!! (cf.
re eaua cultural ). Suntem în deplin dez-
acord cu mercenari culturali, de tipul lui An-
drei Ple u, Gabriel Liiceanu ori Horia Roman
Patapievici (revista noastr , Contraatac, ca-
re, la primul ei num r, de exact acum 10 ani, s-
a numit MANIFESTUL EMINESCU, a ap -
rut TOCMAI ca reac ie/„contraatac”, fa  de
infamia/blasfemia comis , în 1998, de Dilema
lui Andrei Ple u!), care, prin instigarea la ico-
noclastie, nu reu esc decât „sa înt râte”, în-
tru deplin  fiin are, miturile române ti, printre
care cel eminescian ocup  un loc de frunte
(aici, nu vom pierde vreme i hârtie, cu oli-
gofreni isteroizi, de tipul consilierului prezi-
den ial Cristi Preda...!) - i suntem în deplin
acord atât cu, s  zicem, Rosa del Conte, care,
în lucrarea Eminescu sau despre Absolut,
Ed. Dacia, Buc., 1990, pp. 385-386, afirma, cu
referire direct  la Eminescu: „Fiecare gnos-
tic repet  în sine, în limitele posibilit ilor
sale de în elegere, experien a unui Zoro-
astru, a unui Buddha, a lui Christos: mo-
mente ale unei revela ii ce se arat , scli-
pindu- i lumina, în mintea opac i întu-
necat  a oamenilor, c rora adev rul li se
comunic  într-o tradi ie discontinu , ce cu-
noa te întreruperi, eclipse. Ace ti de tep-

tori, ace ti revelatori ai unui adev r pe
care ei îl încredinteaz  unei lumi imperme-
abile la lumina lor, apar în istorie, se inse-
reaz  în ea, dar nu se prelungesc în ea, nu

îi modific , în chip substan ial, radical, di-
rec ia i sensul. Totu i, nici ei nu se iden-
tific  cu Absolutul, care este ABSOLUT
transcendent” - dar, în primul rând, cu apos-
tolul eminescian, Perpessicius, care da smeri-

 m rturie, în articolul Cultul lui Eminescu
(din vol. Eminesciana, Junimea, Ia i, 1983,
p. 574): „Cei ce gândesc astfel (având reti-
cen e asupra cultului lui Eminescu), fac o
îndoit  eroare. Întâi, c  nu iau seam  la
exemplele altor literaturi i mai vechi i mai

ezate decât a noastr , unde cultul marilor
creatori na ionali, ba chiar universali, nu
cunoa te r gaz i unde se poate vorbi de
întregi biblioteci, închinate nu numai
marilor genii, dar i înc  celor de al doilea
raft. i gre esc, dup  aceea, pentru c  nu
sunt înc  p trun i de vastitatea operei
eminesciene i de culmile la care s-a ridicat,
în atât de scurta lui via , cel mai des vâr it
dintre creatorii no tri”.

Îns  nici nu putem eluda adev rul isto-
rico-sacral al românilor, întru care, dup  1989,
au început a da tot mai viguros m rturie atât
erudi i, precum N. Georgescu (A doua via
a lui Eminescu, Cercul strâmt, Boala i
moartea lui Eminescu), Theodor Codreanu
(Eminescu - drama sacrific rii), Ion Spânu
(Asasinarea lui Eminescu) - cât i ziari ti
de onestitate spiritual , precum George Ron-
cea i Victor Roncea... - sau, m rturisitori întru
Adev r, cu aplecare spre expertize tiin ific-
medicale, precum Ovidiu Vuia (Misterul
mor ii lui Eminescu) sau Vladimir Beli ,
fostul director al Institutului de Medicin
Legal  din Bucure ti...

Voim a se ti, i prin verbul nostru scris,
precum ca Eminescu a fost, precum geniile
protectoare ale sacralit ii CET II, din an-
tichitatea eroic , de semizei (Eschil, par-
ticipant la epopeile de la Maraton i Salamina,
sau Socrate, cel luptând, cu avânt semi-ze-
iesc, cu neîntrecut  bravur , în Potidea, De-
lion i Amphipolis... - amândoi având în su-
flet, ca scop al luptei lor, icoana Cet ii Sfinte
a Athenei... - care icoan , fa  de ultimul, s-a
ar tat extrem de nerecunosc toare...!) - nu

doar un devot al muzelor, ci, înainte de orice,
un iubitor, pân  la mucenicie/martiriu, al
CET II - adic , în lumea modern : al Ro-
mâniei i al Neamului Românesc.

Ca urmare, d m m rturie c  Eminescu a
luptat „ i cu spiritul, i cu spada” („Militat
spiritu, militat gladio”...!), pentru Cetatea
Român ! - i a crezut NEAB TUT, ÎN SFIN-

ENIA CAUZEI PATRIEI-MOC -MOSIE/
NEAMULUI SALE/S U!!! Din p cate, tre-
buie s  recunoa tem c  oamenii CET II
au fost la fel de nerecunosc tori cu semi-
zeul Eminescu, pe cât au fost cu semi-zeul
Socrate... i unul, i altul, au c zut victime
nu s biei, pe câmpul unei lupte „pe fa ”,
cavalere ti - ci victime ale unor cabale oribile
i ale unor tr ri incredibil de extinse, pre-

cum pecinginea! Lui Eminescu nu i-a r mas,
deplin credincios, dintre prieteni, decât su-
fletistul ran, rafinat ini iat, povesta  genial,
ION CREANG ... poate s-o socotim po-

it , acum, i pe Veronica Micle (care-l tr -
dase, anterior, cu Caragiale...) ...în schimb,
bucovinenii lui, Chibici-Râvneanu, fra ii
Ioni i Vasile Bumbac etc. nu numai c  se
dezic, ca Petru de Hristos, de Crezul Ardea-
lului, precum si de Apostolul Credin ei -
AMINUL-EMINESCU - ci nu tiu cum s
tr deze mai cu zel, ca Iuda, atât Crezul, cât i
pe Sacerdotul Credin ei: „Intimida i de aces-
te m suri, o parte din militan ii pentru Ar-
deal se dezic de ideile lor i î i tr deaz
confra ii, pentru a- i salva propria piele.
Printre ei se afl  Sim ion i Chibici, pre-
edin ii Societ ii Carpa ii, Oc eanu i

Siderescu, membri în conducerea aceleia i
societ i, Grigore Ventura, ziarist la L’Inde-
pendance Roumaine, acela i pe care Ca-
ragiale îl ridiculizase în personajul Ric
Venturiano. In semn de obedien , to i
ace tia se vor implica, plini de zel, în ac i-
unea de internare for at  a lui Eminescu”.
(cf. re eaua literar ).

...De fapt, ce se întâmplase, în ( i în jurul)
acel (ui) an blestemat, 1883, anul decret rii
„MOR II CIVILE” a lui Mihai Eminescu

Sfin]i Militari, Genii Protectoare
de neam, Mucenici [i Martiri

ai Credin]ei:
Mihai Eminescu (1850-1889)

Sfin]i Militari, Genii Protectoare
de neam, Mucenici [i Martiri

ai Credin]ei:
Mihai Eminescu (1850-1889)
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(nu doar „capturat” de poli iile secrete aus-
tro-române ti, ci i interzicându-i-se dreptul
de „via  auctorial ” - DREPTUL LA SEM-
NATUR / PUBLICARE!) - i, mai ales, în
jurul zilei arest rii, de c tre poli ia secret
(„o combinat ” austro-român ...)? Multe...
În primul rând, se preg tea, la Viena i Bu-
cure ti, un TRATAT SECRET, prin care
România trebuia „s  uite”, pentru vecie, Ar-
dealul - despre care Eminescu sim ea, clar,
ca este „inima României”, prin Cetatea Sacr
a Sarmizegetusei: „Într-adev r, 28 iunie
1883 este o zi în care se petrec mai multe
evenimente importante. Austro-Ungaria
rupe rela iile diplomatice cu România timp
de 48 de ore. Cancelarul Germaniei, Otto
von Bismark, îi trimite Regelui Carol I o
telegram, prin care amenin a România cu

zboiul. La Bucure ti au loc descinderi i
perchezi ii simultane la sediile mai multor
organiza ii care luptau pentru Ardeal, prin-
tre care i SOCIETATEA CARPA II, în
care activa Eminescu. Este închis ziarul lui
L’Independance Roumaine i directorul
acestuia, Emil Galli, este expulzat din ar .
La fel i Zamfir C. Arbore. Societatea Car-
pa ii este pur i simplu desfiin at , în urma
unui raport al baronului von Mayr, agent
al serviciilor secrete austro-ungare”. (cf.
re eaua literara).

...Dac  subsemnatul, autorul articolului
de fa , precum i erudi ii m rturisitori, am
putea fi acuza i de „deviere mental ” ori de
„complotit ”... - apoi, ditamai Imperiul, cu
tot cu serviciile sale secrete, nu pot fi supu i
la acela i soi de termeni imbecili, precum
„deviere mental ” i „complotit ”: „pe
coada” lui Eminescu (socotit PERICOLUL
NR. 1, la nivel de Imperiu Austro-Ungar! -
fusese pus  o întreag  re ea de spionaj
austriac , „ghidat ”, în plin Bucure ti, de la
Viena! - i condus  de catumai baronul: Von
Mayr... „La 7 iunie 1882, baronul Von Mayr

îi trimitea contelui Kalnoky, ministrul Ca-
sei Imperiale austro-ungare, o not  infor-
mativ  în care ar ta: „Societatea Carpa ii
a inut în 4 ale lunii în curs, o întrunire pu-
blic, cu un sens secret. Dintr-o surs  sigur ,
am fost informat despre aceast  întrunire
(n.n dup  toate probabilit ile sursa era chiar
TITU MAIORESCU!!!). S-a stabilit c  lupta
împotriva Austro-Ungariei s  fie continu-
at . Eminescu, redactor principal la Tim-
pul, a f cut propunerea ca studen ii tran-
silv neni de na ionalitate român , care
frecventeaz  institu iile de înv mânt din
România pentru a se instrui, s  fie pu i s
ac ioneze în timpul vacan ei în locurile na-
tale, pentru a orienta opinia public, în di-
rec ia unei Dacii Mari”. Aceast  not  a dus,
în final, la desfiin area Societ ii Carpa ii.
Activitatea sa (n.n.: a lui Eminescu!) ca jur-
nalist îl f cea cu atât mai periculos, cu cât
avea i pârghiile necesare pentru a ac iona:
ideile sale erau exprimate în mod magistral
într-un ziar, Timpul, pe care îl transformase
în cotidian na ional”.

...Fire te, nou , celor înv i de coala
aproximativ , ba chiar par iv , a ultimului
veac, precum i de profesorii, uneori la i, dar,
de cele mai multe d i, ignoran i (dar, la rândul
lor, poate nevinova i de ignoran , cât doar
de lene intelectual /tembelism! - pentru c
secretul crimei/r stignirii Aminului a fost

strat sub antaje cumplite i prin expulz ri
i asasinate exemplare! - ...a se vedea cazul

inginerului de drumuri si poduri, Nicolae
anu, cel t iat de ro ile „unui tren

providen ial”, spre-o pild ... - cf. N. Geor-
gescu, op. cit., p. 43) - ne este cu totul peste
mân  s  ni-l închipuim pe vis torul cu ochii
mari, tr gând cu pu ca... i instruindu-i i pe
al ii, MII MULTE (cel pu in vreo 40.000!!!),
s-o fac ...! Dar Adev rul ne spune c  patria
i-o aperi din toate puterile pe care le-a s dit

Dumnezeu în tine: cu „pana” muiat  în foc i
amar, a Scrisorii III, partea a II-a, sau a Doi-

nei scrâ nite, printre blesteme i fulgere -
sau în articole incendiare de ziar, documen-
tate cu o acribie incredibil ! - ...dar, când cu-
vântul nu mai este ascultat, ba chiar î i este
dispre uit, iar patria, vorba revolu ionarului-
mason Danton, „este în primejdie” - p i, pui
mâna pe arm , a a cum au f cut-o voievozii
i „cr orii” acestui Neam!: fa  de patrie

nu exist  scuze, dac i când o tr dezi -
PENTRU C  EA/PATRIA ESTE DARUL DE
LUMIN I DE MÂNTUIRE AL LUI
DUMNEZEU!

...Eminescu ne-a fost trimis de Ceruri,
Eminescu a fost pogorât de Arhanghelul Du-
hului/MIKÄEL, precum s-a fost pogorât Hris-
tosul, în mijlocul iudeilor, al celor ce nu L-au
recunoscut nici m car prin minuni!... nici m -
car prin SUPREMA MINUNE, cea a Învierii...
În economia divin , îns , pân i Iuda are
rost, în Drumul spre Golgota Mântuirii noas-
tre (de aceea îi i zice Iisus, Cel din EVAN-
GHELIA IOANIC : „Du-te i f  mai re-
pede ce ai de f cut!”), de aceea, nu ne mir
câ i diavoli au roit în jurul lui/AMINULUI:
„Au existat tentative ca Eminescu s  fie
înrolat în masonerie. F  succes. Emi-
nescu lucra îns  la crearea unei organiza ii
române ti i pro-române ti, numit  So-
cietatea MATEI BASARAB i aflat  în afa-
ra controlului i influen elor francmaso-
neriei, care masonerie se afla i atunci în
slujba unor interese suprana ionale. «O
organizare între romani», scria el. «Pre-
tutindea oameni care s ie registru de tot
sufletul românesc. Cel slab trebuie încu-
rajat i l udat pentru ca s  devie bun. S
se simt  ca Societatea Matei Basarab
reprezint  o putere enorm . inta? Unirea
tuturor românilor, emanciparea economic
i intelectual  a întregului popor româ-

nesc».” Da, a faceDACIA MARE (chiar mai
mult decât România Mare…!!!) este un scop
atât de sfânt pentru români, încât numai Mi-
hai Viteazul ori Cr orul Horia au mai
putut s  viseze i s i pun  visul pe firul t -

ului spadei... Dar, fire te, Diavolul te va
umple de bale, ca m car s  te spurce, dac
nu- i poate opri lucrarea cereasc : „nebu-
nul”, „sifiliticul”... - i asta pentru dezv -
luirea afacerii „regale” („AFACEREA
STROUSSBERG”, cu c ile ferate...), pentru
dezv luirea „cârpelilor” liberale, cu „steagul
Domnului Tudor”: „ in’te pânz , s  nu te
rupi!” ... - PENTRU TR DAREA (LA OR-
DIN EUROPEANO-MASONIC...) A
DUHULUI ROMÂNIEI!!! Deh, orice martir

i asum , în primul rând, cununa de spini a
martirajului, altfel n-ar exista martiri... - or,
ROMÂNII CEI MULT PREA MODE TI I
PROSTI I AU CEI MAI MUL I MARTIRI,
DIN TOAT  EUROPA CRE TIN !Rembrandt - Desen
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...Deci, nu ne mir  nici tr darea cumplit
a lui Caragiale ori Maiorescu (poate i a lui
Slavici, prin „soþia” lui Slavici,ECATERINA
SZÖKE MAGYAROSY...), Caragiale f când-
o pe agentul de leg tura, între „Cartierul
General Masonic” al lui Maiorescu - i Baia
Mitra evschi, unde Eminescu era „preparat”
pentru arestare de c tre Grigore Ventura... -
nici parolele/formulele criminale masonice,
la adresa Aminului: „Mai potoli i-l pe
Eminescu!”, a lui P.P. Carp, sau „Azvârli i-
l peste bord pe Eminescu” (a c rei paterni-
tate s-ar putea s -i apar in  lui „metru”/
MAESTRU MASON - „GHI , DE LA
SINAIA”,,,)...: „Neavând încredere în con-
servatori (masonii P. P. Carp i Titu Ma-
iorescu) i mai ales în liberali (I. C. Br -
tianu, C. A. Rosetti, tot masoni), Eminescu
observa cu luciditate mersul politic al
vremii, criticând atitudinea inoportun  a
celor de la conducere. În prim vara anului
1888, Eminescu se întoarce la Bucure ti,
influen at de Veronica Micle, i mai scrie o
serie de articole, ultimul text, datat la 13
ianuarie 1889, zguduind din temelie gu-
vernul, f cându-l pentru o clip  pe Gun
Vernescu s  demisioneze. De i aceste ar-
ticole sunt anonime, se afl  totu i c  e în
joc pana lui Eminescu, acesta fiind c utat
i internat iar i la sanatoriu. Urmeaz

apoi interviul (…) luat bineîn eles de c tre
un maestru în Francmasonerie, evreul
GHEORGHE BRU AN (BURSEN), cu-
noscut ca „metru Ghi ”, aceasta fiind
ultima tragicomedie pus  la cale de c tre
masoni lui Eminescu (in timpul vie ii)” (cf.
reteaua literara).

a cum Lui Hristos nu ne mai mir  (cel
mult ne revolt i ne face, pe moment, ne-
încrez tori în poten ialul soteriologic al spe-
ei umane...) c  i s-a strigat, la Gavafta, de

tre lepro ii sp la i, de orbii lumina i, de to i
schilozii/schilodi ii Duhului, schilodire prin
„mintea mincinoas ”, luciferizat i la i
tr toare de binefacere: „  se r stigneas-

 Hristosul!”
...R stignirea lui Eminescu-AMINUL

MÂNTUITOR I PROTECTOR DE NEAM
a culminat, pe Golgota mizeriei umane, cu
...De teapt -te, române!, ca un fel de hristic
Doamne, iart -i c  nu tiu ce fac!), atunci
când, pe lâng  otrava saturnismului mercu-
rial, „oferit ” de „medicul” ( - ???!!! - „coman-
dat-teleghidat” de „metrul Ghi  de la Si-
naia”...), Isaac din Boto ani, Eminescu a avut
parte i de pietroiul în cap, zvârlit de ciudatul
mason Petrache Poenaru (scriitor? actor?
profesor?): „La fel de pu in  lume tie cum
a fost ucis Eminescu,în urm  cu 120 de ani:
cântând «DE TEAPT -TE, ROMÂNE!!».

Confesiunea martorului ocular, care a asis-
tat la momentul mor ii lui Eminescu, FRI-
ZERUL S U, a fost descoperit  de profe-
sorul Nae Georgescu i introdus  în vo-
lumul «Boala i moartea lui Mihai Emi-
nescu»: „Ia ascult , Dumitrache, hai prin
gr din , s  ne plimb m i s  te înv  s
cân i «DE TEAPT -TE, ROMÂNE!» (...)

i a început s  cânte « DE TEAPT -TE,
ROMÂNE!», i eu dup  el. Cânta frumos,
avea voce. Cum mergeam amândoi, unul
lâng  altul, vine odat  pe la spate un alt
bolnav d’acolo, unu’ furios care-a fost di-
rector sau profesor de liceu la Craiova i,
pe la spate, îi d  lui Eminescu în cap cu o

mid  pe care o avea în mân . Emi-
nescu, lovit dup  ureche, a c zut jos cu osul
capului sf râmat i cu sângele iruindu-i
pe haine, spunându-mi: «...Asta m-a omo-
rât!»”. (cf. Victor Roncea - zboiul nev zut
al lui Eminescu).
...Ce putem s  mai zicem despre orbii care-au
dat cu piatra, care-au insinuat, par iv, otrava,
în trupul Hristosului Neamului Ro-mânesc,
atunci - ...dar si uitarea, in „trupul” c ilor
i manualelor de azi?! Doar vorbele Aminului

mai conteaz : „ (…) Nu lumina
Ce în lume-ai rev rsat-o, ci p catele i vina,
Oboseala, sl biciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mân  de p mânt;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai
gândit”.

... i, când se vor s tura/plictisi de mo-
notonul (pentru ei, fire te, nu i pentru mu-
cenicul/martir...) spectacol al martirajului, “ei”
vor da semnalul c tre c u (semnal convenit
dinainte de începerea bachanalei criminale
i iresponsabile... dinaintea de ucherilor

orgiasticei dezl uiri a demonilor sabatici)
 curme suferin ele celui de pe Cruce... Nu-

mai c , pe Golgota, s-a folosit suli a, pe când
în cazul lui Socrate i al Aminului - otrava...
Orbii i sminti ii de diavol! Ei nu- i dau seama

 abia MUCENICIA, care i-a distrat atât de
copios, este semnalul DIN CERURI al în-
ceputului lucr rii mistice, de deasupra i de
dedesubtul con tiin ei celor orbi i de jocul
dement al lumii, aflate în mijloc de Sabat!
Aminul a fost confirmat, ca Sfânt Militar, ase-

tor Arhanghelilor i Sfântului Gheorghe,
dar i ca mucenic/martir, care prin Cununa
Sa de Spini î i preg te te de Revela ie Nea-
mul, deocamdat  Neam aflat sub influen a
mahmurelii i sub aparen a idio eniei de ne-
vindecat... DE LA 28 IUNIE 1883, VEGHE-
TORUL VEGHEAZ  LA PLINIREA MISI-
UNII  MIHAELICE, DE ÎNVIERE ÎNTRU
DUH,  A  NEAMULUI  S U ROMÂNESC...!!!

...VEGHEAZ  SUB CHIP DE LUCEA-
R DE DIMINEA /SOARE MISTIC/

„SOARE NEGRU”...!!!

Intensitate

spl tim un necuprins f  regrete
în nop i purificate cu adâncul din noi
sclipiri de stele în ochii t i
îndep rteaz  durerea înstr in rii
mâinile mi se rotesc în sensul timpului

utând cu disperare ve nicia la col ul
gurii tale
i întregesc vigoarea  jur mântului

cu o oapt  stins
unghiile mi se înfig  în carnea ta pân  la
sânge
de team

 nu  pierd intensitatea  nemuririi
îmbr area umbrelor noastre
un iad de patimi
în piepturi despicate
urc m i alunec m împreun
în lumina de la cap tul visului
ne ancor m gândurile de p mânt
de anotimpuri în irate între noi
din care reconstituim copil ria pe o fâ ie
de r rit
nevoia de  curat pentru  dou  suflete
reg site
firave pic turi de cer
atinse doar de clipe.

Dezleag -m  de tot ce înseamn  muritor

mai z bovesc la pieptul t u
s-ascult vibra ia luminii
pentru c  simt nevoia de prim var
nevoia de curat
de dor s lbatic
dezlegat
din firele de fân cosit
mireasma nop ilor de mai
sim im acela i univers
acelea i aripi ne dezleag
de tot ce înseamn  muritor
opre te-m
din efemer

 fiu etern pe fruntea ta
nemuritor de rând
mai d -mi o respira ie sau dou
din suflul t u aprins

 aflu ve nicia...

{tefan Radu MU{AT
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Oare de ce am ales aceste dou
versuri i titlul unei poezii ca s  scriu
despre Nichita St nescu? Poate
pentru c  noi to i, acum la 30 de ani
de când ne-am luat r mas bun de la
el, îi sim im prezen a în mitul pe care
i l-am construit, dar i tr im intens
nevoia de Nichita, de sublim. Suntem ca într-
un somn cu vise frumoase, cu vise despre
Nichita viu, solar, zâmbind c tre „b trâne, ce
dor mi-a fost de tine”, desenând i scriind
dedica ii pentru prieteni vechi i cuno tin e
întâmpl toare pe care tocmai i le-a f cut
vasali pe via  cu felul lui de a fi amical, ge-
neros, magnific.

Ce tim despre na terea lui Nichita? Iat
cum se dest inuie el:

„Nu,nu,nu
strig  în dureri mama mea, n scându-m
nu, nu, nu
strig  ea n scându-m ;-
via a nu e pentru ucidere
via a nu e pentru ucidere.
Soldatul n du it zise:
- Ce sânge,cât de mult de sânge

i ce miros i ce strig t
 femeia când na te

i f  de nevoin a glon ului, -
aceste zise soldatul n du it,
azvârlind cu pistolul s u
dup  un fluture.”

            (mama mea i soldatul ei)
Nichita Hristea N. St nescu (prenume

alese dup  cei doi bunici, Hristea prahovea-
nul, negustor din partea tat lui i Nikita,
ofi erul rus, universitar refugiat în România
cu familia dup  „marea revolu ie” bol evic ),
Nini dup  alintul p rin ilor, s-a n scut la
Ploie ti la 31 martie (luna a 3-a!) 1933. Dup
o copil rie fericit  înaintea r zboiului,
umbrele mor ii de sus, bombardamentele ex-
cesive de deasupra ora ului l-au înnegurat
oarecum pe adolescentul definit citadin dar
cu vise silvane din excursiile f cute:

„Locomotive vechi, terasamente, greieri
str teau

copil ria mea de Ah i Au
cu reci gutui în curtea de bazalt
cu câini l trând în lan uri i în salt.”
(Locomotive vechi, terasamente, greieri)

„M  ridic i azuria bolt  o împodobesc
cu strig tul meu lini tit,
pe care l-am deprins din copil rie,
pe când r ceam prin codri seculari,
socotind trunchiul stejarului a fi
coloan  din gr dinile suspendate.”

   (O viziune a p cii)

Dup colile mici i mari, absolvite pe la
lenii de Munte - în timpul refugiului i apoi

la Ploie ti, dup  liceul (I. L. Caragiale) unde
al turi de al i colegi scoate mai mult în joac
revista onia - cu titlu inventat dup  ex-
presia la mod  „s  faci b nie de cineva”,
poetul care începuse s  scrie fragmentar la

ciclul Argotice, vine la Bucure ti trimis
de p rin i pentru a se prezenta la examenul
de admitere la Politehnic . Numai c  se
întoarce acas i-i anun  victorios c  a
intrat la... Facultatea de limb i literatur
român . Dup  propria gândire: „decât un
inginer prost, mai bine un profesor bun”.

Are colegi, de care r mâne legat tot restul
vie ii, pe Eugen Simion, Ion B ie u, Nicolae
Ciobanu, George Radu Chirovici, Aurelia
Batali i se împrietene te cu F nu  Neagu,
Grigore Hagiu, Vasile B ran, Ion L ncr jan,
Ion Gheorghe, Florin Puc , Aurelian Titu
Dumitrescu i Gheorghe Pitu . Mul i dintre
marii profesori, de care unii dintre noi mai
tineri cu câ iva ani am avut parte mai târziu,
erau suspenda i de la catedr , totu i mai r -

seser  Edgar Papu, Tudor Vianu i apoi
Dumitru Micu.

Student bun, cu mare succes la colegi,
Nichita debuteaz  în reviste literare relativ
târziu, la 24 de ani, în martie 1957, aproape
concomitent la Tribuna i Gazeta Literar .

De i opera sa are un pronun at caracter
personal, recognoscibil dup  primele versuri
citite, de i el însu i a construit un stil preluat
de mul i contemporani i epigoni, totu i la
început Nichita a fost influen at de lecturile
din Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu,
George Topârceanu, Tudor Arghezi, Ion Bar-
bu i chiar Nicolae Labi . Mie mi se pare c
desprinderea de înainta i - niciodat  total  -
se petrece în 1965 cu placheta de versuri
Dreptul la timp din care poemul Îndoirea
luminii este de o rotunjime f  seam n:

„Încercam s  încordez lumina,
asemeni lui Ulise arcul, în sala
de piatr  a pe itorilor.
Încercam s -ndoi lumina
ca pe o ramur  a c rei singur  frunz
era soarele.
Dar lumina, vibrând rece, îmi smulgea
bra ele,
i ele-mi cre teau uneori la loc,

alteori, nu”.
(I)

„Încercam s -ndoi lumina.

Lini[tea de dup# mit

Mihai MIRON

Mi se face somn de frumuse e
i moarte de sublim...

 Nichita St nescu

Motto:
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 atârnam de ea cu amândou  mâinile,
i-n fiece-nserare

deam cu tâmpla-n pietre, scânteind
de izbitur ”.

(II)
„Încercam s  încordez lumina
când arcul ei destins deodat

 azvârli în sus”.
(V)

 „Astfel ajungeam din urm i treceam
mai departe de spinii luminii,
de vechi imagini rupte din p mânt”.

(VI)
Iubirile sale, de dou  ori înregistrate la

prim rie i de mai multe ori nu, au produs
versuri de dragoste extraordinare, recitate de
to i tinerii contemporani tinere ii lui. Dar cea
mai iubit  dintre iubitele sale a fost poeta
Gabriela Melinescu, cea care i-a i inspirat
versuri de o frumuse e neasemuit :

„P rul t u negru ca un c rbune
albul al stelelor pe cer îl spune
iar tu iubita mea, ce minune
i atât de altfel de a fi.

(portret)
-m  centaur i-am zis, -

na te-mi un copil!
M-am s turat s  merg numai în dou

picioare, -
pune-mi pruncul în spinare, muiere,
pune-mi pruncu-n spinare
ca s  m  las greu pe el
i s  salt pe dou  picioare

având în spate dou  picioare.
-m  centaur i-am zis:

i ea, mi-a surâs
cu zâmbet de râs i de plâns
cu lacrim  dulce de miere
minunata mea muiere”.

(cântec de of i dor)
Via a i opera lui Nichita St nescu au stat

mereu sub semnul solar i ceresc, al „minunii

blonde” înzestrate de divinitate cu talent, in-
teligen , cu marele dar al prieteniei i o lips
total  de invidie sau r utate de orice fel. Nu
cunosc pe nimeni care s  poat  spune ceva

u despre el. Nici atunci, când tr ia i nici
acum când memoria lui este înc  atât de vie.

Pe 13 martie 1983, seara am primit telefon
întâi de la Vasile B ran, apoi de la Gheorghe
Pitu , mai târziu de la Ion Alexandru. Iubi i
prieteni ai lui dintre care ultimii s-au gr bit

-l reg seasc . S-au gr bit. Tuturor nu le
ve-nea s  cread : Nichita s-a dus. Unde?

S-a dus s  se întâlneasc  cu Marele Cre-
ator, Cel care i-a dat harul, talentul nepieritor,
cu Dumnezeul lumii i al luminii pe care el,
omul Nichita, prietenul Nichita, poetul Ni-
chita le-a cântat i iubit. A a cum i-a iubit
mama, tat l, sora, rudele, colegii... ara .

„Rotund  e ti ca pâinea
pe care domnul Tudor
a ridicat-o-n mân  drept steag la Bucure ti.
Tu patrie a vie ii, tu inim  român

tând în p ri i în iarb , tu ce e ti!
Gustoas  e ti ca pâinea
pe care domnul Tudor
a dat-o de mâncare unui ideal
intrând în Bucure tii, cei de odinioar
pe care ast zi ochiul
îi cânt  cu privirea
i-i laud  cu auzul

Ilenei Cosânzene din pove ti.”
(România)

Este greu s  te opre ti de a vorbi sau de
a scrie despre Nichita i nici nu tiu cum a
putea s  o fac mai bine decât l sându-l pe el

 se defineasc :
„Eu nu sunt alceva decât
o pat  de sânge
care vorbe te .”

(autoportret)
O raz  de soare f  asfin it este Nichita

St nescu pentru genera ia lui, a noast i a
celor ce ne vor urma.

Rembrandt - Rondul de noapte

CALUL

statuie a zvâcnetului
calul reazem  bolta în n ri
i copita stem  a libert ii lui

sudeaz  nervos cerul
de p mânt
nobil  d ltuire de curaj
doar fluturele ro u îl inimii
bate tem tor
în pupila uleioas
i dilatat

tr dându-i ancestrala
team  de z bal

UCA   VAR ,
CÂINE   TURBAT

a venit vara în câmpie
fecioarele sechestreaz  soarele
în anafoarele ochilor
minciunile lor vestimentare
fac fl ii s  calce în str chini
când vântul mai scap
din câte-o crâ
ce închide peste program
cire ii î i mu  buzele
de ciud
sângerând în palmele copiilor
fluier  craterele noaptea
pe lun
iar în crânguri bonc luiesc
cerbi
cu coarne de m tase
a venit vara în câmpie
mu cat  în cer parc
de un câine turbat

ci alearg  descul
pe miri te
i o înjur  b rba ii de grijanie

furio i c  femeile întârzie
pe la por i
se simte peste tot miros
de pu
înc rcat  cu iarb
de dragoste i sminteal
iar poetul mai stinge o igar
în cutia de conserve

Ion Iancu VALE
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Duminic  - 16 iunie 2013, la ora 22:40, ora
României -, dup  o suferin  de mai multe

pt mâni i dup  un chin care s-a acutizat
în ultimele ore, P rintele Arhim Justin Pârvu
a încetat din via a aceasta trec toare i s-a
mutat la cere tile cete, la Sfin ii Mucenici i

rturisitori pe care atât de mult i-a iubit i
dup  care atât de mult a râvnit.

rintele Justin Pârvu s-a n scut în satul
Poiana Largului - C lug reni (Petru Vod ),
jude ul Neam , la 10 Februarie 1919. S-a în-
chinoviat la M stirea Dur u - Neam  în
anul 1936, a participat ca preot militar pe
frontul de r rit în al doilea r zboi mondial,
apoi a fost întemni at pentru legionarism între
anii 1948-1964, iar între anii 1966-1975 a fost
reprimit în monahism ca vie uitor al M sti-
rii Secu, jude ul Neam , iar între 1975-1991 ca
vie uitor al M stirii Bistri a din jude ul
Neam .

De la sfâr itul lunii martie 2013, cancerul
de stomac pe care îl purta în tain  de câ iva
ani de zile s-a dezvoltat în metastaz , care a
adus cu sine complica iile medicale în urma

rora, dup  o suferin  muceniceasc  pe
deplin asumat i con tient , s-a mutat din
lumea aceasta la o alta mai bun . S  avem
parte de rug ciunile sale!

Considerat unul dintre cei mai mari du-
hovnici ai ortodoxiei române ti din ultimii ani,

rintele Iustin Pârvu a intrat, dup  cum am
spus i mai sus, în m stire la vârsta de 17
ani, este tuns la monahism în anul 1940 i
numit preot misionar pe Frontul de Est. A
fost arestat în anul 1948 i condamnat la 12
ani de închisoare. Trece prin închisorile de
la Jilava, Gherla sau Aiud, dup  care trece
prin “reeducarea de la Pite ti!”. În anul 1960
mai prime te o condamnare de patru ani, fiind
eliberat odat  cu ceilal i de inu i politici.

Din cauza greut ilor întâmpinate dup
eliberare, el ajunge s  lucreze ca muncitor
forestier. În anul 1966 a fost reprimit în mo-
nahism, ca vie uitor al M stirii Secu, din
jude ul Neam , iar din anul 1975 a tr it în

stirea Bistri a, din acela i jude . În toam-
na anului 1991 a pus piatra de temelie a M -

stirii (de c lug ri) Petru Vod  - Neam , iar
în anul 1999 a început construirea M stirii
(de c lug ri e) Paltin - Neam .

În anul 2003 înfiin eaz  publica ia cre tin
“Glasul Monahilor”, care apare lunar. În ziua
de 2 noiembrie 2008, P rintele Iustin Pârvu
este ridicat la rangul de Arhimandrit. În ace-
la i an, P rintele înfiin eaz  o nou  publica ie
cre tin , “Atitudini”. Întemeietor al M sti-
rii Petru Vod , ce are ca hram Sfin ii Arhan-
gheli Mihail i Gavriil, P rintele Arhim. Iustin
Pârvu a fost operat la începutul lunii mai, la
Cluj Napoca.

În rândurile de mai jos supunem aten iei
cititorilor un interviu mai vechi realizat cu

rintele Iustin Pârvu (în anul 2009), întru
amintirea i pomenirea sa:

Este greu de g sit, dar nu- i trebuie prea
mult   b taie  de  cap  ca  s  recuno ti un po-

uitor duhovnicesc - Interviu cu P rintele

Arhim. Iustin Pârvu de la M stirea „Sf.
Arhangheli” Petru Vod , jude ul Neam …

- Preacuvioase P rinte Stare  Iustin,
tim c  de la Sfântul Simeon Noul Teolog

încoace, pov uitorii duhovnice ti se tot
împu ineaz ; ast zi, când suntem martorii
unei mari sec tuiri duhovnice ti, cum mai
recunoa tem un pov uitor duhovnicesc?
Sfin ii Calist i Ignatie Xantopoulos ar tau
trei criterii: s  fie înalt la în elegere, smerit
la cuget i blând în toat  purtarea...

- Este greu de g sit, dar nu- i trebuie prea
mult  b taie de cap ca s  recuno ti un po-

uitor duhovnicesc. Cel care caut  cu ade-
rat un pov uitor duhovnicesc, la momen-

tul potrivit, îl va sim i. Sufletul simte cui tre-
buie s  i se încredin eze, c ci Dumnezeu este
Cel Care pune în inim  dragostea fa  de cel

ruia i-a rânduit s  îi urmezi. Eu abia a tep-
tam s  ies din temni  numai ca s -l v d pe

rintele Paisie Olaru. Ardea inima în mine
-l v d, astfel încât, dup  eliberare, am mers

direct la chilia P rintelui Paisie, a teptând
dou  zile la u  ca s  m  primeasc  la spo-
vedit. De aici înainte, timp de opt ani nu m-
am mai desp it de pov uirea cald  a P -
rintelui Paisie Olaru. M  trimisese mai întâi
la P rintele Ilie Cleopa, îns  la el nu am sim it
atâta odihn  sufleteasc , de i, dup  16 ani
de închisoare, începuse s  r sfoiasc  c i
groase de canoane. Rela ia dintre ucenic i
duhovnic este foarte puternic i în numele
ei se pot face multe minuni. Îns  nu este su-
ficient ca pov uitorul s  fie cercat, ci s  fie
i în acela i duh cu ucenicul.

- Preacuvioase rinte Iustin, dar ce a i
înv at cel mai mult de la P rintele Paisie
Olaru?

- Smerenia i dragostea lui fa  de aproa-
pele. Era de o c ldur i tandre e sufleteasc
rar întâlnite. P rintele Paisie era neîncetat ne-
obosit cu oamenii, încât uita de el însu i.

Stelian GOMBO{
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- Este bine în zilele noastre s  mai c u-
m pov uitori duhovnice ti sau nu?

- Este mai bine s  dobânde ti tu pu in
pricepere duhovniceasc , c ci vin vremuri
când nu numai c  nu ve i mai g si îndrum tor,
dar nici m car un cuvânt din Scriptur  sau
din Sfin ii P rin i. Sfin ii P rin i pân  acum
recomandau pov uirea dup  Sfânta Scrip-
tur i scrierile Sfin ilor P rin i, îns  vin vre-
muri când vor lipsi i acestea.

- Dar pân  la vremurile acelea?
- Pân  atunci s  le înv i pe de rost. În

închisori aveam pururea în minte Paraclisul
Maicii Domnului i alte acatiste, care ne-au
fost de mare ajutor. Adev rata rug ciune nu
se face la m stire, chiar dac  dispune de
toate condi iile exterioare prielnice contem-
pla iei i rug ciunii. Noi, în închisoare, eram
lipsi i de frumuse ile acestui relief al mun ilor
Carpa i, numai între patru pere i, unde zeci
de ani st teai între ei i nu vedeai raza soa-
relui prin cr turile z brelelor de la geam;
iar dac  te urcai cumva s  vezi o raz  de soa-
re, gardianul era la spatele t u i- i d dea câ-
te-o pedeaps  de cinci zile la arest sever, în-
cât nu sc pai s tos de acolo. Ei bine, su-
ferin a aceea era adev rata stare c lug reas-

. La baza m stirii este suferin a; vrei s
tr ie ti cre tine te, vrei s  te apropii de Dum-
nezeu? Trebuie s  te zba i s  ajungi de la
aceste laude pe care le face Biserica, s  nu le
mai spui prin simplu cuvânt, ci s  le tr ie ti
prin c ldura aceasta a harului i s  le trans-
formi în duh, s  dematerializezi acest cuvânt,
pe care acum îl mai i schimonosim silindu-
ne s  termin m cât mai repede slujbele, s
cânt m cât mai sacadat Sfânta Liturghie, un-
de ar trebui s  uit m de orice grij  lumeasc .

adar, tr irea i suferin a treze te în monah
rug ciunea. Respectarea regulilor i rânduie-
lilor, f  aceast  tr ire, na te împr tierea i
stinge duhul rug ciunii. Dumnezeu nu are
nevoie s -i reci i rug ciuni, ci vrea ca acest
cuvânt s  devin  transparent.

- Dar Rug ciunea Inimii, a lui Iisus
Hristos, nu v-a fost de ajutor acolo?

- N-am spus rug ciunea aceasta, pentru
 la pu ria Aiudului, abia dup  vreo 2-3

ani s-a luat contact cu fo ti de inu i: Virgil
Maxim, Vasile Marin, Valeriu Gafencu i al ii,
care într-adev r au cultivat rug ciunea inimii.
Cea mai mare parte îns  s-a bazat pe rug -
ciunea aceasta oral . Pentru c  nu erau numai
de inu i politici de aceea i nuan ; printre
tinerii ace tia legionari erau i de alte culori
politice, care n-aveau habar despre via a
cre tin ; i nu erau preg ti i pentru rug ciu-
nea inimii, ei nu cuno teau nici rug ciunea
Tat l nostru. Chiar mini trii ace tia, cu care

am stat un an i jum tate, cum ar fi generalul
Arbore, ministrul Mare , care era ministrul
comunica iilor - au fost nevoi i s  înve e Ta-

l nostru i Crezul, un Cuvine-se cu ade-
rat, la 50-60 de ani.
- Ce ne pute i spune despre vremurile

grele prin care vom trece i noi?
- Ei, prin ce-am trecut noi, dar prin ce-o

 trece i voi! Acele vremuri deja le-a i în-
ceput. Spre deosebire de alte vremuri, va în-

dui Dumnezeu vr jma ului s  se ating i
de suflet; va fi mai mult o prigoan  psiho-
logic i nu v  ve i putea ascunde nici în
cr turile p mântului. Nu este u or, sunt
vremuri foarte grele. De exemplu, pe vremea
marilor tr itori din Pustia Tebaidei, acolo nici
mili ia nu intra, nici control de stat, nici finan a
nu intra, nici un control care s -i tulbure pe

lug ri. Erau de sine st tori i atât de liberi,
încât ei într-adev r puteau s i duc  a a,
cu toat  dragostea, nevoin a lor. Îns , la ora
aceasta, trebuie s  lup i, i cu cel v zut, i cu
cel nev zut; s  lup i cu tine, s  lup i cu lumea,

 lup i i cu dracul. Diavolul - faci cruce - se
mai dep rteaz , m i. tia v zu i nu se de-

rteaz , ba te asalteaz i- i mai pun în cârc
i altele; ba vine cu 666, ba vine cu c ile de

identitate, cu cardurile, cu tractorul, cu mo-
torul, cu cipuri, cu radia iile, holocaustul -
toate se r sfrâng asupra ta. De aceea cre-
dincio ii ace tia, de pild , care vin din toat
lumea înspre m stiri, sunt iar i un semn

 toat  lumea tr ie te în clocotul sta, în
cazanul sta de fierbere de la un r u la altul.
Iar c lug rul, de bine, de r u trebuie s  stea
acolo, în fa a lor, s  dea un sfat, o rela ie, s
le cite ti o rug ciune i s  plece m car câtu i
de pu in al ii de cum au intrat. Monahul tre-
buie s  fie prezent i  s  r spund  la toate
aceste nevoi ale cre tinului. Alt dat  nimeni
nu-l deranja pe sfântul, pe cuviosul. P i, câte
pomelnice aveam noi acum 70-80 de ani la

stirea Dur u sau la Secu? Te duceai la
proscomidie, începeai slujba, tu, ca preot,
înainte cu o or , sunai la intrare în tochi a
metalic , toat  lumea tia c  a intrat p rintele
la biseric . Paraclisierul deja era venit. Care
este rânduiala paraclisierului? Intr  în bi-
seric , se închin , ia blagoslovenie de la stra-
na arhiereasc , se duce i se închin  pe la
icoane, la Maica Domnului, la Mântuitorul
Iisus Hristos, într  în sfântul altar, face trei
metanii la intrare, trei metanii la proscomidie
i cu fric  de Dumnezeu începe s  aprind

lumân rile, cele dou  lumân ri de pe sfânta
mas , candelele. Era o scar  cu trei trepte. Se
urca p rintele de canon s racul, sufla din
greu, dar el voia s  aprind  candelele în fie-
care miez de noapte, s  fie primul acolo când
venea preotul slujitor. Dup  aceea venea la
stare , lua blagoslovenie de toac i de clopot

i P rintele stare  de atunci nu dormea, era
treaz, la apel, era în pravil . Acuma are o ma-
in  cu opt locuri, cu bagaj în spate i-ntr-o

diminea  se duce dup  sticle, a doua zi are
nevoie de m tur , apoi de coada m turii i
tot se plimb i tot se plimb , mai merge la o
conferin , pe la examene i printr-alte p i,
numai la biseric i la utrenie nu-i. i para-
clisierul n-are unde s  se mai duc , toac

racul cu 25 de blagoslovenii de la... bec.
Terminam de pomenit înainte ca s  vin

preo ii, dar acum sunt câte 3-4 mape de po-
melnice numai într-o zi. De asemenea, ca s
revin, nu erau atâtea nevoi i atâtea boli.
Acum s-au înmul it bolile psihice, organice,
demoniz rile. Apoi nu erau atâtea construc ii,
atâtea vite, atâta lume. Pe lâng  acestea mai
sunt i ispitele supratehnicii, sistemele aces-
tea extraordinar de ascu ite care p trund pâ-

 în a- i cunoa te i gândul. i, când i-a
prins gândirea, aici este i partea sufleteasc .
Iar când a intrat pe firul acesta Satana, nu
mai este deloc u or. Este o lupt  împotriva
sufletului. Acum nu vezi ce fac? Dac  vrei s
ai un serviciu mai bun, trebuie s  te înscrii în
loja masonic , s  te lepezi de Hristos. i, iat ,
acestea toate sunt încerc ri i ispite i greu-

i care ne fur  de la adev ratele eluri ale
tr irii noastre. Acestea aduc la zero, via a
duhovniceasc

- Sfin ite P rinte, cum vede i reînvirea
duhovniceasc  a monahismului, ast zi?

- Cu telefon mobil i cu ma ini luxoase...
Aceasta se va petrece o dat  cu reînvierea
cre tinismului. Monahismul este un m dular
al cre tinismului, care sl be te o dat  cu
acesta. Am ajuns la starea în care monahii s-
au f cut precum mirenii, iar mirenii asemenea
demonilor. Cre tin tatea este foarte sl bit
i nu tiu dac  se va mai îndrepta.

- Nici m car dup  o nou  jertf  a cre ti-
nismului contemporan?

- Dac  mai are sens. Totu i, dup  mine,
închisorile au fost temeliile de regenerare a
cre tin ii noastre. Adic  ceea ce trebuie

 urm rim este str duin a de bun  voie: s
te pui pe post, s  te pui pe priveghere, s  te
pui pe rug ciune i s  tr ie ti în numele Dom-
nului. S  se simt  prezen a ta oriunde e ti.

a, mâncare - de trei ori pe zi, ascultare -
dac  po i las -l pe fratele - i a a mai departe...

- Care este motivul pentru care nu se
mai poate îndrepta via a duhovniceasc ,
în zilele noastre?

- Pentru c  a sl bit dragostea între fra i i
nu se mai poate în elege om cu om. i, f
unitate, cum s  mai recl de ti ceva?

- Ce s  facem ca s  p str m dragostea
i unitatea dintre noi, oamenii?
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- Este nevoie de mult  rug ciune, c ci
rug ciunea între ine buna noastr  în elegere.
Acum, îns , ne îngrijim mai mult de cele ma-
teriale decât de cele duhovnice ti, Înainte,
for ele r ului erau legate cu rug ciunile mari-
lor tr itori; rug ciunea lor avea o mare putere.

i înc  n-a slobozit Dumnezeu puterea Sa-
tanei, c ci lumea este nepreg tit ... For a
diavolului st  în patimile i relele noastre.

- În alt  ordine de idei, Preacuvioase
rinte Stare , ce caracterizeaz  mai mult

monahismul actual?
- Monahii de acum au o mare deficien

în a se supune i nu tiu s  se spovedeasc ;
nu se spovedesc sincer. Dac  ar spune c lu-

rul adev rul la spovedanie, ar muri. Azi î i
cere blagoslovenie s  se duc  pân  la Ia i i
el ajunge pân  la Constan a, pentru c  ... tot
era în drum. S-a banalizat i relativizat mult
virtutea ascult rii. C lug rii de azi nu mai au
puterea s  asculte de mai marii lor ca odi-
nioar . S-a surpat raportul dintre ucenic i
pov uitor i de aceea a ridicat poate Dum-
nezeu darul acesta de la noi. Dar eu îi în eleg;

lug rii din România sunt a a dezordona i
i neputincio i în a se supune unei ordini i

rânduieli, pentru c  a a sunt românii. Poporul
român este împr tiat din fire, iat  nu mai
avem nici dacul, nici cre tinul de alt dat ;
acum se c toresc negru cu alb, ortodoxul
cu protestantul, catolicul cu africanul, iga-
nul cu românul, încât firea, la un moment dat,
structura psihologic , se schimb . Tot acest
amalgam de na iuni d  na tere acestor r ut i
i acestor blestem ii pe care le avem în fami-

liile noastre. Îns  nu cred c  sufletul trebuie
for at. Eu la mireni le mai spun câte un sfat,
dar pe c lug ri îi las ca pe ei.

- Ce trebuie s  facem s  ne înt rim cre-
din a i s  r bd m toate cele ce vor veni
asupra noastr ? i cunoa tem din prooro-
ciile sfin ilor c ,  de vor r bda cre tinii ne-
cazurile de pe urm , vor fi mai mari decât
cei dintâi. Iar Cuviosul Paisie Aghioritul
îndr zne te s  spun  c  „mul i sfin i i-ar
fi dorit s  tr iasc  în vremurile noastre”.

- Cugetând la moarte. Monahul i cre ti-
nul nu are aceast  însu it  datorie s  fie gata
de plecare? O are! Nu te intereseaz  dac
tr ie ti i cum tr ie ti... Din ce în ce oamenii
sunt mai dificili i mai cu scaden e intelectuale
i putere de judecat . Ei, sunt multe de zis,

dar iat  c  s-a f cut ora unsprezece i acu i
bate de utrenie...

- V  mul umesc mult, Preacuvioase P -
rinte Iustin, i binecuvânta i!...

- Domnul!...
Dumnezeu s -l ierte i s -l odihneasc !
Ve nic  s -i fie amintirea i pomenirea.

Amin!

Inven ia de orice fel, crea ia i mai cu sea-
 crea ia poetic  nu decurg din profesie,

nu sunt expresia preg tirii colare i univer-
sitare. Dac  ar fi astfel, orice inginer ar fi in-
ventator cu brevet i am avea atâ ia poe i
câ i profesori de limba român  sunt atesta i
cu diplom i a a mai departe. Poezia poate
fi definit  drept un puzzle din cuvinte, aran-
jate f  nici o logic , f cute sa ne capteze
prin valoarea estetic i gând, menite s  ne
îmbog easc  sufletul, dup  legea de nedes-
lu it a creatorului pe care îl numim poet.

Nu tiu ce meserie are Niculina Lucia
Chelaru, îns  cartea Zborul inimii înseamn
o înalt  reu it . Autoarea omagiat  ast zi este
poet n scut, iar nu f cut!

Ea leag  cuvintele într-un flux cunoscut
i st pânit în parte numai de ea i în marele

rest ne tiut de nimeni, ca o expresie a lumii
sale interioare în continuu tumult. Citi i cu
voce tare orice poem. Ve i intui o linie melo-
dic  în fiecare. Mai mult, fiecare poem parc
dicteaz  o anumit  melodie i chiar m rimea,
lungimea discursului poetic.

Cartea con ine 51 de poezii i 50 de poeme
în proz .

Ceea ce surprinde de la bun început, ci-
tind crea iile lirice adunate în Zborul inimii,
este un sentiment al contemporaneit ii stru-
nit pe universalitate. Despre ce scrie Lucia
Chelaru? Despre via , despre noi: iubire,
cur enie sufleteasc i frumos, a tr i în co-
muniune cu natura, cu poezia. Declar : Totul
în jur se schimb -n poezie.

Ea blameaz  existen a cenu ie, via a f
un sens înalt:

car o frunz  din toamna ce-a fost,
Un fream t de zbor a  vrea s  mai simt,
Se-aude doar vocea de vânt r cit,
Într-un cântec ce-l tiu pe de rost.
i:

Mi-am înecat dorin ele-n iubire,
i visele le-am împletit în stea,

În jurul meu eu v d a ta sclipire,
În mine simt cum arde raza ta.
Ne oprim aici cu citatele. Sunt foarte multe

poeme antologice în aceast  carte-eve-niment.
Lipse te aproape în totalitate epicul, chiar

i în poemele în proz  - poezii deghizate!
 Pe alocuri idilice, uneori eclectice, poe-

ziile Luciei Chelaru nu in s  se integreze într-
un sistem consistent. Re in multiplele fa ete
ale vie ii surprinse cu mân  sigur , dovedind
în elegerea naturii umane.

Poemele în proz  sunt i ele medita ii lirice
asupra vie ii, scenarii care surprind cititorul,
povestioare cu tâlc, vis în marea visare, dup

rturisirea autoarei.
O tr tur  evident  a poeziei Luciei Che-

laru este concentrarea pân  la esen . Poeta
nu se pierde în aparen i nici în detalii i
nici nu se las  subjugat  de limbaj. Ea cap-
teaz  cu mân  de demiurg spiritul unei scene
descrise, atmosfera necesar . Se reg sesc:
intensitatea emo iei, delicate ea sentimen-
telor, expresia stabil i inedit , ingenuitatea.

În întregul ei, poezia din aceast  culegere
prezint  bogat i variat o panoram  a vie ii
interioare, este o explorare inedit  a tr irii
omului, în care ne reg sim noi în ine.

Pentru a rezuma, poezia din cartea Zborul
inimii de Niculina Lucia Chelaru este ro-
mantic i filosofic  din punct de vedere te-
matic, raportant la sentimente - reprezint  o
pasiune bine strunit , iar limba scrierii, a cre-

iei literare este subtil i complex .
 recunoa tem i noi, ca poetul Vasile

Alecsandri, vorbind de Mihai Eminescu:
Cu-atât mai bine rii i ei cu-atât mai bine!

Bravo!

Medita]ii lirice
asupra vie]ii:
       Zborul inimii

Constantin LUPEANU

Motto: Inspirat titlu, banal  copert .
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...Luminoas  zi de Cire ar 2013. Vineri, 14
iunie. A doua zi dup  În area Mântuitorului
Iisus Hristos la cer, când este serbat  - sub a-
cela i semn al jertfei altruiste - i Ziua Eroilor.

Plec din Craiova - acompaniat de consi-
lierii Romulus Turbatu i George Obrocea,
de la Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Dolj,
membri în staff-ul Revistei europene „La-
mura” - cu un tonus pozitiv, generat de gân-
dul c  voi tr i un eveniment cu adev rat isto-
ric: inaugurarea Podului Calafat-Vidin. i,
totu i, f  niciun motiv anume, nu m  în-
cearc  deloc vreo senza ie de exaltare, ca în
preajma unui miracol. De i podul acesta -
doar al treilea, în 2000 de ani, nit de pe
malul românesc spre fra ii din sudul Dun rii
- constituie realmente o înf ptuire rarisim .

Este un pod pentru eternitate.
Un pod pentru Noua Europ .
Un pod care scurteaz  energic drumurile

comerciale dinspre Dresda (Germania) spre
Salonic i Istanbul, via Zagreb, Belgrad, Dro-
beta Tr. Severin, Calafat, Vidin, Sofia. i in-
vers: din vechea Tracie (Turcia i Bulgaria),
se va ajunge mult mai u or în inima Tran-
silvaniei i de acolo - în Ungaria, Austria,
Polonia...

Dup  podul construit în vremea marelui
rege Burebista - cel ce a unit, cu mân  forte,
222 de triburi ale dacilor, ge ilor i tracilor, de
la nord i de la sud de Dun re, neamul str -
mo ilor no tri fiind numit de Herodot, p -
rintele istoriei, „cel mai numeros dup
acela al inzilor” -, pod cu stâlpi de piatr
i paviment din lemn, intrat, îns , în

istorie sub numele de Podul lui Apollo-
dor din Damasc, din aval de Drobeta,
a trebuit s  treac  aproape un mileniu
i jum tate pân  când, între Giurgiu i

Russe, s  fie arcuit  o nou  punte de
prietenie între România i Bulgaria
(1954).

Botezat  chiar „Noua Europ / New
Europe Bridge”, lucrarea de art  inau-
gurat  acum te frapeaz  prin elegan ,
suple e i un aer de siguran , de alti-
tudine princiar , atribute indubitabile,

care î i dau convingerea c  acesta este doar
un nou început, un nou cap de pod, o capo-
doper  pentru viitoare împliniri pe multiple
planuri: economice, sociale, culturale.

untrica re inere care m  locuia vag în
drumul de la Craiova la Calafat era stârnit ,
cred, de câteva fr mânt ri: tergiversarea no-
ului proiect de-a lungul a circa 13 ani i starea
sordid  a infrastructurii ce leag  podul de
marile metropole, atât din România, cât i din
Bulgaria - f cându-l s  par  o insul  r cit
între dou  zone marcate drastic de criz ,
iner ie, lips  de suflu ren sc tor -, ambele
cuplate cu incertitudinea privind ziua i ora
solemnit ii de inaugurare, amânate de mai
multe ori.

...Radovan, Peri or, Giubega, Galicea
Mare, Golen i, Basarabi - traseu rutier la fel
de lini tit ca în urm  cu dou  s pt mâni, când
îl parcursesem împreun  cu vreo 90 de ar-
heologi de elit  ai rii. Elementul de noutate
îl constituia faptul c , în ultimele zile - dup
obiceiul românesc al îngr rii porcului în
ajunul Ignatului -, se lucrase intens i se lucra
înc  la extinderea tronsoanelor modernizate
ale c ii rutiere, dar mai ales la peticirea zecilor
de kilometri de osea, care scânceau, parc ,
dup  vigoarea pe care o avuseser  în „Epoca
de aur”.

Se lucra de zor i la câteva poduri de pe
traseul Craiova-Calafat.

George Obrocea glume te: „Bulgarii au

construit doar unul, mare i bun, îns  noi,
uite, realiz m poduri mai multe, aproape în
cascad , pe oseaua ce se dore te drum ex-
pres, dac  nu chiar autostrad , în perspec-
tiv ...”.

ocant  era banda proasp  de vopsea
galben , cvasicontinu , care desp ea sen-
surile de circula ie. La întoarcere am cons-
tatat c  marcajul cu vopsea galben  se oprise
la ie irea din Giubega înspre Calafat. Ori ter-
minaser  vopseaua, ori, mai degrab , afla-
ser  c efii cei mai mari vor veni cu eli-
copterul, direct în Bulgaria.

...Calafatul ne întâmpin  cu acela i aer
molcom, de municipiu cur el, c ruia parc  îi
e team  s  restaureze, în afar  de Muzeul de
Art i de Prim rie, m car înc  10-20 dintre
frumoasele sale edificii cu valoare de mo-
numente istorice - pentru ca, într-adev r,
„ora ul trandafirilor”, al acad. tefan Milcu
i al copil riei actorului tefan Iordache, s

te izbeasc  prin imaginea proasp i di-
namic .

În curtea Prim riei Calafat - cump rat
nu demult de la urma ii celebrei familii Dr -
gulescu -, edilul ef, Mircea Gu , îmbr cat
la patru ace, ca un lord englez, r spunde în-
treb rilor insidioase ale unei videojurnaliste
cu p r ro u, prins într-un coc r zvr tit.

Zi grea cred c  o s  ave i - îi zicem dup
ce scap  de chingile interviului.

Ei, zi..., zile... C  de vreo s pt mân i
mai bine ne calc  zeci de echipe de
redactori, cameramani, fotoreporteri,
din ar i din str -in tate. Ieri, i-am
avut oaspe i pe cei de la BBC... Agen-
ia Associated Press ne-a vizitat ceva

mai înainte... Azi cred c  va fi mai u or,
pentru c  întregul ceremonial se va
desf ura pe malul bulg resc, la Vidin.

E firesc. Bulgarii au fost antrepre-
norul general, ei au construit podul -
printr-un concern spaniol - i tot ei se
vor bucura de oficiile de gazd  a so-
lemnit ii inaugurale.

- A a este, dar i noi, pe malul

Dan LUPESCU
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românesc, am construit o infrastructur  ru-
tier  de standard occidental. i-e mai mare
dragul, când vii dinspre Craiova, dinspre Be-
chet i, evident, dinspre Vidin... La noi, azi,
va avea loc, cel mult, o conferin  de pres ,
la Muzeul de Art / Palatul tefan Marincu,
demn de orice capital  cultural  a Europei...

Primarul Mircea Gu i secretariatul s u
tehnic ne pun rapid la dispozi ie datele de
maxim interes despre pod, pe care le înre-
gistr m rapid, sorbind, din când în când, câte
o gur  de cafea i de ap  plat .

Iat -le, telegrafic. Este unul dintre cele
mai lungi poduri peste Dun re, având
aproape doi kilometri. Câte patru benzi de
circula ie pe fiecare sens: dou  pentru auto-
vehicule, una pentru trenuri rapide, alta pen-
tru bicicli ti, la care se adaug  trotuarul
pentru pietoni. Costurile totale sunt estimate
la 273 de milioane de euro, în mare parte din
fonduri europene nerambursabile.

Starea de oarecare re inere pe care o re-
sim isem aproape toat  ziua avea s  fie ac-
centuat , dup  amiaz , de vestea c  pre e-
dintele Bulgariei nu va onora ceremonialul,
ap rând ceva neprev zut, în ultimul moment;
Uniunea European  nu va fi reprezentat  de
Baroso, cum se tia în urm  cu mai multe

pt mâni, ci de Johannes Hahn, consilierul
pentru Dezvoltare Regional ; Patriarhia Ro-
mâniei nu va fi prezent  în niciun fel.

Zvonurile c  festivitatea se va muta de
la ora 16.00-16.30 la 18 sau, dup  al ii, chiar
la ora 19 au dat noi dimensiuni sentimentului

, nu se tie din ce pricini, ceva r mâne ne-
bulos. Pân  la urm , a început la 16.38.

Premierul român Victor Ponta a p rut stân-
jenit de faptul c  lucr rile de construc ie au
trenat atât de mult. Omologul s u bulgar, Pla-
men Ore arski, a înt rit aceast  m rturisire.

Reconfortant  a fost opinia guvernato-
rului B ncii Na ionale a României, Mugur
Is rescu, conform c reia una dintre viitoarele
bancnote euro va include imaginea Podului
Calafat-Vidin.

...Patru ieroglife bizare, de în imea unui
zgârie nori, par cei patru stâlpi de sus inere a
zecilor de cabluri care in suspendate dea-
supra fluviului vijelios, cu debit de 9.000-
10.000 litri pe secund , t blierele podului,
fiecare de sute de metri lungime.

Dac  î i imaginezi fiecare dintre aceste
ieroglife profilate pe o halucinant de mare
fil  de cronic  b trân , dac  ridici aceast
fil  spre zenit, o r suce ti spre nadir i încerci
a o privi în zare -, po i descifra siluetele impe-
riale ale unor lebede mute, ocrotind în gigan-
ticele aripi r sfirate harfe tainice i lire în l-
bite, argintate de dorul dorurilor ancestrale.

Dor de Burebista i Decebal, dor de împ -
ratul Traian, care atât de ofensat s-a sim it
încât a declan at dou  r zboaie fratricide...

Dor de Constantin cel Mare - care, libe-
ralizând religiile în Imperiul Roman la înce-
putul anilor 300 d.H., a pus punct prigonirii
cre tinilor i sângeroaselor secole de martiraj
(numai predecesorul lui, Diocle ian, ucisese,
în câ iva ani, 60.000...), dând cale liber
credin ei în crucea mântuitoare a lui Iisus
Hristos.

Dor de voievozii români - de la Mircea
cel B trân, Dan I, Dan II, Vlad Dracul, Neagoe
Basarab, pân  la Matei Basarab, Vlad epe ,
Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu -
care au îndestulat cu b net i danii zeci i
zeci de lavre mân stire ti i  biserici, ctitorite
de ei ori de înainta ii lor în întregul Balcan,
de fapt în marele regat al lui Burebista... Regat
extrem de întins, dup  cum atest  marii isto-
rici ai antichit ii: de la v rsarea Bugului în
Pontul Euxin/ Marea Neagr  (în est) pân  la
confluen a Moravei cu Dun rea Mijlocie i
pân  în Slovacia (în vest), de la Carpa ii P -
duro i (în nord) pân  la Mun ii Haemus/
Balcani (în sud).

...Într-un soi de secretomanie s-au des-
urat lucr rile de construire a seme ului

Pod Calafat-Vidin - lucr ri în ritm de melc,
sugerând, volens-nolens, c  un Lucifer neb -
nuit încearc  s  se opun  curgerii vremurilor,

rnicind, dac  nu cu înc  un mileniu, m -
car cu înc  un deceniu, un an, o lun , înc  o

pt mân  ori chiar i numai o zi, puntea din-
tre fra i i fra i, puntea dintre români i ro-
mâni, puntea dintre bulgari i români, dintre
oameni adic , dintre f pturi ale lui Dumnezeu.

Dac  la giuvaerul ctitorit de Neagoe Ba-
sarab la Curtea de Arge  se cunoa te jertfa
suprem  a Me terului Manole, intrat  în le-
gend , dac  la Transf an, la canalul Du-

re-Marea Neagr , la salbele de hidrocen-
trale Bicaz, Arge , Por ile de Fier I, Por ile de
Fier II, Lotru. La Metrou, Casa Poporului sau
la Canalul Bucure ti-Dun re este cunoscut
spiritul de sacrificiu al constructorilor -, de
ast -dat  totul se p streaz  sub un v l de
mister împietrit.

Mai nimic nu s-a comunicat opiniei pu-
blice despre evolu ia complexelor i atât de
dificilelor etape de construc ie, mai nimic
despre solu iile i performan ele tehnice, ni-
mic despre geniul ingineresc ( i artistic!) în-
vestit în „New Europe Bridge”.

i tot mai nimic nu s-a spus la momentul
inaugural - palid, anost, meschin... De parc
intra în circuitul public un chio c de zarza-
vaturi, o gheret  de paznic stradal ori o tarab
cu înc ri second-hand, de elate...

Câteva fraze cu iz politicianist, vagi crâm-
peie de idei neduse pân  la cap t, ca i cum
constructorii români i bulgari ar fi comis o
groz vie în dauna spiritului uman i a Tri-
nit ii Divine.

Dar Podul Calafat-Vidin - cu discret aer
de superioar  în elegere i în elepciune de

sacerdot traco-geto-dac sau de basm ce tie
 va supravie ui peste veacuri - a trecut

peste toate acestea, v zându- i, Uria ul, de
tr inicia sa cu fruntea în eternitate.

Sobr , parc  prea sobr , aceast  festi-
vitate istoric  (scenet  inocent  cu puberi
prin i la furat cire e?), f  niciun moment
cultural cât de cât simbolic, în pofida realit ii
recunoscute, consacrate c  Dun rea a fost,
de milenii, nu sabie desp itoare, ci ax /
coloan  vertebral  a Europei, punte poli-
valent  (cultural , economic , social ) între
popoarele din nordul i din sudul s u...

Dar, poate, a a e s  fie la vremuri de criz
indus  de marii bancheri ai lumii, când state

a-zis suverane sunt obligate s  pl teasc
- sub pretextul mincinos c  ar exista datorii
publice suverane - piruetele criminale ale

ncilor private.
Cu toate acestea, am plecat din Calafat

cu un sentiment de mul umire i de bucurie
bine strunit , bucurie curat , cum ar fi afirmat
Constantin Brâncu i. C ci aceast  oper  co-
losal  care este noul Pod Calafat-Vidin re-
prezint  expresia încrederii într-un viitor co-
mun mereu mai luminos pentru oamenii de
pe cele dou  maluri ale b trânului Istru.

Privindu-l de la nord ori de la sud, de la
est ori de la vest, de deasupra sau din lateral,
giganticul Pod „Noua Europ / New Europe
Bridge” pare o born  în timp, un templu de
medita ie i reculegere pentru un nev zut
Gânditor de Hamangia i pentru guraliva-i
muiere, r mas  f  grai în fa a acestei gran-
dioase înf ptuiri: o salb  argintie de lebede-
harpe r dite de geniul uman, cale de doi
kilometri, de la un mal la altul al celui mai
lung fluviu ce str bate Europa Central i de
Sud-Est.

Evenimentul inaugural având loc a doua
zi dup  În are i în ajunul împlinirii a 124 de
ani de la trecerea în eternitate a poetului
nostru na ional, Mihai Eminescu, unul din
marii romantici ai lumii, nu aveam cum s  nu
auzim - concomitent cu uierul vijelios al
Dun rii, uier de stindard dacic i dragon
continental - cântecul maiestuos al celor pa-
tru duble harpe colosale întinse deasupra
acestei columne lichide, column  tol nit , ca
la un dejun în iarb , la poalele celei mai fertile
câmpii din Europa, column -timp curg tor
întru infinire: matusalemicul Danubius.

Salvând lumea prin gestul s u titanic de
a arunca harfa nu în haos (generând apoca-
lipsa universului), ci în mare -, anticul cânt re
trac Orfeu a dezl uit cântecul ca esen i
unic  t duire a omenirii.

i, pentru ca acest cântec s  aib  un nu-
me nou i un nou chip nepieritor, Orfeu ne-a
zâmbit tainic dintre stele, îmboldindu-ne s
construim acum aceast  minune din zorii
mileniului al treilea: Podul Calafat-Vidin/
Cvartetul de harfe duble „New Europe Bridge”.
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Ion PACHIA-TATOMIRESCU

În volumul de poeme, Vineri
e ziua noastr  de plâns (2013)*,
de Dumitru Opri or (n scut la 19
octombrie 1951, în Dobroteasa-
Olt), cunoscut, mai ales, ca autor
de admirabile reportaje i de
nuvele / povestiri ale patosului
lucid, asist m la nenum rate, ca-
tegorice biruin e ale eroului liric
în fa a eroului epic, pe m sur  ce
frustr rile Sinelui / Eului se cons-
teleaz  accelerat-intens în tot mai
însingurata c torie, sau „depla-
sare spre ro u” a cosmosului co-
tidian. Firescul acestei certe „st ri
auctoriale” - ars poetica - relev
pagini cu inconfundabile pece i
de autentic lirism opri orian, fie
dintr-o mai mare apropiere a
micropoemului-haiku, de rever-
bera ie bacovian  îns  - «De-o
vreme / aud i-n somn / cum ar
singur timpul.» (Aud, p. 45) -, fie
din interiorul unei „împaraleluiri
a sinelui revoltat”, ca-ntr-un
„binom” / „distih” decizional -
«Sunt santinela tuturor i a ni-

nui. / De mâine r cesc sin-
gur.» (Revolta sinelui - p. 41).

Înainte de a trece la „cerce-

tarea” c toririlor de „odisee” a
Eroului / Eului Poetic opri orian,
trebuie s  atragem aten ia asupra
„teluric-celestului” din dedica ia
acestui volum: Pentru Thea, /
plus peticul meu de cer (p. 4),

adar, gr indu-ni-se ca într-o
zalmoxian  od Sacrei Perechi
(Luna – Soare-Tân r / Cosânzea-
na – F t-Frumos), Ea (o Dumne-
zei  / zân , ori Penelop ) – El
(ca erou liric, „proprietar de Cer”,
sau Ulysse).

El - eroul liric, opri orianul
Ulysse, în instan a micropoemu-
lui: „mirele” - î i aminte te gustul
cosmic al nun ii / nuntirii cu Ea,
„mireasa“, nu cea de la thraco-
egeanul r zboi de esut, ci fru-
moasa ce î i coase curcubeu de
vol na ele „înmiresite”: «În zori
- / stins  de uimire - / î i coseai
curcubeul / la poala rochiei / pe
care ai purtat-o azi-noapte / când
ai devenit femeie.» (Eram - p. 21).

„Extraordinare” sunt toate
evenimentele la care particip  -
mai mult, ori mai pu in - eroul liric
opri orian, în c toria însingu-
rat , care-i tensioneaz  interoga-
iile fundamentale: «Nu mai pot
-ncap, mam , / în ziua de mâine,

/ [...] // De ce nu mai trece, mam ,
/ carul cu boi peste casa noas-
tr ?» (Reîntoarcere - p. 11); în
edenicul cuplu, se înregistreaz
metamorfoze, „muta ii genetice”:
El i Ea, înfr indu-se cu m rul,
devin fra i i au, fire te, interdic-
ia de a se mai iubi: «M rul care

te-a adoptat în copil rie, / iluzia
ta dintâi, / m  caut  insistent în
vis. / De mâine nu ne mai putem
iubi: / suntem fra i buni cu m -
rul.» (Fra i cu m rul - p. 14);
opri orianul erou poetic ne face
i o m rturisire „ ocant ” despre

intrarea-i „calm ” în sfera thana-
ticului, dincolo de capul de pod,
«în marea noapte care vine» - po-
trivit arhicunoscutei metafore ro-
mantic-parnasian-macedonski-
ene dintr-un vers de rondel cu
duioase roze, metafor  „mitrali-
at ” destul de sorescian-para-
doxist aici: «Seara îmi las amin-
tirile / la cap t de pod / i intru în
noapte / gol ca o pu  ruginit .»
(Stamp  - p. 15); la solicitarea Ei
(Mireasa / Iubita) de a visa f
încetare, tie s ri cu vipera în-
treb rii: «Tu îmi ceri continuu s
visez, / dar eu când mai exist?»,
con tient fiind de faptul c  „via a
nu e vis”; ajunge - la colindarea
uli elor din burg, „strigând nu-
mele iubitei” -, desigur, i la ade-

rul c  «str zile nu se r cesc
niciodat .» (Sum  de triste i - p.
25); ziua din s pt mân  ce poart
numele Venerei, zei a iubirii, afl m

 nu-i chiar ca în titlul volumului
(dup  cum se certific  pu in mai
la vale, în pagina 58, c : «Doar în
zi de vineri, / atunci, ca-ntr-o ru-

ciune, / pe strada învin ilor e
zi de plâns.» - Vineri e ziua noas-

tr  de plâns), ci-i chiar o zi cu El-
fluture-cu-dou -lacrimi-fluturi-
alba tri: «Ast zi în zori am trecut
/ printr-o intersec ie nedirijat  /
i o femeie m-a privit cu ochii t i.

/ Spre sear  am aflat c  traversase
mun ii / adus  în burg de zvonul

 doar în zi de vineri / aici tr iesc
fluturi alba tri. // Venise s  le adu-
ne aripile.» (Fluturi alba tri - p.
28); incert este avertismentul de
dincoace de orele vineriene pe-
trecute cu colec ionara de fluturi
alba tri de burg: «Sunt avertizat
/ solemn / c  în noaptea de vineri
/ în inima femeilor / netr ite cu
via a la zi / va fi lun  plin .» (p.
30); i, în ultim  instan , eroului
liric opri orian îi este semnalat
na terea unui urma , evident,
printr-o stea-logostea, din zari -
tea fiin rii: «A mai r rit o stea:
/ atârn  [...] de poala cerului - /
semn pentru fiul nen scut.» –
Chemare pentru fiul meu.

____________________
* Dumitru Opri or, Vineri e ziua
noastr  de plâns, Timi oara, Edi-
tura Brumar, 2013 (pagini A-5: 76;
ISBN  978-973-602-858-8).

Rembrandt - Podul de piatr
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Între art i religie (chiar în varianta ei
mitologic ) exist  o strâns  leg tur , întrucât
ambele compartimente sunt atât de profund
umane încât vizeaz  cu insisten  transuma-
nul prin cele dou  forme, care - a a cum ne
încredin eaz  Petre ea în cartea sa Între
Dumnezeu i neamul meu - definesc sacrali-
tatea c ii lor de ac iune: inspira ia (favoarea
divin ) i revela ia (ac iunea direct  a divi-
nit ii).

Prob  în acest sens sunt dou  exemple
de referin  pe care le-am extras din istoria
spiritualit ii umane - primul din formidabila
istorie a Greciei antice, cel lalt din zbuciu-
mata istorie a a ez rii spiritului evreu în mat-
ca monoteismului:

1) Cu toate c  diferen a dintre filosofie i
art  î i are originea în distinc ia operat  de
Platon între logos i mythos, fire te - ne asi-
gur tefan Aug. Doina  în prefa a la a
gr it-a Zarathustra - „cu discreditarea celui
de-al doilea”, pentru ca dou  mii de ani mai
târziu Fr. Nietzsche s  elaboreze ultima mare
filosofie în manier  artistic  (de fapt, opi-
neaz  Martin Heidegger, o metafizic  la fel
de nihilist  ca cea a maestrului antic grec),
totu i, noi tim prea bine c  unul dintre cei
mai populari i venera i zei de c tre greci mai
întâi, apoi - dup  lupta de Actium - i de c -
tre romani, a fost Apollo, nu doar ca zeu al
luminii i al Soarelui (Phoebus), ci i ca ideal
al frumuse ii masculine, dar mai ales ca zeu
al cântecului i poeziei;

2) Evreii antici, îndeosebi cei din vremea
psalmistului David, cântau i dansau cu oca-
zia s rb torilor, acompaniindu-se cu tambu-
rine, sistre i cimbale. Însu i David, atât în
tinere e, adic  atunci când se str duia s -l
lini teasc  pe regele Saul, cât mai ales în ca-
litate de rege-psalmist, se acompania la harp
sau lir  cu mult  sim ire artistic .

Ei bine, de i Apollo a fost imortalizat de-
a lungul timpului în diverse chipuri de geniul
unora dintre cei mai mari arti ti ai omenirii:
Homer în Iliada i Vergiliu în Eneida, Fidias
i Praxiteles în sculptur , Rafael, Veronese,

Velasquez i Dürer în pictur , totu i cre ti-
nismul, într-o m sur  chiar mai mare decât
celelalte religii universaliste, a exercitat o in-
fluen  atât de covâr itoare asupra spiritului
universal (prioritar asupra spiritului euro-
pean i american), încât întreaga cultur  a
omenirii poate fi împ it  în dou  mari grupe:

a) Precre tin , respectiv perioada preg -
titoare a cre tinismului;

b) Cre tin , care a început în urm  cu

dou  mii de ani.
Dac  Nae Ionescu vorbe te în Curs de

istoria metafizicei despre tipul metafizic al
lumii antice i tipul tiin ific al lumii moderne,
tot el descoper  trei tipuri fundamentale de
via  spiritual  eminamente cre tin :

a) Barocul atunci când forma prevaleaz
asupra fondului;

b) Clasicismul - forma este în echilibru
cu fondul;

c) Romantismul - fondul prevaleaz  asu-
pra formei.

Cât prive te periodizarea extrem de discu-
tabil  pe care o tot vântur  istoricii, Nae Io-
nescu este de p rere c  Rena terea constituie
singurul i adev ratul moment de cotitur  din
istorie. i asta pentru c  Rena terea a efectuat
o veritabil  t ietur  în profilul moral, spiritual,
cultural i economic al istoriei umane. A a c
perioada de pân  la Rena tere, cu îndrept ire
poate fi numit teocentric , deoarece în bi-
nomul Dumnezeu-om, accentul cade atât pe
teama de p cat cât i pe for a i m re ia Atot-
puternicului, sau - ca s  folosesc o inspirat
butad  -, în toat  aceast  perioad  oamenii î i
cereau scuze de la Dumnezeu c  exist .

Pe tot parcursul Evului Mediu, prin c lu-
ri i cavaleri s-au realizat importante acu-

mul ri morale i spirituale, care s-au ad ugat
la cele antice: cultura egiptean , asiro-babi-
lonian , chinez , indian , greco-roman . Din
aceste inestimabile depozite s-au alimentat
mai apoi to i renascenti tii i postrenascen-
ti tii (inclusiv ilumini tii). Putem spune, a a-
dar, c  perioada anterioar  Rena terii a fost
contemplativ i eminamente artistic , altfel
spus spiritual i pronun at anistoric .

În perioada Rena terii, centrul de greu-
tate înclin  înspre om. Începe antropocen-
trismul, care de fapt î i are punctul de plecare
în filosofia socratian , sau epoca în care Dum-
nezeu î i cere scuze de la om pentru c  exist !

Rena terea se caracterizeaz  prin co-
existen a principiilor cre tine i a celor p -
gâne. De men ionat c  pe tot parcursul Re-
na terii, principiile cre tine nu doar c  au
persistat, dar ele au fost preponderente.
Faptul acesta este demonstrat pe de o parte
de mecenatul unor papi în procesul de îmbo-

ire al tezaurului cultural-artistic al omenirii,
pe de alt  parte (aceasta în primul rând!) de
afirmarea acelor titani care n-au fost numai
geniali pictori, sculptori, arhitec i, scriitori i
filosofi, ci i ingineri i inventatori ai unor
ma ini menite s  sporeasc  for a omului în
confruntarea cu natura.

Astfel au ap rut germenii ma inismului,
ocazie cu care ma ina s-a interpus între om
i natur . Poate c  Leonardo da Vinci, pre-

ocupat pân  la obsesie de inventarea unor
ma ini pa nice i de r zboi, este cel mai
„vinovat” de apari ia noilor raporturi dintre
om i natur .

Tot ce a urmat dup  Rena tere este o
adev rat  saraband  a tehnicii i ma inis-
mului, încât omul postrenascentist s-a v zut
captiv într-o dubl  dependen : Una fa  de
natur , alta (dus  pân  la alienare i deper-
sonalizare) fa  de ma inile i automatele tot
mai perfec ionate. Civiliza iile au devenit tot
mai robotizate, iar în artele promovate (ex.
futurism), omul î i glorific  extazul i robia în
fa a performan elor ma inilor.

Prin urmare, antropocentrismul pune în
eviden  omul înzestrat cu însu iri practice,
altfel spus omul vitalist, puternic angajat po-
litic i concret-istoric.

Dar a a cum spuneam mai sus, cre tinis-
mul a influen at într-un mod copios arta me-
dieval  (occidental i bizantin ). Astfel, bi-
sericile bizantine din Ravenna, ferite de furia
iconoclast  din Constantinopol, i-au p strat
pân  în zilele noastre superbele lor mozaicuri,
care înf eaz  scene biblice într-o mare va-
rietate de culori.

Tot a a arta Rena terii, folosind aceea i
surs  de inspira ie, a creat marile capodopere
ale picturii i sculpturii universale, capodo-
pere care fac faimoase muzeele ce le ad pos-
tesc. Cum lista arti tilor renascenti ti este
foarte lung , m  voi mul umi s -i amintesc
doar pe câ iva (Bellini, Botticelli, Giorgione,
Tizian, Rubens, Rembrandt, Albrecht Dürer),
acordând cinstea cuvenit  triunghiului de
aur al Rena terii: Michelangelo-Leonardo-
Rafael.

Michelangelo, de exemplu, este pe bun
dreptate socotit cel mai mare artist al Re-
na terii i poate c  al tuturor timpurilor, de
îndat  ce celebrele lui statui (Moise, David),
la fel ca nu mai pu in celebrele fresce din
Capela Sixtin (Crea ia, Potopul, Judecata
din urm ) au în ele sublimul din Biblie,
izvorul s u de inspira ie.

De asemenea, Biblia a inspirat muzica
psaltic  bizantin , dar mai ales Oratoriile lui
Bach, Crea iunea lui Haydn i Misa solemnis
a lui Beethoven.

i tot din Biblie s-a inspirat Dante pentru
scrierea nemuritoarei sale Divina comedie,
iar Tasso i Milton pentru Ierusalimul eli-
berat, respectiv Paradisul pierdut.

George PETROVAI

Leg#tura inseparabil#
dintre art# [i religie

Leg#tura inseparabil#
dintre art# [i religie
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Antologia poetic Petala in-
finitului alb impresioneaz  prin
starea de profund  puritate ce în-

luie, cu mult  discre ie, datele
lumii noastre. Autoarea sensibi-
lelor texte, Florica Ba u, s-a n s-
cut la 13 aprilie 1945, în Bucu-
re ti. Este licen iat  a Academiei
de tiin e Economice din capital
(1968). În 1974 se stabile te în
Canada. A fost codirector (1975-
1985) al emisiunii bilunare de
informa ii i cultur  româneasc ,
difuzat  de postul de televiziune
din Kitchener, Ontario. Debutea-

 editorial cu volumul de poeme
Mesagerul alb (1970), prefa at
de Ion Caraion. Alte culegeri li-
rice: Oglinzi (1975), Seara lu-
measc (1978), Poezii pentru co-
pii (1979), Valea nop ii, în volu-
mul colectiv Agape (1982) i alte
Poezii pentru copii (1983). Este
autoarea unei c i de poeme în
proz (Vinerea mare, 1975) i a
dou  volume de proz  confesiv
(Bolnav de cancer în Medjugo-
rie, 1989 i La por ile disper rii,
începutul speran ei, Ed. Rena -
terea, Cluj, trei edi ii, 1994-2012).

Aprofundând versurile Flor-
ic i Ba u ni se dezv luie extinse

teritorii simbolice, reprezent ri ce
reliefeaz  notabile n zuin e ide-
ale: alb  iubire, ciudat , petale/
nouri în flori s rutând în amurg
-/ t ceri împreun , continuu a-
proape/ nour plângând pe cer
despletit.// deasupr -ne timpul,
lovind în lumin ./ noi singuri
în câmp... noi singuri i lut.../
dorin ... dorin ... noi singuri,
în luturi - / alb  iubire, ipând
de târziu.// alb  iubire... foame
de ceruri/ nebuni dup  spa iu-
alergam printre crin-/ ip t de
soare!!!!... de iarb !... de via !/
... ip t de trupuri, dansând prin-
tre crini./ alt  iubire curgând
mai departe/ în hohot râzând de
nouri amurg/în hohot plângând
de ore necoapte/ în hohot pul-
sând de via i dor-/ alb  iu-
bire... deplin ... etern ... (Alb
iubire).

Incontestabil, o estetizant
serenitate caracterizeaz  aceste
alunec ri spre marea Lumin . În-
tâlnim pasiuni lirice care vizeaz
zone diafane, neexpuse atât de
eclecticelor desf ur ri existen i-
ale. Nu avem aici desf ur ri ex-
trem de complicate, nici abisalit i
cu darul de a însp imânta, impre-
sionând pasionala putere de a
merge f  încetare înainte: Te
iubesc atât de mult,/ încât te
ur sc./ i iar te iubesc// când
soarele vine/ Lumina dintâia se
na te din mine...!!!/ i nu tiu.../

 chem?/ s  gonesc?/ s  te
strig?/ te iubesc într-atât / c
mi-e frig/ (... i mi-e cald.../ i dor
de câmpie...)/ te iubesc atât, c /
cerul învie/ o dat  cu mine...cu
lutul.../ o dat  cu seva din slutul
salcâm/ r mas desfrunzit -/ te
iubesc la zenit/ i nadir i est i-
nserare;/ te iubesc când luna e
mare/ când luna e sfert, când

luna e nu e;/ te iubesc târziu
prin gutuie,/ prin vi , prin tir//
i iar/ te iubesc prin nadir.../ i

iar i prin raze, prin noapte,
prin ziu ,/ prin timpul de piu ,/
prin timp nevenit/ i înc  trecut/
prin n ut,/ prin lini ti,/ prin
soare.../ / Te iubesc/ prin Som-
nul cel mare...(Zenit alb).

O constant  prospe ime se
desprinde din substan a versuri-
lor Floric i Ba u. Persist  farme-
cul mereu eternului început, în-
conjurat fiind de mult prea evi-
dentele pericole maculante. Ela-
nul juvenil garanteaz  lini tea
unei cromatici a ideilor pl pânde.
Dealtfel, prezenta antologie con-
ine numeroase versuri pentru

copii, rod al unei fructuoase p -
trunderi a autoarei într-un uni-
vers deloc simplu, cel al copil riei.
Este un adev r general recunos-
cut c  literatura destinat  celor
mici se scrie cu greutate. Florica
Ba u a reu it, cu mult talent, s
ajung  la vibra iile sufletului ul-
trajuvenil: Am plecat pe drumul
greu/ eu i îngera ul meu/ Nu

Octavian MIHALCEA

mi-e team , c tiu bine,/ înge-
ra ul e cu mine// i îmi vine-n
ajutor/ îngera ul p zitor. (Înge-
ra ul).

i poemele în proz  din Pe-
tala infinitului alb sunt înc r-
cate cu vibra ia profunzimilor,
incursiunile imaginare sco ând la
iveal  multiple nuan e din zonele
eterate ale spiritului. Cuvintele
au al turi un halou ce le prote-
jeaz  de invazia adeseori igno-
bil  a exteriorit ii: ... i a venit
omul acela mai b trân decât
timpul, mi-a atins fruntea i a
zis: “Ajunge. E vremea s  ui i...”
Am vrut s -l iubesc pentru sunet,
am vrut s -l iubesc pentru cald.
...piatra zbura din mâna mea
stâng , i el a c zut mul umind...
(El).  Doar credin a în Dumnezeu
poate aduce echilibru într-o
existen  complex , acolo unde
durerea are rolul ei, logic  trans-
cendent  resim it  în imanen .
Suntem în fa a func iei soterio-
logice a credin ei. Prilej pentru
ascensiunea sufleteasc , bucurie
completudinar .

Familia Ichim

Relief#ri ideale –
Florica Ba]u Ichim

Relief#ri ideale –
Florica Ba]u Ichim
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Grupaj realizat de Valentin Nicoli ov, pre edintele Societ ii Române de Haiku

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

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

Dan-Viorel NOREA

Nu mai sunt singur –
vecina are defect
televizorul

Cu soacra prin mun i –
o fac atent : uite,
alt  viper

Ion UNTARU

Câ tigat pe strad ,
pierdut pân  acas ,
ultimul haiku

În fa  hârtia,
în bra e motanul;
cum s  m  împart?

Astrid ANDREESCU

Îndr gosti i moderni –
ea întrerupe s rutul
pentru mobil

Iaz japonez-
când m  uit acolo
broasca tace

Dumitru RO{U

Ea-picioare lungi,
el c-un picior în groap  –
cuplu la mod

Blond  la mod  –
ca s  se îmbrace bine
se dezbrac  des

Virginia POPESCU

La întâlnire –
fata poli istului
cu câinele lup

Un film de groaz  –
dar bunicul sfor ie
cu gura c scat

Maria TIRENESCU

Cerul albastru –
nori de praf ies din pre ul
vecinei mele

Nunta de aur –
mirele i mireasa
cu p rul de-argint

Paula ROMANESCU

Auditoriul –
de-atâtea ne-n elesuri
frun i încruntate

Prietenii mei –
un regiment de umbre
în dezertare

{tefan Gh. THEODORU

Din c i oarecii
au ros doar ce le-a pl cut:
Shakespeare i Goethe

Fete pe strad !
Hercule cu frunza lui
e mult mai decent
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C#r]i primite
la redac]ie

Eugen DEUTSCH

CARUSELUL  CUVINTELOR

Citim colec ii captivante:
i clasice, contemporane,

Cu Cosânzene, castelane
Cochete, cinice, crocante…

Cu c tari, comerciante,
Cai, cavaleri, comori, codane,
Cadâne, cet ui, cabane, chibi i,
Cumetre constipante…

Cu cabarete, conjura i,
Cu cascadori, c ei castra i

rând colaci, celebrit i,
Corup ie, calamita i…

Când cinste c ut m, candoare,
Citim cumin i… comedioare!

SONETUL  SPIRITELOR
      SEDUC TOARE

Spiritele sunt sentimentale,
Stranii sarabande senzuale,
Sobre sanctuare sepulcrale,
Stihuri suple, supranaturale...

Spiritele-s spectre speciale,
lt re e salbe siderale,

Somptuoase str luciri spirale,
Stele strânse-n sexy saturnale...

Spiritu-i spumoas  simfonie,
Serenad , stan , sindrofie,
Saltimbanc subtil, scamatorie...

Spiritu-i savant  strategie,
Scrim , scut, s geat , seme ie,
Sport, subtilitate sau... stafie!

NOSTALGII  ROMAN IOASE
 (dup  M. Codreanu)

Mi-e dor mereu de vechile romane
În care nu-s vampire-nsângerate
Ori mafio i, ce-n case deocheate,
Fac doar orgii ni el supraumane…

Vreau c i ce n-au i-un meci de sabarcane
În care tipi cu coapse antrenate
În ori icare clip  se pot bate
Cu cinci rivali sau cincizeci de cucoane;

Vreau file f  mon tri ori balauri
Sosi i urgent din mistice coclauri

 fac  din p mânt o sucursal …

Doar tim cu to i c  nici o farfurie
Nu zboar  decât dac  o… vestal

i ceart  so ul în buc rie!

SONET
COCHET

Un sonet
E un zbor,
În decor
Pur, cochet…

Menuet
De umor
Chiar u or
Desuet

E-un cadou
De estet
Cu comori;

Un buchet
Fin de flori
De stil… ou!

SONET   P GÂN
(dup  Apollinaire)

rut
Hapsân
Un sân;
Sunt mut…

Pierdut
În fân

mân
De lut…

Dar tiu
-s viu:

Suspin,

-ncing,
Revin…

i-nving !!!

SONET
  VIOLET

Sonet fantast,
Ultramodern,
Rai i infern,
Impur i cast,

Lansat cu fast,
Sublim sau tern,
Icar etern,
Succint dar vast.

Un obelisc,
Gravat c-un cod,
Supus la risc,

Un voievod,
Sculptând un pisc
La… antipod!
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Daniel MARIAN

„Pune un semn de carte aici /
tii unde ai r mas /.../cine ve-

gheaz  cine învinge cine alunec
/pe coaja principiilor universale
/vezi bine c  nu dar poate c  da
(...)” (O singur tate duplicitar ).
Din noianul de semne, f  în-
doial  îl putem g si, iar dac  nu

-l facem, pe acela al r gazului,
de a r mâne cu pleoapa ridicat
în veghe, irisul l sându-l s  se
în eleag  cu realul, cu imagina-
rul, cu universul lui a fi - al poe-
tului. Abrupt  via a, ne adulmec
înainte de a ne înghi i într-o form
sau alta; ieri am fost fluturi, azi
nu suntem c  trece prea repede,
îns  mâine putem fi fluturi de mac
ori de z pad . Dac  universul are
principiile sale, de i m  îndoiesc
de asta, ca un necredincios pân
i în e = mc2, iat  c  ne putem c -
ra pe o plaj  sau îmbia pe un

munte, l sând firescul s  se defi-

neasc  în alt  parte... De unde i
pân  unde, doar dac  rostul ne e
dat de o împintenare înaripare i
pân  la urm  înnobilare cu
substan  de via  (aproape)
împ teasc .

Geo Galetaru ne d  formu-
lele dup  care s  ne înnobil m;
cifrate în grai de untdelemn, de
mir, smirn , t mâie - i în elep-
ciune. Poet e pentru c  Dumne-
zeu a a a dorit, iar fiin a lui e pl -

dit  pentru asta. Ar putea fi i
înainte-liber-cuget tor, în m sura
în care lucrurile ce par extrem de
complicate, pot fi aduse la o sim-
plitate nativ : „S  pip i lucrurile,
apoi /s  te îndep rtezi de ele. /
(Ce e dincolo de lucruri?) /Golul
prinde via , e o fiin  /care- i
neag  dimensiunile, î i /exer-
seaz  neputin a: pe tera neagr
/a unei forme inexistente. /S
pip i lucrurile, s  intri /în pielea
lor str vezie i intact . /S  te în-
dep rtezi de ele: un abur /într-o
diminea  f  contur, o voce /
deasupra adev rurilor care nu se
spun, /nu se v d. /(Singur tatea
sufletului nu se pune: o moned
/rostogolit  pe treptele roase ale
iernii.) /P ianjenii trec pe str zi
indiferen i precum oamenii.”
(Lucrurile i oamenii).

„Poate de mâine”, vom avea
pe lume mai mul i poe i decât

i de cuvinte, prelin i de pe
str zi, din televizoare din inter-
net, poate - nu se tie: „am ajuns
/am însemnat locul acela cu cret
albastr  /mâinile s-au dus într-o

alt  t cere /în vis a venit animalul
blând /s-a culcat pe trepte /a scos
sunetele acelea mici cu care ne-a
obi nuit //poate de mâine /el va
vorbi în locul nostru.” E îns  un
risc, atunci când te pui de a ad-
judeca folosul i nefolosul în-
cerc nelii spa iului gol, cu cu-
vinte. Depinde de ursitoare, de
mersul de obicei strâmb, al ste-
lelor, i pân  la urm  de tot cârdul
de zei care populeaz  Olimpul.
Sunt zei buni i zei mai pu in în-
eleg tori cu aceia care suntem

mai presus doar pentru c  sun-
tem datori odat i-odat , cu un
cap t de poveste. Triste ea vine
mai întâi, pentru a precede ine-
vitabilul: „ i cineva vine”: „ i via-
a se-mparte între zei r bd tori /
i cineva e aici i cineva dincolo

/ (îndurarea noastr  cea de toate
zilele) / i cuvântul e aici i nu mai
vorbe te /nu-mi a eaz  greieri
str lucitori în palm  / i cineva
vine în vârful picioarelor / i-mi
spune despre întâmpl rile care
nu sec mai v d / i via a se-mparte
între zei r bd tori /via a e un su-
râs între dou  salturi în gol.”

Nu e nimeni în afar  de tine,
poetule, aiurind prin nem sura-
rea tuturor m surilor, nu te a -
chia - cu gândul acela (!), ea e
acolo unde vei p trunde mai târ-
ziu chiar decât oricând, decât ni-
ciodat . „Zidul acela negru” nu
e pentru tine, chiar dac  tu zici:
„cândva am visat /c  toat  lumea
era acolo /numai tu lipseai /a  fi
vrut s  te strig /dar pe strad  tre-

Lucrurile i oamenii, în vreme ce i neag  dimensiunile
încep s  în eleag Adev rul acela str in

cea /zidul acela negru / i p ri
albe c deau în palma ta. Esen a
nemuririi o cuno ti, dar o dai ei,
poet fiind (!).

„Poate de mâine” - poate fi i
azi, cât  vreme ne-nduplec m
„despre lucrurile str lucitoare /
despre animalele blânde ale
nop ii /care se nasc cu privirea
în cer /într-o zi ca oricare alta /
despre simplitatea unui nou în-
cepu /pe înaltele podi uri ale di-
mine ii /acolo unde pas rea spar-
ge visarea cu pieptul /despre
moartea de dincolo de noi /ce nu

teapt  nu vorbe te nu amân
/despre toate acestea /vei fi în
stare s  roste ti adev rul acela
str in?”. M  duce gândul la o tr -
ire a unei dragi poete, Raluca Pa-
vel - care pentru Str inul gân-
de te, respir , se traduce singur
dintr-o lacrim  în alt  lacrim . În
cer /într-o zi ca oricare alta /
despre simplitatea unui nou
început - te v d pe tine poetule,
înainte de cuiva a-i spune: „ ti”:
„e ti acolo unde soarele spune
o poveste. / acolo unde înflore -
te unghia întunericului. //e ti /
ca i cum umbra ta î i trece prin
fa a ochilor.”

Nu a  zice c  e o înf are
de comunicare ascuns -n ni te
limbi de ceas nepreumblate de
secole; tân  poate e, i dac
nu, din dou  potrivite jum i
de vers o faci tu s  fie; de fapt, -

i spun  ea!; dar r mâi la ea,
ca i cum de curând ai descoperit

re ia templelor!

Geo Galetaru:
  „Apele nop]ii spre diminea]#”
Geo Galetaru:
  „Apele nop]ii spre diminea]#”
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Jum tate din ajutorul social din întreaga
lume se acord  în Europa, unde tr ie te 7%
din popula ia globului, care produce circa o

trime din m rfurile i serviciile din lume.
Odat  cu introducerea monedei unice € sala-
riile au crescut în Italia cu 35%, în Fran a cu
27%, în Spania cu 25%, în Germania cu 5%.

Pensia e în Grecia 96% din salariu, în
Spania e 82%, în Italia e 68%, în Fran a e
52%, în Germania e 39%. Cre terile se fac pe
seama bugetelor c pu ate mai mult decât vo-
lumul impozitelor, a a c  state cu familii bo-
gate sunt falimentare, iar familiile s race se
bucur  de un stat puternic.

Dup  datele B ncii Centrale Europene,
condus  de italianul Mario Draghi, averea
medie a familiei din Germania e 51.400 €, în
Grecia e 101.900 €, în Fran a e 113.500 €, în
Spania e 182.700 €, în Cipru e 266.900 €.

omajul tinerilor germani e de 7%, greci de
60%, spanioli 50%.

Aceste cifre le are în fa  d-na Angela
Merkel, când statele PIIGS cer ajutor financiar
i este câteodat i antajat  cu vina pentru
zboaiele mondiale pierdute. Presa exotic

din Grecia i România pretinde c  Berlinul
datoreaz  160 de miliarde € României, res-
pectiv 20 de miliarde € Greciei, din vremea

zboiului.
Manifesta iile contra d-nei Merkel cu

musta  a la Hitler în uniforma Partidului
Na ional-Socialist al Muncitorilor Germani
sunt spontane, nu-s înscenate, dar foarte bi-
ne mediatizate. Cine caut  pe Goole numele
Merkel & Hitler g se te trei milioane de
documente, foarte multe în român .

Antigermanismul, pe lâng  antisemitism,
devine o form  de antimodernism? Ce-i de

cut? S  se fac  ordine în UE ca sub Bis-
marck i Hitler? S  devin  Merkel o cancelar
de fier, ca Margaret Thatchers? S  se com-
penseze f  condi ii c pu area i lipsa de
disciplin  financiar  a PIIGS?

 ias  Germania din UE i s  lase sudul,
estul UE ru ilor, anglo-saxonilor, infla iei,
conflictelor? S  se accepte moneda € Nord/
protestant , € Sud/ catolic , € Est/ greco-
ortodox ? S  devin  Germania serviciul so-
cial al UE (pt. romanes) sau UE a lumii (afri-

canii, asiaticii for eaz  grani ele unde pot)?
Ce va face d-na Merkel în al treilea man-

dat de cancelar, dup  alegerile din septem-
brie? Educat  în RDG în spiritul tat lui, preot
protestant, ea continu i profit  de politica
cancelarului Gerhard Schröder: ajutor social
condi ionat, Agenda 2010 i politica extern
german  se face la Berlin. E suficient?!

Elita german  nu are o viziune privind
dep irea stagn rii din UE. Ea vrea compe-
titivitate în lumea globanizat i cere ca to i

 fac  la fel. Oricum criza e numai un aspect
minor al e ecului din 1989, când s-a ratat re-
facerea unit ii cre tine i a început un blocaj
spiritual i material de durat .

Din imperiile de la anul 0 a supravie uit
numai Imperiul Roman, Sfântul Imperiu Ro-
man de Na iune German . Acuma, cu EU-
Acquis se sper  dep irea atât a deficitului
de unitate cre tin , cât i cel atât de evident
de deficit de democra ie printr-o constitu ie.
Pân  atunci totul se m rgine te la tratate între
guverne, care vizeaz  în primul rând €, a a

 în UE nu se mai vede p durea de copaci.
Criza, blocajul actual vor continua pân

când nu se va realiza unitatea cre tin  de la
Vancouver la Vladivostoc i Europa unit
va avea o unic  constitu ie, care sa se bazeze
pe experien a a dou  milenii de civiliza ie i
cultur , la îndemâna tuturora - literatura
clasic  greco-roman , biserica universal i
dreptul roman - model de civiliza ie pentru
întreaga lume.

Chestiunea German  (1400-) i Chesti-
unea Oriental  (1774-1923) sunt vechi, de
aceea e firesc c  lumea în criza se întreab :
se germanizeaz  Europa sau se europeni-
zeaz  Germana? Apar in greco-ortodoc ii de
Europa sau de Eurasia?

În Europa / UE pia a neagr  e de 50% din
activitatea economic  (PIB) la greco-orto-
doc i, 25% la catolici i 10% la protestan i.
Aceste decalajele de corup ie i moneda
unic  € agraveaz  criza, în care fiecare trage
spuza pe turta lui.

Se redeschide Chestiunea German , se
urm re te din nou distrugerea Europei Cen-
trale, €? R zboaiele, de treizeci de ani, 1618-
1648, cele napoleoniene, 1799-1815, cele

mondiale, 1914-1945, au reu it mereu distru-
gerea Germaniei.

Integrarea RFG în UE a împiedicat re-
apari ia Reich-ului. Când, cu sprijinul Rusiei,
Germania s-a ref cut brusc, Anglia i Fran a
au fost împotriv . Numai dizolvarea armatei
germane în NATO i diluarea DM în € au
potolit spiritele.

Sl biciunea PIIGS a împins îns  Germania,
cu un export de 1.000 de miliarde de €/an, în
fa . Se va degrada Germania, va disciplina
ea Europa? F  Rusia, Anglia, SUA nu pot
prinde în cle te, pe dou  fronturi, Germania,
ca 1914-1945.

Germania încotro? La Atena se arde dra-
pelul german, iar portretul d-nei Merkel e îm-
podobit cu zvastica nazist . Londra nu re-
nun  la industria ei financiar  non-UE. Italia
i Spania sunt dep ite de competitivitatea
i fiscalitatea german .

Românii stau cu un picior în Europa i cu
cel lalt în Eurasia. i cum Moscova întârzie
refacerea unit ii cre tine, moldovenii sunt
din ce în ce mai mult asiatici i nici Bucure ti-
ul n-are un proiect na ional sau european
credibil. Moldo-valahii nu-s nici în c ru ,
nici în telegu .

Integrarea românilor în UE / NATO n-a
rupt lan urile grele ale duhovniciei i sobor-
niciei moscovite i constantinopolitane care
blocheaz  emanciparea lor. Formularea e din
perioada interbelic , când ardelenii sperau
ca moldo-valahii se vor coace. Dar Stalin
lichideaz  Unirea i îi integreaz  pe to i într-
o satrapie euroasiatic , ale c rei urm ri sunt
i ast zi evidente. Mul i i-o doresc din nou!

Moldo-valahii au fapta unirii,1859,1918,
dar ideea e a colii Ardelene. De aceea în-
cercarea Partidei ortodoxe, FRN, PMR, PCR,
FSN, PDSR, PSD, PNL, USL, de a- i însu i i
ideea na ional  e contraproductiv , iar folo-
sirea în dialogul cu vestul a curentelor cul-
turale, a masoneriei, a dinastiei i alte pa-
leative sunt neconving toare, nu pot înlocui
imperativul: Toate drumurile duc la Roma!

Soarta românilor depinde de meandrele
Chestiunii Germane i Orientale, cu eluri
diferite, chiar divergente. De aceea criza na i-
onal  se poate dep i numai prin dialogul
început la Bucure ti de Fericitul papa Ioan
Paul II i refacerea unit ii cu Roma.

Viorel ROMAN
  (Germania)

Germanizarea EuropeiGermanizarea Europei

Europa d-nei Merkel

Germanizarea Europei
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Ada ILIESCU

1. Buchetul de flori spirituale pe care
avem ocazia s -l prezent m acum - cu adânc
recuno tin  autorului i editorului - este al-

tuit din cele mai frumoase poezii cu struc-
tur  divin , pe care le-am citit în ultimii ani.

Poet  cu un distins talent i serioas  an-
vergur  spiritual , Dania Vasilescu, m cinat
de gândul pe care, cu pio enie, a reu it s -l
împ rt easc i celor care au avut ansa de
a-i lectura poeziile, în elegând s  fac  o spe-
cula ie elaborat , bazat  pe leg tura spiritual
a poeziilor sale i destinul oamenilor, ne pre-
zint  modul absolut providen ial în care Cu-
vintele trebuie  s  se  dest inuie  i  s  vor-
beasc  despre Cuvânt: ... inima se umple de
Tine/ i se revars , incendiindu-se/ la adi-
erea Cuvântului... (Bucurie); i gustul t u
cel negru/ Va m rturisi/ Legat la ochi spre
tain / Cuvântul... (Asfin itul)

Înc  de la primele pagini, poeta î i strig
dorin a de a împ rt i semenilor tr irile
emo ionale: Vreau s  p esc mut / sând
lucrurile s  strige/ În urma mea/ Cuvântul...
(Lucrurile s  strige)

Citind poeziile Daniei Vasilescu, sim i  c
poeta locuie te pe o mic  planet , care se
nume te Credin , c  vrea s  intre în p rt ie
cu Tat l, cu Fiul i cu Sfânta Fecioar , ocro-
tit  de Duhul Sfânt, c rora, prin Cuvânt, li
se adreseaz  cu pio enie: Te iubesc, P rinte
Ceresc/ i al sufletului meu/ sl vit pe vecie!
(Toamna); Miluie te, Iisuse,/ inima mea

gân ! (Strigat-am c tre Tine) Iubire di-
vin ,/ ridic  mâinile tale în rug  pentru
mine/ St pân ! (Maic  divin ).

Dania Vasilescu ne demonsreaz , prin
stihurile sale, c paradigma divino-uman
devine lucr toare i activ  numai prin Cu-
vânt, prin cugetarea imprimat  acestuia: A

di/ Cuvântul T u/ în inimile noastre/ ca
 r mânem în ve nicie. (Dual)

Poezia Ecua ie este emblematic  pentru
întregul volum, relevând faptul c  poeziile
Daniei Vasilescu intr  într-o ecua ie a divi-
nului, atâta vreme cât e posibil ca spiritul
omului s  se poat  îngem na cu spiritul uni-
versului. Ea reprezint  axul ideatic al volu-
mului de poezii, esen a poetic : A iubi/ plus/

înaltul cerului/ egal/ Eternitate.
Un nucleu stilistic în poezia Daniei Va-

silescu îl reprezint i Timpul, care trece, fiind
efemer, în compara ie cu Cuvântul lui Dum-
nezeu, care e ve nic.

Timpul, escortat de Clip  e v zut ca un
balaure care i face de cap/, spulberând
reziduri de via  (Timpul), iar Clipa, care
este înc  un pas spre spaima sfâr itului
(Neîn eles absentul), e golit  de semnifi-
ca ii (Echinoc iu), privind nep toare la
hotarul dinspre via i moarte (Fotografia
timpului), privind nep toare cum Timpul
se rupe-n buc i/ pe marginea patului mor-
ii, i cum închide... în inim / bucuria de

copil.
De aceea noi, cei ce nu tim  ascult m

Timpul, putem fi ajuta i de bunul Dumnezeu,
care ne arunc  o scoic , un n vod, salvân-
du-ne (Marea).

Înc  de la primele pagini, preocuparea
Daniei Vasilescu este de a stabili cadrul na-
tural de întâlnire i de p rt ie cu Divinitatea:
Loc de p une/ a aflat (Gata este inima
mea).

Având de partea sa macrotimpul i ma-
crospa iul, poeta prefigureaz  în poezia O-
ceanul i pas rea, intriga volumului de ver-
suri, intrig  prezentat  metaforic, sub forma

rilor albe, evocate spre a lini ti furtu-
nile, care nu sunt altceva decât îndoielile
de care sunt cuprin i oamenii cu privire la
Divinitate: ri albe,/ lini ti i-mi
furtunile/ sc lda i-mi oceanele în lumina/
voastr / i întunecimile/  voastre/ s dite/
pe îndoielile mele, iar în poezia Desprindere
autoarea, asemenea lui Arghezi, î i declin
tran ant îndoielile, recunoscându- i incerti-
tudinile: Nel murit / r scolesc prin trans-
paren e/ s mân a Adev rului, a acelui Ade-

r despre care poeta tie c  este cea mai
bun  modalitate de a te ap ra în fa a lui
Dumnezeu, de i exist  p mânteni care nu-l

d nici dac  ar fi în fa a lor: În fiecare clip /
încerc s  înal  cerul/ cu dou  litere/ mai
aproape de Adev r (Everest).

Poezia Toamna preg te te deja dialogul
cu Dumnezeu, într-un cadru natural care

abund  în bel ug, poeta adresându-se Ta-
lui cu iubire i pio enie, strigându- i bu-

curia: Te iubesc, Tat  ceresc,/ i al sufletului
meu sl vit pe vecie!

Rug ciunile c tre Divinitate cer cu ar-
doare venirea în Sine  care coincide - în con-
text filocalic - cu cucerirea l untrului, cu cu-

irea prin cuvânt, prin trezvie i rug ciune
i, o dat  cur it - Iisus poate veni s  locu-

iasc  acolo.
În acest sens, remarc m poezia ine min-

tea în iad, în ale c rei ultime versuri se simte
încrederea în For a Divin i optimismul în-
duio tor: Te-ai sp imântat/ Nu dezn j-
dui/ Oricât de în iad ai fi/Raiul în tine este.

Volumul de versuri al Daniei Vasilescu
prezint i o aparent  contradic ie. Este vor-
ba, pe de o parte de imaginea Divinit ii în
ochii celor din jur, a celor care simt - clip  de
clip  - mâna ocrotitoare (aceasta fiind, de
fapt, imaginea real  a for ei divine care are
puterea s  în eleag , s   ierte i s  anuleze,
în con tiin a oamenilor, for ele r ului), iar pe
de alt  parte, o imagine diferit  de prima, mult
mai sugestiv  (care o dubleaz  pe aceasta)
i anume omul, c ruia timpul i r ut ile sale

îi dau impresia c  nu îl marcheaz , ci, dim-
potriv , îl determin  s  uite de poruncile
Domnului, s  se încarce negativ i s  se com-
porte a a cum sugestiv relev  autoarea:
Doamne, mi-ai ar tat c  sunt lup/ i chipul
meu cel de scârb / i-a eaz  cununa de
spini pe frunte;/ Numele T u/ e sfâ iat în
inima mea/ cea urât mirositoare./ Toate
lighioanele din ea vor s  m -ntineze/ s
nu- i rostesc numele (Psalm I).

Dubla imagine, care creeaz i aparenta
contradic ie, î i pune amprenta i asupra
construc iei simetrice a volumului, prin cele
trei poezii “r stignite” pe Crucea sfânt
(arhitectur  inedit  pentru noi!), poezii care
sunt pilonii de sus inere ai întregului edi-
ficiu, poezii care semnific  pilonii- cheie ce
sus in axul ideatic (Ars poetica, Dual i Ax)

Cu modestie, poeta î i recunoa te (Ars
poetica) limitele în fa a Divinit ii, deoarece
nu ea scrie versurile, nu ea cerne lumina

Magia cuv@ntului [i
dimensiunea umano-divin#
a poeziilor Daniei Vasilescu

Magia cuv@ntului [i
dimensiunea umano-divin#
a poeziilor Daniei Vasilescu
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peste slove, nu ea vr je te versul, ci ea, doar
roste te cuvintele, distileaz  otr vurile, pri-
ve te slovele i tr ie te versul. Dup  opinia
noastr , aceast  poezie reprezint arta poe-
tic  a Daniei Vasilescu, crezul s u artistic,
prin care, cu sensibilitate î i declin  con-
tribu ia la actul divin, prin harul dat de Dum-
nezeu.

Nu vrem s -i atribuim Daniei Vasilescu
suprema ia geniului, ci dorim s -i facem pe
cititori s  în eleag  ceea ce am în eles i noi,
i anume c  ne afl m în fa a unui creator de

frumos, a unui creator de stihuri „pentru
minte, inim i literatur ”. De aceea ne per-
mitem s  aducem în discu ie p rerea lui
Schopenhauer cu privire la omul creator, pe
care îl diferen ia de oamenii comuni, „oameni
ai folosului”. Pentru el, a compara omul cre-
ator cu omul comun este ca i cum ai compara
un diamant cu o c mid . În acest fel,
Schopenhauer scotea în eviden  superi-
oritatea geniului în fa a talentului. Dania
Vasilescu este un om talentat, este un arca
care î i trimite s geata într-o int  greu de
atins, dar vizibil  tuturor...Geniile, în schimb,
se ivesc precum cometele, la intervale de se-
cole.

Laitmotivul volumului este buchetul
format din trei cuvinte-cheie: bucurie, inim ,
a cânta, prin care poeta încearc  s -l incite
la medita ie pe cititorul s u ca i cum i-ar da
o „tem  de cas ”. Pe aceste cuvinte, poeta
grefeaz  minunatul sentiment fa  de Tat l,
de Fiul i de Sf. Fecioar . În poezii ca Bu-
curie, Strigat-am c tre Tine, Cântecul, Ax,
Sunetul sacru, se simte bucuria poetei de a
cânta, se intuie te chemarea c tre sfera li-
turgicului, având la degete nu amprente, ci
concepte, pe care dore te s  ni le împ rt -
easc i nou , pe un ton solemn i cu un

aer grav al întreb rilor f  limite, se percepe
dorin a poetei de a intra - de data aceasta - în

rt ie cu semenii s i, de a urca împreun
pe Golgota!

2. În poezia Daniei Vasilescu, se pot de-
tecta i o mul ime de reminiscen e livre ti,
noi încercând s  le relev m pe cele mai sem-
nificative.

Astfel, c utarea înfrigurat  a Dumnezeirii,
îndoielile care cuprind sufletul muritorilor, ne
amintesc de Psalmii lui Arghezi, p strând,
evident, propor iile.

De asemenea, aducând în discu ie impre-
ca iile retorice prezente în unele poezii, ne
amintim tot de Arghezi, cu ale sale Blesteme.

Nu poate trece neobservat refugiul în
Florile r ului al lui Baudleaire i estetica
urâtului, în stihurile în care poeta, în maniera
sa, apeleaz  la metafora vaselor buboase, în
care se l iau cele zece c lc ri de porunci,
care, disperate, ridicau glas, cerând iertare.

(Soarele porcilor este noroiul).În aceast
poezie, cuvinte ca cl it, ghebos, puroi,
bube, r ni i ... roi fac parte din aceea i
sfer  semantic i sus in ideea poetic , i a-
nume c , în cele din urm , Dumnezeu - dintre
cei mul i - are grij  ca pu ini s  fie cei ale i:
Doar pentru unul/ Clipa întâlnirii/ road
a dat, iar cei l sa i în gura lupilor, cei care
se amestec  cu lighioanele, cei în a c ror
inim  - cea urât mirositoare - s uiesc toa-
te viet ile - simbol al unui p cat capital ( er-
pii, porcii, p unul i tigrul), cei care vor: s

-ntineze/ s  nu- i mai rostesc numele,
to i ace tia strig  cu disperare, cerându-i lui
Dumnezeu îndurare: auzi-m i t duie te-

/ Umple-mi usc ciunea sufletului/ Cu
plin tatea dragostei tale/ (Psalm I).

i totu i, în poezia Daniei Vasilescu nu
se simte nic ieri „doctrina budist ”, i anume
„starea de Nirvana” (stare de fericire mistic
ob inut  prin eliberarea de grijile vie ii i
implicit, stingerea poftei de a tr i adev rat),
martor  fiind poezia Genez , în care deru-
leaz , ca-ntr-un cli eu cinematografic, toate
etapele vie ii mamei sale, cu bune i rele, dar
care sunt considerate c per total era bine,
atâta vreme cât acele nuclee stilistice (bu-
curie, inim , a cânta), frecvente în majo-
ritatea poeziilor i care încep i încheie
volumul denot  optimismul viguros al lui
Vhitman din Fire de iarb , iar cele dou spre-
zece verbe a cânta din ultima poezie a volu-
mului, invoc Oda bucuriei - capodoper
liric  a lui Schiller. În elegem din poeziile
Daniei Vasilescu c  m re ia omului (parafra-
zându-l pe Blaise Pascal) const  în ceea ce
realizeaz i las  în urma sa - prin spiritul s u.

3. Unul dintre marile merite ale Daniei
Vasilescu este acela de a fi intuit, descoperit
i de a se fi îndr gostit de valorile limbii ro-

mâne sacre, cititorul având sub priviri poezii
absolut autentice, poezii care ne supun unui
test i ne faciliteaz  o în elegere mult mai
profund  a cuvântului lui Dumnezeu.

De asemenea, pe lâng  valoarea lingvis-
tic  de care am amintit, trebuie s  subliniem
faptul c  Dania Vasilescu se prezint  prin
poezie cu tent  religioas , dar respectând
întocmai prozodia versului modern i având
curajul de a- i expune mesajul liric întru
izbânda vorbei sale, în poezii scurte, de câte
o strof , uneori, formate dintr-o singur  pro-
pozi ie chiar, care, luate separat, sunt o zicere
pl cut  la citire.

truns  de o puternic  pio enie i p r-
ie cu Divinitatea, Dania Vasilescu se co-

munic  în poezie concentrat, strunit, în matca
unor poezii în vers alb - simple ca aparen  -
, dar care degaj  din profunzime complexitatea
sentimentelor de care este p truns , can-
tabilitatea versului, profunzimea ideilor i
ritmul interior, dând, de cele mai multe ori, o

valoare deosebit  poeziilor sale.
Toate tr irile sunt comunicate în versuri

simple, curate i senine, care sus in ideea c
satana nu poate coopera cu Dumnezeu i de
aceea, se în elege c , în cele din urm ,
destinul omului se afl  între binecuvântare
i blestem.

De i nu e scris  în vers clasic, poezia
Daniei Vasilescu are muzicalitate i sono-
ritate pur , remarcându-se preocuparea i
reu itele poetei în realizarea variet ii de
ritmuri, interesul s u obsesiv pentru m sur ,
num r de silabe, impresionantele asocia ii de
sensuri i metafore, de sintagme cu for  re-
velatoare, toate contribuind la acea atmosfe-

 divino-uman  de care aminteam la început,
atmosfer  care vibreaz  în catrene i octave
- preferate de autoare, care ne pun în fa a
unei poezii directe, patetice i declarative.

4. În împletirea de idei, motive i sim-
boluri, poeta renun  la ornamente stilistice,
în general, folosind - uneori - doar deter-
min ri sub forma de compara ii sau de epitete
concrete i abstracte, dinamice i cromatice,
totdeauna accentuate pitoresc, punând în
lumin  felul în care le vede sau le simte
autoarea i care au r sunet în fantezia i sen-
sibilitatea cititorului: p ri albe, trans-
paren e sidefii, perfectul rotund, t ceri ro-
tite, priviri jertfite, alb priponit, candid epi-
trahil, sufletul sur, ie iri rebele, mirosul rat,
stâlp tos, entropice cristale, p r cl it,
universuri nen scute, adânc pierdut.

Reflectând asupra culorilor, autoarea le
coreleaz  simbolic cu cele dou  laturi ale
vie ii: albul, frumuse ea vie ii, culoarea puri-

ii i a inocen ei (Oceanul  i pas rea,
Mesteac nul, Semnul care m  desparte),
care se poate transforma în gri urât i apoi în
negru urât, în cel mai autentic negru, în cea
mai dramatic i extrem  situa ie din via :
moartea (Toamna, Negru somn, Asfin itul,
Apocalips ).

Alte culori se reg sesc într-o serie de po-
ezii care sugereaz  întregul portativ, cel mai
frecvent fiind albastrul cerului, al univer-
surilor, al  ochiului , al durilor, al aisber-
gurilor, iar, uneori, albastru este metafora
cerului i chiar un mod de mi care a cerului:
i cerul se mi ca albastru sub aripi (Împ r-

ania).
Dania Vasilescu folose te cu mult  m -

iestrie, al turi de cuvinte din fondul prin-
cipal lexical, i neologisme care ofer  ima-
ginilor artistice o puternic  for  de sugestie:
molecule, astre, armonii, univers, colagen,
aisberg, ecua ie, edificiu, artere, a transfi-
gura, sacru, asfixiat etc.

Uneori, unele cuvinte sunt folosite cu
alt sens decât cel cunoscut; de exemplu ne-
ngrijit apare cu sensul de nespovedit, ne-
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împ rt it  sau apar variante populare ale
unor cuvinte: mol, a purcede, închin mu-
ne .a.

De asemenea, trebuie re inute asocia ii
interesante de cuvinte: suflet sur, intrând
într-o f  de poart , aripi de mac, a în a
cerul cu dou  litere, soarele sun  înalt,
privirea uitat  neunde, adâncurile plutesc,

ceri rotite .a.
O deosebit  for  de sugestie o reprezint

substantivele în vocativ i verbele la modul
imperativ singular afirmativ, adresate
Divinit ii, care nu duc totu i la înstr inarea
omului, la umilirea lui, ci conserv  natura
rela iei dintre om i Dumnezeu (Timpul,
Strigat-am c tre Tine, Maic  divin , Psalm
I, Psalm II, Sunetul sacru .a. )

Ne re in, de asemenea, aten ia o serie de
poezii în care interoga iile i impreca iile
retorice dau o deosebit  for  de sugestie
atmosferei pe care vrea s  o creeze autoarea
(Plumb pe suflet, Apocalipsa, Tu, Doamne,
Asfin itul .a.)

Topica i tectonica frazelor, gândirea
poetei sunt expuse în nuan e i detalii
lingvistice din cele mai elocvente i de o
surprinz toare simplitate. Nu trebuie trecut
cu vederea modul m iestrit în care autoarea
tie s  mânuiasc  fraza, surprinzându-ne

uneori printr-o topic  inedit : Bucurie,
bucurie, bucurie,/ Când inima ca i cum ar
fi un altul/ se umple de Tine (Bucurie).

Un ochi ini iat poate observa c , în ca-
trenele Daniei Vasilescu, predomin coor-
donarea prin juxtapunere,  iar  dintre  sub-
ordonate, sunt frecvente competitiva di-
rect , condi ionala i temporala. În poezia
Genez apare, magistral, i narativ, oral  care
ar putea ocupa un loc de onoare (fiind dat ca
exemplu), în orice dic ionar de stilistic  ( i
ai zis un chiot de via ... i ai zis Da ..., i ai
zis iubire .a.m.d.)

Ca filologi i împ timi i ai virgulei, am fi
tenta i s  trecem peste licen ele poetice i

 marc m virgula i alte semne acolo unde
ar fi necesar, pentru c  a a cum se ofer  sti-
hurile Daniei Vasilescu, ai impresia c  au-
toarea te pune în fa a unor versuri scrise (ca
form ) în cel mai fidel stil avangardist.

Dac  am ceda ispitei de a comenta fiecare
poezie în parte, ar însemna s  nu ne mai pu-
tem înfrâna. De aceea, recomand m cititorilor
aceast  carte, l sându-se condu i de poet
în labirintul unei poezii clasice, în tipare
moderne, de o neb nuit  frumuse e.

Noi, autorii acestor rânduri, luându-ne
gazul i cu pio enie i modestie încercând
 teologiz m asupra acestor versuri inspi-

rate ale poetei filocalice, am avut ansa de a
în elege mai bine sensul aventurii Daniei
Vasilescu, al ajungerii ei - prin Cuvânt - la

cititorii s i i împreun  cu ace tia, la Tat l, la
Fiul i la Sfânta Fecioar .

A fost o cinste deosebit  pentru noi c
ne-am putut aventura - tot prin intermediul
Cuvântului - în lumea plin  de întreb ri a
poeziei Daniei Vasilescu, poezie care încearc

 îmbrace haina scrierilor filocalice, iubirii
de frumos - a frumuse ii supreme, a Divini-

ii.
Aceast  iubire, bazat  pe Bine, Adev r

i Frumos - principii pe care grecii vechi î i
întemeiau via a s toas  a spiritului - ofer
omului ie irea din captivitate, câ tigarea
st rii de libertate..

Cartea Daniei Vasilescu ne înva  s  mer-
gem pe drumul frumuse ii spirituale. Au-
toarea s-a aplecat asupra Cuvântului, pentru

 poart  în ea ciud enia cumpenei, care
scoate ap  abia când se apleac !

De aceea poezia care î i tr ie te via a cere
aceea i trud  ca orice lucrare fireasc i se
define te ca un r gaz înalt al spiritului, de
aceea noi nu ne putem numi poe i a a cum
ne convinge Dania Vasilescu prin cartea ei,
pentru c  dup  cum spunea Eugen Simion
în Prefa a la Men iuni critice de Perpessi-
cius: Opera poate veni din orice direc ie
estetic , dar cartea trebuie s  poarte doar
un buletin cu vaccinul talentului...

Cuvinte despre Cuvânt - o carte despre
virtu i, despre lini te i rug ciune, despre
supunere i smerit  cugetare, despre cu-
noa terea de sine a lucrurilor i a Divinit ii,
despre r bdare i fapt  bun , despre în ele-
gerea corect  a Cuvântului lui Dumnezeu -,
o carte inedit , un cadou minunat f cut nou
pentru acum i pentru totdeauna.

Concluzia c ii este c  - dac  dorim cu
ardoare - Cuvântul ne poate în a la idee,
adic  la Tat l Ceresc, iar - printre rânduri -
se în elege c  autoarea, aleas  de Dumnezeu

 creeze i s  ne ofere nou  aceste neste-
mate, confer  ceva din natura lui Iisus i - o
dat  p truns  de divin - poeta simte nevoia

i manifeste bucuria de a ne face ferici i i
pe noi, cititorii.

În încheiere, dorim s  men ion m c  am
cut unele trimiteri literare i filosofice nu

pentru a repeta - pentru mul i - lucruri deja
cunoscute, dar - pentru al ii - poate, nu, ci
pentru a încadra poeziile Daniei Vasilescu
într-un sistem de referin e care, în mod v dit,
transpar în volumul de poezii pe care, cu
modestele noastre posibilit i, am încercat

-l analiz m aici.
m cititorilor satisfac ia decod rii ide-

ilor, muzicii interioare i mesajelor multiple i
generoase din crea ia Daniei Vasilescu, cu
speran a c  vor deveni i ei adep ii Mai
Frumosului i Mai Binelui în via , pe calea
credin ei i a propag rii Adev rului prin
Cuvinte despre Cuvânt.

George IONI}~

 a tep i...

 a tep i pân  te doare
singur
încremenit

teptând pe cineva
pe um rul c ruia s i odihne ti neodihna

 po i vedea din nou dincolo de zid
 po i desface drumurile încâlcite

apoi s i dai seama c  totul a fost în
mintea ta

 acel cineva nu exist
 e ti condamnat s  r mâi singur

atârnând de un perete
ca un pendul care f râm  clipele

opre te-te clip

opre te-te o clip
clip

 fie numai diminea
mereu inunde roua suavele petale
plin  r mân  floarea de culoare
nicicând s  se-ofileasc
opre te-te clip  de-apus s  nu se tie
ori despre nem rginita noapte
neschimbate s  r mâie chipuri
mângâieri s  nu cunoasc -asprimi

 fie ve nic prim var
iernile - departe în pustiu

 nu pot s  spun vreodat
s-a f cut târziu…

rug

 rog ie Doamne
mai las -m  s-a tern cuvinte pe hârtie

 le adun cu grij  într-un vers
i-apoi Tu  po i s  m  dezlegi de toate
 uit c  n-am iubit cât trebuia

i mersul de prea multe ori mi-a fost
nesigur f  sens
iar nop ile s  nu-mi mai fie albe
luna s  o v d din ce în ce mai rar
pe fruntea-mi asudat  s  nu-i mai simt
dogoarea stinsului jar
dar Doamne n-o s  r mân s rac i prea
pustiu de m  întreb
mai pot tr i a a mai pot crede c  sunt viu
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Florin M~CE{ANU

Singurul fiu al morarului
Harmen Gerritzoon van Rijn i
al fetei unui brutar, Cornelia
Willemsdochter van
Zuitbroeck, se na te la Leiden
pe 15 iulie 1606. Se nume te
Rembrandt Harmenszoon van
Rijn, de origine olandez .

Rembrandt înva  s  scrie
i s  citeasc  într-o coal

latin , continu  studiile, în
1620, la Universitatea din
Leiden, pe care o abandoneaz

RembrandtRembrandtRembrandt
pentru a studia pictura în
atelierul lui Jacob van
Swanenburgh, unde înva
tehnica picturii timp de trei ani.
În 1624 pleac  la Amsterdam
pentru a se perfec iona în
atelierul lui Pieterzoon
Lastman, puternic influen at de
Caravaggio. Descoper  aici
tehnica clar-obscurului dar i
lumina care la Rembrandt
seam  cel mai mult cu a lui
Titian dar si mai plin  de

spiritualitate, o lumin  ce pare a
emana din lucruri i din f pturi.

Intr  în cercul marilor
pictori cu lucrarea „Lec ia de
anatomie a dr. Tulp”. Din acest
moment comenzile se succed
continuu, venind mai ales din
partea burgheziei din
Amsterdam care prefera
portretele.

Rembrandt se c tore te
în 1634 cu Saskia van
Uylenburgh, fiica unui burghez
din Amsterdam. Este lovit de
mari nenorociri murindu-i
primii trei copii, iar dup  un an
de la na terea celui de-al
patrulea copil, Titus, moare i
so ia sa, la 14 iunie 1642.

Ca o ironie a soartei,
Rembrandt ajunge în culmea
gloriei, terminând tabloul
„Rondul de noapte”. R mas

 mama copilului s u,
Rembrandt angajeaz  o
educatoare pentru Titus, pe
Hendrickje Stoffes, care, în
1646, devine iubita pictorului
dar, cu toate c  tr iesc
împreun , nu se c toresc
niciodat . Acuzat de imoralitate
de justi ia ecleziac , pictorului i
se deschide un proces
continuu, care în 1656 îl
ruineaz .

De i operele sale sunt
împr tiate, colec ia sa de art
fiind licitat i vândut ,

Rembrandt continu  s  picteze.
Nici alegerea subiectelor,
necum factura lor, nu permit
situarea operelor sale în timp.
Pentru el, nici o tem  nu este
total sec tuit . Dac  a supus,
de preferin , chipurile unor
ecleriaje contrastante, nu a

cut-o ca majoritatea
imitatorilor s i, dintr-un
patetism teatral, ci pentru a da
un echivalent opozi iilor pe
care orice fiin  le poart  în
sine. Nu numai operele
desenate, gravate sau pictate
dup  teme biblice sau
legendare ne cufund  într-un
climat de irealitate. Stofele
bijuteriile, armurile cu care-i
place s  se g teasc  sunt nu
atât podoaba cât p rta ii unei
anumite feerii l untrice.

A fost adesea acuzat c -i
place urâ enia. Adev rul e c
este prea p truns de scripturi
ca s  nu simt  cât de ubrede
sunt cele p mânte ti i s  nu
respecte pân i imperfec iu-
nile prin care un trup se

rturise te pieritor.
În 1663 moare i iubita sa

Hendrickje, iar trei ani mai
târziu moare si fiul s u, Titus.

Rembrandt înceteaz  din
via  la 14 octombrie 1669, fiind
înmormântat în Westerkerk,
al turi de Saskia, Hendrickjie i
Titus.Rembrandt - Autoportret
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Nicolae M. CONSTANTINESCU

Trebuie s  recunosc c  a face
cronica unei c i precum „Um-
bra noastr  cea de toate zilele”,
a luiVirgil R ze u, cu subtitlul
inspirat „Un D.U.I. ca toate ce-
lelalte”, nu este deloc o treab
simpl . Dup  cum, nici încercarea
de a o încadra într-o categorie
de scrieri nu este simpl . În cele
din urm , cred c  atributul care i
se potrive te în cea mai mare m -
sur  este cel de „carte de atitu-
dine”.

Parcurgerea ei ofer  celui in-
teresat satisfac ia c  a mai f cut
un pas pe drumul cunoa terii
unei istorii nu prea îndep rtate,
contemporane înc , dar ocolit  -
dac  nu ascuns  cu grij  - vreme
de 23 de ani, i îi treze te con-
tiin a faptului c  o asemenea

carte trebuia scris .
Mai afirm, în deplin  cuno-

tin  de cauz , c  citirea acestui
document plin de adev r îi poate
induce cititorului aceea i senza-
ie de sil i  dezgust pe care o

încerci când descoperi, într-un
loc mizerabil, colc itul unor gân-
daci, viermi sau al altor viet i
resping toare. Numai c , nu ai
ce comenta, a a a l sat Dumne-
zeu, acela este locul h zit pen-

tru existen a acelor fiin e, în vre-
me ce faptele dezv luite în cartea
de fa  s-au petrecut în lumea
noastr , a oamenilor, fiin e cu ju-
decat i con tiin .

Autorului îi revine meritul de
a fi ridicat un col , cât de mic, al
perdelei grele care acoper i
ascunde activitatea Securit ii,
bra ul înarmat al Partidului pân
în ’89. El comenteaz  faptele con-
semnate, pe cele mai multe le de-
monteaz  cu documente publi-
cate în urm  cu mul i ani i scoate
în eviden  falsitatea i anacro-
nismul informa iilor care alc tu-
iesc grosul dosarului s u.

Cartea lui devine un îndemn
i o invita ie adresat i altora

de a face acela i lucru. Ca atare,
„cu batista la nas”,  derul m câ-
te ceva din semnifica iile acestei

i care devoaleaz , cu mijloa-
cele cele mai simple i accesibile,
adev rata fa  a institu iei incri-
minate.

În anul 2007, autorul cere, i
ob ine, accesul la propriul dosar
de la CNSAS: 400 de pagini sau,
altfel spus, mai pu in de 10 cen-
timetri din cei 125 kilometri de
dosare întocmite pe seama ( i
via a) semenilor no tri.

Generali, colonei i toat  ga-
ma de grada i i speciali ti, bine
stipendia i, stâlpi ai unei institu ii
menite s  vegheze la securitatea
i siguran a Statului, avizeaz ,

aprob , dispun i semneaz  în-
tocmirea unui Dosar de Urm rire
Informativ . Firesc, la o prim
vedere. Numai c  institu ia, de
care nici o ar  nu se poate dis-
pensa, devenit  - pentru noi -
principalul instrument represiv i
dur, alc tuia un dosar care nu are
nici în clin, nici în mânec , cu
siguran a na ional . Nu con ine
nici o singur  referire la un po-

sibil atentat al titularului de dosar
la securitatea rii! La un anumit
moment, îns i DSS, forul cen-
tral, le repro eaz  autorilor, ne-
justificarea dosarului, dar oame-
nii locului fac ce tiu i au înv at
(cum s i justifice existen a i
plata?!) i adun , cu sârg, nu in-
forma ii privitoare la siguran a

rii, nici vorb , ci un lung ir de
calomnii, bârfe, colport ri, infor-
ma ii de doi bani, îi controleaz
leg turile cu cet enii str ini i
din ar , persoanele din anturaj,
propria atitudine i a celor apro-
pia i lui fa  de regim, îi analizeaz
sarcinile de serviciu, preocup -
rile extraprofesionale, primirea de
foloase necuvenite, pun sub
semnul întreb rii o activitate ti-
in ific  meritorie cu r cini te-
meinice la Piatra Neam , enun ând
temerea (stupid i caraghioa-

!) c  aceasta ar putea acoperi
ac iuni secrete sau du noase
i a a mai departe.

Pentru a alimenta i a îngro a
dosarul pus în oper , dovad  de
net duit a unei activit i febri-
le, neîntrerupte i eficiente, or-
ganul vigilent cu sarcini de sigu-
ran  na ional , folose te contra
plat , nu mai pu ini de 30 de in-
formatori cu nume codificate:
Angelescu, Radu, Liviu etc.
Spune autorul: „Unii dintre ei
erau plevu  m runt  care ar
fi declarat orice i despre ori-
cine. Dar... pe mul i i-am consi-
derat apropia i, prieteni, cola-
boratori, membri ai unei sin-
gure echipe cu care m  priveam
în ochi zi de zi, care respirau
acela i aer cu mine, de care nu

 feream, cu care aveam inte-
rese i eluri identice, i pentru
care a  fi garantat, a  fi pus
mâna în foc... Unora dintre ei
le-am rostit ora ia funebr  cu

mâna pe sicriu”.
Datele consemnate în D.U.I.-

ul „RADU” ating, nu rareori, limi-
tele grotescului: un gradat (doct!)
îi atribuie inten ii du noase,
fiindc  nu mai acoper  pl gile o-
perate cu pansament i, ca atare,
„expune pacien ii opera i la in-
fec ii”, f  s tie c  este o me-
tod  adoptat  în toat  lumea ci-
vilizat ; i se imput  doctorului c
nu pune medicii stagiari s  ope-
reze, ceea ce - dup  gândirea „or-
ganului” grijuliu - love te în
fundamentele medicinii româ-
ne ti; beneficiaz  din plin de
mijloace tehnice de ascultare i
urm rire în cas , în cabinet, în
ma in , la particip rile la diverse
manifest ri tiin ifice din ar i i
se întind capcane diverse; dis-
ciplina din serviciu i eforturile
de dep ire a lipsurilor i difi-
cult ilor cunoscute sunt consi-
derate manifest ri de autorita-
rism sau ostilitate: „Atitudinea
dr. V. R. aduce prejudicii, deter-
minând oamenii muncii s  co-
menteze du nos politica par-
tidului în domeniul s ii”;
multe din informa iile consem-
nate sunt vechi de zeci de ani,
complet ie ite din actualitate;
„organul” dispune „s  se fac
documentarea primirii de fo-
loase necuvenite i s  se stabi-
leasc  dac  aceste preocup ri
(?!) sunt urmarea atitudinii sale
politice ostile”. S -i d m, iar i,
cuvântul autorului: „Nu, nu am
pretins niciodat  vreo recom-
pens , pentru singurul motiv c
am socotit o astfel de ac iune
cel mai mizerabil lucru posibil.
Cum s  condi ionezi sau s
negu ezi s tatea, vindecarea
ori via a cuiva?! Nimic mai a-
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dev rat c  nu am refuzat, am
primit ce mi s-a oferit, dar ome-
nia nu mi-am pierdut-o nicio-
dat . N-am acceptat aten ii de
la oricine, am acceptat mai pu-
in decât a  fi putut primi, iar

de la unele categorii de pacien i
(personal sanitar, rude de-ale
lor, persoane pe care le tiam

 posibilit i materiale i
altele), nici nu se punea proble-
ma s  accept ceva. M-am mul u-
mit cu ce mi s-a oferit i, f  s
fac din asta o bravur , când a
fost posibil i am avut ce, am

cut parte i personalului care
m-a ajutat. Nu cred c  vreunul
din subalternii mei poate uita”.

Chirurgul nu are o via  u-
oar , nici în sala de opera ie, nici

în afara ei. Cazul operat, filmul
cu tot ce s-a întâmplat intra-ope-
rator i ce-ar putea urma, evolu ia
uneori dificil i imprevizibil i
atâtea alte aspecte îl urm resc, îl
macin , nu-i dau pace, îi trezesc
sentimentul c  se afl  pe mar-
ginea unei pr stii în care poate

dea în orice moment. În exe-
cutarea actului chirurgical, ope-
ratorul trebuie l sat s  cump -
neasc  doar cu con tiin a lui,
pentru a echilibra beneficiile i
riscurile, pentru care î i asum
întreaga responsabilitate. Reac-
iile bolnavului sunt nea teptate,

de aceea discut m fiecare caz, an-
ticipând dificult ile posibile,
pentru a alege solu ia cea mai
potrivit , de aceea revenim în
spital la contravizita de fiecare
zi. A-l anatemiza pe chirurg pen-
tru aceste procese delicate din
creierul i inima lui, în necuno-
tin  de cauz , a-l discredita pe

cel care î i face bine meseria i a
da ap  la moar  unor frustra i,
dorin elor lor de parvenire i
invidiei, este un act de tic lo ie
care nu poate i nu trebuie tre-
cut  cu vederea.

Pentru doctorul R ze u deci-
zia organului de securitate a fost
umilitoare i, mai ales, dramatic :
i s-a interzis s  c toreasc  în
str in tate, timp de 20 (dou -
zeci!) de ani. Tocmai în perioada
de maxim  putere creatoare i
afirmare profesional . Era, totu i,
membru al unor societ i savante
din ar i din afar , î i demons-

trase op iunile, revenind din c -
toriile din anii 1967 i 1968,

pentru c  - firesc - nu putea re-
nun a la pozi ia bun  pe care o
avea în ar , pentru o himer . Cu
tot respectul pe care îl am fa  de
cititori, nu m  pot împiedica s
nu redau presupusa formul  a
celor care-l sanc ionau: „D -l în
...m -sa de doctor! S  stea aca-

! N-o s  crape!”
Dar acesta nu era decât vârful

aisbergului nedrept ilor la care
a fost supus. Iat  ce afirm  doc-
torul R ze u: „... pentru o bun
parte din via , mi-a fost furat
intimitatea la care aveam drep-
tul, ca orice muritor... mi-a fost
agresat acest drept elementar.
Lezarea intimit ii nu m-a privit
numai pe mine, ci i pe cei cu
care am venit în contact. Intimi-
tatea lor a fost la fel de pâng -
rit  ca i a mea. M-am aflat per-
manent sub urm rire, s-a tiut
cu cine m-am întâlnit sau cu
cine am vorbit, cu cine m-am
culcat, unde m-am deplasat i

a mai departe... Unele convor-
biri telefonice cu str in tatea
(pu ine de altfel) mi-au fost re-
fuzate, cele aprobate mi-au fost
ascultate, mi-a fost violat  co-
responden a, locuin a i cabi-
netul de lucru, am fost ascultat
i înregistrat din camioneta

institu iei, ca un bandit. Cine
spunde pentru aceast  mo-

cirl  mizerabil  în care am fost
târât i, prin mine, i al ii, f
voia i tirea mea i a lor? Cine

 desp gube te pentru aceste
grave atingeri i viol ri ale li-
bert ii mele?”

Nici CNSAS, institu ie mo it
din fosta Securitate, nu se dez-
minte ca institu ie ambigu i
neinteresat  de descoperirea
adev rului. Din totalul celor 30
de informatori consemna i de do-
sar, aceasta nu-i deconspir  „o-
biectivului” decât 9 (nou ). S -l

m pe autor s i exprime of-
ul: „De mai bine de 6 ani de zile,
solicit deconspirarea tuturor
«ciripitorilor» din dosarul meu.

 rezultat... Nu cred în min-
ciuna c  nu au preluat toate ma-
terialele (dac  nu le-au preluat,
de ce nu au f cut-o?!) i nu au
identificat to i informatorii (evi-
den a acestora exista la Inspec-

toratele jude ene, doar erau pl -
ti i). Este greu de în eles i de
acceptat asemenea reticen e din
partea CNSAS, organul chemat

 fac  lumin . Ori, adev rul
exprimat numai pe jum tate sau
pe sfert, nu mai este adev r...”

Iat  de ce este mai mult decât
justificat acest veritabil Apel c -
tre Securitate (similar Apelului

tre Lichele) pe care cet eanul
ze u îl face: „... nu a i f cut

decât s  v  ap ra i pâinea bun
i nemeritat  pe care o mânca i,

fiind incapabili de o munc  fo-
lositoare semenilor vo tri. Nu

i f cut decât s  smulge i de-
nun uri mizerabile din gurile la
fel de mizerabile ale unor tic -
lo i, ca s  pute i s -mi pune i
mie c tu e. Tot a a cum a i fost
bine pl ti i înainte de ’89, acum
sta i bine mersi la c lduric i
la ad postul celor care au con-
tinuat s  v  apere i dup  re-
volu ie, v  mânca i f  ru ine
pensia de cinci sau zece ori mai
mare decât a mea, dac  nu cum-
va a i devenit prosperi oameni
de afaceri i huli i, cu mânie
capitalist , st pânul i mâna
murdar  care v-a hr nit, v-a
ocrotit i v-a p strat a a cum
era i. Ni te neoameni! Pentru

 oameni nu a i fost niciodat
i nu ve i fi în vecii vecilor. Nu

ave i cum s  fi i! i s  mai ti i
 nu am nici un fel de îndoial :

i acum dup  trecerea atâtor
ani, mocni i i fierbe i în voi
aceea i du nie neostoit i
aceea i desconsiderare pentru
oamenii capabili, de valoare,
utili societ ii, cum voi nu a i
fost niciodat . Sunte i primii
care socoti i acel decembrie ’89
o revolu ie adev rat , când a
fost de fapt o lovitur  de stat
mizerabil , pl tit  cu via a de
mii de oameni nevinova i, cei
mai mul i tineri înseta i de li-
bertate i adev r. Sunt convins

 dac  v  întreab  cineva des-
pre toate ac iunile voastre g u-
noase i pline de ur  f  limite,
care au compromis îns i ideea
de serviciu de informa ii i de
siguran  a statului, de care
nici o ar  nu se poate lipsi, a i
spune c  - de fapt - nu v-a i f cut
decât datoria de militari, c  a i
ac ionat la ordinul superiorilor

 n-a i f cut r u nim nui. Ce
ru ine! Cât  josnicie!”

D.U.I.-ul doctorului R ze u
este închis în august 1988 cu o
motiva ie din care temnicerii s i
nu ezit  s i fac  un titlu de
glorie: „...urmare a influen rii
pozitive a obiectivului, pentru
a nu i se tirbi din prestigiul i
aprecierile de care se bucur
cât i pentru a- i p stra func ia
pe care o ocup ”,  s  uite s
adauge c  r mâne în aten ia ins-
titu iei (caritabile, dup  cum se
vede) urmând a fi contactat peri-
odic de ofi erul mânuitor de co-
ndei i de doi dintre informatori
„pentru a-l determina s  adopte
o politic  realist , s  nu s vâr-
easc  fapte antisociale ori care

ar putea afecta interesele statu-
lui (!?!)!” Cât  grij  cet eneas-

 fa  de un tic los recuperat,
salvat de grija p rinteasc  a or-
ganului!

Cartea pe care recomand ci-
titorilor îmi înt re te, cu argu-
mente palpabile, ideea nulit ii,
a superficialit ii i a bunului plac
cu care au ac ionat organele de
securitate i ne arat , dac  mai
era nevoie, amploarea artificia-
lului i a discre ionarului care au
caracterizat întreaga activitate a
acestei institu ii, pentru cet ea-
nul de rând.

Doctorul R ze u a scris a-
ceast  carte cu convingerea c
istoria trebuie s  consemneze
realit ile acelei vremi, c  cineva
trebuie s  r spund  m car moral
pentru marea mi elie pe care am
tr it-o, c  oamenii trebuie infor-
ma i, iar institu ia condamnat .
Lucrurile nu trebuie l sate la voia
întâmpl rii i adormite odat  cu
trecerea vremii pentru c , a a
cum am început s  fim informa i
de tic lo iile pe care le-au suferit
în închisori oameni nevinova i,
la fel trebuie s  cunoa tem agre-
siunile aduse unor oameni afla i
în stare de libertate, de acelea i
institu ii blestemate i organe ale
Partidului.

De aceea a scris el cartea.
Pentru ca asemenea lucruri

 nu se mai repete. Niciodat !
Pentru ca cei vinova i s  fie

odat i odat  tra i la r spunde-
re. M car prin ar tarea cu de-
getul!
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Dac  cineva i-ar forma o p rere despre
dramaturgul Ion Luca Caragiale doar prin
faptul c  este autorul „Scrisorii pierdute” sau
a „Nop ii furtunoase”, cu siguran  s-ar în-
ela. Asemeni tuturor scriitorilor, a avut o

via  plin , marcat  de împliniri dar i de
multe dezam giri i insatisfac ii în via a per-
sonal i-n cea public , fiind apreciat i bla-
mat totodat  de personalit ile din literatura
vremii. În acela i timp, s-a bucurat de prie-
tenia i dragostea unor doamne care au în-
semnat ceva în epoc , dar i-n literatura ro-
mân . Trebuie spus c  în ciuda cancanurilor
(adev rate sau nu) care l-au împov rat, peri-
clitându-i poate voit cariera, în via a de toate
zilele Caragiale a fost respectuos, curtenitor
i iubitor cu femeile din familia sa.

Ion Luca Caragiale a fost dramaturg,
nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de
teatru, comentator politic i ziarist, fiind con-
siderat cel mai mare dramaturg român, f când
parte dintre cei mai importan i scriitori
români.

Dup  clasele primare la Ploie ti i par ial
gimnaziul în Bucure ti, în 1868 a început s
frecventeze cursurile Conservatorului de
Art  Dramatic  la care fratele tat lui s u,
Costache, preda la clasa de declama ie i
mimic . Dar în 1870 a fost nevoit s  renun e,
devenind copist la Tribunalul Prahova.

În octombrie 1881 a fost numit prin decret
regal revizor colar pentru jude ele Neam i
Suceava, iar în1882 a ajuns la cerere în jude ul
Arge -Vâlcea, pentru a se distan a de Vero-
nica Micle, cu care avusese o scurt  idil .
Func ia de revizor i-a încetat în octombrie.

În 1885 era profesor la liceul particular
Sf. Gheorghe. În 1888 a fost, pentru o scurt
vreme, director al Teatrului Na ional din Bu-
cure ti. Dar, mai marii vremii  i presa l-au
privit cu ostilitate, determinându-l s  re-
nun e. În 1890 a predat istorie la clasele I-IV
la Liceul Particular Sf. Gheorghe.

De i era un scriitor apreciat de mul i
dintre contemporanii s i, (Mihai Eminescu,
George Co buc, Barbu tef nescu Dela-
vrancea, Ion Slavici, Titu Maiorescu, Emil
Gârleanu, Cincinat Pavelescu, I. Al. Br tes-
cu-Voine ti, Al. Cazaban, Iacob Negruzzi,
Vasile Alecsandri, Vasile Pogor, Gheorghe
Panu, Petre Missir, Nicu Gane, Mite Kremnitz
- cumnata lui Maiorescu -, .a.), de i s-a bu-
curat de sprijinul Junimii, acuza iile i acu-
zatorii nu l-au ocolit, venind chiar din lumea
scriitoriceasc . Urmarea, la 11 martie 1902 în
urma unui proces, Curtea cu jura i din Ilfov
l-a condamnat în lips  pe un oarecare Caion
la închisoare corec ional , la cinci sute de lei
amend i zece mii de lei daune-interese. Ul-
terior, Caion a fost achitat, dar n-a sc pat de
oprobiul public, i pentru c  ap tor la pro-
cesul intentat lui Caragiale fusese cel mai

mare dramaturg român de atunci, Barbu te-
nescu Delavrancea, care cu spiritul s u

polemic i sarcastic bine recunoscut, l-a ri-
diculizat pe acuzatorul Constantin Al. Io-
nescu (Caion).

A fost declarat membru post-mortem al
Academiei Romane, chiar dac  în martie 1904
Academia respinsese de la premiu volumul
Momente, preferându-i o simpl  culegere de
documente.

Scriitorul s-a n scut la 1 februarie 1852
(conform certificatului de botez, descoperit
în anii 1970 la Arhivele Statului), la Haima-
nale de Prahova, fiind fiul lui Luca Caragiali
(avocat, secretar al M stirii M rgineni) i
al Ecaterinei (Ecaterina Karaboa, descen-
dent  a unei familii de negustori greci din
Bra ov). Tat l i fra ii s i, care asemeni în-
tregii familii iubeau teatrul, Costache i Iorgu,
se n scuser  la Constantinopol dar ajun-
seser  tot România. Erau actori, i- i doreau
înfiin area unui teatru românesc i al unui
repertoriu na ional, influen ându-i viitorului
dramaturg, cu siguran , destinul.

A avut o sor , Lenci (Elena), de care îl
lega o iubire fr easc , dar i o adev rat
prietenie. Între ei a existat o coresponden
frumoas  când via a îi îndep rtase geografic.
Fiindc  aflase c  sora îi era grav bolnav , în
1905 îi scria, bravând în fa a nenorocirii: „Mi
se anun  c  nenorocita de sor -mea a intrat
în faza final  a bolii. A fost supus  unei
punc ii pentru extragerea apei care o suferea,
i acum, foarte redus  de puteri, simte dureri

îngrozitoare care îi ajung pân  la inim .
Doctorii care au în epat-o spun c  cel mult o
lun , dou , poate s  o mai duc  - mai departe
remisiune nu este de sperat”. i Lenci a r s-

Mihai {TIRBU

„Lucrarea d-lui Caragiale este original , comediile sale pun
pe scen  câteva tipuri din via a noastr  social  de ast zi i le
dezvolt  cu semnele lor caracteristice, cu deprinderile lor, cu
expresiile lor, cu tot aparatul înf rii lor în situa iile anume
alese de autor”. (Titu Maiorescu)

Caragiale [i
Alexandrina Burelly

Caragiale [i
Alexandrina Burelly
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puns scurt: „Drag  Iancule, mama i-a scris
destul  biblie (adic  lucruri serioase). Eu î i
scriu numai c  te doresc i c  î i doresc ca
întotdeauna s  fii s tos i mul mit. A ta
sora Lenci”. Din p cate a murit de cancer,
fapt care l-a afectat profund pe Caragiale.

În 1884, Ion Luca Caragiale a cunoscut-
o pe Maria Constantinescu, cu care a avut
primul s u copil, Mateiu I. Caragiale. i-a iubit
copilul, s-a ocupat îndeaproape de educa ia
lui. Din p cate, în timp, b iatul care avea o
personalitate puternic i preocup ri diferite
de ale tat lui, s-a distan at de el.

În anul 1889, la apogeul carierei sale
artistice, s-a c torit cu fiica arhitectului
Gaetano Burelly, Alexandra, c torie din
care au rezultat mai mul i copii, dintre care
au supravie ui doar doi: Luca (n. 2 iulie 1893
- m. 7 iunie 1921), poet, i Ecaterina (n. 1894).
Momentul în care i-a cunoscut viitoarea so-
ie, i formularea cererii în c torie ar putea

fi, foarte firesc, subiectul unei piese de teatru
sau a unui delicat roman de dragoste.

În perioada în care era director al Tea-
trului Na ional, la Bucure ti, era programat
un spectacol al c rei vedet  era actri a fran-
cez  Sarah Bernard. Biletele se terminaser .
Caragiale, aflat întâmpl tor în fa  teatrului,
observase o fat  frumoas , zvelt , care voia
s-o vad  pe celebra actri . Era în anul 1888,
când el avea 36 ani. S-a îndr gostit imediat
de fat , i evident, a vrut s-o cunoasc . A-
flând c  era fiica unui arhitect, a doua zi di-
minea , cu noaptea-n cap, dup  multe ore
de nesomn, s-a prezentat la u a arhitectului.
Cum l-a v zut pe b rbat, l-a întrebat direct,

 nicio introducere: Mi-o dai, tat  socrule?
 A urmat o c snicie fericit . Caragiale i-

a iubit mult so ia blând i devotat , ca i pe
cei doi copii. „Uneori, ochii i se umpleau de
lacrimi privindu- i frumoasa familie”, scria
Cella Delavrancea. Alexandrina era o bun
mam . „Copiii cresc în sus i nu în l turi,
slav  Domnului”, îi scria ea unei prietene. Î i
numea so ul, în scrisorile c tre prieteni: „ma-
estrul nostru drag”, iar lui i se adresa cu Jean.
Cu toate c  I. L. Caragiale iubea cafeneaua
ca pe o amant , ca pe o a doua so ie, Alexan-
drina, iubitoare dar i r bd toare, st tea aca-

i-l a tepta. Era o femeie rafinat . Despre
ea, avea s  scrie Cincinat Pavelescu: „So ia
marelui Caragiale, femeie de o bun tate i de
o suprem  distinc ie, era nepoata castelanei
Parepa”.

Peste ani, în 1972 chiar fiica lor Ecaterina
Logadi, în „Din amintirile mele despre tata”
are numai vorbe bune despre p rin i: „Mama
era foarte gospodin i- i îmbog ea averea
casnic  prin schimburi în natur  cu chivu ele.
Când tata c uta vreo hain  veche, de care i
se f cuse dor, mama m rturisea scuzându-

se: «Dar nu mai era de purtat, n-o mai puteai
pune i nu tii ce farfurii frumoase cu dungi
roz am luat pe ele». Dac  tata era bine dispus,
totul se sfâr ea cu glume i râsete, dar dac
tata avea o zi rea, discu ia se transforma în
adev rat  tragedie, exact ca în nuvel .”

Frumoasa domni oar , înc  Alexandrina
Burelly, a r mas în istorie i printr-un fapt
inedit. Chipul ei a ap rut pe prima carte po -
tal  româneasc  în 1894, care a fost editat
cu ocazia organiz rii la Bucure ti, în Ci migiu,
a „Expozi iei Cooperatorilor”. Cartea po tal
realizat  de Constantin Jiquidi, grafician i
pictor (tat l caricaturistului Aurel Jiquidi),
prezenta în prim-plan o ncu  în costum
na ional, v zut  din profil, inând grigores-
cian în mân  un snop de spice. Valeriu Avra-
mescu a ajuns la concluzia c  personajul din
fotografia dup  care desenase Constantin
Jiquidi ncu a, era Alexandrina Burelly.

Dovada scris  c  într-adev r viitoarea
so ie a lui Caragiale a ap rut pe prima carte
po tal  româneasc , este formulat  în Ro-
mânia Literar  num rul 22 din 2002, în
„Revela iile cartofiliei”, de c tre domnul Ga-
briel Dimisianu: „Întâi a fost fotografia ori-
ginal , care i-a servit ca model lui Jiquidi.
Fotografia i-ar fi putut-o pune în mâna ilus-
tratorului chiar Caragiale, presupune Valeriu
Avramescu. A circulat, mai târziu (sau în pa-
ralel), un lot de c i po tale ilustrate care nu
mai erau desene, ci reproduceau chiar fo-
tografia « ncu ei», una dintre ele fiind
aceea pe care o expedia Caragiale în 1907. Se
tia i de unele i de altele, dar leg tura dintre

desenul lui Jiquidi i fotografie a f cut-o abia
în zilele noastre Valeriu Avramescu, rezol-
vând astfel o necunoscut  a cercet rii car-
tofilice i, prin tangen , a istoriei literare.”

Alexandra ar fi fost nepoata surorii ma-
mei magistratului Cincinat Pavelescu, o fe-
meie în vârst , care avea o cul  în care i
locuia la mo ia Parepa (comuna Albe ti -
Prahova, azi). Denumit  „castelan ”, b trâna
doamn  era coborâtoare din neamul sp -
tarului Buc an, care fusese decapitat de turci
în secolul XVII.

Ea deja î i formase o p rere negativ  des-
pre so ul Alexandrei, fiindc  aflase c  era un
scriitor care avea reputa ia c  întârzia prin
ber rii i f cea piese de teatru pe care le i
juca, adic  era  un om care tr ia prin culise i
prin ber rii. Odat , când împreun  cu so ia
se îndrepta spre cula de la Parepa, drumul
lung, întortocheat i plin de praf, îl determin
pe comodul Cragiale s  fac  un joc de cuvinte,
folosindu-se de limba francez : „Oui, mais
cela ne parait pas!” Odat  ajun i la nobila
re edin , au constat c  b trâna doamn  dor-
mea. Pentru a nu- i pierde timpul, Caragiale
a explorat podul plin de mobile vechi, portrete
de familie f  rame i c i române ti impri-

mate cu litere chirilice i c i grece ti i
fran uze ti din sec. al XVIII-lea. Surprins i
încântat de comoara descoperit , uit  de ora
mesei i într-un târziu strig  unui argat din
curte: Ei, cre tine, aduce i-mi m lig ,
brânz , dou cepe i un clondir de vin, c
eu nu mai cobor la mas . Am treab  aici în
pod. Spune i cucoanelor s  nu m  a tepte.
Scriitorul a coborât patru ceasuri mai târziu,
înc rcat de elzeviruri, de edi ii princeps cu
gravuri, de pergamente înflorite cu pajur
domneasc i de alte pre ioase bibelouri i
istorice vechituri.

Con tient de gre eala protocolar  comi-
 fa  de doamna Smaranda (castelana), care

deja nu-l vedea cu ochi buni, pentru a crea
cât de cât o atmosfer  împ ciuitoare, seara i-
a trimis flori i o scrisoare în francez , i-a
îmbr cat smochingul, s-a înc at cu ghetele
de lac, purtându-se cavalere te. A luat-o la
bra , ceremonios ca un lord, i-a condus-o
în sufragerie. A dat-o gata pe b trâna doamn

cându-i i o reveren  ca la curtea dom-
neasc , încât  str lucea ca un senior de la
curtea lui Ludovic al XIV-lea.

zându-l altfel de cum aflase c  era,
acea doamn  Smaranda regreta sincer c -l
considerase un boem. Urmarea: Caragiale a
luat tot ce a vrut din pod i din c mar , unde
mai erau c i rare i mobil  veche. În semn
de sincer  recuno tin , pentru c  aflase
despre so ul doamnei c  fusese prefect de
Prahova în timpul domniei lui Cuza, dar mu-
rise doar cu gradul de maior, scriitorul a gân-
dit o strategie care s  repare cumva ne-
dreptatea suferit  de acel om care merita mai
mult. A comandat la litograful Cur ii regale -
Mützner, ni te c i de vizit  care-l ridicau în
grad pe fratele generalului Seme escu, so ul

tu ii so iei lui: „D-na Smaranda Colonel
M., n scut  Buc an”.

Dup  vreo 12 ani de zile, Caragiale avea
de gând s -l avanseze pe r posatul colonel
la gradul de general. Dar, din p cate, timpul
n-a avut r bdare cu femeia înaintat  în
vârst , care a închis ochii înainte de a se ti
ajuns i „doamna general”.

Fiind un om sensibil la farmecele doam-
nelor, prin  via a lui Caragiale au trecut câteva,
cu care nu s-a c torit. Una, dintre cele mai
cunoscute, a fost nimeni alta decât Veronica
Micle. Cu toate astea, între Caragiale i Emi-
nescu, a fost o prietenie care a rezistat, cu
mici sincope, pân  la moartea poetului. La
tristul moment, Caragiale scrisese necrologul
„În Nirvana”, pe care l-a dat publicit ii în
„Constitu ionalul” din 18 iunie 1889. Dovada
iubirii fr ti i a prieteniei dintre cei doi, o
descoperim în Jurnalul lui Maiorescu, din 28
iunie 1883, ziua în care  z gazurile min ii lui
Eminescu s-au pr bu it, iar corifeul Junimii
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a consemnat: „Veni apoi Caragiale la dejun
la noi, i aflând toate despre Eminescu începu

 plâng ”!
Cei doi se cunoscuser  în adolescen ,

pe când erau angaja i la aceea i trup  de
teatru. „Întâlnirea lor e unul din cele mai fru-
moase episoade ale vie ii noastre literare. Un
adolescent, cu studii întrerupte, setos de cul-
tur , aruncat prea devreme în vâltoarea vie ii,
e pus fa  în fa  cu un tân r pribeag, fugit
de acas , r zvr tit contra coalei i g sind
timp, între munci istovitoare, s i înzestreze
sufletul cu o comoar  de cuno tin e”, afirm
Ion Ionescu-Bucovu.

Despre Caragiale, îns i Veronica i-a scris
lui Eminescu (prima dat  în coresponden a
dintre ei), în ziua de 30 ianuarie 1880.

Din Scrisori de dragoste, de Z. Ornea,
afl m c : „Dar, brusc, u urateca Veronica,
plictisit  s -l tot a tepte pe Eminescu, îl în-
tâlne te la Ia i pe Caragiale, între care se în-
firip  o rela ie sentimental , cum s -i spun? -
corporal . Se pare c  Eminescu a aflat, viitorul
dramaturg nu f cea secrete din cuceririle
sale”. De mirare etichetarea „u uratec ”, dar
dintr-o alt  epistol  din 1876, redactat  în
fran uze te reiese c  atunci când Veronica
se plimba prin parc (Copou), era „în socie-
tatea de ofi era i a unei artilerii considerabile
prin must ile sale mari”. (România literar ,
nr. 13-14 / 1999).

Veronica se ar ta sup rat  pentru c  fu-
sese neglijat , i-l aten iona pe poet c  doar
„gra ie interven iei d-lui Carageale, am c -

tat dup  dou  s pt mâni un r spuns de la
d-ta”. A urmat o r cire a sentimentelor lor,
vreo doi ani, fapt consemnat tot de Veronica
Micle: „Am r mas certa i de la 9 april 1880
pân  la 23 decembrie 1881 când am venit la
Bucure ti la (H)otel Regal i m-am întâlnit cu
el la Camer ”. În aceea i scrisoare, sup rat
fiind pe Eminescu, a f cut referire i la o
traducere de a ei, ce urma a fi publicat  în
„Timpul”, intitulat Creang  de liliac: „într-
o zi cu bun  dispozi ie de voi fi, o voi trimite
d-lui Caragiale, cu care ocazie îi voi mul umi
de nespusa înrâurire pe care a întrebuin at-o
asupra d-tale pentru a m  îndatori”.

Se pare c  dramaturgul devenise omul
de leg tur  dintre cei doi, r spunsul întârziat
al lui Eminescu putând fi considerat favorabil
viitorului rival la inima Veronic i.

Poetul i-a r spuns Veronic i prin epistola
din 10 martie 1880, ar tându-se nemul umit
de faptul c , de i îl adusese (s -i fie de aju-
tor), pe dramaturg la ziarul „Timpul”, unde el
era prim-redactor, Caragiale î i neglija cu
totul sarcinile redac ionale: „Departe dar ca
noua organizare s -mi fi adus vro înlesnire,
sunt din contra silit ca zilnic s  scriu, c ci
amicul meu nu mai lucreaz  decât exclusiv

pentru «Scrînciobul» s u încât am destule
i prea destule cuvinte de a m  plânge de

el”. Dup  câteva zile, pe 14 martie 1880, su-
rat de schimbarea despre care crezuse c i

va u ura munca, s-a ar tat i mai pornit
împotriva prietenului s u din adolescen ,
care se ar ta cu totul indolent: „Caragiali nu
mai lucreaz  nimic i abuzeaz , pot zice într-
un mod extraordinar, de priete ugul meu
pentru el - ba are de gând s  mai plece i la
Ia i, nu tiu eu singur pentru ce”.

Nel murirea lui Eminescu (pentru ce) ar
putea fi elucidat  prin spusele lui Cassian
Maria Spiridon: „Din documentele publicate
în recent ap rutul album Caragiale în Ia ii
Junimii, (coordonator Olga Rusu), inclusiv
din cronologia final , nu este marcat  pre-
zen a dramaturgului la un eveniment anume,
posibil de a fi eviden iat în presa vremii. Nu

mâne decât varianta unei c torii strict
personale, fapt ce ar putea argumenta drumul
la Ia i i prezen a sa, inten ionat i inte-
resat  pe lâng  Veronica Micle, Caragiale
jucând rolul prietenului comun, dornic s
ajute pe cei doi afla i într-o comunicare
sincopat , în fapt,  se pare, încercând s  o
cu-cereasc  pe iubita poetului.”  Dorind s
i-o apropie pe Veronica, se pare c i dra-

maturgul sau interpu ii s i, au f cut astfel
încât ea s  afle despre escapadele amoroase
ale lui Eminescu cu Mite Kremniz (secretara
particular  a regelui Carol) i Cleopatra Lecca
Poenaru, care era - întâmpl tor, sau nu - chiar
veri oara lui Caragiale.

Dup  vreo doi ani, perioad  dup  care
Eminescu i Veronica se împ caser , firesc,
poeta î i dorea s  intre în posesia scrisorilor
pe care i le trimisese lui Caragiale. Printr-o
scrisoare din 23 decembrie 1881, în naivitatea
ei, arat  c  ea credea în cavalerismul au-
torului comediei „O scrisoare pierdut ”:
„Pentru un om care are ambi ia cavalerismului,
încetarea unei coresponden e trebuie s  fie
foarte semnificativ ; eu nu voi face nici un
demers ca s -mi cap t scrisorile, lucrul tre-
buie s  vie de la sine”. Bineîn eles, Caragiale
nu avea „ambi ia cavalerismului” i nu i-a
returnat scrisorile.

Într-un final, pentru a- i ar ta adev ratele
sentimente fa  de poet, i pentru a-l lini ti
în privin a viitorului lor împreun , i-a trimis
înc  o epistol : „Domnului îi voi scrie s -mi
trimit  scrisorile prin po , îi voi spune c  e
superfluu de a mi le remite personal, i pre-
supune-mi, te rog, atâta tact de femeie de a
ti cum s -l pun în respect când întâmpl tor

ar veni f  veste la mine. Dragul meu, am
nesocotit persoane influente, jur pe cruce,
pentru tine de care atârn  soarta mea i a
copiilor mei, i te-a  uita, crezi tu, pentru
domnul Cutare?”.

Se tie c  în ultima perioad  a vie ii,

Veronica s-a retras la V ratec, unde era i
Elisabeta Conta, sora filosofului Vasile
Conta, care a în eles-o, cunoscând-o bine.
Ea avea s  povesteasc  despre marea am -

ciune a Veronic i Micle, „un caracter ferm
i o inteligen  ie it  din comun”.

Despre triunghiul amoros în care au fost
înscri i Caragiale, Veronica i Eminescu, Ion
Cristoiu concluzioneaz  ironic-acid: „Eu
îns , beneficiind de avantajul de a nu fi om
de cultur , cred c  Eminescu i Caragiale se
deosebesc într-un plan mult mai p mântesc:
în cel al p rerii despre femei.  Eminescu idea-
lizeaz  femeile. Caragiale se culc  cu ele!”

O alt  leg tur  vinovat , ultima sa iubire
de fapt, a tr it-o Caragiale cu fiica minor  a
bunului i vechiului s u prieten, Barbu te-

nescu Delavrancea. Cella, de i mai tân
cu 35 de ani decât maestrul, l-a fermecat cu
talentul s u de pianist , i nu doar... Caragiale
o poreclea pe Cella - Aghiu a.

„Laudelor ditirambice le-a luat locul,
spun gurile rele, o rela ie când Cella nu
împlinise nici 15 ani. Era totu i o vârst  la
care fetele erau nubile, iar în societatea vremii,
rela iile sexuale cu fete de aceast  vârst  nu
atr geau nicidecum acuza ia de pedofilie. S
nu uit m c  cealalt  iubit  a lui Caragiale,
Veronica Micle, se c torise la 14 ani cu
so ul s u, profesorul universitar tefan
Micle, iar la 16 ani a n scut primul copil!

Caragiale era un mare admirator al ta-
lentului de pianist  a fiicei mai mari a prie-
tenului s u, Barbu tef nescu Delavrancea.
El a fost cel care a anun at succesul repurtat
de tân ra pianist  la München, unde fusese
în sal  împreun  cu fiica sa, Tuschi (Eca-
terina, care a tr it aproape 90 de ani, pân  în
1954. A fost cunoscut  drept Ecaterina Lo-
gadi i a fost memorialist . De la ea a r mas
un manuscris, cu amintirile despre via a de
familie al turi de p rin i i de fratele ei, Luca).
Articolul s u publicat în Universul din 4 Mai
1909, începea cu „A fost odat  un copil
mintos...” i parabola se termina cu „...tân rul
erou este Cella Delavrancea, monstrul s l-
batic este arta, iar baba b trân  din poveste
sunt eu, Ion Luca Caragiale”.

Se tie c  dramaturgul i-a tr it ultima
parte a vie ii în Germania, datorit  mo tenirii
(o mo ie-n Vla ca) r mase de la vara primar
a mamei sale, Ecaterina Momolo, dup  un
lung proces între urma i. Dar la Berlin a plecat
cu orgoliul sângerând. Nu primise premiul
Academiei, îns  a continuat s  scrie cu i
mai mult foc. Tot fiica sa Ecaterina Logadi ne
introduce în intimitatea crea iei tat lui s u:
„Aveam nou  ani când ne-am mutat la Ber-
lin. Îmi amintesc odaia de lucru a tatii, unde
i-a petrecut ultimii ani. Era orientat  spre

nord, c ci tata nu suporta mult soare. În odaie
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era numai strictul necesar: un pat, un birou,
câteva scaune, rafturi de c i la care umbla
mereu l sându-le r ite. Pe masa de scris
o lamp  verde ardea zi i noapte, luminând
teancuri de manuscrise.”

Moartea l-a smuls pe Caragiale din plin
fericire. L-a lovit dintr-odat i l-a luat de
lâng  blânda lui so ie. Ea l-a g sit. A îndr znit

 intre în camera unde dormea singur. Su-
ferea de insuficien  cardiac , boli de b -
trâne e u oare, avea doar 60 de ani.

Not : Pentru a nu umbri amintirea unor
scriitori (scriitoare), care sunt ni te nume,
poate ni te idoli ai cititorilor români, trebuie
spus c  voi evita s  amintesc secven ele
urâte din via a tr it  de ei (ele), men ionând
doar sursele bibliografice.
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Campania de comunicare mâi tu îns i
sus ine, prin informare i consiliere, femeile
cu cancer la sân din România

Cancerul avansat la sân atac  în fiecare an
peste 10.000 de femei din România

Craiova, 25 iunie 2013 - În prezent, în
România sunt diagnosticate în fiecare an în
jur de 10.000 de paciente cu cancer de sân
avansat sau metastatic. Dac  în 1960 mor-
talitatea era de 11,2 la 100.000 de femei, în
2008 urcase la 27,51 la 100.000 de femei.
Estim rile arat  c  acest procent este în
continu  cre tere, în România dar i în lume.
„1 din 8 femei sunt diagnosticate cu cancer
mamar. Stilul de via , dar i al i factori, au
determinat apari ia unei tendin e nefericite:
afectarea femeilor tinere. În urm  cu 30 de
ani erau diagnosticate cu prec dere femeile
de peste 50 ani”, declar  doctor Mihaela D n-
ciulescu, medic primar oncologie Spitalul
Clinic Municipal Filantropia Craiova.
„Din p cate, în România, cancerul de sân
înc  se mai depisteaz  târziu. E important
de tiut c  depistat în faze incipiente, sta-
diile 0 i 1, exist anse de 94% de vinde-
care. Cre terea calit ii vie ii este obiec-
tivul i atuul tratamentelor moderne, care
au permis cre terea ratei de supravie uire.
În prezent, avem supravie uire i la 20 ani
de la diagnostic, ceea ce nu se întâmpla în
urm  cu 30 ani”, adaug  dr. oncolog Mihaela

nciulescu.
„Depresia i anxietatea care apar la ma-
joritatea femeilor diagnosticate cu cancer
afecteaz  complian a la tratament. Nu este
benefic  nici preocuparea excesiv . Le
recomand pacientelor diagnosticate s
aib  continuitate în activitate, s  nu re-
nun e s  mearg  la serviciu, mai ales dac
serviciul nu este unul solicitant, stresant”,
declar  psiholog Ramona Schenker, speci-
alist psihologie clinic i psiho-oncologie,
la Spitalul Filantropia din Craiova.
În luna octombrie anul acesta, la Craiova se
înfiin eaz  Centrul de Recuperare psiholo-
gic  pentru bolnavii de cancer, dar i pentru
bolile neurologice.
Campania RAMAI TU ÎNS I î i propune
înlesnirea comunic rii dintre oncolog, paci-
ent i psiholog. Printr-o serie de întâlniri cu

O campanie de comunicare i consiliere
pentru alegeri informale

în tratamentul cancerului de sân.
presa vor fi transmise mesaje despre boal ,
tratament i consiliere psihologic . A fost
considerat util i, din luna septembrie, medicii
speciali ti vor avea la dispozi ie un material
informativ pentru paciente, un ajutor în pro-
cesul de validare împreun  cu oncologul, a
pa ilor de urmat.
Campania R MÂI TU ÎNS I este ini iat
de AstraZeneca i sus inut  de speciali ti
oncologi i psihologi.
„O femeie informat  este o femeie puternic !
În lupta cu aceast  boal  accesul la infor-
ma ie corect i pe în elesul tuturor este
ansa pe care oricine trebuie s  o aib .

Accesul la tratament este o prim  condi ie,
iar România ofer , prin programele na-
ionale, acest lucru. A doua ar fi accesul la

informa ie i la consiliere psihologic .
AstraZeneca sprijin  aceast  campanie
care are ca scop îmbun irea calit ii
vie ii la pacientele cu cancer mamar, dar i
diagnosticarea precoce”, declar  dr. Radu

inar, director general AstraZeneca Ro-
mânia.
În perioada 18 iunie - 1 iulie 2013 au fost
organizate apte conferin e de pres  în Cluj,
Ia i, Oradea, Craiova, Constan a, Timi oara
i Bucure ti, unde o echip  oncolog-psiho-

log a discutat despre solu iile moderne de
tratament în cancerul la sân. Urmeaz  ca în
septembrie, medicii s  ofere pacientelor un
material informativ despre boal i op iuni
de tratament, astfel încât dialogul medic-
pacient s  fie mai eficient.
Pentru informa ii suplimentare contacta i:

cr mioara Dumitru, EvolutionMedia - tel
0753 539 780
 lacramioara.dumitru@evolutionmedia.ro

R#m@i tu \ns#]iR#m@i tu \ns#]i

http://centenarcaragiale.radio3net.ro/
http://absentul.blog.com/2011/12/07/
mailto:lacramioara.dumitru:@evolutionmedia.ro
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Pomul

Înfipt cu r cinile în carnea p mântului
înc  doine te prin frunze.

De i vântul încearc  s -i str pung  inima,
el, cânt  …, cânt .

Cânt i când tace i când nu se vait ,
cânt i când doarme, cânt … i când
cânt , cânt .

Cerul cu voalul albastru îi învele te trupul,
bra ele, dar i cânt toarele-i frunze.

Pomul înfipt cu r cinile în dealurile
asei, se prezint  Cerului ca ni te sâni

puternici pe care se a eaz  roua
dimine ilor i ochii de lumin  ai soarelui
ori ai lumii pline.

To i i toate mi-au vegheat
pa ii plec rii din epe ti.

Dup  aproape cincizeci de ani
trânul pom înc  m  cheam

la r cina sa, r cin
ce-am p sit-o de mult.

Puiu R~DUCAN

Lacrima  icoanelor

Când z pezilor
mute
li se trage

vorul,
lacrimile
icoanelor
surde
curg
pe pere ii lacomi
de istorie.

Ecoul clopotului
din adâncuri
îmi cânt
simfonia
Cerului,
iar nori
de fluturi
negri
se zbenguie-n
dansuri
angelice.

ptura  ta

Într-una din cele mai geroase ierni
din câte-au fost, mi-ai ie it întru-
ntâmpinare, dup  care cerul ploua
i cre tea i ploua i cre tea
i ploua îndelung de se l ea apa
i se f cea mare de mare...,

cât necazul meu de mare.
Când ploaia a stat, apa cre tea
din ce  în ce mai mare,
mare, mare, i mai mare...,
cât durerea mea de mare.
La fel, apoi, ar a verii,
mare, mare, i mai mare...,
cât necuprinsa zare, cât p catul meu
de mare, mare, foarte mare,
cât siluin a mea de mare, cre tea.
Cre tea încât am început

 m  apropii de cuvânt,
 scriu cuvinte cu fire de fum

în ipetele albatro ilor m rii mari,
dar poteca pe care intrasem
mi-a fost astupat  de m cini,
iar când a reînceput ploaia m runt ,
ploua cu f ptura ta.

Sirena  de ertului

Bun  diminea a,
Mare albastr !

-mi voie
-mi cl tesc

gândurile despletite,
-mi r coresc

ansa ... cuceririi!
Bun  ziua,
val de mare!
Limpeze te-mi
gândurile-ncruntate
i sufletul

de p catele acide!
Bun  seara, siren
a de ertului marin!
Ascult  cântul
albatro ilor galbeni,
al pesc ru ilor tri ti,
cl te te- i sufletul
în saramura m rii
i pleac -n bolta

curcubeului cu aripa frânt ,
spre a picura
cu lacrimile norilor
dezlâna i pe cetina bradului.

Elena AGIU-NEAC{U

ÎN ZEGHE, LAN URI, C TU E…
(din jurnalul unui fost de inut politic)

Varz , gogonele, gogonele, varz ,
murim pe capete aici
din viul nop ii pân -n noapte-n galerii

 a avea m car o zi de s rb toare,
pe brânci târându-ne, pe coate,
cu noi e numai Dumnezeu
i o voin  mai presus de noi

ce ne d  t ria de a face ochi
cu fiecare nou  diminea
în zeghe, lan uri sau c tu e…

RERI

i voiam s  fiu
dincolo de mine,
dincolo de voi
dincolo de ploi,
dincolo de frunze
dincolo de miez,
dincolo de coaj
voiam s  fiu eu
de straj  doar ie

în noaptea senin
 te-alint cu drag
 caut, te caut

unde ne e pragul
 te-mbr ez

i s  te s rut
pe fruntea înalt
ce mult a trecut

ne-am înstr inat
r’de-a noastr  vrere

i h ul se casc
între noi adânc
i tot mai departe

ne desparte tot
ca volbura ape
ne desparte pluta
ce ne-a leg nat

cândva într-un glas
am cântat NOI, Doamne,
sau doar mi se pare...!?

LIMBII  ROMÂNE

florile tale-petale albastre,
galbene, ro ii, violete

i cre teau în plete
din bel ug
i cu fiecare prim var

revars-au supr -mi
miresme, arome-alese...

Fiec rei mângâieri
i-am tras îns  o palm
i de-acum gr dina mea

se scald
în lacrimi târzii,
lacrimi de sânge
i regin -i sumbra toamn

rece,
tot mai rece...

întoarce-te rou -ntoarce
cu t lpile-mi de copil

 zburd din nou fluture
i f  sa  s  m-ad p

din polen cules cu trud ,
maicii noastre
- limba sfânt -

-nal  imn neb nuit
alergând
din floare-n floare...
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Cu „Blestemele iubirii”, Emil
Bucure teanu ne propune cel de
al doilea roman al s u, captivant,
incitant, o lectur  cu întâmpl ri
de via  adesea ie ite din comun,
desf urate pe aproape întreaga
lungime a secolului al XX-lea i
a anilor trecu i din cel în care am
intrat. Cititorilor c ilor anteri-
oare ale lui E.B. - i m  refer nu
numai la romanul „Iubiri vino-
vate”, ap rut în 2007, ci i la mul-
tele volume de nuvele, povestiri,
memorii, poezii - recentul roman
le ofer  o surpriz  pe cât de ne-

teptat , pe atât de r scolitoare:
abordarea, în bun  parte din
carte, a unei lumi mai pu in
prezent  în scrierile de mare
întindere din literatura român  a
acestor ultimi ani, cea a satului,
cu fr mânt rile i aspira iile lui
mereu neîmplinite, dar în perma-
nen  secondat de umbra lui bol-
nav , ora ul cel stric tor de ca-
ractere, v zut în roman ca o
mreaj  pentru firile slabe pe care
le acapareaz i le anuleaz ,
aruncându-le în disperare. Mu-
tarea nara iunii, pe parcursul
celor patru capitole distincte,
prin alternan , din lumea celor
câtorva sate prinse în roman, în
cea a Târgului, i apoi readu-
cerea ei pentru detensionare în
punctul de plecare, se face cu o
pricepere care confirm  buna cu-

Constantin CUCU

noa tere de c tre autor atât a
satului de ieri i de azi, cât i a
ora ului, entit i fiecare dintre ele
cu tr turi i caracteristici de-
finitorii.

Cum însu i titlul sugereaz ,
ac iunea romanului se desf -
oar  în jurul câtorva personaje

intrate în vârtejul dragostei, din
care vor ie i fie dezolate, resem-
nate, înfrânte, fie nu vor mai ie i
deloc, atrase fiind de adâncurile
lui nemiloase. Tenta ia de a po-
vesti toate câte se întâmpl  în
aceast  carte este mare, dar las
cititorilor pl cerea de a le des-
coperi i judeca singuri, mai ales

 pe parcursul lecturii vor afla
spunsuri la multe întreb ri pe

care fiecare ni le-am pus de-a
lungul vie ii. Destine în deriv ,
conflicte, mult  triste e i pu ine
bucurii, puritate i mizerie moral ,
aspira ii i piedici care le anu-
leaz , urcu uri i c deri, încre-
dere i dela iune, n dejdi i deza-

giri, toate acestea i înc  multe
altele macin  via a personajelor
din acest roman, scris cu mânie,
dintr-o nevoie de eliberare a au-
torului de tr irea lor într-un timp
pe care l-a îndurat neputincios
ca atâ ia al ii dintre noi. Un ro-
man al disper rii i al iluziilor
destr mate. Un roman care tre-
buie citit, cu atât mai mult cu cât,
dincolo de întâmpl rile prin care
trec victimele s getate de par iva
mic  zeitate, se afl  o lume des-
pre care tim prea pu in, sau
tiam i am uitat. În primul rând,

cea a cadrelor didactice, oropsite
ca dintotdeauna, cu serb rile
colare ditirambice, cu munca

patriotic (!) la culesul cartofilor
pe câmpul ceapeului, cu consf -
tuirile i premierile nedrepte, cu
arbitrariul i interesele obscure
în promovarea în func ii etc., etc.
De altfel, din aceast  lume î i
recruteaz  E.B. majoritatea per-
sonajelor, unii dintre cei intra i
în carte - oameni c uzi i de cele
mai bune inten ii, al ii îns  - mar-

ca i de viciile vechii orânduiri,
atin i de morbul arivismului i al
parvenitismului, în stare s  trea-

 peste cadavre pentru un loc
mai în fa , pentru un socru bine
situat, cu catedr  la ora i cas
„pe p mânt”, pentru multele
avantaje pe care le oferea regimul
comunist celor servili sau mai pu-
in scrupulo i. La ce bun  dra-

gostea, par a se întreba tinerii eroi
ai acestei lumi, de vreme ce, prin
dragoste, nu- i apropii nici unul
din elurile vie ii? La ce bun
dragostea, dac  nu în ea î i g -
se ti bucuriile, ci în modul în
care, mimând-o, reu ti s -i slu-
je ti servil pe cei mai mari ie?
Adic  pe cei care f uresc sau
distrug destine, tr itori într-o
lume paralel , cea a activi tilor
de partid, prezen i în toate, atot-
tiutori i singurii competen i.

Sunt memorabile discursurile
seci inute de ei la consf tuiri sau
cu alte prilejuri, limbajul de lemn
cu care erau blagoslovi i to i cei
de-i ascultau smeri i. Nu este ui-
tat  nici securitatea, ochiul i tim-
panul partidului, insinuat  în
via a oamenilor, modelându-le
mi rile i anulându-le persona-
litatea, adesea, pentru a- i atinge
scopul, folosindu-se de bât i
pistol.

Nici nu se putea ca pe fondul
acestei lumi pervertite, minat  de
tot felul de tare, sentimentul cu-
rat al iubirii s i g seasc  locul.
Convie uiesc, într-o adev rat
dev lm ie, tr darea, minciuna,
în el toria, abandonul, compro-
misul, prostitu ia, incestul. O
dragoste adev rat  nu poate
sfâr i decât pe fundul m rii, de-
parte de r ut ile lumii i cortegiul
ei de neîmpliniri, a a cum se în-
tâmpl  cu o tân  înv toare,
poate cel mai curat, mai pur, mai
nevinovat personaj din roman.
Când, arareori, se ajunge i la o
oarecare concordie, personajele
descoper  c  via a de familie nu-
i chiar atât de simpl , o accept

blaza i i o încheie gândind la
tinere ea irosit . La vârsta se-
nectu ii, cei de la ar  mor ne-
putincio i, cu coasa în iarb ,
istovi i de p mântul redat prea
târziu, cei  de la ora  se adun  în
chio cul ,,de socializare” din
parcul de-o chioap  dintre
blocuri i pun ara la cale, co-
mentând f  vlag i cu oarece
pricepere investi iile f  rost ale
nu tiu c rei ministrese, presta ia
deplorabil  a unui parlamentar în
Parlamentul UE, instalarea f
nici o noim  a bordurilor, agre-
sarea castanilor c zu i victim
toporului pentru c  a a vrea pri-
marul, vopsirea colilor în por-
tocaliu... Când ies pe strad , se
salut  ceremonios cu fostul ac-
tivist pecere care i-a f cut de ru-
ine ca s  se dea mare în nu tiu

care consf tuire, cu tovar ul
colonel de securitate stabilit în
str in tate i de unde vine an de
an s  s rute p mântul sfânt al
patriei, cu fostul lucr tor comer-
cial st pân acum pe cel mai mare
hotel din ora , cu atâtea i atâtea
alte cinstite fe e care se plâng de
pensiile mici, de scumpirea mân-

rii, de fabricile vândute la fier
vechi i de multe, multe altele.
Via a urbei se învârte într-un cerc
vicios, în vreme ce ferparele din
Carpatul, ziarul jude ean, se în-
mul esc de la o zi la alta, iar bles-
temele iubirii trec în uitare sau

cesc prin  romane, chinuin-
du-se s i g seasc  un loc în
sufletul cititorilor..

Imprevizibil i complex, ro-
manul semnat de Emil Bucure -
teanu este o carte de suflet,
scris  cu luciditate i participare
afectiv , o oglind  pus  în fa a
unor fapte memorabile, o carte
cinematografic  (un scenarist
bun ar  putea  scoate  de  aici  un
film de calitate), alert i plin  de
substan .

Emil Bucure[teanu,
,,Blestemele iubirii”

Emil Bucure[teanu,
,,Blestemele iubirii”
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Tania NICOLESCU

VERDE  VIU

Blânde ea altei nop i
se de ir  cu iu eala firului

sc pat din ochiul ciorapului de m tase
i m  las  înc  levitând

în golul de lumin  orbitoare
pe care-l umple

numai bâzâitul monoton
- negre it doar de bine –

al mu tei de un verde atât de viu
în haotic  rotire peste

crucea trupului meu.

UNDE

i mai mult
 afund în nisipul fierbinte

tot st ruind în încercarea de a uita de mine
dar vântul înc -l r scole te c utându-m  ner bd tor
unde e ti m  tot întreab uierându-mi pe la urechi sub ire
unde sunt m  mir observându-mi în sfâr it prezen a
ascuns  de soare sub frunza lat  de brustur
i în absen a oric rui r spuns cu susuru-i catifelat

 înv luie t cerea totu i urechea înc  se ciule te
în a teptarea fo netului cu care negre it o s  încol easc  iar i
începutul.

TOTU I  VIA

Peste marginea paginilor
mase de-o eternitate albe

str fulger  iriz ri verzi aurii de zile
agile opârle

ce se fac nev zute-ntr-o clip  în abisul nimicului
sându-m  mereu aninat

de tremurul aripii de fluture
strivit sub sticla cerului fierbinte.

SEMNUL

Felina nop ii iar i î i strecoar
printre jaluzele

pupila fosforescent
privindu-m  f  clipire drept în ochi

ca pe un oarece încleiat în ar a nop ii
i neclintit

îmi pânde te îndelung
orice tres rire

la singurul sunet ce mai sparge t cerea
- stropi de sudoare

prelin i pe fa a de pern  în ritm de staccato -
singurul perisabil însemn

ecce homo.

torie aievea

Se rostogole te cerul
printre frunzele de nuc,
înghe at de atâta soare
care strig  la el,
acoperindu-i gura.

Furtuna alb  se porne te
plângând cu ap  clocotit ,
plesne te gândul copt
de o t cere adânc
i d  cu biciul în marea

care înc  î i mai strig
visul.

Doar Ulise c tore te încrez tor.

Chemare

-ntreab  privirea
unde-i corabia b trânului Odiseu.

Zarea îngust  e-n fl ri,
mun ii se topesc

teptând apa seac
a visului r mas printre ruine.

cerea îneac  marea,
doar valurile mai r spund
în amnezia sor ii

 a fost cândva... demult.

Un clopot alb, de sticl ,
ciuruit de ploi,
printre nisipul umed
mai cânt , azi,
vioi.

durea strig  la Ulise,
 vin  înapoi!

Andreea ION

Destin

Se frânge trestia de atâta ap ,
vântul bate a pustiu
împr tiind cenu a ars
peste sufletul meu,
viu.

În el, parfumul unui fir de iarb
rupt din poiana lui Iocan
miroase a desacralizare.

Ulise a orbit din nou.

O nou  c torie

L-am rugat pe Ulise
 m  ia cu el

în c toria vie ii,
pe marea învolburat ,
inându-m  cu mâna alb

de un catarg b trân.

Am întins gândul
spre corabia lui
i visul,

visul meu s-a arcuit
atingând mun ii somnoro i,

ipind la umbra lor
cu un ochi albastru,

 a putea urca
pe scara sor ii mele.

Totu-i departe i destinul
se-nc âneaz  s  fie acela i,

mereu...

Rembrandt - Danae
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James FREEMAN, Justin QUINN, Elizabeth WINDER
  (Anglia)

Niciun tramvai nu duce la Kacerov

Praga m-a metamorfozat într-un om-tramvai
uneori, u ile-mi r mân în epenite:
ori nu se mai închid, ori nu se mai deschid,
strivindu-mi umanitatea dar tu locuie ti în
Kacerov unde niciun tramvai nu duce
Am încercat toate mijloacele de transport
Metrou mai rapid, sc ri rulante, sc ri,
am mers alene pe jos, câteva str zi
armonizându-mi pasul cu al t u

 încerc poate cu un taxi, dar nu m  pricep
 le chem i niciun tramvai nu duce la

Kacerov. Ne-am întâlnit duminic  pentru o
gustare, plimbând apoi câinele l sat în grij
în parcul Sarka unde z pada de s pt mâna
trecut  înc  se mai împotrivea dezghe ului
pricinuit de prim var i de gândurile
prim ratice intermitente, dup miaz  târziu,
tot la metrou am sfâr it i niciun tramvai nu
duce la Kacerov. Zilele acestea, merg mult
pe jos,  gândindu-m  la ro i metalice
Deasupra capului meu - scântei de un
albastru metalic, ner bd toare, soneria
tramvaiului z ng ne la ma inile de pe banda
necorespunz toare, dar i la mine, c ci i eu
sta ionez pe banda necorespunz toare
nu înaintez, soneria mereu în spate, i niciun
tramvai nu duce la Kacerov, a  putea
avansa, dar aici mi-e locul, prea mul i
se-ntorc; e timpul s -nv  limba, s
m-acomodez, s -mi accept eul tramvaiesc
scâr âitor acum e un alt mijloc de transport
de aici c tre acolo
Aici suntem noi i nu ne-ndrept m într-acolo
Pentru c  niciun tramvai nu duce la Kacerov

Cafeneaua Saint Nicholas

Mergi pân  în capul sc rilor, apoi cobori
în pivni a crepuscular  cu arcade florale,
chelneri ele se strecoar  printre oamenii care
danseaz  pe muzica celor de la Rebirth of the
Cool - sunete puternice de bass trepideaz
prin str fundurile înc perii, deasupra lor
plute te o melodie melancolic , ml dioas  de
sopran . Nu pot deslu i versurile dar glasu-i
dulce cânt  despre iubire i la vie en rose -
iubirea e vâltoarea ce plute te, se r suce te
i ne te unduind oldurile fetei ce tocmai

îmi aduce o bere. Nu prea z bove te, mijlocul
e dezgolit, pare atât de Tao printre toate
acestea. Vai, cât de domol, de iute alunec
acum - Pantalonii negri, mula i i cu talie
înalt  se aprinser  - înapoi în vâltoarea
sistematic  a clientelei sale globale,
strâmtoarea hainelor KOOKA i GAP,
ironiile lor istovite i rafinate, trupul ei
absorbit de împingerea i unduirea lor
gura ei, mâinile, ochii ei... Câteva zile mai
târziu, dau peste bon - data, ora, halba mea
înregistrat , un inventar detailat al scurtei
noastre tranzac ii, o chitan  pe care e tip rit
ID-ul casei de marcat - numele ei numerotat
despov rat de accent - SARKA 03.

James Freeman s-a stabilit în Cehoslovacia
în 1993 pentru a scrie, întrucât este un ora
fermec tor i necostisitor. Lini tea i frumu-
se ea ora ului l-au captivat, determinându-l
astfel s  r mân . Poeziile sale, Niciun tram-
vai nu duce la Kacerov i Noi Cortine de
fier au fost publicate în volumul Povestiri
din Praga.

Justin Quinn (n. Dublin) - Poet i critic,
locuie te în Praga i a publicat patru volume
de poezie: Pas rea ‘O’o’a’a’, în 1995, nomi-
nalizat la Premiul pentru poezie avangardist ,
Intimitate, în 1999, Fuzelaj i Valuri & co-
paci, în 2006. Poeziile sale, Cafeneaua Saint
Nicholas, Peisaj din autobuz i Lunci au fost
republicate în volumul Povestiri din Praga.

Traducere de
Alexandra Munteanu,
masterand MTTLC

Elizabeth Winder -  poet ,  opera sa fiind
publicat  în revistele FIELD i Phoebe.
Poezia sa, Sora lui Kafka, a fost publicat  în
volumul Povestiri din Praga

Sora lui Kafka

Se ca  pe acoperi ul înclinat,
purtând o rochie neagr
i ducând cu ea un volum de Faust.

Un b rbat înalt st  pitit dup  jgheab,
filmând-o cum d  paginile -
material pentru filmele sale mute.

ipe te -
pantofi ro ii pro pi i în turta dulce,
înf ura i în umbra Castelului Praga.

Sub pleoapele-i p mântii st  gravat
o litografie:

rul tuciuriu & ochii tuciurii ai lui Kafka.
Turnul plute te deasupra ei,
chipul lui se preschimb  -  maxilarul i se
îndulce te & buzele-i devin bujori.

Cineastul înalt î i aprinde luleaua.
El nu are o sor .
Nu poate ti c  ging ia ei e teama
dind tul unghiurilor timide
ale unui b iat.

Plou  când revine el.
Ea e înc  cufundat  în somn,
cu fa a îmbrobodit
în cel mai tuciuriu p r ud.
O aseam  cu fumul safiriu ce se înal
misterios în rotocol de dup  jgheab.

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

Poemele vor ap rea în volumul trilingv Prague Tales,
tradus în limba  român  de Contemporary Literature Press.

http://mttlc.ro/
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Dragii mei,
Vedem, sim im, observ m, gândim, pe

scurt, tim cu to ii c  via a (ne) este plani-
ficat , probabil, chiar înainte de a fi adu i pe
lume, apoi, cu siguran , normativizat , une-
ori peste puterile noastre de a r bda. Sute de
mii, la nivel planetar, chiar milioane de oa-
meni, de la cei de tiin  (grupa i în compli-
cate, uneori misterioase echipe de cercetare),
pân  la politicienii (în sensul bun i nobil al
cuvântului, l m la o parte hahalerele bule-
vardiere, adunate de-aiurea, doar pentru a
ridica, prin imita ie, mâna), din alte mii de
parlamente statale, consilii regionale sau lo-
cale, gândesc, sintetizeaz i formuleaz  prin-
cipii, concepte, legi, (evident, cu caracter
emergent), dup  care noi, to i, ne mi m prin
lume în a a fel încât s  nu fim într-o per-
manent  stare conflictual . Cu alte cuvinte,

 nu devenim „omul lup pentru ceilal i
oameni)” (homo homini lupus) (ca s -l cit m
pe J. J. Rousseau) i, la nivel planetar, s
existe, cel pu in formal, un anumit tip de
echilibru exprimat prin ceea ce numim pace
social . Dac  tot am amintit de gânditorul
francez, simt nevoia s -mi reafirm rezervele
(argumentarea o voi face cu alt  ocazie) fa
de principiul enun at în Contractul social,
chiar dac  acesta, dup  unii, ar putea fi reva-
lorificat prin raportare la legisla ia actual ,
concentrat  în ceea ce perioada (post)mo-
dern  nume te Drepturile omului. Las la o
parte problema feminismului, principala
caren  judecat  de al ii (de exemplu M.
Wollstonecraft în lucrarea A Vindication of
The Rights of Women) i reamintesc doar
faptul c  toate ar fi bune i la locul lor, adic
toate ar putea fi aplicabile spre binele omului
(chiar i principiul gânditorului francez),
dac  el, omul, nu ar avea ca parte în el i
structura subiectiv , universal manifest . În
om exist  si binele, i r ul (ambele într-o
permanent  fierbere i fr mântare), stare ce
provoac , fie i numai contextual, dezechi-
librul la nivelul individului sau, dup  caz, în
suprastructur , la nivel de societate. Pentru
a fi în univers, cu noi în ine i cu semenii, în
pace, domnul Iisus ne îndeamn  spre iubirea
aproapelui iubind, nu f când calcule (ra-
ionale) înc rcate, de meschin. „Cu auzul ve i

auzi, dar nu ve i în elege, i cu privirea ve i

privi, dar nu ve i vedea. C ci inima acestui
popor s-a împietrit” (Biblia, Ed. Institutului
Bibic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucure ti, 2001, p.1475). Orb s  fii
i tot vezi, din aceste cuvinte, locul i rolul

emo iei, rolul spiritului, al inimii, în starea de
a fi a omului. Apoi, despicarea firului în patru
cu insisten ... În afara cercet rii tiin ifice,
am îndoieli! Se tie c i Kant, cel mai mare
ra ionalist al lumii, a gre it în formularea
adev rurilor subiective (problem  mult
dezb tut  de neokantieni). Din perspectiva
noastr , gânditorul german are puncte „sla-
be” chiar i în problema adev rurilor apriori
i aposteriori. Ele apar mai ales în condi iile

în care nu se ine cont, în primul rând, de
natur , cu structur , în parte, subiectiv , uni-
versal manifest  (dup  cum am spus i adi-
neauri), apoi de subiectivitatea uman , i ea
parte a universalului, în al doilea rând, de
contextul exprim rii Fiin ei (sau dac  ac-
cepta i, a lui Dumnezeu), prin om i de c tre
om, context ce cuprinde, cu siguran , inten-
ionalitate i, evident, interes din partea lui,

a omului tr itor în lume (în special la nivel
comunica ional). C  cel „aruncat-în-lume”
(echivalentul Dasein-ului formulat de
Heidegger), ar fi, din perspectiva teologiei,
Adam i Eva. Sau ar putea fi însu i Dumnezeu
panteist, Dumnezeu coborât în natur .
Complicat  chestiune!

Dragii mei, desigur, nu mi-am propus o
discu ie mult prea înc rcat , de i nu este r u

 mai i reflect m, uneori, asupra noastr ,
asupra felului nostru de fi prezen i în lume,

 de-aia a pus, în noi, Cel de Sus (sau cine
vre i voi, c  de pus, cineva a pus!), de toate.
De data aceasta, problema care m  fr mânt
este una ce vizeaz  nesim irea (nu doar ca
un simplu atribut ag at de cineva sau de
vreun fenomen i exprimat dup  aceea de

tre dic ionar), ci ca stare manifest . i pen-
tru început, desigur, îmi pun problema dac
suntem adu i pe lume cu nesim irea în sânge
sau devenim astfel, pe parcursul vie ii, într-
un fel de r cire, aici, pe suprafa a p -
mântului. Desigur, prima mea fr mântare face
trimitere la r cinile nesim irii, la un fel de
arbore genetic al ei, care, de cele mai multe
ori, merge pân  la... al nou lea neam. A doua,
ine mai degrab , de partea lumeasc , de sis-

temele social-politice (c  aici, nesim ire cât
cuprinde!), de norm i normativitate (cele
dou  cuvinte nu sunt sinonime, al doilea face
trimitere  i la prezen a normei activ în lume),
obiectiv, de noi, repet, ca structur  subiec-
tiv . La prima vedere, de exemplu, un lipsit
de personalitate, un pap  lapte, un nesp lat,
un jegos c ruia nu-i pas , sub nici o form ,
de cei din jur etc., ar fi prototipul nesim itului.
Pu in mai aten i i o idee mai preten io i, am
putea spune c  lipsa (de orice, când e ti cu
lips , e vai!...) face doar trimitere spre ne-
sim ire. În discu iile noastre anterioare, atât
cât s-a putut, am formulat opinii despre fru-
stra i, despre nulit i etc. De data aceasta,
sunt tentat s  cred c  nesim irea este, de  la
sine, incus  în termenii enun i. Adic  sunt
tentat s  cred c  un frustrat nu este pe deplin
frustrat dac  nu este i nesim it, c  o nulitate
(un neica nimeni, cum i-am spus noi, mai
pitoresc), nu este o nulitate dac  nu este i
nesim itul nesim ilor (ca s  folosim i aici
un superlativ, sper, de limba român , permis).
Un ârdel nu ar fi un ârdel V. Limbric cu

taif”, dac  nu ar fi i un mare... Nu mai vor-
besc de coana Joi ina. Nu se poate vorbi de
o joi in  în toat  regula dac  nu pute a toate,
nesim irea fiind, printre ele, la prima vedere.

Revenind la prim  mea nelini te, dup
multe i atente observa ii, îmi dau seama c
nesim irea e transmis  genetic. Cei de la coa-
la de la Palo Alto, cel pu in în aceast  ches-
tiune, au dreptate. Nesim irea vine din neam,
din spate. Ca individ ce abia a cr pat ochii,
ai doar posibilitatea, fie de a o dezvolta i a
ie i cu ea în lume (ca un nesim it cu renume,
ca s  mai i glumim, de i nu prea e cazul), fie
de a o frânge, de a o ghemui în tine, cât s
scapi cumva de ru ine i tu, i neamul, în
fa a ei, a lumii. Pe ultimii îi l m în plata
domnului. Printre ei putem fi oricare dintre
noi, îns  dac  d m jegul jos de pe creier, adic
dac  ne colim, dac  îl mai d m i pe cel de
pe spinare, adic  ne sp lam la propriu, chiar
dac  apa cost , dac  ne însu im norme, dac
le mai i respect m, adic  le punem în prac-
tic , dac  înv m ce e via a, ne plas m cum-
va corect în ea i o mai i pre uim (ne pre uim
pe noi, dar i pe al ii, c  altfel narcisismul
patologic pute mai r u decât nesim irea), într-

Nicolae B~LA{A

Despre nesim]ire,
      t#rt#cu]# [i inim# \mpietrit#
Despre nesim]ire,
      t#rt#cu]# [i inim# \mpietrit#
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un cuvânt, dac  ne zbatem s  fim i noi oa-
meni, putem s  îndrept m caren ele neamului
din care facem parte sau ale omului, în ge-
neral. În astfel de situa ie, vom fi ierta i de
micile nesim iri aproape oricând i, repet,
oricui, manifeste. Pe nesim ii de ocazie, din
întâmplare, vreau s  spun, dup  spusele unui
pop  (preot uitat în nu se mai tie care v -

un  dincolo de Secule ti, peste un deal
de satul meu), îi iart  chiar i Dumnezeu.

Ce ne facem în cazurile contrare? Adic
ce ne facem, de exemplu, cu cel ce pute a
prostie, iese (pe canalele media, c  are parale)
în fa a neamului, ca p duchele nesp latului
în frunte i strig : „eu vreau!... Vreau tot! i
eu pot fi ministru, pot fi,... c  am lipit afi e i
am prostit prostimea (ieri, ast zi, i m  angajez
în a prosti i în viitor, cât voi tr i), pot fi chiar
i pre edinte”?! Cu tia e mare comedie!

Chiar comedia dracului! Vede i c  doar mâine
nu sunt alegerile preziden iale viitoare!

Ce ne facem cu cei care put a lene, îns
nu a a oricum, ci con tien i c  doar în  acest
fel pot tr i ani mul i, f  a- i face griji, cu
mâna întins i la mila vie ii? La ei, nesim irea
geme. În marea lor majoritate, sunt i par ivi,
i nesp la i, la propriu. stora le st  pe limb

doar v ietatul „N-am! Auuu, m  doare!”
Pentru ei, în realitate,  durerea e doar în cot,
i, evident, de orice i de oricare. Totu i,

uneori i pe ei lenea îi afecteaz , îi ustur ,
îns  unii i-au inventat, la timp, anestezicele,
al ii i-au g sit cumva pro tii care s -i ac-
cepte, cei mai mul i au îns  imunitate total ,
înc  de pe vremea când abia au fost con-
cepu i. Asta da carte de vizit , sta da pa-
aport cu care s  intri în via !

Ce ne facem cu cei ce au jegul pus pe
creier, de un deget, îns  nu dau un pas înapoi.
Se lamenteaz , se adun , se urc  la tribun
oriunde, în pia a public , zbiar , stau i în
cap, spunând acelea i bazaconii „suntem
doar noi de tep ii neamului! Acum, i-n vecii
vecilor!”. Doamne, fere te! Ce s  facem?!...
Telectuali cu tradi ii! Vede i c  sunt cam la
tot pasul, de i Brucan le mai d duse cel mult
dou zeci i cinci de ani, pân  aveau s  se
retrag  cumva (nu au f cut-o din nesim ire,
ea, nesim irea, boal  a dracu!) sau s  dea,
într-un fel, col ul, adic , mai pe române te,
ortul popii. Îi ve i recunoa te în orice mo-
ment doar dac  îi asculta i. O s -i sim i
atunci cum le miroase, de la distan , a hoit,
pân i cuvântul.

Ce ne facem cu cei care doar scâr a,
scâr a (pe hârtie) i fâs-am-fâs, în poezele?
Cu ei, cu l de terul , cei care spun oriunde
i oricând „suntem i noi ni te personalit i,

suntem puie ii neamului! S  ne plasa i în
enciclopedii i dic ionare, doar la capitolul
„genii!”. Vai de mama lor!

Ce ne facem cu cei  care au drept principiu

de a tr i doar egoismul? Cu cei care nu ar da
nimic, niciunde, îns  ar lua din orice loc,
crezând c  li se cuvine?

Ce ne facem cu cei care, pentru o mic
rug minte (s  spunem, un telefon dat cuiva
când te afli într-o oarecare încurc tur  sau ai
nevoie de un mic sprijin), î i cer pân i pielea
de pe tine? La tia, termenul de altruism nu
e doar gol de con inut, ci el, termenul, cu
siguran , nu exist .

Ce ne facem cu cei ce sunt curve din na -
tere? Cu cei ce în mintea lor e ti doar marf ,
cei ce te pasc i te vând pe nea teptate?!

Ce ne facem cu cioc(ciolista) care s-a în-
scris la premiul nobil, de stupid , pentru ora-
lul (discurs în grup, de socializare), oral din
care ar fi r mas gravid ? Meseria , nene!
Profesionist ! i totu i, concurat  de aceea
cu pliga luat , contextual, de la o nu se tie
ce tribun . V-am mai vorbit data trecut .

Ce ne facem cu cei c rora le oferim o carte,
strop de rou  pentru suflet, un pahar cu ap
sau o invita ie la un spectacol i ei nu sunt
în stare s  spun  nici mul umesc. Doamne,
cât de nesim it po i fi în astfel de situa ii?!

Ce ne facem?... i, mai ales, ce ne facem
când cele descrise mai sus sunt concentrate
toate, într-un singur cuvânt, iar el e identic
cu nesim itul chiar de lâng  tine? Când tu,
ca om la locul t u, nu te po i feri de el fiindc
nu ai la îndemân  antidotul?

Ce ne facem?... C  întreb rile curg gârl !
Fra ilor, când m  gândesc la faptul c

nesim itul are i  t rt cu a (cu terci cu tot) i
inima împietrit , îmi vine s  iau câmpii! M
întreb: pentru astfel de situa ii (descrise mai
sus), oamenii de tiin , parlamentele lumii,
noi to i, ce ne tim bine lungul nasului, putem
formula norme, legi, putem descoperi anti-
dotul sau altceva (c  nu g sesc cuvântul),
pentru a trata (vindecarea ar fi de Premiul
Nobel!) sau m car a pune în carantin , într-
un loc aparte, nesim itul? Voi ce crede i? Voi
ce zice i?

În cazul de fa , din punctul meu de ve-
dere, se impune, totu i, m car o firav  con-
cluzie. F  un gram de bun sim , tr ind doar

a, împ iat, ca momâia, nu po i fi.
Dragii mei, de i pu ine, de data asta, cam

astea ar fi nelini tile mele, nelini ti de sub
dealurile Secule tiului, sat prin care s-ar fi
plimbat, cândva, Dumnezeu cu cercul. Mult
timp, au existat i urme. ipau ele, auzea El,
auzea i tot globul! Ast zi, i de pe aci po i
urla, c  tot nu te mai aude nici m car dracu.
A descoperit i sarsail , sta, manelele, iar
acum ascult  taraful. Târli-târli, hopa- opa,
oapa-hopa! Ia hora, neamule! Târli-târli,

hopa- opa! Posibil slogan, pentru campaniile
(de tot felul), viitoare. Nu de alta, dar cam cu
asta se începe oricare mare manipulare. Târli-
târli, hopa- opa, oapa-hopa! Iar neamul pune
tampila apoi url . De foame, de una de alta...

UMBRA
Motto: Fiecare buruian  are umbra ei

(Domnica Gârnea -Inel, inel de aur)

Dac  pentru fiecare
Am avea câte un soare
La zenit, pe cer, deasupra
Nu ne-am putea vedea umbra

Dar st m sub un singur soare
Cu to ii- i mic, i mare
Cum, din cas  am ie it
Umbra ne-a i înso it

Chiar i când norii persist
Umbra n-o vezi, dar exist
E noapte i te-ai culcat
Umbra-i lâng  tine-n pat

Ori ice ai încerca
De umbr  nu po i sc pa

i-n finalul traiului
Omul intr -n umbra lui

Ar mai fi un mare of
Nici descul , nici cu pantof

 sari peste umbra ta
Nu po i-ori icât ai vrea

i dac  a a st  treaba
 nu faci umbr  degeaba

Cât tr ie ti pe-acest p mânt
Ar fi ultimul cuvânt...

COMETA   HALLEY
De mii de ani colinzi prin lume
De unde vii, nu tim anume
Nu poate, orice muritor

i vad  globul lucitor
Unii te v d numai o dat
Trecând pe bolta înstelat
Iar altora-pu ini, în via
De dou  ori, le ie i în fa
Un lord englez te-a observat
Edmond Halley a studiat
A ta orbit , ce te-arat  la 76 ani - o dat
Dar, prezicând când vei apare
Cu pu in înainte, moare
Posteritatea n-a uitat
Cu numele-i te-a botezat
.......................................
Ai survolat a noastre case
Veacul trecut, în 86
Dar din nou, când vei reveni
Câ i dintre noi te-or mai privi?!...

Mihai HORGA
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Stej#rel IONESCU

Dor aparte

Soarele, ca o lumin  înghe at  între nori,
Dup-o noapte f  lun  se revars  peste zori.
Cerul e p tat de vânt i miroase a r coare,
Pomi- i scutur  mireasma i-o arunc -n dep rtare.
Timpul zboar  printre vise, amintirile ucid
Fiecare pic tur  din prezentul prea perfid.
Se amestec -anotimpuri ca un cokteil oriental
Care umple f  zgomot dou  cupe de cristal.

-nf or cu diminea  peste trupul cald i gol
Alungând ultimul semn dinspre noaptea de n mol.

teptarea îmi transform  clipele în mun i de foc,
O a tept pe EA dar timpul parc  s-a oprit în loc.
Doamne, cât îmi este dor s  o v d, s-o reg sesc,

 o strâng cu for -n bra e, s-o s rut i s-o iubesc!
 o mângâi, s  o simt între mâinile-mi captiv ,
 m  lase s-o s rut, dulce, gura ei naiv ...

i pe când m  pierd în p ru-i galben, moale, fin,
 juc m un joc pe care numai eu i ea îl tim!

Din aproape în aproape, pas cu pas s-o strâng mai tare
i s-o simt la bra ul meu cald i frem toare…

Timpul url i chemarea, gata, nu mai are scuze.
Doamne, cât  fericire a va fi la noi pe buze!
Foc în ochi, cenu -n trup, mâini s lbatice, fierbin i,
A r mas numai un pas de la noi pân  la sfin i!

suflarea s  i-o simt, lipit  de trupul meu,
Clipele de fericire s  ne duc -n apogeu!
Descle ta i apoi cu greu dup  gustul de amor,
Goal  toat  s  îmi spun  c  tot anul i-a fost dor…

 m  vad i s  vin , fiindc tie c-o a tept,
Fiindc  inima ei galb  bate doar la mine-n piept.
I-a fost dor ca s-o iubesc, lacom ca un uragan
Dar îi pare r u c  - iat  - ne vedem din an în an…

i iar plânge fiindc  pleac , i-o s -i fie dor amar
De acela ce-o a teapt i-o iube te-a a barbar!
Ea se duce... i eu plâng, plâng mereu i plâng în van,
De acuma ne-ntâlnim tocmai... tocmai peste-un an!

Tot a a visez mereu, a teptând-o s  revin ,
Ea e ziua luminând i e noaptea de lumin .
Dumnezeu împarte vise, catifea i r stignire.
Eu a tept din an în an clipa sacr  de iubire!
...De aceea când Iubita vine, coborând u or,
Sufletul, sim irea, gândul - se hr nesc numai cu dor.
Pare personificat... poate pare am gire,
Îns  pentru mine
TOAMNA este singura iubire...

poema concep\iei

am visat un pustiu ce f cea lacrimi de lumin
iar de pe c rarea ce înc  nu o tiam
venea s geata tr gând crucea dup  ea
unite cu zala concep iei,
clocotea interiorul
i era dorin i durere,

mereu cineva cu o floare în mân
îmi tulbura concep ia
cu un milion de contracep ii,
de data asta lacrima s-a scurs
spre sumbrul i înneguratul interior al concep iei
iar dup  ea mii sau chiar milioane de lacrimi
curgeau pe coridorul strâmb i neregulat al concep iei mele
apoi cu o sfor are a unui apus însângerat
am ap rut eu, o plea ,
care cre tea peste funeraliile unui alt embrion demult apus
i clocotea în mine vulcanul sfânt

al unei iubiri demult disp rute,
eu, noua concep ie a unei vie i interioare
luminat  de nesomnul îngerilor
i udat  cu lacrimile de lumin

ce se ad ugau necontenit concep iei mele.

poema na]terii

din copacul g unos ce îmbr ca ghena vie ii
într-o noapte târzie,
m-am legat de pustiu
cu cordonul ombilical,
când animalele p durii veneau

 îmi devore placenta
fiecare îmbr cându-m   pe rând
cu haina na terii mele,
ursitoarele p durii îmi preziceau viitorul,
una zicea c  voi fi ministru
iar cealalt  c  îi voi m tura pe mini tri,
au prins o gâsc i au ciupelito
i în timp ce ele preziceau

tot felul de baliverne
eu am g sit o pean
de la gâsca ciupelit
i am scrijelit cu ea coaja copacilor

având  grij   s  îmi port destinul
în acea pean
scriind de atunci catrene
pe crucile mormintelor
cu sângele celor crucifica i
pe scheletul penei de gâsc .

Tudor-Cristian GONGU
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Andrei POTCOAV~

În prima parte a anului 2013,
din nou, Nicolae Maroga En-
ceanu, membru al Uniunii Scri-
itorilor din România, editor, pu-
blicist i fondator al publica iilor
„Mesagerul Olteniei” i „Nucu
oltenesc”, reu te s  surprind
societatea cultural  a Olteniei cu
un nou volum, al doilea, din suita
intitulat , cu titlul inteligent ales,
„Scrijelite temelii de mileniu”,
lucrare antologic , în care cola-
ioneaz  „proz  scurt ” - relat ri

ale unor evenimente care au mar-
cat via a românilor dar i a altor
popoare...

Parcurgerea volumului ne
permite identificarea unor docte
microeseuri cu teme din variate
domenii ale tiin ei i tehnicii,
precum i relat ri ale unor eve-
nimente, care, la momentul dat,
au impresionat omenirea sau lo-
cuitorii anumitor zone ale pla-
netei determinat de faptul c  au
generat muta ii importante în pe-
isajul local sau impact major în
via a unor colectivit i ce vie u-
iesc pe arii întinse ale globului.

Eseurile, de mici dimensiuni,
publicate în diverse numere ale
celor dou  publica ii, al c ror fon-
dator i redactor- ef este, ne per-

mit s  identific m atât spiritul
enciclopedic al autorului cât i
capacitatea sa de sintez . El re-

te pe spa ii restrânse s  pre-
zinte fenomenele în derularea lor
i conexiunea acestora cu cazu-

istica generatoare, dar i impac-
tul asupra vie uitoarelor, fie c
acestea constituie colectivit i
umane sau componente ale reg-
nului animal ori vegetal aflate în
diferite etape istorice cunoscute
ale Terrei.

Fiind o lucrare cu caracter an-
tologic, reunind eseuri abordând
diverse tematici, apreciem c  ar
fi fost util ca autorul s  renun e
la înserarea lor în volum în raport
cu cronologia apari iilor acestora
în publica ii, i s  le grupeze pe
„teme”, modalitate tiin ific . În
acest mod ar fi crescut cu mult
valoarea volumului, mai ales da-

 în „capul” fiec rei teme ar fi
înserat o scurt  prezentare prin
care s  puncteze importan a a-
cestora pentru omul contempo-
ran, atât din punct de vedere ti-
in ific, dar i moral-educa ional,
fa et  pe care noi o consider m
esen ial  pentru demersul auto-
rului.

Problemele esen iale ale con-
temporaneit ii, în capul c rora
„protec ia mediului” i „utilizarea
ra ional  a resurselor naturale”
sunt cu mult  acribie tratate, scot
de multe ori în eviden  moda-
lit i, procedee i realiz ri ale
omului în lupta sa pentru supra-
vie uire în condi iile extreme ale
unor zone ale planetei .

Pornind de la prefa a auto-
rului „Lucrarea naturii. Persecu ii
i tragedii”, avem posibilitatea s

identific m o serie de eseuri cu
valoare „de aten ionare”, „de ul-
tim avertisment referitor la nece-

sitatea asigur rii protec iei me-
diului”, creindu-se un adev rat
parteneriat între natur  (casa
noastr ) i om (locatarul casei),
parteneriat al c rui scop primor-
dial trebuie s  fie conservarea
elementelor constitutive ale eco-
sistemelor naturii cu influen a
conservatoare a elementelor
constitutive ale acesteia, cu in-
fluen  primordial  asupra vie ii,
dar i utilizarea judicioas  a re-
surselor puse la dispozi ia omu-
lui de c tre mediu, astfel încât s
fie asigurat  continuitatea vie ii
în perioadele urm toare.

Remarc m ca incitante tex-
tele: „Cum va fi influen at  Româ-
nia de schimb rile climatice”,
„Vulcanul islandez, monstrul
care a sufocat Europa”, „Luna
aprilie (a anului 2010) a fost cea
mai cald  din istoria Terrei”,
„NASA avertizeaz : explozii so-
lare devastatoare vor lovi Terra
cât de curând”, „Înc lzirea glo-
bal  poate duce la dispari ia unor

ri”, „Arctica se înc lze te într-
un ritm f  precedent”, „Înc l-
zirea global  gone te plantele i
animalele spre poli”, „Clima vi-
itorului va schimba fa a Terrei”,
„Ploile acide, moartea care vine
din cer” ...Aceste texte au, în
conformitate cu percep ia noas-
tr , rolul de a trezi con tiin a so-
ciet ii i a o determina s  adopte

suri care s  perpetueze ac-
tuala situa ie în care modific rile
ecosistemelor nu au devenit ire-
versibile, cu tendin a de a dis-
truge via a...

Problema apei, element vital
al vie ii pe p mânt, este abordat
sub aspectul necesit ii protec-
iei, utiliz rii ra ionale, dar i al

identific rii unor surse capabile
 asigure via a o lung  perioad

de timp în texte ca: „Baikal, ochiul
de cer al Siberiei”, „Un râu uria
a fost g sit pe fundul M rii
Negre”, „Marea de ap  dulce de
sub Sahara”.

În ultimul text men ionat este
redat un aspect al luptei omului
cu natura în scopul asigur rii su-
pravie uirii sale... paleoapa acu-
mulat  în gigantul acvifer situat
sub cel mai mare i cumplit de-
ert din lume, Sahara, descoperit

în anii 1950 cu ocazia prospec-
iunilor pentru identificarea unor

minte de petrol pe teritoriul
Libiei (acvifer situat sub teritoriul
Sudanuilui, Ciadului, Egiptului i
Libiei, cu un volum estimat de
150.000 kilometri cubi de ap
dulce)  a  fost  pus  în  valoare  i
utilizat în anul 1984 în cadrul
proiectului „The great Man-
Made River Project”, un complex
tehnic con inând sisteme per-
formante de forare la mare adân-
cime, conducte, rezervoare, pom-
pe, precum i o uria  infrastruc-
tur  tehnologic  destinat  aco-
peririi necesit ilor de ap  ale
unei popula ii de cca 70 de mili-
oane persoane (prin cele 1.300
pu uri de mare adâncime se ex-
trag zilnic 6,5 milioane de metri
cubi de ap  care printr-un com-
plex de conducte cu diametrul de
4 m i o lungime de peste 4.000
km transport  apa spre ora ele
libiene din nordul rii...proiectul
însumând o valoare de peste 20
de miliarde USD asigur  în
prezent ap , i în perspectiv ,
pentru foarte mul i an, pentru
popula ia acestei ri.

Acvifere similare au fost
identificate în subsolul Iordaniei
(la Disi), sau al marilor câmpii
nord-americane - rezervorul fosil
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de la  Ogalalla  -  ori  cel  de  sub
de ertul Kalahari sau Thor,
inclusiv în lacul Vostoc - de sub
ghe urile perene ale Antarcticii.

O aten ie deosebit  se acor-
 cataclismelor naturale (cutre-

mure, erup ii de vulcani, inun-
da ii, etc.) dar i celor determi-
nate de ac iunea omului care, în
mare vitez  dore te s  rezolve
probleme punctuale, de moment,
ale societ ii umane. Sunt redate
cu acurate e marile cutremure
produse în timp pe Terra, în zo-
nele ce formeaz  lan ul vulcanic
ce înconjoar  oceanul Pacific
sau, punctual în diferite zone ale
Europei, ca urmare a ac iunii gen-
erate de deplasarea pl cilor
tectonice, dar i dezastrele eco-
logice determinate de om redate
în eseurile „Cel mai mare dezastru
ecologic din secolul XXI. Trage-
dia din golful Mexic” - din 20
aprilie 2010, la exploatarea
petrolier  prin pu ul Deepwater
Vlarizon” - sau „Cele mai toxice
locuri de pe p mânt”, în care
sunt nominalizate râul Citarun din
Indonezia, în bazinul c ruia tr -
iesc 5 milioane de oameni, din
care mul i folosesc apa sa ca sur-

 din care alimenteaz  gospod -
riile; râul Yamunna, din India,

afluent al Gangelui, ce traversea-
 capitala Delhi, i constituie co-

lectorul de gunoaie al zonei dar
i surs  de ap  pentru milioane

de indieni. Ora ul Linfen (China)
cu cel mai poluat aer din lume
determinat de activitatea de ex-
trac ie a c rbunelui i utilizarea
acestuia în termocentralele din
zon  sau „Girul nord Pacific”,
groapa de gunoi a oceanului Pa-
cific, zon  în care converg i se
acumuleaz  determinat de cu-
ren ii marini rezidiile existente în
imensitatea acestei acumul ri de
ap ... Activit ile extractive de
minereuri din Kabwe (Zambia) i
Appalache (West Virginia, SUA)
au generat din exploat rile mi-
niere i prelucrarea minereurilor
ob inute din aceast  activitate a
zonelor un mediu toxic infestat
cu plumb, cadmiu sau rezidii de
la prelucrarea c rbunelui... în
mod similar depozitarea rezidiilor
chimice sau cele rezultate din
activitatea nuclear  genereaz  pe
termen lung o poluare masiv
care cre te mortalitatea în zon ...

În rândul catastrofelor eco-
logice produse de activitatea
omului, catastrofe care au influ-
en at pe termen lung ecosiste-
mele zonelor, se pot enumera
„tragedia nuclear  de la Cer-

nobâl”, produs  la 26 aprilie
1986, cel mai mare dezastru pro-
dus de om care, a determinat de-
cesul a 60.000 de persoane i
afectarea altor peste 2 milioane
de oameni, „accidentul din 2
decembrie 1984 de la uzina de
pesticide din Bhapol (India)” cu
15.000 de victime i afectarea cu
cianuri a peste 500.000 persoane,
„focurile din Kuwait” determi-
nate de incendierea pu urilor
petroliere din zon  sau „tragedia
din Alaska” generat  de avarie-
rea unui petrolier i deversarea
în ocean a 50.000 mc de petrol
care a afectat fauna i flora ac-
vatic ... modificarea ecosistemu-
lui zonei „m rii Aral” ca urmare a
utiliz rii apelor râurilor Amudaria
i Sârdaria pentru irigarea supra-

fe elor aride din Asia central  (în
acest caz catastrofa produs  ge-
nerând diminuarea apei m rii Aral
cu 90% a condus la distrugerea
ecosistemului zonei, o catastrof

 egal, produs  de activitatea
omului ce nu mai poate fi reme-
diat ) ...Exemplific rile se pot
continua pentru a sensibiliza opi-
nia public  în scopul adopt rii
de m suri care s  produc  efecte
durabile i conservarea ecosiste-
melor din zonele în cauz  ce pot
fi afectate în mod ireversibil...

Autorul semnaleaz  prezen a
unor fenomene ce uluiesc oa-
menii... În eseul „Triunghiul mor-
ii din Marea Neagr ” sunt pre-

zentate fenomenele ce se produc
în zona Insulei erpilor, pe o su-
prafa  de aproape 8-10 kilometri

tra i, (zon  aproximativ triun-
ghiular  în care se manifest  o
form  stranie de magnetism, ano-
malie magnetic  ce se deplaseaz
în prezent spre Sulina, determi-
nând dispari ii misterioase de
vase, avioane... Zona este oco-
lit  de navigatorii ce traverseaz
frecvent arealul în cauz ...)

Sunt o multitudine de prezen-
ri în care se abordeaz  varii teme,

ce intereseaz  omul contemporan:
via a, longevitatea, bolile cu im-
pact major în so-cietate („Maladii
ale epocii mo-derne”), internetul,
problema OZN-urilor sau a extra-
tere trilor, etc., motiv ce ne deter-
min  s  recomand m cu c ldur
parcurgerea filelor volumului, pe
care-l consider m o „microenci-
clopedie” din care se pot extrage
cu-no tin e utile fiec ruia dintre
noi, dar în acela i timp acesta apre-
ciem poate constitui o „micro ins-
truc iune” ce trebuie asimilat i
aplicat  de fiecare dintre noi în
scopul de a asigura perpetuarea
fiin ei umane pe Terra!

lud

Copiii nu se fac peste noapte, nici fructele coapte,
nu tii, z lud , cu cine e ti rud ,
rupe-mi o pleoap , am s  te pot recunoa te,
fiul tat lui t u, h u din h u, cu cât e ti mai modest, treci la rest,
de ce s  iube ti moartea dac , roman , sarmat ,
n-ai în eles bucuria unei p ri cântând,
nici str lucirea în ochii profesorului de Gând,
ai grij  ce vorbe ti, îmi opte te,
te aud copiii i te spun lui nea Pe te.
Iar o idee este mai important  decât o catedral ,
spune spânul închinându-se pe ascuns,
fere te-te s  devii victima adev rului,
omul î i sufl  nasul cu putere, dar adev rul creator de iluzii?
Via a-i frumoas , palpit , ca o pipi ,
O bomboan  î i schimb  gustul,
Naiv ca o gur  de incendiu,
El tia c  afectarea este semnul indiferen ei,
Vântul sufla mai u or ca o frunz ,
Casele p reau solfegii solidificate,

ltoacele aurite de soare ne orbeau,
Vorbeam i ne certam în gând,

ceam ca dou  afeturi de tun.

Boris MARIAN

Zei, zei i iar zei

Umbre, shadows, trei ani la pu rie,
Un om solid, nu te lua de el,
Totul e s i pierzi vremea,

 exerci ii fizice i psihedelice,
Pr bu it foarte jos, în adânc,
De profundis, te rogi de zei mai mari i mai mici,
Dumnezeu o s  priveasc  ironic,
Nici un condamnat nu este vinovat, a a e Legea,
Nici cei du i la execu ie, cam macabr  chestia,
Norocos vei fi, de vei g si pe cineva acas ,
Ultimele clipe sunt cele mai grele,
Vorbe ti cu un om, afli a doua zi c  nu mai este,
Mincinosule, de unde vii?
Mmm, morm i Shadow, vine furtuna.
Ne împachet m lucrurile, ie im, ne a teapt  zeii.
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Janet NIC~Eugen DEUTSCH

SONET  (ne)VEGETARIAN

Eu  nu sunt amator de ceai
Ci doar de whisky-adus în ar
Cu o  corabie stelar
De i mi-ar da dureri de mai,

Sau m-ar l sa f  de grai
În încercarea-mi temerar
De-a trage-aroma sa pe-o nar
Precum  haiducul apte-Cai,

i alte chestii-mi sunt pe plac:
Un scotch, o pies  de Shakespeare,
Ori o siest -ntr-un hamac…

Deci scriu aici cu tibi ir:
E cert c  alcoolul fierbe
Dar... nu se bag  în proverbe!

SONET  ANTI-ZODIACAL

Nu cred c -i bine s  fii taur
Contrat cam des de-un l ncier
Cu suli a-i din stra nic fier
De parc  lupt  c-un balaur.

Cred c  acel cu fuse faur
Al zodiilor cu mister
A fost un fel de pi icher
Ce a tepta un ban de aur.

Sunt OM (m  bucur!) din n scare
i cred c  e o treab  bun ...

Deci, m  întreb: E bine oare

Mari coarne soa a s  î i pun ?...
ci de e ti TAUR po i fi bou

i pentru bancuri e ti... erou!!!

SONET   VIVANT

Am în eles c  e ti o fiar ,
 nu iube ti str bunul CEAI,

Luceaf r pe picior de plai,
O teorem  popular .

Tu vrei o uic  mai amar
 sim i pe limb  veseli cai,

i dac  whisky vrei s  ai,
i dau re eta de la ar :

 fierbi în oal  atingic,
Cu odogaci i bibernil,
Cu s chi e, borangic,

Pipaci i cab , arpagic,
i fran inel... De bei un kil,

Te culci b trân, te scoli copil!

SONET   CURAT   REAL

De ce, maestre, nu m  mir
 omul nu-i, în toate, om?

i omul e, adesea-n pom,
De l-ar chema chiar Trandafir!

Nu vezi c  veselul delir,
gându- i coada în atom,
cu m gar din om bonom,

Umor din zei de glaspapir?

 par -atunci un lucru nou
S-afirm c  broasca este graur?

ci de la CER prime ti cadou

Un fel de regul  de aur,
Anume: s  te na ti ca TAUR
Cu ansa de-a ajunge... BOU!

C#r]i primite
la redac]ie
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Ioan VASIU

Geo Galetaru, neobositul i
talentatul poet al Banatului, a de-
butat în presa literar  din partea
de vest a rii, prin 1970, pentru
ca debutul s u editorial s  fie
marcat prin tip rirea volumului
de poezii „Inefabila ninsoare” la
Editura Facla din Timi oara, în
1981. De atunci i pân  în prezent
a mai tip rit vreo 20 de volume,
proz  scurt , poezii, un roman i

poezii pentru copii. În paralel,
Geo Galetaru a publicat în pagi-
nile unor prestigioase reviste din
ara noastr i cronici literare re-

feritoare la c ile unor confra i.
Recent a pus bazele, la Dude tii
Noi, acolo unde este profesor la
coala din localitate, unei minu-

nate reviste literare, c reia i-a g -
sit un inspirat titlu „Sintagme lite-
rare”.

Volumul „Calea spre lume”,
ap rut anul trecut la binecunos-
cuta editur  Eurostampa din Ti-
mi oara, este unul al metaforei
adânci, al s rb torii cuvintelor,
al purit ii i sincerit ii. În poe-
mele sale, poetul se dovede te a
fi un bun cunosc tor i mânuitor
al limbii române, un adev rat
lefuitor al cuvintelor, cu care,

adeseori, se joac  frumos, impre-
sionând astfel cititorul.

„În ea se scald  aceste iluzii
fosforescente/care trec prin
via a ta ca ni te gândaci aurii.”
(Aceste iluzii fosforescente -
pag. 61), „ i timpul cre te în urm

ca o ciuperc  otr vitoare” (În-
gerul taie noaptea în felii - pag.
65), „copacul se pricepe prea
bine/ s  moar  în picioare” (Calea
spre lume - pag. 66), „vine un
sens auster s  se adape/ la fân-
tânile pribege, doar sufletul/ î i
plimb  r nile pe cerul înstelat.”
(Doar sufletul - pag. 80), sunt
doar câteva dintre metaforele me-
morabile pe care ni le ofer , ge-
neros, acest poet constant în
demersul i discursul s u liric.

Elaborate cu patos i fervoa-
re, versurile pe care ni le pune la
îndemân , de fiecare dat , Geo
Galetaru, sunt captivante i u or
de memorat: „...fericirea ca un salt
peste clipe/ ca o respira ie scurt
între dou  dezastre... l sa i-m

-mi sprijin fruntea/ de muntele
acela de ghea ” (Vinov ia lu-
cid  - pag. 154), sau „acum înv
din mers sintaxa umbrei/ m  a -
teapt  la col  o glorie s lbatic ”
(Sintaxa umbrei - pag. 99). Chiar
dac  poetului îi place s  cultive
versul alb i mai pu in versul

clasic, cu ritm i rim , poeziile sale
au o muzicalitate interioar ,
shakeasperian , amintindu-ne pe
alocuri i de regretatul Nichita
St nescu.

Ambi ios din fire, Geo Gale-
taru se afl , a  putea spune f
teama de a gre i, într-o perma-
nent  competi ie cu sine însu i,
poeziile incluse în acest volum

sând impresia unor mici vulcani
ce erup în momentul când nici
nu te a tep i: „precaritatea- i g -
se te reversul/ în tandrele apoca-
lipse, iernatice/ dinastii ale re-
nun rii, i deodat / aceast  fla-

 amar  mutilându- i destinul”
(Obiectele i visarea - pag. 171).

Consecvent cu sine însu i,
ca poet al metafizicii solare, ver-
sificând într-o limb  modern ,
debordant , Geo Galetaru reu-

te s  ne dovedeasc i s  ne
conving  cu fiecare nou volum
tip rit, c  este mereu un poet ca-
pabil de neb nuite surprize. Iat
de ce, a tept m cu interes ur-

toarele-i volume de versuri.

C#r]i primite la redac]ie
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„Îndreptar de terapie divin ” - breviar
sufletesc - poate reprezenta o „carte de c -

tâi” i un „îndreptar” de mult folos pentru
fiecare dintre noi care accept m întru totul

 Mântuitorul Iisus Hristos a coborât din
slava cereasc , luând chip de rob, pentru ca
omenirea s  fie reabilitat i absolvit  de

catul neascult rii protop rin ilor no tri.
Structurat  în cele trei c i: „Pâine pen-

tru suflet - Sfaturi cre tine”; „Reflec ii cre -
tine. Gânde te-te la sufletul t u”; „Modelul
sfin ilor” - i pres rate, precum câmpul cu
grâu cu macii, poemele cre tine, atât de în-
miresmate, lucrarea p rintelui Radu Boti  se
vrea o real  pov uire, dar totodat i un
semnal de alarm  atât pentru copilul care
începe s  cunoasc  rolul i rostul pe care îl
reprezint  via a împlinit  cu fapte bune, cât
i pentru omul matur care trebuie s  fie pre-

tit în permanen  pentru întâlnirea cu Sal-
vatorul s u. Rug ciunea, smerenia, r bdarea,
înfrânarea, înv tura adev rat , încerc rile,
puterea harului divin, credin a, n dejdea i
dragostea, trebuie s  încerce inimile noastre,

ci f  de toate acestea, tr im în zadar pe
mânt. Omul, fiind creat pentru pream rirea

lui Dumnezeu, poate s  deslu easc  în aceste
înv turi, lesne de parcurs, frumuse ea
„unui cer i a unui p mânt nou” - pentru

împlinitorii voii Tat lui Ceresc.
Înc  din coal  (în cadrul orelor de re-

ligie), dac  vor fi cunoscute aceste „Sfa-
turi…”, vor contribui, cu siguran , la for-
marea adultului de mai târziu; copilul de azi
va con tientiza c i el face parte din rândul
acestei Biserici Lupt toare de pe p mânt,
contribuind totodat  la m re ul plan de
mântuire pentru care Cel f  de p cat s-a
supus voii lui Dumnezeu, ajungând s  fie

stignit pe cruce pentru p catele i f -
delegile noastre. Hot rât s  lupte împotriva

ului, întru des vâr ire, cre tinul va reu i
 aprofundeze rostul încerc rilor prin care

trece adeseori, având în con tiin a sa po-
runca r bd rii i a iubirii.

Acceptând faptul c  toate în aceast  via-
 sunt îng duite asupra noastr , cu voia lui

Dumnezeu, cel credincios va g si înt rire,
hot rât s  p zeasc  ceea ce Creatorul tuturor
celor v zute i a celor nev zute îi cere.

Parte a unei lucr ri mai ample, prezenta
carte vine în întâmpinarea celui ce va par-
curge aceste pagini, deschizându-i perspec-
tiva nesfâr itelor bucurii cere ti.

Cu aceast  n dejde de net duit, luând
crucea pe umerii no tri în fiecare zi, purtând-
o cu demnitate dar i cu dragoste, aceasta
va deveni mai u oar , c ci va fi purtat  cu
mul umire i resemnare, a a cum au purtat-o
i Sfin ii lui Dumnezeu, conducând în cele

din urm  la bucuria nemeritat , glasul Drep-
tului Judec tor g sindu- i împlinire:
„…Veni i, binecuvânta ii P rintelui meu,
mo teni i împ ia cea preg tit  vou  de
la întemeierea lumii” (Mt. 25, 34).

i faptul c  lucrarea apare sub form  co-
lectiv , al turi de al i doi scriitori laici, d

spunsul la problemele ce fr mânt  ome-
nirea i alc tuiesc noi modalit i de expresie
sacr , Cuvântului bun i ziditor al lui Dum-
nezeu, a a cum îl percepe cre tinul zilelor
noastre. S-a ales aceast  modalitate de tra-
tare a temelor cre tine, din puncte de vedere
diferite i cu mijloace deosebite, pentru a se
distinge varietatea gândirii omene ti, dar i
pentru a sublinia c , fiecare în statutul s u
de via  îl poate sluji cu credin i devo iune
pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Llelu Nicolae
V~L~REANU (S^RBU)

Dintr-o închipuire în alta

La cump na nop ii stelele î i mascau privirea,
fluviul prindea în bra e apele zbuciumate,
gândurile se în irau în perdele la orizont
prin care femeile priveau lumea
cu t lpile goale pornit  pe drumuri,

cum cuvintele
neascu ite pe nici un t  de iubire
visau îngem narea coapselor cu întunericul
i o c ldur  somnoroas  sub piele.

Cât de vinovat po i fi s  r mâi undeva uitat,
cineva s  te g seasc  f  identitate
i s  te crezi mai departe important

iubit chiar.

Nu tiu dac  Dumnezeu mai e în tine
în orice loc ai însera
sau dac  aici trebuie s  ajungem cu to ii
când moartea ne va face cu ochiul
i ne prefacem c  n-o vedem.

 s tie pân  unde

Plânge într-o înc pere a inimii
el nev torul închis în sine,
omul cu gândurile dispuse pe vertical
într-o coloan  prin care urc  visele.

Pune flori sub t lpile femeii
i o s rut  mai sus de glezne,

cuvintele nu se mai spun, se ating
ochii lor prind cerul sub pleoape.

Simt cum noptea se dezvele te de întuneric,
sub hainele ei fluide pielea arde
i te car  prin sângele-i feciorelnic

ca pe o madon  prin vis.
Luminând întinderea alb  a somnului
vede plinul paharului ca ajutor
i pân  la istovire se arunc  în lupt

cu armele pe care nu le mai are.

Când totul trece ca o vizit  medical
bucuria se ascunde în alb
timpul îngem nat cu un fluviu
curg mai departe f  s tie pân  unde.

Sorina-Mihaela BOTI{
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Dorina M~G~RIN

La sfâr itul secolului al XIX-lea, conco-
mitent cu procesele de integrare a Transil-
vaniei, Maramure ului, Cri anei i Banatului
în Ungaria, poporul român a reu it s  insti-
tu ionalizeze i s  dezvolte un sistem admi-
nistrativ-confesional-cultural na ional auto-
nom, centralizat i coordonat de Mitropolia
greco-ortodox  din Sibiu, de Mitropolia gre-
co-catolic  din Blaj i de unele asocia ii cul-
turale, între care ASTRA (Asocia ia Tran-
silvan  pentru Literatura i Cultura Poporului
Român), fondat  înc  din 23 octombrie 1861,
la Sibiu, a avut rolul cel mai activ.

Mai mult decât în celelalte unit i admi-
nistrative majoritare române ti din Ungaria,
dar i fa  de România, în Banat a existat o
baz  social  continuat , de asimilare, trans-
mitere i creativitate cultural , mai larg  decât
media na ional i aceast  baz  a avut ca-
pacit i inegalabile de integrare comunitar -
na ional  a culturii, corespunz toare dez-
volt rii economice, sociale i politice i între
anii 1867-1918.

Predominan a rela iilor interculturale în
via a Banatului a fost determinat  de exis-
ten a unei originale comuniuni administra-
tive, economice i culturale, ca în nici o alt
unitate administrativ -teritorial  majoritar
româneasc , din fosta Austro-Ungarie, co-
muniune determinat  mai ales de toleran a i
relativa libertate a rela iilor culturale, de
administra ia militar  specific , bazat  pe

comunioanele militare-familiale din fostul
teritoriu gr niceresc al Regimentului ro-
mâno-b ean nr.13 i al Companiei 12
Berzasca din Regimentul sârbo-b ean
nr.14, de administrarea înc  din 1855 a do-
meniilor S.T.E.G.-ului, respectiv adminis-
trarea Societ ii imperiale i regale privilegiate
de stat a c ilor ferate (Kaiserliche und
Königliche privilegierte Staatseisenbahn-
gesellschaft).

Existen a în Banat a unei pleiade culturale
unice a fost tocmai rezultatul socializ rii cul-
turale excep ionale, mai ales prin intensi-
ficarea i generalizarea formelor comunitare
ale educa iei colare i prin dezvoltarea
rela iilor interculturale între toate comunit ile
na ionale regionale.1

O asemenea efervescen  cultural  i-a
inspirat i motivat i pe coautorii „c eni
i severineni” ai primei enciclopedii na i-

onale2 , coordona i de Cornel Diaconovici,
originar din Boc a Montan . Dintre ace ti
coautori am re inut pe Iosif B lan, profesor
din Caransebe  (economie), Alexandru Bala
(Lissa), magistru silvic din Caransebe  (sil-
vicultur ), Ioan Boro , canonic din Lugoj
(liturgic ), Aurel Cosma avocat din Timi oara
(jurispruden ), Adrian Diaconu, arhitect din
Boc a Montan  (arhitectur ), Vincen iu
Grozescu, protopop din Lugoj (istoria Ba-
natului), Aurel Iana, preot din Maidan (fol-
clor), Sofroniu Liuba, înv tor din Maidan
(folclor), Mihai Pop, medic din G vojdia
(medicin ), Constantin Popazu, medic din
Caransebe  (medicin ), George Popovici,
protopop din Lugoj (istoria bisericii), Radu
Demetriu, episcop din Lugoj (istoria bise-
ricii), Radu Iacob, notar din Lugoj (teologie),
Ilie Tr il , avocat din Oravi a (etnografia
Banatului), Victor R. Vlad Delamarina., sub-
locotenent din Lugoj (marin ), Iuliu Vuia,
înv tor din Comlo ul Mare (biografie),

tefan Velovan, b ean din Rusca-Monta-
, profesor stabilit la Craiova (pedagogie).3

Îm a doua jum tate a secolului al XIX-lea
s-a continuat în Banat o p tur  liberal , cu
venituri anuale ce dep eau 100 florini, for-
mat  din a a numi ii «viri-b rba i» sau

«virili ti». Ace tia, al turi de numero i rani
i meseria i vor constitui cvasi-totalitatea

consumatorilor de pres , dar i finan atori
sau cofinan atori ai publica iilor, colabora-
tori, editori sau redactori.

Apari ia enciclopediei nu a fost întâm-
pl toare, mai ales c  o astfel de oper  pre-
supunea vaste cuno tin e, o bun  organizare
i foarte mul i bani. Publicistul Valeriu Bra-

ni te afirma c  ideea de a scoate o enciclo-
pedie i-a venit lui Cornel Diaconovici înainte
de a se fi stabilit la Sibiu, pe când se afla în
Timi oara4 . Ion Clopo el, un alt publicist
apropiat de-al enciclopeditului Diaconovici,
precizeaz  în cartea Amintiri i portrete  în
fiecare an, Diaconovici f cea câte dou -trei

torii la Bucure ti pentru a completa irul
colaboratorilor5 i c  „pentru enciclopedie a
încheiat contract cu editorul Krafft luându- i

spunderi i garan ii materiale cu propria sa
avere. F  astfel de asigur ri materiale po-
zitive, cele mai grandioase proiecte ar fi fost
spulberate în vânt. Diaconovici nu era omul
hazardului, ci al socotelilor exacte. Se a eza
pe temeiuri solide, de nezdruncinat.”6

Con tient de însemn tatea „enciclope-
diilor poporale” ap rute la toate popoarele
culte, Comitetul central al Asocia iunii
Transilvane pentru Literatura Român i
Cultura poporului român a decis, în edinta
din 7 februarie 1895, publicarea Enciclope-
diei Române, iar conducerea acestei lucr ri
a fost încredin at  membrului i prim-se-
cretarului Corneliu Diaconovic. În „C tr
publicul cetitor român” din tomul I se ine
cont de limitele culturale - în tiin area sau
informarea i realizarea prin informare a unor
obiective culturale, sociale i comunitar-na-
ionale prioritare, strategice, obiective ra-

portate la istoria de atunci i la istoria viitoare,
atât a autorilor articolelor, cât i a comu-
nit ilor pe care ace ti autori le reprezentau.
Tot aici se men iona: „Enciclopedia Român
va cuprinde cel pu in 2 tomuri de câte 60
coale de tipar, i va apare în editura libr riei
W. Krafft în Sibiu, în fascicole de câte 6 coale,
cu numeroase ilustra iuni i harte. În caz de
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trebuin  se va da publica iunii o întindere
mai mare”.7

Întinderea enciclopediei era impresio-
nant  pentru acea vreme întrucât cuprindea
37.622 de articole. Diaconovici, „în întocmi-
rea Enciclopediei, nu s-a aventurat într-un
câmp ne tiut, ci cunoscând mai multe edi ii
str ine de acest gen i-a ales un model ger-
man, respectiv Meyer’s Conversations-
lexicon, din care a preluat unele titluri de
articole”.8

Ideea conduc toare a Enciclopediei
Române a fost „a deschide o nou i bogat
resurs  pentru înavu irea culturii i înt rirea
con tiin ei noastre na ionale”,9  iar modali-
tatea de lucru „a fost întocmirea de fi e, sta-
bilirea num rului de termeni, domenii de ac-
tivitate, stabilirea colaboratorilor pentru siste-
matizarea lucr rii. Coordonatorii enciclopediei
au stabilit urm toarele reguli pentru un con-
inut unitar: ortografia, alfabetul, estensiunea,

obiectivitatea, punctualitatea...”10

În realizarea enciclopediei, Diaconovici
apeleaz  la celebrit ile contemporane ale
tiin ei i literaturii, români i str ini. De i la

textul lucr rii au fost implica i circa 200 de
autori, cei care au r mas credincio i acestei
munci colosale au fost pân  la urm  în num r
de 172.11

Referindu-se la atragerea colaboratorilor
care nu erau salariza i, Diaconovici afirma:
„mul umit  leg turilor personale ce le aveam
înc  de mai înainte cu o mare parte a cercurilor
literare române ti, apoi mai ales în urma
sprijinului ce mi l-au dat mai mul i b rba i
distin i din Regat mi-a i succes a angaja un
imposant grup de autori din toate ramurile
tiin ifico-literare.”12

Cu prilejul împlinirii unui secol de la
publicarea ultimului tom al enciclopediei, în
2004, academicianul Eugen Simion men iona

 „Niciodat  pân  atunci n-au colaborat în
vederea vreunei lucr ri atâ ia savan i din
toate domeniile...”13 i c  „Enciclopedia ro-
mân  a r mas o surs  de informa ii neegalat
înc , în mod special în privin a persona-
lit ilor, evenimentelor i datelor de epoc .”14

Enciclopedia a fost publicat  atât în vo-
lume, cât i în fascicole. Cele trei volume se
prezint  într-o elegant inut  tipografic ,
având coperta din carton presat, cotor i col-
are din piele neagr , cu decora iuni din mo-

tive vegetale i geometrice imprimate auriu.
Forza ul este din hârtie decorativ  cu vrejuri
de acant i textul imprimat pe hârtie velin
de bun  calitate - dau lucr rii tr turi spe-
cifice c ii bibliofile.15  Opul enciclopedic
ap rut în trei volume, legate luxos, costa 80
de coroane, iar nelegat, în fascicole, costa
70 de coroane.16  Apari ia fasciculelor era le-

gat  de ini ialele alfabetice în care se încadrau
articolele, iar difuzarea lor se f cea prin abo-
namente, acestea reprezentând sursa pri-
mar  financiar  pentru editor. Cealalt  surs
de finan are a edit rii enciclopediei o
reprezenta „difuzarea volumelor întregi,
legate frumos i cu o inut  demn  de orice
publica ie european ”17  prin libr rii. De i
costurile edit rii enciclopediei s-au ridicat la
„aproape 100.000 de coroane, Asocia iunea
nu a trebuit s  jertfeasc  nici un singur filer
pentru ea.”18  deoarece Diaconovici, pentru
a ocoli orice risc din partea editurii Krafft, a
lansat liste de abonamente.19  Fascicolele a-

reau la un interval de 6 s pt mâni, iar
costul uneia era de 1 filer în Banat i Tran-
silvania i de 2,50 lei pentru România. Fas-
cicolele se puteau procura numai în tom
întreg (alc tuit din 10 fascicole), iar achitarea
costului se f cea anticipat pentru minim o
fascicol  sau un tom.20

În perioada când a fost terminat  editarea
enciclopediei, în septembrie 1904 s-a inut la
Timi oara Adunarea general  a ASTREI. Cu
acest prilej s-a votat s  se mul umeasc  tu-
turor celor care au contribuit la terminarea
unei opere ce p rea a fi o utopie.21 .

La terminarea enciclopediei, Diaconovici
era îndrept it s  constate: „Enciclopedia Ro-
mân  este f  îndoial  cea mai vast i mai
complicat  dintre toate publica iile ap rute
pân  azi în limba român ”.22  În fa a criticilor
i repro urilor, fire ti i inevitabile, Diaco-

novici precizeaz  c  enciclopedia i-a reclamat
o munc  imens  de opt ani23 i c  atunci
când unii colaboratori nu au r spuns, a fost
nevoie s  pun  la dispozi ie propria-i bi-
bliotec , compus  din peste 5000 de volume,
precum i c ile ce le-a cump rat pentru re-
dactarea Enciclopediei.24

În semn de recunoa tere a meritelor lui
Diaconovici pentru editarea acestei premiere
în lexicologia româneasc Enciclopedia
Român  este distins  cu Medalia de Aur la
Expozi ia tiin ific  de la Bucure ti din 1903.25

Structura enciclopediei i modul concret
cum au fost selectate informa iile, precum i
predominan a unora sau altora dintre in-
forma ii au determinat specificitatea cultural
i istoric  a acesteia, i-au conferit Enciclo-

pediei Române o valoare documentar i ori-
ginalitatea, în contextul general al societ ii.

Nu am fi reu it, s  redact m aceast
lucrare, f  sentimentul apartenen ei totale
la via a i drama continu  a poporului român
atât în epoca modern  cât i în cea con-
temporan , pe care prea pu ini istorici na-
ionali i str ini le-au sistematizat; în acest

sens, consim im i noi la actualitatea con-
cluziei pesimiste, exprimate acum mai bine
de apte decenii, de Virgil Birou: „Limba,
trecutul, arta poporal , folclorul b ean

întreg, înc  nu au fost studiate, decât de ama-
tori, iubitori pasiona i ai gliei autohtone.
Înv i, este i i etnografi înc  nu au deprins
din lucruri i fenomene legile diriguitoare ale
firii i ale manifest rilor române ti pe plaiurile,
prin mun ii i prin câmpiile b ene.”26
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Marin VOICAN-GHIOROIU
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Ion C. H_RU

Nu tiu cum se face c , de vreo câteva
pt mâni, încerc s  scriu ni te rânduri des-

pre un prieten drag mie, mult iubit de întreaga
noastr  familie, dar nu am reu it acest lucru
decât acum. Acest prieten a fost înso it de
noi în fa a altarului sfânt al Bisericii din Dom-
ne tii Muscelului, unde s-au legat prin cu-
nunie doi iubitori de muzic , de oameni i de
Dumnezeu, Marin i Rodica: el - scriitor-com-
pozitor talentat, ea - sopran  renumit  care
împlete te muzica popular  cu cea clasic ,
excelând în amândou , prin vocea sa re-
marcabil .

Marin Voican (fiul lui Ilie Voican din
Ghioroiu, c tunul Delureni, numit i Dealul
Viilor) a fost mereu un împ timit al cântului
i al jocului popular, un mare iubitor al fol-

clorului românesc, stând sub aripa ocroti-
toare a unchiului din partea tat lui, Gheorghe
Voican, prim-violonist la Ateneul Român, cel
care a intermediat apropierea lui Marinic
de ilu trii rapsozi i interpre i de muzic
popular , acesta ajungând s  cunoasc  bine
pe Maria T nase, Maria L re u, Ion Lui-
can ( i lista ar fi foarte bogat ), venerându-i,
iubindu-i, neîncetând nicio clip  s -i asculte,
pe scen  sau cu alte ocazii, mai cu seam
prin cârciumi, unde celebrii cânt re i f ceau
ca mustul i pastrama, micii, fripturile i vinul
rubiniu de Delureni  alunece mai bine pe
gât, creând atmosfer .

Fiu de cârciumar, Marin Voican a privit
atent, cu ochii i cu sufletul s u de copil de
la ar , la tot ceea ce oferea cârciuma, mai
ales veselia, cântecul i jocul popular, toate
stimulate de vraja unui vin bun, înso it de
mititeii (pârjoli i la gr tarul cu mangal ori

rbuni din lemn de prun) sau de pastarama

de noaten ce se topea în gur . Î i aminte te
i acum destul de bine aceste imagini, înc

ne terse din memorie i din suflet, reunindu-
le în volumul intitulat Amintiri din cârciu-
mioar , de i el însu i, culmea, nu este un
admirator al lui Bachus, dimpotriv .

„Bun e mustul când în eap ,
E ca gura de fecioar ...
N-ai mai bea un strop de ap ,
De m-ai picura cu cear ”.
Mare iubitor de poezie, Marin Voican-

Ghioroiu, fost membru al Cenaclurilor ma-
rilor disp ru i Eugen Barbu i Barbu Alexan-
dru Iamandi, a publicat volume de versuri,
chiar i piese de teatru. Peste 1572 de pagini,
în trei volume, intitulate Inim  de mam ,
alte volume de poezii în care i-a dovedit
talentul s u deosebit, manevrând cu dib cie
metafora, prezent  chiar i în titlurile vo-
lumelor: În gr dina raiului folcloric,
Cununi de flori pentru eroi (volum prezen-
tat în anul 2004, la Bucure ti, fostului pre-
edinte american George W. Bush), La

fântâna de la Dealu (culegere de melodii
inspirate din zona Dealul Viilor i satele de
pe valea Pe enii: Poienari, Mierea, Ghioroiu,
Her ti, tirbe ti, C ne ti, Ulicioiu, B l-
ce ti, Oteteli u), „Soart , cine crede-n tine”
(care cuprinde i volumul Lâng  ieslea
Domnului), în care autorul pream re te, prin
cântec, sacrificiul Domnului nostru Iisus
Christos, jertfa Lui pentru noi. Poet, prozator,
publicist, compozitol, muzicolog... Marin
Voican-Ghioroiu le-a închinat genialului
sculptor gorjean Constantin Brâncu i i
„m iastra” marea doamn  - Maria T nase,
un musical Ne vedem la Paris în care cele
zece piese, cuprinse în C.D.-ul Sus, în Deal,
la Pe ti ani sunt interpretate de Rodica
Anghelescu, so ia maestrului, solist  a An-
samblului Ciocârlia. Volumele Dragoste-am
cules din flori i Timpului i-a  pl ti bani
însumeaz  612 pagini inspirate de pe fru-
moasele plaiuri ale Dealului Viilor, imagini
dragi, despre care spunea: „Aceste imagini
de suflet le-am privit cu nostalgie din prispa
casei b trâne ti, le-am dat str lucirea frun-
zelor stropite de roua dimine ii când soarele
se treze te la via , am pus în vers i melo-

die... cântecul p rilor i fream tul co-
drilor nemuritori”. În acest loc or  „plai de
rai” Dealul Viilor, poetul compozitor a primit
de la Dumnezeu lumina binef toare a zilei,
într-un frumos aprilie al anului 1941. Ziua a
fost, cum spune, plin de haz, Marin Voican,
una plin  de semnifica ii: „Am venit pe lume
pe 1 aprilie, pentru a p li fetele”. Dar nu
a p lit pe nimeni, cinstit i demn i-a purtat
prin via , cu onestitate i în elepciune; cru-
cea sa, de multe ori grea i plin  de spini,
îns  de cele mai multe ori acoperit  de cu-
nunile de flori din gr dina raiului folcloric,
de unde a cules mult  dragoste de via i
de oameni. În volumul XXXIX Personalit i
române i faptele lor (1950-2000), scriitorul
ne prezint , în cele 103 de pagini, o retro-
spectiv  a vie ii, o „fil  a c ii mele”, cum
se confeseaz  adesea, aducând pioas  re-
cuno tin  Divinit ii pentru r gazul de a
rememora evenimente, oameni i faptele lor.

i iat , acum, interesanta pies  de teatru -
Cu Anton Pann în cârciumioara „La De -
liu”, prezentând momente inedite din via a
aceluia care a creat melodia imnului nostru
na ional  „DE TEAPT -TE ROMÂNE” -
talentatul Anton Pann, cel supranumit de
Mihai Eminescu, „finul Pepelei, cel iste
ca un proverb”, nume de faim  dat de vo-
ievodul limbii române ti.

Pe numele s u adev rat Antonie Pan-
ntolean Petroveanu, acest personaj caris-
matic al unei epoci în plin  transformare
cultural  este prezentat de autor în dou
ipostaze importante, în una petrecând al turi
de Nicolae Filimon, Pannaiot Enghiurliu,
Barbu Paris Mumuleanu, Chiosea (junior),
Marin Serghiescu, nescu i al ii, iar în a
doua „biciuind pe cei de râsul lumii”, prin
slovele „Pove tii...” sale, cusute stra nic în
proverbe nemuritoare, valabile ieri, azi i
mâine. Credinciosul cânt re  este prezentat
i în alte ipostaze, îndr gostit de nepoata

stare ei Platonida de la M stirea „Dintr-
un lemn”. Reu te s  o ia de so ie pe copila
de optsprezece pe care o iubea, aplicând pro-
verbul ce spune c „fuga-i ru inoas , dar e

toas !”

Gluma c@nd e spus# bine,
O ascult# ori[icine

Gluma c@nd e spus# bine,
O ascult# ori[icine
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utând în multe rafturi pr fuite, r sfoind
prin „c ile sfinte”, scriitorul Marin Voican-
Ghioroiu afl  c  na ia român  nu a dus lips
de genii care s i slujeasc ara cu demnitate
i credin . O mare parte dintre ei a intrat în

negura uit rii i ici-colo se ivesc c rturari
care, din dorin a de a ar ta ce fel de neam
suntem, terg praful uit rii, sco ând din arhi-
vele neamului românesc numele acestor mari
oameni. Auzim ast zi vorbindu-se des-pre

a-zi ii patrio i, îmbog ii peste noapte,
politicienii guralivi, fariseii, a-dev ra i Iuda,
tr tori de neam i ar , pe a c ror vorb  nu
dai nici dou  parale i to i î i g sesc, cu
prisosin , locul în vorbele de duh adunate
de inegalabilul maestru Anton Pann, cel care
ne-a l sat adev rate nestemate, culese din
în e-lepciunea poporului nostru. i iat -l pe
Marin Voican-Ghioroiu prezentând în cartea
sa, pe „finul Pepelei” , pe Anton Pann, i
astfel afl m, când o citim, c  multele
„bete uguri” ce îl caracteri-zeaz  pe om, apar
când nu ine cont de vorba cu tâlc a celor
din jur, realitate pe care o tr im i ast zi,
ajungând la starea de „râsu’-plânsu”, iar
„priete- ugurile ce nu se leag , devin ap
chioar  de la moar ”, din cauz  c  sfaturile
în elepte „pe-o ureche cum intrar , pe
cealalt i zburar ”. Profesorul, folcloristul,
literatul de origine aromân , Anton Pann, cel
mai important muzician al primelor decenii
ale secolului al XIX-lea, este prezentat de
Marin Voican-Ghioroiu cu mult umor, ironie
i respect, în cârciuma lui De liu, „La în-

curc  lume”, acolo unde vinul i rachiul
curgeau „ca Oltul i Siriul”. Muzicianului
Anton Pann îi pl -ceau i mândru ele
(„...Pop  dac  m  f -ceam/ Jur, Mari , eu
la tine... nu iertam!”). Cartea este o sintez
a „Pove tii vorbei”, pres rat  cu proverbe
i ziceri, adunate de Anton Pann din în-
elepciunea poporului: „Mâncarea e fu-

dulie/ Dar s  bei, e-o veselie”, „Fugi de
lingu itori i de cei care te laud ”, „Capul
omului când cre te/ Câ tig  ori p gu-
be te”, „Câ tigul m-ar bucura,/ dar i mun-
ca e cam grea”, „Blestemul banului st  în
vârful capului”, „S  ascul i cucul când
cânt ”, „Ho ul, chiar i când iube te,/ He-
he, la plat  se calice te”.

Versurile pline de tâlc, pres rate cu ziceri
i proverbe, nuan ate cu cântece (muzica i

versurile de Anton Pann, ca de exemplu,
„Mult mi-e dor, surat , dor”), dau o vioi-
ciune aparte lucr rii care, replic  dup  replic ,
pare a fi o succesiune de imagini ale unei
pelicule cinematografice. Modul interesant
în care Anton Pann o scoate din m stire
pe nepoata stare ei Platonida, pe sora Anica,
frumoasa care nu împlinise nici 18 ani, îndr -

gostit  de profesorul de „muzichie”, este de-
a dreptul nostim. În finalul scrierii sale, Marin
Voican-Ghioroiu îl aduce în scen  pe
Nastratin Hogea, c ruia Anton Pann i se
adreseaz :

- „Cât prin lume vei umbla,/ Tu la mine-
i înv a:/ Haina îl face pe om./ Dar un pro-
verb ne sf tuie te/ Tot omul haina croie te”.
(Cortina cade) „Totu-i viu ca i-alt dat /
Gluma dac -i spus  bine/ Cu pl cere e
gustat .”

Epilogul scrierii ne aduce în vremurile
noastre: „Marele Pann, de-ar fi tiut/ Cum
roata vie ii s-a-nvârtit/ V  spun cinstit: „Ar
fi-nlemnit!”/ Azi, pe scena vie ii cânt / Lupii
aclama i de turm .../ „De-aia nu g si i de
munc !”/ Ne-ar spune cel în elept./ „I-a i
ales s  v  conduc ,/ Cu minciuni v-au tras
în piept!”

Cartea este un elogiu adus marelui scri-
itor i compozitor Anton Pann, geniu al po-
porului român, cel care a slujit cu demnitate
înaltul ideal al ridic rii românilor prin înv -

tur , care a crezut cu t rie în p strarea tra-
di iilor i obiceiurilor, culegând mereu vorbe
de duh din „gr dina luxuriant  a talen-
tului”. Pann a scris „un veritabil tratat de
moral  practic ”, spune Tudor Vianu. El
anun  nu numai structura „Hanului An-
cu ei” al lui Sadoveanu, sus ine criticul, ci
i, „ca un „homo duplex” specific artei sud-

europene, dimensiunea tragic  a Greciei
st toare din Isarlâcul lui Ion Barbu.”

Marin Voican-Ghioroiu, acest oltean de

pe meleagurile Gorjului, acest adev rat pa-
triot de pe Valea Olte ului, cum rar mai g se ti
ast zi, cu o asemenea sensibilitate, modestie
i talent... ne-a dat spre citire i delectare o

minunat  fresc  a timpului în care Anton
Pann biciuia prostia, înfiera ho ia i nu ierta

delegea. Dup  ce autorul ne-a prezentat
dragostea înaripat  dintre Maria T nase,
„m iastra Gorjului” i Constantin Brâncu i,
„Marele Hobi ean”, dou  personalit i ce
greu se vor mai na te, greu vor mai încol i în
glia româneasc  altele, ne duce acum în
„Cârciumioara lui De liu” i ne înf eaz
pe Anton Pann, cel care ofer  prin ziceri i
proverbe adev rate lec ii de via , izvorâte
din în elepciunea poporului român, snoave,
unele piperate, care pot ustura chiar lumea
zilelor noastre: „Snoava-i bun i nu-i rea/
Când presari piper pe ea/ Mai o cobz , un
ambal/ Dac -i bal, s  fie bal!”

Bunule român Marin Voican-Ghioroiu, de
aici, de pe meleagurile Basarabilor, de pe
potecile ascunse ale lui Negru Vod , din s -
la ul Anei lui Manole i al Sult nic i, de aici,
de unde înc  se mai aud, parc , zorn ind za-
lele romanilor din Legiunea a XIII-a Gemina,
care i-au durat castru pe aceste locuri, de
aici, de pe cursul Râului Doamnei Clara, râu
ce a sc ldat lacrimile, sângele, durerile i ero-
ismul cuibului de vulturi numit „Haiducii
Muscelului”, î i strâng mâinile i î i mângâi
inima sensibil , tremurând , ce vibreaz  la
istoria acestui neam românesc n sc tor de
MARI OAMENI.

Rembrandt - Parabola bogatului avar
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Corneliu BERBENTE (n. 8.08.1938)
scut în com. Stavropoleos (Moreni), jud. Dâmbovi a. A absolvit Liceul „Ien chi  V rescu”, din Târgovi te i

Facultatea de Mecanic , Sec ia Avia ie, la Institutul Politehnic Bucure ti.
Profesor universitar la Facultatea de Inginerie Spa ial  a Universit ii Politehnice Bucure ti, decan al F.I.S. (1981-1989,

2000-2004), eful Catedrei de tiin e Aerospa iale „Elie Carafoli” (2000-2008), prorector al U.P.B. (2002-2008).
Doctor inginer în aerodinamic  (1970), conduc tor de doctorat (1986), peste 92 de articole de specialitate, 33 de contracte

de cercetare tiin ific  (3 în str in tate), 4 monografii, 14 manuale. Membru al American Mathematical Society i membru
corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte i tiin e (1996). Membru al Clubului Epigrami tilor „Cincinat
Pavelescu”, din Bucure ti (1982) i membru fondator al Uniunii Epigrami tilor din România. Membru A.G.I.R., membru
fondator i pre edinte de onoare, al Cercului Epigrami tilor Ingineri ING-EPIGRAMA, din cadrul AGIR. Scrie epigrame i
poezii, apare în publica ii de gen, a primit mai multe premii pentru crea iile literare. Apari ii editoriale: „Epigrame... i altele”
(1996). Este inclus în peste 25 de volume colective de epigram .

Inteligen a
Inteligen a-i calitate
Ce leag  prin diversitate,
Opus  deci prostiei, care
Dezbin  prin asem nare.

Instructaj
Prostia, cât ar fi de cras ,
Nu are caracter de clas !
Se precizeaz  a adar

 nu se trece la dosar.

Relativ i absolut
Privit -n form  colectiv ,
Prostia este relativ .
Dar individual v zut ,
Prostia este absolut .

Egalitate
i eu fac parte dintre cei normali
i pot ca s  pricep, la o adic :

În fa a legii to i suntem egali,
Dar nu i-n fa a celor ce-o aplic .

Presa
Adev rul i minciuna –
Contradic ie expres !
Ca s  faci din ele una
E nevoie i de... pres .

Transformare
Azi, ranul de la noi
Nu mai are car cu boi,
Dar, în frunte cu primarul,
Satul are boi cu carul.

Trompeta
În ara pro tilor (secret )
Ar fi, se zice, o trompet ,
Sunând tot timpul „Adunarea”

i niciodat ... „De teptarea”!

Argument
Ignorant cu leaf  mare?
Nu-i nici rar, nici de mirare!
Cum se spune române te,
Ne tiin a se pl te te!

Aten ie!
 fi i, la clasele primare,

Cu ochii-n patru-nv tori:
Din foarte slabii la dictare
Se recruteaz  dictatori!

Unui ef intransigent
În orice chestii, cum v d eu,
Acordul lui se-ob ine greu

i niciodat  nu-i total:
Lipse te cel gramatical!

Separarea puterilor
Guvernul ne-a convins c -n stat
De-acum totul merge strun :
Puterile s-au separat,
Iar sl biciunile se-adun !

Optimism
 lumea merge spre dreptate

Speran e sunt i optimism;
În drumul spre fraternitate,
Suntem deja la... nepotism!

Probleme
În propaganda ateist
Probleme înc  mai exist :
L-au terminat pe Dumnezeu,
Cu dracul îns  e mai greu!

Istorie
Istoria, se tie,
Se poate repeta,
Dar cei ce o vor scrie
Vor scrie altceva.

Corup ie
-i corup ia în floare

Tot românul în elege;
Legea este în vigoare,
Dar vigoarea nu e-n lege!

Succese
rbatul prost se-ntâmpl  des
 aib  la femei succes;

E prada care îi convine
Inteligen ei feminine. Gr
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De gustibus
 e sau nu v  e pe plac,

Dar, dup  gustul sec al meu,
Femeia f  nici un drac
Nu are niciun Dumnezeu!

De 8 Martie
Natura ast zi, scump  doamn ,
A-nmugurit ca i femeia,
Dar rod bogat va da la toamn :
Acum de-abia e-n luna-treia.

Divor
Prin firea lor se contrazic,

 fie-al turi nu mai pot,
Fiindc  el e de nimic,
Iar dânsa este prea de tot.

Unui chefliu
„E-n stare de ebrietate!”,
L-au acuzat, dar n-au dreptate:

ci s-a-mb tat a a de tare,
 de nimica nu e-n stare!

Virtute
Persoanele c zute
În patima be iei
Au totu i o virtute:
Virtutea... iner iei!

Ghicitoarea
Nesp lat , desuet ,

tie da în bobi amorul.
E complet analfabet ,
Dar cite te... viitorul.

Urmarea pledoariei
Pl tindu-l bine pe-avocat,
M-a zugr vit atât de pur,

, dup  ce m-au achitat,
N-am fost în stare s  mai... fur!

Epitaf
Ca om normal
Era banal.

a, ca prost,
Ce mare-a fost!
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scut în localitatea R u, jud. Bac u; decedat în com. Ghime , acela i jude .
A absolvit Liceul „Ferdinand”, din Bac u (1954) i Facultatea de Geologie-Geografie, la Universitatea din Bucure ti

(1960). Doctor în geologie (stratigrafie), a lucrat ca inginer geolog principal la Întreprinderea de Prospec iuni Geologice
Bucure ti, iar în ultimii ani de via  a fost profesor de geografie la coala Profesional  din localitatea F get, com.
Ghime , jude ul Bac u, coal  c reia i-a pus bazele.

Membru al Clubului Epigrami tilor „Cincinat Pavelescu”, din Bucure ti i al Uniunii Epigrami tilor din România,
un timp redactor- ef al revistei „Epigrama” (serie nou ).

A scris epigrame i versuri pentru copii, a ap rut în publica ii de gen, a fost premiat pentru crea iile sale literare.
Inclus în peste 40 de volume colective de epigram .

Apari ii editoriale: „Prafuri, pastile i fitile” (1994), „Terapie de oc” (1997) i o carte de ghicitori pentru copii.

Filozofic
Greu s  te refaci ca om –
Ne spunea un ins cu carte.
Pentru cei ce sunt în pom,
Orizontu-i prea departe.

Logic
Se mai zice cum c  omul
S-ar asem na cu pomul;
Deci, când omu-i necioplit,
Trebuie te altoit.

Parvenitul
Despre dânsul unii zic –

i-au dreptate fiecare –
-i tot omu-acela mic,

Îns  într-un post mai mare.

Dilem
Spre ea privirile îmi zboar :
Ce trup, ce coaste, ce r runchi!

 angaja-o secretar ,
Dar nu mai am a a genunchi!

Indecizie
De i dorin a o ardea,
Atât s-a bâlbâit femeia,

, pân’ s  spun  c  nu vrea,
Era deja în luna-a treia.

Ambi ioasa
Chiar zece fete, dac-ar face,
Nevasta ta tot nu se las :

ci i-a dorit dintotdeauna
 aib i-un b rbat în cas .

La un concurs de miss
De i suntem noi în etate,
Eu n-am v zut înm nuncheate
Atâtea fete minunate,
Dar nici atâtea guri c scate!

Însurat c-o floare
La însur toare
Te-ai cam fript, Mitic !
Ai crezut c -i floare,
Dar a fost urzic .

Compensa ie
Fabric m cu mari speran e
Inimi artificiale;
Îns  fabric m i gloan e
Pentru cele naturale.

Universit i particulare
Din facult i particulare
Vin tinerii la angajare

i fiecare-i întrebat:
„La ce butic a-i înv at?”

Lovitur  de stat
N-a fost greu ca s -l r stoarne
Pe sinistrul dictator:
Multe cozi avea la carne,
Dar mai multe de topor.

Sosirea minerilor în Bucure ti
Veneau în grupuri hot râte

i - ca s  bat  mai cu spor,
Aveau, pe lâng  r ngi i bâte,

i câte-o... coad  de topor!

Inscrip ie
St  scris pe-a trandafirului petal
C-atuncea când minciuna guverneaz ,
Democra ia e original

i adev rul destabilizeaz .

Eradicarea corup iei
Suma este colosal
Ce-au furat, dar nu mai scap ;
Sigur vor intra la ap ...
În piscina personal .

Emana ii prind r cini
Jos se adânce te drama,
Sus ampanie cu carul;
Nu-i mai schimbi cu epigrama,

...Ci cu parul!

Optimi tii
Unii-l cred i-i lucru trist,
C-ar fi neocomunist,
Dar, de-l cau i sub vopsea,
E un comunist sadea.

Verticalitate
În comunism de n-ai murit

i ai r mas tot drept ca bradul,
Oricât ai fi de h ituit,
Azi nu te sperie nici iadul.

Iner ie
Muncitorii i-au dat seama
Cine jalea dirijeaz :

i supu i î i joac  drama,
Iar cei mari o dirijeaz .

Evolu ie
Sondajele aduc noi date:
Poporul nostru, peste ani,
Va fi cu romi, cam jum tate,
În rest vor fi numai... igani!

„În ah etern”
Nu tiu pentru-a câta oar
Pe la col uri vorbesc unii
C-ar muta regele-n ar ,
Dar îl in în ah nebunii.

Dup  r zboiul atomic
„Înving torule temut,
Acum, dup  r zboi, ce faci?”
„A  vrea s-o iau de la-nceput,
Dar nu g sesc loc prin copaci.”

Carul din Caracal
Zvonul senza ional
S-a întins ca o pelagr :
Carului proverbial
I-au g sit cutia neagr .

Unui însetat original
S-a zvonit în lumea-ntreag
Cum c  mi-ar lipsi o doag ,
Dar la mine altu-i chinul:
Sunt întreg, lipse te vinul!

Unui fum tor
„Nu fuma aici vecine
Tare-mi face r u tutunu’!”
„Nu mai face pe nebunu’
Crezi c  mie-mi face bine?”
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Nelu VASILE

ORIZONTAL: 1)… 2) Mod de a comp timi - Precursor al com-
puterului. 3) Cere lini te la m stire! - Se împarte la doi - Între via i
moarte. 4) La mijlocul siestei! - Culoarea m sii nesp late - Petrecere
recent . 5) Înainte de practic  - Pune mu chii în eviden . 6) Nu suport
amânare - Scoate sarea în relief - Con inutul contului! 7) Locul unei
unit i administrative - Î i face parte. 8) Jum tatea corpului! - Cre te
porcul - Camera femeii. 9) Dorin  popular  - Acoper  umerii femeilor
(pl.) - Ref cute de dou  ori! 10) Îi datoreaz  ceva - Vorbe atemporale!
11) Cleios în esen ! - E deja numit la post. 12) ine loc de prichici - A
preg ti de ie ire. 13) …

VERTICAL: 1) … 2) Cal ce s-a pierdut! - Îi lipse te umezeala - Nu
se amestec  de felul lui - Animalele din poian ! 3) Atributul terenului
neted - Produsul unei p ri foarte mici - Dat în clocot. 4) Nu-i g se ti
sfâr itul (fem., pl.). 5) Miezul gii! - Încape de dou  ori în cinci! -
Ofert  nepoliticoas  - Suprafa a paharului! 6) Nu pune condi ii (fem.).
7) Ei nu duc lips  de nimic - Blocat la un cap t! - N-a sus inut examenul
de maturitate. 8) Se arunc  la table - A ezate la mijlocul cortului! -
Zeam  de... t râ e. 9) Sunt puse primele în abecedar! - Colac de m tase
- Tragere la int . 10) Odihn  între anii de studii (3 cuv.). 11) În locul
acela - Con inutul tronului! - Înlocuie te strachina. 12) Face carul -
Argument sigur. 13) …

Constela\ii rebusiste(fantezie)

P.S.: La o dezlegare corect , pe man eta careului ve i descoperi prenumele i numele unui membru al colectivului de redac ie i trei
dintre ipostazele în care este cunoscut de cititorii revistei Constela ii diamantine. Nelu VASILE

neva194987@yahoo.com

Unei soliste de muzic ... u oar
m-am distrat cu-o cânt rea
i-am pl tit cât am promis,

dar frumoasa mea - istea ,
dup  aia a zis... biss!

Unui oltean, fire te, gelos
îi b gai muierea-n seam ,
ca pe orice individ
i juvetele-are team
 nu fi r mas... gravid !

Unui ardelean
îmi divinizez nevasta
i... ardeleanul - tembel,

o ine mor i basta:
vrea s-o gâdile i el!

Altui oltean
l-am injurat de muiere
i el, brusc, din tam-nisam,

mi-a raspuns plin de durere:
da ce m ... muic   nu am?!?

george FILIP, Montreal

La editura „Arial” din Ploie ti, sub
semn tura Alinei Kristinka (coordonator
principal), Heliodorei C tunescu i Carmen

tunescu (coordonatoare) a ap rut
„Literatura român . Dic ionarul autorilor
români contemporani (D.A.R.C.)”.
Dintre scriitorii Olteniei, cuprin i în acest
dic ionar, amintim: Mihaela Albu , Paul
Aretzu, Ioan Barbu, Gelu Bir u, Daniela
Cr snaru, Bucur Demetrian, Nicolae
Diaconu, Viorel Dianu, Caius Dragomir,
Nicolae Drago , Doina Dr gu , Horia
Dulvac, Ion Dur, Florea Florescu, Ovidiu
Ghidirmic, Gheorghe Grigurcu, Nicolae
Manolescu, Miki-Dan Ionescu, Ion Maria,
Florea Miu, Sever Negrescu, Eugen
Negrici, Ion Pachia-Tatomirescu, Radu
Andrei, Dinu S raru, Felix Sima.

Dezlegarea careului: MARIANAZAVATI - PLANGE - ABAC - G - O - ST - PAR - COMA
- ES - ECRU - BAL - R - TEORIE - O - NORD - ACUM - CARST - ON - C - TINUT - CARTE
- RP - NAP - BUDOAR - IUFA - ETOLE - RR - TRIBUTAR - VB - O - I - EI - INSTALAT -
CORLATA - IRITA - LITERARTRADUC. (MARIANA ZAVATI GARDNER; POET ; CRITIC
LITERAR; TRADUC TOR).



Se apropia ziua plec rii spre Norvegia.
Emo iile inerente c toriei le sim eam tot mai
acut. Diminea a, la ora 4,30, trebuia s  fiu în
sta ia de autobuz pentru a m  urca în micro-
buzul ce m  va duce la aeroportul Otopeni.
Sim eam furnic turi prin tot corpul i nu pu-
team adormi, a a c  am luat un extraveral.
Era cea de a doua c torie în aceast ar .
Am mai fost i anul trecut când am vizitat i
alt ora , cam cât Mangalia de mare, a ezat la
intrarea în oceanul Atlantic pe patru insule,
legate între ele prin poduri. Se numea Kris-
tiansund i aterizarea fusese atunci pe ae-
roportul Molde, acolo unde mai târziu avea

 joace i echipa Steaua un meci de fotbal.
La ora 12,30 am decolat spre Munchen,

unde am schimbat avionul în drumul spre
Oslo, prima escal  pe p mântul Norvegiei.
De aici, dup  vreo ase ore de a teptare,
aveam leg tura cu un altul ce m  duce spre
aeroportul Harstad - Evenes - Narvik, la vreo
65 km de casa copiilor mei din Lodingen.

Zborul deasupra Norvegiei l-am parcurs
noaptea i nu am v zut nimic. Nici m car
lumini e r cite printre mun i i malurile
fiordurilor.

Aproape de miezul nop ii am aterizat. Fiica
i ginerele m  a teptau în sala de preluarea

bagajelor. Aeroportul este unul micu , pentru
traficul intern.

Norvegia m-a întâmpinat cu ce are ea mai
frumos: aurora boreal . Poate nu observam
aceast  frumuse e natural  a zonei polare,
dac  nu m  aten iona fiica-mea. Cerul era
br zdat de o por iune ca o e arf  la gâtul
unei femei frumoase, e arf  desenat  în toate
nuan ele spectrului coloristic, predominând
cea de verde.

Întreaga Norvegie era îngropat  în z -
pad . Toat ara fiordurilor se afla sub pla-
puma de un alb str lucitor al om tului. Doar
drumurile erau curate, chiar dac erpuiau
printre mun i, sau pe lâng  malurile câte unui
fiord.

La întoarcerea spre ar  am descoperit
adev rat  frumuse e a Norvegiei, care este
aproape numai un munte continuu, cu co-
borâ uri i urcu uri i cu mult  ap . În mij-
locul mun ilor acoperi i cu z pad  observai

de la peste nou  mii de metri în ime, lacuri
înghe ate, fiorduri care se înfigeau adânc în
inima mun ilor i continuau pan  la ocean.

Un alt lucru ce m-a surprins a fost lipsa
localit ilor de-a lungul întregului zbor de
peste 1.200 km dintre Oslo i Evenes. Nu
tiu dac  am întâlnit 3-4 localit i i acestea

au fost spre nord.
Narvik este un ora  cu func ia de capital

zonal  în partea nordic . Aeroportul Evenes
este destul de departe atât de Harstad cât i
de Narvik, cu toate c  poart  numele celor
dou  ora e, ca identificare de aeroport. Am-
bele ora e sunt în direc ii opuse la vreo 50-
60 km de aeroport, iar ora ul Evenes se g -
se te pe malul altui fiord, în irat sub poalele
mun ilor stânco i.

a cum am spus, eram a teptat la sosire
de fiic -mea i de ginere, cu un Audi 6 break.
Acolo, dac  nu ai ma in  nu te po i descurca.
Trebuie s  mergi la shopping, unde este mai
ieftin, i cum în Lodingen - or elul lor, cu
ceva peste 3.000 de locuitori printre care i 4
români, pe lâng  alte na ionalit i cu statut
de azilan i, asista i de statul norvegian pe
cheltuiala lui timp de 3 ani (în general africani
i asiatici) , ai nevoie s  mergi ori la Harstad,

ori la Sordland, la vreo 60-70 km de Lodingen.
Drumul spre noua destina ie s-a desf -

urat ocolind o por iune din Fiordul de Vest,
fiord ce leag  Oceanul Atlantic de interiorul

rii în aceast  zon i care este circulat de
feriboturi, nave de linie, sau pescadoare.

Dup  ce am traversat fiordul peste un
pod impresionant i dup  o or  de mers sinu-
os  dup  miezul nop ii printre mun i, am ajuns
la casa copiilor, o cl dire cu parter i dou
etaje, construit  din bol ari de beton i cu o
suprafa  locuibil  de 240 mp.

 Ajuns în Lodingen, a teptam cu ner b-
dare s  descop r i alte zone ale acestei p i
ale Norvegiei. Bineîn eles c  cea mai mare
ner bdare era s  merg la pescuit, s -mi încerc
norocul, cum se zice. Ginerele a doua zi de di-
minea  a plecat la lucru, iar eu mi-am preg tit
o  lanset ,  am luat  o  saco  pentru  a  pune
eventualii pe ti i am p sit casa pe la ora
zece. Mi-a spus unde s  merg la pescuit, unde-
va pe un cheu în fa a atelierului unde lucra el.

Acolo era ancorat un pescador, a a c
aveam i ad post dac  începea s  bat  vân-
tul, foarte frecvent i pe aici ca i pe litoralul
românesc. Am f cut prima lansare i, spre
bucuria mea, am sim it primul atac la pe ti-
orul meu metalic de 60 grame, numit în ter-

men pesc re ti pilker. În scurt timp am prins
patru pe ti, fiecare în jur de 2 kg. Am sc pat
i al ii mai mari datorit  faptului c  nu în-

cepuse fluxul, apa era sc zut , cu o diferen
de vreo 4 metri pân  la suprafa a cheului.
Pe tele fiind greu, când se zb tea i se rupea
gura i-l pierdeam. În prima mea zi am prins
ase pe ti într-o or  de „vânturat” apa i,

mândru nevoie mare, am plecat acas . F -
ceam exact 10 minute pe jos.

Zilnic mergeam la pescuit, dar o f ceam
pe semi pescarul sportiv, îl eliberam dac  era
sub dou  kilograme, restul îl p stram pentru
ca s -l s rez i s -l usuc pentru acas .

A doua zi dup  ce a venit ginerele de la
munc , am plecat spre Sordland, un ora  mai
mare decât Lodingenul, aflat la vreo 70 de
km. Lodingenul este cap de pod, ca a ezare,
de aici mai departe nu po i merge. Pe ambele

i sunt dou  fiorduri dintre care cel din
spate se înfund  în munte. Or elul Lodin-
gen este a ezat pe malul stâng al Fiordului
de Vest, sub poalele muntelui. Casa copiilor
mei este a ezat  chiar sub stânca muntelui.
Mun ii nu sunt falnici ca la noi, sunt mai

run i i numai din granit. Copacii sunt rari
i firavi, coniferele predominând mai pu in.

Or elul se întinde pe o lungime de vreo
2 km, începând de la malul fiordului i urcând
spre munte. Au dou  magazine alimentare, o
gr dini , o coal  pentru copiii pân  în clasa
a V-a, apoi alta pentru cei de pân  la liceu, un
liceu cu profil pe meserii, un c min de b trâni,
cre , câteva hoteluri i o cl dire mare, colo-
rat  cu mult maro, cu preocup ri financiare
pentru întreg nordul scandinav, pân  în Es-
tonia, societate unde lucreaz  ca economist
i fiica mea.

Spre ie irea din ora  exist  o zon  rezi-
den ial  unde sunt construite case de va-
can , unele locuite permanent, ca i altele
ridicate pe malul fiordului din spate. Au o

Virgil STAN

Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine 59Anul IV, nr. 7(35)/2013



pesc rie, nave pesc re ti, o fabric  cu maga-
zin de plase de pescuit i un port cu ambar-
ca iuni particulare de agrement i pescuit.

Casele au culoarea predominant alb , dar
i gri, albastru, maro, ocru, sau alte culori com-

binate. Ce am descoperit interesant este c
multe nu au temelii din beton, ci doar ni te
pietroaie puse unul peste altul, la acela i ni-
vel, peste care se ridic  casa. Cade un pietroi,
cade casa. M  întrebam în sinea mea dac
aici nu sunt seisme. De ce nu le este team
localnicilor de mi rile tectonice ale acestei
zone muntoase?

Drumul pân  la Sordland este frumos. o-
seaua erpuie te un timp pe malul fiordului,
apoi se desparte de el spre stânga, intrând
printre mun ii înz pezi i pân  prin luna mai.
La poalele lor, pe suprafa a mai pu in înclinat
sunt numai bolovani mari de piatr , a eza i

 noim  de milenii, parc  ar fi rodul unei
ploi cu meteori i. Nu exist  nicio explica ie
logic  a apari iei lor a a cum sunt arunca i ca
din întâmplare peste tot, inclusiv în apa de la
mal, mai pu in adânc .

Pe traseu ne întâmpin  sate micu e, câ-
teva case de o parte i de alta a oselei, ma-
joritatea din lemn, vopsite viu colorat. Nu
exist  agricultur  în aceast  zon i nu a  pu-
tea spune cu ce se ocup  aceast  popula ie
rural . Este adev rat, to i au ma ini i pot
merge la un eventual loc de munc . În dreptul
caselor de pe malul fiordului erau b rci an-
corate la câ iva metri în ap  cu motorul pe
ele, sau f  motor ridicate pe uscat, lucru ce
denot  c  pescuitul este o ocupa ie i un mod
de via  normal al norvegienilor.

Sordlandul este frumos i mai mare decât
Lodingenul, posibil s  aib  vreo dou zeci de
mii de locuitori. Între timp a început i ploaia.
Aici exist  o succesiune a fenomenelor meteo-
rologice, ca într-un program prestabilit. Al-
terneaz  când ninsoarea, când ploaia, com-
pletat  cu vreme frumoas ,
soare, apoi vânt i nori. Nu am
avut o temperatur  mai mare
de 8 grade cât am stat în Nor-
vegia, dar nu sim eai asprimea
gerului. Uneori b tea vântul
iar apa fiordului se învolbura
ca la noi la mare.

Ast zi este iar soare. Trei
zile de la sosirea mea a fost
soare continuu. Chiar dac

pada de pe acoperi uri era
de peste jum tate de metru,
oselele erau uscate, f  nici

un pic de om t.
Am oprit aerul condi ionat

în living (în Norvegia de nord
cel pu in, înc lzirea se face
numai pe baz  de energie

electric , chiar dac ara este cea de a treia
exportatoare de produse petroliere din
Europa) i am ie it la plimbare prin localitate,
s-o descop r i s  fac fotografii. V zusem un
hotel mic care avea o îngr dire a cur ii din
stâlpi sculpta i, cum erau i obiectele de joac
pentru copii. Am aflat c  sunt aduse tocmai
din Thailanda. Me-rita deplasarea pân  acolo,

a c  am plecat.
Sâmb  diminea a am servit micul dejun,

ne-am b ut cafeaua i am pornit la drum. Nu
era una dintre cele mai frumoase dimine i, îns
era una obi nuit  pentru clima Norvegiei.

Plouase m runt noaptea, oseaua era
umed i cerul înnourat. Revedeam din nou
traseul pe care l-am f cut la sosirea în nord.
La ie irea din Lodingen, pe partea dreapt  la
câ iva kilometri, am v zut primii reni în origi-
nal. P teau la marginea unui pâlc de arbu ti
crescu i între osea i fiord. Erau vreo opt.
De la distan a la care se aflau, circa cincizeci
- aizeci de metri i viteza ma inii, nu am f cut
mare deosebire între ei i o capr . Erau gri-
cenu iu i nu prea mari. Oricum nu ca cei din
filme sau ilustrate. Ni te animale pl pânde,
slabe i obi nuite cu traficul i prezen a oame-
nilor ca i oile sau caprele noastre. Copiii mi-
au povestit c  au venit i în ora  f  a se te-
me de ceva. A a f cea i vulpea de pe muntele
din spatele casei lor. Cobora i o lua printre
case c utând de mâncare.

Dup  prima turm  am mai v zut i al i reni,
dar numai în aceea i zon , la câteva sute de
metri distan  între ei. Aici mai tr iesc i elani
dar numai în zonele împ durite. Norvegienii
le spun „mus” i îi poate vâna dac  au permis
i autoriza ie special  numai într-o perioad

a anului. Am mâncat acolo friptur  de elan i
de balen , preg tit  de fiica mea la cuptor.

Am v zut prima familie de elani când mer-
geam spre Evenes s -l prelu m pe un amic
din Ia i, invitat de ginere s  munceasc  împre-
un  la aceea i firm . De asemeni i când am

mers s  t iem lemne din p durea unui coleg
al ginerelui, am mai v zut câ iva elani ca i în
diminea a plec rii spre aeroport. Un coleg al
lui avea câ iva mun i în proprietate i dorea

 t iem arborii ca s i fac  pârtie de sky
board iar copiilor le trebuiau lemnele pentru
înc lzit casa. Au comandat în ar  central  pe
lemne, a a c i preg teau rezerva de com-
bustibil pentru iarna urm toare.

Am trecut de intrarea spre aeroport i ne
îndreptam spre ora ul Evenes în iruit ca mai
toate localit ile norvegiene, pe malul fior-
dului i sub mun ii care str juiau de o parte i
de alta întinderea de ap . Case joase, cu maxi-
mum dou  etaje, viu colorate, majoritatea din
scândur  a ezat  orizontal una peste alta sau
pe vertical . Temeliile la cele cu un nivel erau
în general buc i mari de granit. Rar desco-
pereai o temelie din beton. Totul aici este doar
stânc  de piatr  de culoarea vân .

Nu m-a impresionat ca ora . Erau doar
case f  cur i, a ezate f  nicio ordine, parc
fiecare unde a vrut s i-o ridice. Unele erau
frumoase dar nu deosebite. Dac  acoperi u-
rile nu erau noi, atunci descopereai un strat
gros de mu chi verde crescut peste scându-
rile acoperi ului.

La o intersec ie, un panou rutier ne in-
dica o localitate din Suedia despre care nu a
fi tiut nimic ca s  m  orientez. Nu amintea c
în acea parte este Suedia. Noroc c tiau co-
piii. Se vedea c  urc m pe munte deoarece

pada era pe versan i din ce în ce mai mare.
Am trecut i prin tuneluri dar nu a a lungi ca
în sud, doar de cinci sute de metri i erau prin
munte nu pe sub fiord ca acolo. Când ne-am
apropiat de grani , peisajul era deja glaciar,
lacurile dintre mun i erau înghe ate, pescarii

i încercau norocul la copc , iar amatorii de
sport se plimbau pe lacul înghe at bocn  cu
schiurile sau cu sky board-urile. Pe marginea
oselei sta ionau ma ini parcate în refugii,
sate în voia sor ii. Nimeni nu fur  aici sau

încalc  teritoriul ori propri-
etatea cuiva.

Am v zut ni te sta iuni
montane care se rezumau doar
la o îngr dire de c su e i
bungalouri acoperite cu z -
pada, iar printre n me i de
peste un metru descopereai o
gr -mad  de ma ini parcate.
Era weekendul i norvegienii
plecaser  de acas  pentru
toat  perioada week-end-ului.

oseaua pe partea Suediei
era dezam gitoare, numai gropi
i plombe. Parc  erai pe drumu-

rile noastre jude ene din zonele
uitate de lume, sau pe traseul
bulg resc dintre vam i Balcik.
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Vedere din Lodingen a fiordului i al mun ilor continuare în nr. urm tor




