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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

 
 

A treisprezecea   
   lună,  Thoth  
în calendarul Contact international 
 

 
Cine știe dacă zeii de sus  

vor adăuga la totalul de azi,  
ziua de mâine!  

Quintus Horatius Flaccus 

 
giptenii din lumea antică au 
folosit nu mai puțin de trei 
calendare între timpurile lor cea 

mai vechi din jurul anilor 3.000 Î.C. și 
până în timpurile când au fost cuceriți de 
persani la 525 î.C.. Primul era un calendar 
lunar sincronizat cu steaua Sirius (Siria se 
numea și Spdt or Sopdet, „triunghiul”; în 
greacă: Σῶ     So  this/), un calendar 
ecleziologic din douăsprezece luni ale 
căror durate difereau în funcție de 
lungimea unui ciclu complet lunar (29,53, 
unele luni fiind de 29 de zile iar altele de 
30 de zile). Din moment ce acest calendar 
lunar era cu 10 sau 11 zile mai scurt decât 
anul solar, a fost nevoie de o lună, a 13-a 
(numită Thoth) care să fie intercalată la 
fiecare câțiva ani. Sincronizarea cu 
răsăritul lui Sirius și inundațiile Nilului 
erau de asemenea criterii pentru 
înțelepții epocii. Al doilea calendar a fost 

un calendar solar, cu 12 luni de 30 de zile 
fiecare, plus 5 suplimentare zile 
epagomenale, marcate cu sărbătorirea 
zilelor de naștere ale zeilor Osiris, Horus, 
Set, Isis și Nephtys, câteva calendare 
mondiale bazându-se și azi pe acest 
calendar egiptean. Al treilea calendar 
apărut sub Ptolemei, în sec. IV î.C. s'a 
reconectat la fazele lunii, necesi-tând  încă 
o lună odată la cinci ani. El a intercalat 
astfel o a treisprezecea lună. În secolul III 
î.C., Ptolemeu al III-lea a încercat să 
introducă un nou calendar lunisolar, 
Alexandrian, utilizat și azi în Etiopia și 
folosit de către Biserica Coptă și de alți 
creștini din Etiopia și Eritreea. Fiecare, ca 
și azi, necesită din când în când măcar 
câte o zi la patru ani, dar sigur o lună 
măcar la treizeci de ani cât a acumulat 
revista noastră.  

Timpurile nu sunt prielnice artei, deși 
creatorii au timp în izolarea lor socială să 
comită opere. Virtualul nu asigură decât 
pagini de informare/dezinformare cu un 
caracter ocult, nu numaidecât ocult spiri-

E 
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tual cât intențional al forțelor întunecate. 
Și atunci reproduc din editorialul reviste-
lor de odinioară, repetarea situațională 
devenind obsedantă și parcă fără rezol-
vare: “De ce’i este frică intelectualului 
român ? De ce nu se implică ? Acum, când 
România are mai multă nevoie de a fi nu 
numaidecât condusă (talentul de condu-
cător nu’i este dat oricui), cât ocrotită de 
sfatul cărturarilor, aceştia tac. Sau marea 
majoritate se tem". Așa scriam acum 
douăzeci de ani când emigrasem în Noua 
Zeelandă, loc de refugiu și pentru revista 
noastră. Și continuam: "Temerea vine 
oare din spectrul reîntoarcerii şi 
răzbunării celor ce i-au folosit şi torturat 
fizic şi moral decenii de-a rândul ? 
Prudenţa le este sădită ca floarea cea mică 
şi rară din glastra ascunsă într’un balcon 
de bloc folosit drept cămară, uscător şi 
atelier de creaţie ? Unei atitudini clare în 
favoarea apărării drepturilor oamenilor 
(de care se loveşte pe stradă, la cozi, la 
întocmirea listelor de aşteptare  şi  pe 
care’i compătimeşte pentru hainele 
ponosite, decolorate, murdare sau spălate 
de prea multe ori) i-ar putea urma 
represiuni mult mai subtile ? Ştie el aşa 
ceva ? Simte sau atitudinea lui naşte 
dintr’o inerţie a îndoielii degeaba !?" 
Între timp s'au adăugat măsurile de luptă 
și protecție împotriva dușmanului invizi-
bil reprezentat de un virus constituit prin 
inginerie genetic și administrat în puncte 
cheie ale planete spre a determina o criză 
global de limitare a drepturilor omului și 
reducerii numărului de personae mai 
ușor de manipulate de oligarhia mondială. 
La douăzeci de ani de la Marea Revoluție a 
Speranței scriam încă temător:  

"Când îşi scoate scrisorile desfăcute 
din cutia de poştă (uneori boţite de aburi, 
alteori pur şi simplu deschise dar cu guma 
prezentând urma unei lipiri anterioare), 
când intervin cuplări accidentale ale 
postului telefonic în timpul convorbirilor 
cu prietenii de idei, întotdeauna, numai 
atunci, e semn că în familie ar putea in-
terveni ceva neplăcut. De aceea intelectu-

alul român nu vrea să aibă idei ? Ori 
mintea i-a fost tocită de atâta aur din epo-
cile metalelor preţioase ? 

 
 

 Timpul este prea lent pentru cei care 
așteaptă,  

prea iute pentru cei care se tem,  
prea lung pentru cei care se plâng,  

prea scurt pentru cei care sărbătoresc,  
dar, pentru cei ce iubesc,  
timpul este o eternitate.  

William Shakespeare 
 

Odinioară, pe pământurile vechii Dacii 
şi Tracii trăiau oameni viteji, cu o cultură 
covârşitoare şi care au determinat in-
fluenţe asupra popoarelor din jur şi 
asupra celor ce în mileniile de după 
Cristos au coborât din Asia centrală spre 
zonele mănoase ale Europei. Dacă e să’l 
ascultăm pe Densuşianu, strămoşii noştri, 
prin migraţie, au dat naştere civilizaţiilor 
ulterioare ale omenirii. Romanii găsiseră 
în aceste teritorii urmaşii lui Alexandru şi 
Zalmoxis, vorbind o limbă nu prea 
îndepărtată de latină (şi cum să fi fost 
când circuitul istoric se închidea prin 
colonizările imperiilor ?). Au venit peste 
ei valuri-valuri, cei ce nu le înţelegeau su-
fletul; s’au luptat cu otomanii, austro-
ungarii, ruşii care şi-au împărţit bucăţi-
bucăţi teritoriile latine din peninsula 
Balcanică. În vremuri de restrişte locu-
itorii pământului au fost nevoiţi să fugă, 
mai ales cei ce aveau comunicarea, care 
simţeau că poartă mesajul poporului lor 
în sânge, intelectualii. Celorlalţi, muncind 
cuminţi şi ascultători ce-ar fi putut să li 
se’ntâmple? Gândirea şi prin ea conştiinţa 
era duşmanul oricărui complot de geno-
cid naţional. Au fugit. Şi multe popoare ale 
lumii s’au mândrit cu realizările celor 
emigraţi (ca şi evreii, armenii, grecii...) 

De ce n’a înţeles intelectualitatea că 
trebuie să fie unită, mai ales că situaţia 
românească urma unei dictaturi antispiri-
tuale şi care se manifestă din ce în ce mai 
mult în aceeaşi direcţie totalitară? 
Nulităţile au fost promovate. Intelectualii 
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de marcă sunt îndepărtaţi (dizidenţi sau 
nu) și executați nu numaidecât fizic. 
Mediocrii au preluat conducerea unor 
instituţii de cultură. Minorităţile naţionale 
sunt lovite pe ascuns iar ele, în replică, 
lovesc pe faţă. De zeci de ani cuvintele 
acoperă realitatea, fiind uneori inversul 
acesteia. De ce îi este frică intelectualului1 
român?  De sărăcie?, de nevoi?, de imposi-
bilitatea de a’şi exprima gândurile?, de 
ciocanul care loveşte, loveşte pe oricine 
ridică capul prin cuvânt şi nu prin bani, 
iar el e mereu așezat pe o nicovală?  De ce 
preferă să fugă?  De ce e laş? Laşitate sau 
a rămâne pentru a fi distrus ar înseamna 
prostie?  

România va dispare! Indiferent sub ce 
formă acesta îi este destinul fără cărtu-
rari. Iar ei, purtătorii mesajului, mor, dacă 
nu au murit deja, pleacă dacă nu...”. Și 
preferă aspectele nostalgice ale diasporei, 
vărsându'și valurile furioase în oceanul 
lumii, cel ce înghite fluviile și mările, 
amestecându-le, globalizându-le, pierzând 
identitatea fiecăruia dintre noi. De aceea 
ar trebui să ascultăm cuvintele lui Nicolae 
Iorga: "Timpul schimbă florile câmpului, 
dar nu poate schimba strălucirea aurului 
din adâncuri".  

Mi-am luat libertatea de a edita acest 
număr jubiliar – 200 – fără a reprezenta o 
lună calendaristică, la fel ca la egipteni 
sau la calendarul gregorian, fiind o 
diferență pe care vreau s'o acopăr cu 
amintiri și să ne înconjurăm de prieteni, 
indiferent din care plan cosmic ne 
ocrotesc ei întru cultura și civilizația 
omului, locuitor antropologic de sute de 
mii de ani pe Terra și, poate, călător 
neostenit pe plaiurile Creației Divine din 
galaxiile cerurilor. 

● 

 
                                                 
1 Am o rugăminte – vorbesc de intelectualitea 
reală, fără să supăr parverniții și neaveniții, din ce 
în ce mai numeroși, în breasla celor cu har  

Marin SORESCU 
         
  
 Urez revistei ieşene de cultură Contact 
international viaţă lungă, cât mai   
multe contacte şi cât mai 
internationale, cu atât mai mult cu cât 
Iaşul, unde mi-am petrecut studemţia, 
este prin vocaţie o capitală a culturii -  
Toate drumurile duc la Iaşi ! 

 
 

 

Marcel MUREŞANU 
disecând planurile unei reviste de 
cultură independentă (1981) 
 

 

Care e unda ? Care e unda 

Care mă duce spre pendefunda 

Care e un da ? Care e un da 

Care mă duce spre Pendefunda ?? 
 

Festivalul Bacovia, 1983
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Rabindranath TAGORE 
 
 
 
 

Balada vieții  
trecătoare 
 
 
Un lung tren ne pare viata.  
Ne trezim in el mergand,  
Fara sa ne dam noi seama,  
Unde ne-am suit si cand.  
 
Fericirile sunt halte,  
Unde stam cate-un minut,  
Pana bine ne dam seama,  
Suna, pleaca, a trecut.  
 
Iar durerile sunt statii!  
Lungi, de nu se mai sfarsesc  
Si in ciuda noastra parca,  
Tot mai multe se ivesc.  
 
Arzatori de nerabdare,  
Inainte tot privim,  
Sa ajungem mai degraba  
La vreo tinta ce-o dorim.  
 

Ne trec zilele, trec anii,  
Clipe scumpe si dureri,  
Noi traim hraniti de visuri  
Si-nsetati dupa placeri!  
 
Multi copii voiosi se urca.  
Cati in drum n-am intilnit,  
Iar cate-un batran coboara,  
Trist si frant, sau istovit.  
 
Vine-odata insa vremea,  
Sa ne coboram si noi.  
Ce n-am da atunci o clipa,  
Să ne-ntoarcem înapoi?  
 
Dar pe când, privind în urmă,  
Plangem timpul ce-a trecut,  
Suna goarna VESNICIEI: 
Am trăit şi n-am ştiut. 

Rabindranath Thakur (în stranscrierea mai veche din bengaleză: Rabindranath Tagore) a fost poet, filozof, 
componist, muzician şi adept al mișcării Brahmo-Samai, care printre altele a forțat interzicerea arderii 
văduvelor în India.  
1913 a primit Premiul Nobel în literatură, devenind primul laureat Nobel din Asia.  
       Cum o fi ajuns această frumoasă poezie a lui la intrarea bisericii din Sădinca, jud. Sibiu, loc unde s-au 
pus bazele unei mici mănăstiri, condusă de părintele-călugăr David.  ? 

George GOLDHAMMER 
 

 LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    
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Aldo ROSSELLI 
 

Plăcintele de foi 
 

                           „Inima mea, pasăre a deşertului, şi-a găsit cerul în  
                         ochii tăi. 

                             Ei sunt leagănul zorilor, împărăţia stelelor…  
                         În fundul lor se pierd cântecele mele… 

                             Lasă-mă să mă avânt, în acest cer, în  
                         Imensitatea lui singuratecă!… 

                             O, lasă-mă să-i despic norii, să-mi desfăşor 
                         aripile  în solara lor lumină”. 

                                                               Rabindranath TAGORE 
 

oco, nu dispera; eşti frumoasă şi pe 
deasupra mereu tu eşti Coco: nu pot 
să nu iubeşti. Vei vedea, trebuie să 

vină, a întârziat doar un sfert de oră. Timp să 
mă privesc pentru ultima oară în oglindă: nu 
sunt deloc grasă, cu ochii întredeschişi aş 
putea spune că sunt chiar suplă; şi apoi dacă 
mă văd aşa, o ştiu şi gata, şi chiar şi el, pentru 
numele lui Dumnezeu, trebuie să mă vadă aşa 
dacă mă iubeşte; şi tocmai acest lucru este 
îndeajuns; mă iubeşte cu siguranţă pentru că 
sunt mai puternică decât el şi vai de el dacă… 

Deja douăzeci de minute; nu ştiam că sunt 
într-o dietă aspră, la ora aceasta; toată 
dimineaţa o creştere a autoconvingerii că sunt 
slabă m-a făcut să-mi iau ca mic dejun: 
douăzeci de ţigări, apoi am discutat banalităţi 
cu Gil la serviciu; vine sau nu vine, dar oricum 
abia la orele opt seara, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, am reuşit să mă simt slabă pentru 
el şi el nu vine şi dacă nu vine mai repede 
convingerea de a fi Coco slabă se va spulbera. 
(Se va transforma în fum). 

8759462: cel puţin aud vocea lui Sybil şi 
cu ea mă pot lua până când aud soneria de la 
uşă şi acest mod este unul de a slăbi niţel, de a 
elibera materie chiar dacă este vorba doar de 
cuvinte „Alo Sybil”. 

„Coco?” 
„Ce m-aş face fără tine? El a întârziat deja 

douăzeci de minute, înţelegi?” 
„Douăzeci de minute de întârziere? Cine? 

Sunt două luni de când nici măcar nu ţi-am 
auzit vocea. Începe cu începutul”. 

„Tu eşti singura care mă înţelegi, Sybil, 
comoară, Mark este omul vieţii mele, îl cunosc 
deja de două zile şi spune că sunt frumoasă şi 
ştie să vorbească şi să mângâie şi e foarte 
atractiv, un tip foarte masculin, sunt sigură că 

mă iubeşte şi sunt atât de fericită că începând 
de alaltăieri am început o nouă cură de slăbire 
formidabilă, de această dată când mă vei 
vedea nici măcar nu mai mă vei recunoaşte – 
oh Sybil, nu este minunat?” 

„Cine este acest Mark? Îl cunosc?” 
„Nu, dar îl vei cunoaşte, toţi îl vor 

cunoaşte, mă priveşte cu ochi mari căprui 
blânzi şi-mi spune Coco eşti frumoasă…în fine, 
înţelegi?… 

 
Sunt o nouă Coco, în fine, şi nu mai 

contează blestematul de serviciu şi plictiseala, 
puţinele invitaţii, acest apartament mic, 
murdar fără o mobilă decentă, niciodată o liră 
în plus, din nou două sute de dolari de dat lui 
Helen pentru avortul de anul trecut – sunt o 
Coco nouă, frumoasă, importantă, mă gândesc 
că am fost la Bloomingdale’s şi mi-am făcut un 
cadou foarte mare, uite-aşa, ca să sărbătoresc 
evenimentul: întregul set Chanel – ştii, 
parfumul, deodorantul, săpunul, spray-ul, 
pudra. Ar fi trebuit să intuieşti; când soseşte 
Mark poţi să stai liniştită pentru că, chiar dacă 
ai gusturi stranii trebuie să ai fler, 
întotdeauna este acest Chanel cu care mergi la 
sigur, chiar dacă cu nasul acela al tău rafinat, 
un pic curbat, foarte viril, miroşi totul, ştii 
cum sunt bărbaţii, în fine, sunt sigură că nu 
vei fi dezgustată – este important, nu crezi?” 

„Coco, lasă-mă să vorbesc…” 
„Fii atentă, trebuie să te las, acum vine cu 

siguranţă, mă duc la baie să mă retuşez”. 
„Vroiam să-ţi spun că… 
„Pa, pe curând, pe curând”. 
Iată, uite aşa, doar o umbră de roşu la 

colţurile gurii. Ce va gândi Mark de această 
baie. Bineînţeles, ar fi trebuit să înlocuiesc 
colacul W.C.-ului, este foarte scrijelit, dar să 

C 
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sperăm că este un tip distrat. Oh, tampax-ul. 
Mai bine că mi-am dat seama, îl voi băgat în 
debara. Mă gândesc că abia acum treizeci de 
luni stăteam încă cu mama şi ceea ce era 
neplăcut era că mama se comporta un pic 
straniu când venea prietenul meu, îl privea 
lung spunându-i cu vocea îngroşată de fumul 
de ţigară – se vede imediat că sunteţi un 
gentleman – ce studii aveţi? Acceptaţi sfatul 
meu, dacă puteţi încercaţi să intraţi în 
diplomaţie, veţi vedea lumea şi veţi cunoaşte 
oamenii – ştiţi, soţul meu, tatăl lui Coco, era 
prim consilier de ambasadă. 

 
Ce beţi? – Apoi îl privea din nou şi îşi 

punea mâna pe piciorul lui. 
-Cât de musculos sunteţi, chiar şi soţul 

meu… faceţi sport: baschet. Am ghicit? 
-Şi eu interveneam: - Dar mamă, eu şi Bob 

trebuie să ieşim, ţi-am zis de mii de ori că în 
America nu se pun întrebări, te rog să nu mă 
aştepţi trează. 

-Şi Bob, sau Allan, sau Dick mă priveau 
perplecşi; la sfârşitul seratei dacă fuseseră 
reţinuţi şi nu prea răutăcioşi le spunea că tata 
nu a fost niciodată diplomat, că a făcut negoţ 
alimentar la Kiev înainte de a emigra, că 
mama se ruşina pentru că trebuia să vândă 
salam, rămânea cât mai mult posibil în camera 
din spatele prăvăliei să viseze, era foarte 
frumoasă – se crede şi acum, nu? – şi dacă 
Bob, sau Allan, sau Dick vroiau să mă 
convingă să stau pe scaunul din spate al 
maşinii trebuia să spun da, că era trist ca o 
doamnă aşa de frumoasă şi rafinată ca mama 
mea să fi avut o viaţă atât de grea, fără să mai 
spună că era o bătrână un pic ameţită care le 
atingea piciorul… să mă fac că văd că ei 
gândesc, şi doar atunci pe scaunul maşinii mă 
lăsam un pic purtată prefăcându-mă că nu-mi 
dau seama de acele degete care se apropiau, 
se apropiau, se apropiau. 

Acum sunt patruzeci de minute; 
PATRUZECI DEMINUTE! i s-a întâmplat ceva, 
nu sunt sigură, a sfârşit sub o maşină, este 
mort şi nu mă va mai privi în ochii săi mari 
căprui blânzi; fără să mai fie privită de ochii 
săi mari căprui blânzi noua Coco va înceta să 
existe, şi ea, sub roţile maşinii. 

Dar poate doar a făcut-o o dată şi (nu 
vreau să cred) s-a răzgândit; pentru el Coco 
este grasă pentru că nu mă iubeşte şi pentru 
că nu ştie să mă vadă cum sunt ca fiinţă 
înăuntru: slabă, chiar slăbuţă şi un pic 

exaltată; atunci este un cretin ca toţi ceilalţi; 
sper să i se fi întâmplat ceva (un accident), am 
speranţe, vreau să cred că a murit ucis. 

7770365: 
„Alo Beth trebuie să te întreb ceva, 

răspunde-mi repede, te rog din suflet să nu 
vorbeşti răspunde-mi doar la întrebare”. 

„Ce întrebare? Dar de ce eşti atât de 
agitată Coco?” 

„Mai ai şi alte întrebări? Dar, dacă mă 
găseşti grasă, nu?” 

„Am vorbit de milioane de ori despre asta 
ştii foarte bine punctul meu de vedere…” 

„Nu mă interesează punctele de vedere, 
vreau doar să ştiu adevărul adevărat…” 

„La telefon? Coco mărturiseşte că te-ai 
îndrăgostit, chiar dacă de data asta nu ştiu de 
cine, şi că ai nevoie să-ţi spun că eşti slabă şi 
frumoasă: ca de fiecare dată”. 

„Credeam că-mi eşti o prietenă, dar de 
fapt eşti invidioasă şi nu vrei să admiţi că pot 
place bărbaţilor”. 

„Coco, vroiam să-ţi spun că eşti slabă şi 
frumoasă, gândesc asta cu adevărat, nu 
glumesc; încearcă să te calmezi”. 

„Acum sunt sigură că nu-mi eşti prietenă, 
pentru că dacă o prietenă spune că sunt slabă 
şi frumoasă o cred dar simt că o spune doar ca 
să mă simt la fel de grasă, nici un gram mai 
puţin şi de aceea vreau să-ţi spun că eşti o 
femeie murdară, ipocrită, care vrea să mă 
demoralizeze şi mă căiesc pentru ocazia aceea 
în care am fost la Flick să mâncăm îngheţată 
triplă cu frişcă şi când m-am destăinuit ţie şi 
ţi-am spus totul despre mine aşa încât tu azi 
mă trădezi şi cu viclenie spui că sunt slabă ca 
şi cum nu ai şti că mă simt grasă; eşti mai rea 
decât un ucigaş acum că sunt disperată pentru 
că Mark a întârziat aproape o oră; ah, cât sunt 
de nefericită”. 

„Dar Coco…” 
„Du-te dracului, nu vreau să te mai văd”. 
 
Iată, acum se întâmplă ceea ce se întâmplă 

întotdeauna când sunt singură pe lume şi simt 
că mor. Moare fericita mea inimă slabă care îşi 
ia sarcina de a comprima grăsimea şi care o 
eliberează pe adevărata Coco cea slabă, atât 
de adevărată încât o văd în oglindă, o vede 
Mark, o văd toţi şi renaşte ciuperca lipicioasă 
malefică a obiectului Coco, viziune obtuză a 
proştilor care văd doar materia grasă pentru 
că asta este tot ceea ce creierele lor seci pot 
concepe şi sună condamnarea mea eternă: 
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simt că se umflă ca un balon în închisoarea 
întunecată şi rău mirositoare a propriei mele 
grăsimi adevărate, frumoasa, fericita Coco 
moartă prin asfixiere. 

Ultima dragoste adevărată să zicem, o zi 
târzie de toamnă, plouă intermitent, rafale 
puternice de vânt pe Strada 104 Vest, eu de 
unsprezece ani care merg în parcul desfrunzit 
şi trist, nu este nimeni cu cine să mă joc şi 
apoi o lovitură pe spate, este Peter, ochi 
căprui îndărătul ochelarilor care te roagă 
respectuos, care întotdeauna au rugat 
respectuos de trei ani din banca a cincea şi în 
pauza de prânz şi întotdeauna fără excepţie 
poate că este un efect optic al lentilelor care 
fac ochii să implore, dar în acea zi pe strada 
104 nu este efectul optic şi Peter cere cu un 
glas dulce doar un moment; în pivniţa casei 
abandonate de pe colţ nu ne vede nimeni, te 
rog; inima îmi bate puternic, nu mai sunt 
dezgustată, spun că nu o voi mai face 
niciodată cât voi trăi, dar ruga ochilor căprui a 
lui Peter mă ghidează şi ne aflăm în pivniţa 
umedă de pământ şi gunoi şi ca într-un vis 
dintr-un vis mă dezbrac pentru a deveni 
viziunea visului lui Peter care chiar şi în vis 
are ochii rugători în întunericimea pivniţei şi 
eu albă nuditate îl fac să se bâlbâie în fericirea 
sa care se termină după trei ani de priviri 
imploratoare de dindărătul lentilelor, chiar 
dacă este doar un efect optic şi cu totul nu 
durează mai mult de două minute şi suntem 
din nou pe strada 104 cu vântul care mă 
împinge în parc şi Peter cine ştie unde. 

Nu am mai ştiut nimic până ieri când am 
întâlnit-o pe bătrâna sa mamă pe stradă; 
aproape plângând mi-a spus că Peter era sub 
arme dedoi ani în Germania la Frankfurt şi nu 
i-a mai scris. 

411: 
„Domnişoară, îmi daţi numărul 

Comandamentului american la Frankfurt?” 
„Închideţi, vă vom chema de îndată ce se 

va elibera linia”. 
Cred că am adormit. Sună telefonul. 

Dumnezeule, este ora trei noaptea, cu Mark s-
a terminat, trebuie să răspund, acum nu va 
mai veni nimeni să mă scoată în oraş, 
continuă să sune, închisă în casă pentru tot 
restul vieţii mă voi îngrăşa ca un purceluş de 
India: într-un târziu Coco tunsă ca litera O a 
numelui său; e sfârşitul, e sfârşitul, e sfârşitul, 
e sfârşitul. 

„Alo, cine este?” 

„Aveţi Frankfurt –vorbiţi”. 
„Peter, tu eşti?” 
„Vorbeşte locotenentul White:: ce doriţi?” 
„Trebuies ă vorbesc cu Peter”. 
„Peter?” 
„Peter Lichtenstein, simplu soldat, cred; 

sunt Coco, din New York, daţi-mi-l repede, mă 
costă enorm”. 

„Precizaţi-mi detaşamentul. Colonelul nu a 
sosit încă la birou şi personal nu cunosc nici 
un Lichtenstein. Telefonaţi mai târziu”. 

„Nu pot să telefonez mai târziu, aş plăti 
teribil de mult, este 30 de dolari minutul, vă 
spun”. 

„Ce?” 
„În fine să zicem că nu e Peter. Când 

aveam unsprezece ani m-a convins să cobor 
într-o pivniţă şi a fost unica dată când am fost 
fericită. I-am telefonat ca să-i mulţumesc”. 

 
„Domnişoară, Coco – pot să vă spun Coco? 

– luaţi primul avion şi veniţi aici. Avem o 
pivniţă frumoasă (o pivniţă nemţească sper că 
nu aveţi nimic împotrivă) în apropiere şi dacă 
veniţi cu mine vă promit să vă fac şi mai 
fericită decât aţi fost cu Peter”. 

„Eşti un soldat prost şi vulgar şi îmi pare 
rău că m-am destăinuit ţie. Te voi denunţa 
superiorilor dumitale şi-ţi va părea rău”. 

„Aici muncim, ce credeţi? Nu mă faceţi să-
mi pierd timpul. Bună ziua”. 

„Iar ore şi ore până în zori, gând imposibil. 
Mi-am umplut acest timp cu fericirea distrusă, 
sub forma unor imagini gelatinoase dealtfel 
C2H2 a frişcăi; nu mai suport să fiu singură în 
liniştea asta uriaşă. Întunericul adipos, mă 
strânge în îmbrăţişarea sa fleşcăită, în curând 
voi urla, voi face ceva ireparabil; sau mai bine 
voi pune o ulcică cu apă pe foc şi voi sorbi cu 
lăcomie o ciocolată caldă; voi aluneca pe gât 
ostia plăcintei cu foi a Grasului Mântuitor care 
mă va înălţa plânsă şi înfrântă în Paradisul 
viermişorilor dezumflaţi, canonicilor naivi 
până la leşinul final al Slăninii Absolute a non-
existenţei, pentru totdeauna şi pentru 
totdeauna în eternul dureros şi neliniştit al 
Dietei Finale.  

 
Dacă în ceruri există un Metrecal 

omnipotent şi binevoitor căruia  să-i fie milă 
de Coco, care împarte pe pământ slăbiciunea 
şi esenţa înlăturând pentru totdeauna 
răutăcioasele Proteine şi Carbohidraţi 
mincinoşi în galaxiile pierdute unde untoşi şi 
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unsuroşi vor veghea până în Ziua Judecăţii de 
Apoi. 

Şi acum îmi voi pune pe mine rochia 
scurtă roşie pe care Sybil, Beth, mama (şi 
uneori chiar Mark, trebuie să admit) şi toţi 
ceilalţi care nu au ştiut niciodată să mă 
iubească dezinteresat (- Dar poţi face cum 
vrei dragă, eu vroiam doar să-ţi dau un sfat -) 
şi cu cruzime au sugerat să nu mă mai îngraş; 
acum mă îngraş, pentru că adevărat, în 
momentul în care mi-am propus în mod 
solemn să mor ar fi obscen să fiu şi în propria-
mi moarte aşa cum toţi ceilalţi m-au văzut 
mereu, fără să mai spun de zvelteţea spiritului 
meu care a ţipat întotdeauna: nu, nu, nu şi din 
răsputeri a luptat împotriva abuzului opiniei 
generale. 

 
Mândră ies din casă la orele 3 noaptea pe 

strada pustie şi în câteva secunde ajung la 
Patiseria Franceză din colţ, pâlnie veche a 
tentaţiilor mele; iau o cărămidă şi o arunc în 
vitrină. Încalec ramele şi pătrund traversând 
marea gaură, cu o forţă neaşteptată mă târăsc 
plângând de-a lungul rândurilor bine 
ordonate cu sute de plăcinte. Genunchii şi 
pieptul    s-au înfundat în prăjitura cu cremă, 
se afundă în plăcintele cu foi, se afundă 
disperat în bezea; dar continui. Sfărâm 
bariera dulciurilor (nouă dolari şi nouăzeci şi 
nouă de cenţi) cu şapte straturi şi ajung în faţa 
unui enorm cuptor din a cărui căldură 
potrivită ies în fiecare dimineaţă 
nenumăratele delicii. Deschid uşa grea (după 
ce am aprins flacăra) şi în întunericul rumen 
îmi bag capul repede urmat de întregul corp. 
Ghemuită în poziţie fetală aştept liniştită să 
mă transform într-o enormă şi indigerabilă 
Plăcintă cu Foi. Câteva clipe visez ieşirea 
sufletului meu moale, sentimentul îndesat al 
vinovăţiei care va perfora duodenul lumii. 

Dar aud sunetul unei sirene, scârţâitul 
frânelor, voci de oameni. Au deschis, mă trag 
afară… 

„Lăsaţi-mă, vă spun, lăsaţi-mă să mor…” 
Mi-au spus – Cine-i grăsana asta nebună? – şi 
acum mă aflu în duba care goneşte cu viteză 

către comandamentul poliţiei. Cred că îmi vor da 
trei zile de arest şi o amendă. 

Traducere: Atena Gavrilă, 
 Liviu Pendefunda 

 

 

Luigi ATTARDI 
 
 

 

Sidelong 
landscape 
 

 
Ah Manhattan, with your   
                                    condominiums  
Taller than Tuscan hills and hill- 
                                             top towns,  
With your mighty colums, none in  
                                                       ruin!  
 
I stood inside you with just  
                                          drawers on,  
Battling words and silence. From  
                                       the radiators  
Siphons let aut steam superbly  
Into my wife’s and my one room.  
She insisted on sincerity, i, on  
                                                     truth:  
In the blast blades were ultimately  
                                             produced.  
 
I leftlike a’missile from Baikonur.  
 
Judging from my feelings now and  
                                              what i see  
Contemporary history begs more  
                                                humour!  
 
I shall retire to the Black Forest,  
Spend timeamidthe pine and   
                                                   books. 
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Jacob ISAAC 
 

 

 

Sense of Enigma 
 
She stared and said! 
Evaporation of emotions … 
Erupting and diluting the events 
Can we prove the frothy 
Timidity of time … 
 
My sense of enigma 
Her crude leverage of reasoning 
clusters 
Provoke me to respond 
Her penetrating eyes prevent my 
tips 
 
She murmured!  Evaporation of  
                                             desire! 
She stood and nodded … 
Tickling the map of my mind 
Pricking the lap of my impulses 
But the change of chastity 
And the relocation of certainty 
Wiped my ego and elevation… 
 
She said, let us make a trip 
To the map of aspirations 
 
Where we sit and pat our theme 
 
There we pay the levy of leisure 
There we roar and rare the rate. 

 
 
 
 

 

Poetic message 
 

The art of conditioning 
the power of rolling sense 

the divine promises 
“WORD was GOD” 

The moving sense of the enigmatic 
Steering manifestations 
Emerging the elevations 

Still calling to read and range 
To capture for peace and transformation 

The insight of  self-actualization 
The great Dr.Pendafunda 

The artist of the mesmeric universe 
Largely shaping the art of sharing 

Through “CONTACT  INTERNATIONAL” 
Word is the word of God 
Let the horse of the king 

Move around without any 
Interference 

Thirty transforming years 
Flowing the streams 

Through Dr.Pendefunda and team 
When the theory of greatness and peace 

Changing the date and age 
Dear the word power the way 
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Conditioning of fantasy 
 

 

 
Tracking the conditioning of fantasy 

And remarkable shades of excitement  

There regime my curtsy votes for tuning 

Here emerge the primitive privilege of polarity  

Sensational selectivity of rhythmic imbalances 

Fluke of paradoxical timer of habits 

Any where there, my contract for life and legacy  

Away from ambiguous allergies of feelings! 

There the mind, navigating and memorizing 

The moment of living art. 

Tremor of tyranny negating the pneumatic impulses 

Thriving the hearing images 

There the sight of sensational evolution 

Amusing alertness for comfort and concern 

Tense the narrow bridges of tranquility 

Fencing and nurturing the liberty of cheer 

There you stare and spare the shroud  

There you fairly share the scales 

Immune the proud and crowd of age  

Within the large lamenting nap 

Cheer the law of self image  

Fear the wearing verdict shame 

Here the vague and game we play  

Dear the yard of limit the mark 

Where the drowsy tuning hat  

Alert amazing change of age  

Gear to go we share to go  

There we tune and dear we reach.  

 
 
 
 
 

George Gavrileanu 
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Translation to Hindi: Kalpana ka anukoolan by Asha Ponnachan 
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George GOLHAMMER 
 
 

Toamna târzie 
 

 
 
 

epet! Scriu pentru mine folosind 
„filtrul selectiv" din creier care ne 
ajută să uităm ce a fost rău şi să 

facă mai mult loc în a reţine ce ne face 
plăcere să ne reamintim în continuare. 
Pentru cine priveşte imaginea ataşată 
acestor rânduri scrise, presupun că 
„lăcusta" aşezată pe firul uscat de al unei 
flori, nu îi  spune  nimic.  Consider  că  este  
normal, dar  eu privind-o mă simt iar tânăr. 
Trăiesc atât de viu acele amintiri! Povestea 
începe într-o zi minunată de toamnă... în 
vremurile când mai aveam obiceiul să 
hoinăresc prin pădure. Stăteam acolo, în 
mijlocul ei, cu ochii deschişi, culcat pe 
pământul încălzit încă de razele soarelui, 
acel soare care îşi pierdea puterea în fiecare 
zi cu cât iarna bătea mai puternic la uşă! Acel 
pământ călduţ, care ne hrăneşte şi ne 
primeşte când trecem în veşnicie, îmi făcea 
bine, îl simţeam aşa de bun, atât de 
prietenos, de parcă am fi fost un singur corp! 

 
Priveam cerul albastru pe care se plimbau 

norişori albi ca nişte miei albi jucăuşi. Sus la 
înălţimea copacilor mai cânta încă 
„ciocârlia"! Şi ce mult îmi plăcea s-o aud! Mă 
bucuram ca un copil că nu plecase  încă  spre  
ţările  calde...  Sunt  o  enigmă, până în zilele 
noastre, locurile unde migrează această aşa-
numită de ornitologi „Alauda arvensis”, 
reprezentantă a ordinului „Passeriformes”. 
Unii zic că prin munţii Atlas, munţii din 
nordul Africii... Ciocârlia  este  singura  
pasăre  ce  poate  cânta  în zbor!  De  fapt  
nu  cânta  niciodată   pe   crengile 

copacilor. O văd, mică, deasupra capului... 
Se opreşte din zbor, adică nu avansează şi se 
transformă parcă într-un „elicopter” 
înaripat. Îmi face impresia că se uita de sus 
la mine şi îmi cânta doar mie.  Ce  sentiment  
minunat!  Prin  cap  îmi  trece 

„Povestea ciocârliei” din volumul „File din 
cartea naturii” de Ion Agârbiceanu. Se zice 
că Lia ar fi fost o frumoasă fată de împărat. 
Ea avea o voce atât de minunată încât însuşi 
Soarele s-a îndrăgostit de ea! Desigur că şi 
Lia s-a îndrăgostit de luminosul Soare! Toată 
ziulica se uitau unul la celălalt cu multă 
dragoste. La un moment dat a vrut să plece 
acolo sus la iubitul ei Soarele... Dar nu putea! 
O bătrânică pe care a întâlnit-o pe drum, 
având puteri magice, a transformat-o într-o 
păsăruică! De atunci ea zboară în  înaltul  
cerului  pentru  a  fi  cât mai  aproape  de 
iubitul ei, Soarele. Îi cântă atât de frumos 
încât acesta uită câteodată să mai apună! 
Iar eu, întins pe spate în iarbă, o ascultam 
cu nesaţ, cu dragoste şi cu admiraţie! 

 

 
 
Dintr-o dată dispare... şi ciocârlia şi 

soarele, care se ascunde într-un nor... Mă uit 

R 
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în jurul meu, prin iarbă uscată. Furnicile mai 
caută hrană pentru iarnă ce sigur va veni în 
curând. Câte un fluture mai mic, de un  
albastru pal, parcă  fără puteri, zboară 
ostenit căutând câte-o floare, fie ea şi ofilită, 
pe care să se aşeze şi să îşi tragă sufletul! În 
stânga mea observ o tulpină firavă cu două 
rămurele la capăt cu câte o floaricică care a 
început să chelească pierzându-şi o parte 
din micile petale. Petalele s-au ofilit, puful 
lor a încărunţit... conturându-se doar 
punguţa cu seminţele, dovadă că s-a consolat 
cu reala lege a naturii care o va adormi sub 
zăpadă până la primăvara viitoare când 
viaţa se va trezi din nou iar micile bobiţe 
vor germina transformându-se în alte flori 
minunate. Uitându-mă cu milă la planta 
necăjită... observai cum o mică lăcustă 
vroia parcă s-o înveselească aşezându-se pe 
tulpina ei pe care o clătina de zor, parcă s-o 
reînvie! Îşi freca picioruşele din spate ca un 
arcuş de vioră dar nu reuşea să scoată niciun 
sunet. Poate obosise, sau poate  nu  mai  avea  
sacâz!  Sau  poate  venise  şi pentru ea 
toamna... M-am gândit să nu le las să piară... 
şi le-am luat acasă! Am luat deci cu mine 
tulpina cu cele două fire  de floare 
îmbătrânite şi lăcusta şi le-am imortalizat în 

răşină sintetică... (vezi foto) Am considerat 
că aşa vor trăi peste veacuri! Din colţul 
ochiului parcă îmi curgea o lacrimă de regret 
după frumoasa natură. În gând recitam 
cadenţat  o  poezie  rămasă  în  memorie  de  
pe vremea când eram copil: „Cri, cri, cri/ 
Toamnă gri/ Tare-s mic şi necăjit!”. 
Topârceanu, parcă!  Și eu simţeam în suflet 
că sunt necăjit... că vremea trece cu mare 
viteză. Tempus Fugit! 

 
Dinspre pădurea pe care o lăsam în urmă 

adia un vânt  slab  ce  aducea un  miros  
minunat  al naturii pregătite de culcare 
până la primăvara viitoare. Dar parcă 
auzeam codrul din spatele meu murmurând 
şi dânsul o poezie tristă: „...Ziua scade, 
noaptea cre- şte/ Şi frunzişul mi-l răreşte./ 
Bate vântul frunza-n dungă/ Cântăreţii mi-i 
alungă;// Bate vântul dintr-o parte/ Iarna-i 
ici, vara-i departe./ Şi de ce să nu mă plec,/ 
Dacă păsările trec!/ Peste vârf de rămurele/ 
Trec în stoluri rândurele,/ Ducând 
gândurile mele/ Şi  norocul  meu  cu  ele//.  
Cât  de  frumos  vorbea codrul cu marele 
bard... Eminescu! 

 
Cezar  Sterpu 

Negoiţă IRIMIE 
 

Scrisoare  
deschisă 
 
    Domnule Negoiţă, am zis 
    Ar fi cazul să scriem o carte; 
    Tristeţea cernelii, vezi, curge 
    Ca şi un viu compromis. 
 
    Greierii’ţi cântă osanale’n livezi 
    În loc să taie în ocnă sare; 
    Dă drumul din părul vâlvoi ca să  

zboare  
    Roiul albinelor de stup ţigănesc 
    Dă foc brichetei stelare, nu vezi 
    Cum toamna iscă în ramuri 
    Incendiul gutuilor dumnezeiesc ? 
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Ion Alexandru ANGHELUŞ 
 
 

Poetul 
 

 

Un poet a murit tânăr. Cainul lui - 
scumpa soţie. Sângele ? La fel de tare 

ca alcoolul. 
Acum firul de iarbă agresează raţiunea. 
Într-o scoică, un oarecine. 
Picioare de capră lungi, la o nimfă 

asiduă. 
Port un copac în memorie. Are văi de agate 
în jur. Torc furci de aur lângă zvonul 

frunzei. 
Prospeţimi de vârste suie în umbre 
cu coiful de aur. Începe furtuna 
vegetalului. Prodemonie, e cazul să ne 
întrebăm vinovaţi 
despre văzduhuri şi o sărutare. 
Serafica iarbă-i primejdie sigură. 
Florile au clitorişi aurii. 
Ca un dinozaur vuieşte un fag. 
Cheamă fulgere şi trăznete simandicoase. 
 
Cu sceptru-n mână, brazii dirijează 
invazii de gregar nelimitate. 
Cuvântul însă-i frate cu seninul 
şi cu resorturile raţiunii. 
 
De vâsc şi sfântă, simplitatea 
primejdioasă e precum vulcanii! 
 

* 
"Scrie-mi la fereastră cădere 
"şi pe clanţa uşii un surâs, 
"pe perete aşteptări de miere 
"şi în căni arome de cumâs... 
"Voi visa că suntem într-o iurtă, 
"lângă foc, pe unde zburdă cai, 
"când e luna coaptă ca o turtă 
"şi ţi-e sânul ca un măr de rai... 
"Mursecat de gura mea ţi-e trupu', 
"căci mi-e dorul aspru ca şi lupu'!" 
 
 
 

 
 
 
 
 
..... 
 
Ci derbedeii dansează în jurul roşkovanei 
Henrike. Iau dintr-o băltoacă halbe tulburi 

de bere 
şi-i spală ţâţele uriaşe. 
Pare o regină Mab a prostituţiei, 
dar e numai zeiţă a fecundităţii... 
 
Dincolo, în aer, sângele curge din trupul 
rănit al fiilor carpatici. 
E o vale rumenită pe cer. 
Rămânem 
prin vocaţia 
eternului! 
Mai departe, lupta dintre Kronos şi Uranos. 
Şi fiica Haosului agresată fără încetare 
de cea "care pune capăt la toate"! 
Cumplită moştenire a lui Nyx! Dar să nu 
fim nedrepţi. 
Acum, recent, Moartea se duce 
la şcoală. Are ghiozdan şi tăbliţă. 
Nu-ntârzie neam şi poartă fundiţe albastre. 
Se joacă-n recreaţii voioasă. 
Apoi se pune cu dinţii pe carte. 
Se străduieşte s-adopte nomenclatorul 
noilor boli! Aleluia! 
Pierdut, din ierni: 
- Adevăr grăiesc vouă, scandinavi! Începe 
iarna Fimbul! Fiţi uniţi. Prin voi se poate 
prelungi Întregul! Opriţi cerescul haos! 
 
Şi pasărea se leagănă în ger. Asko şi Emble - 
ngână tremurând: 
 
"Coşmarul lung îmi pare... 
"Ce vis nebun! Mă scutur... 
"M-a săgetat păcatul 
"Ca gerul un biet flutur. 
"Şi aripile mele, 
"Pudrate stau şi plâng, 
"Lângă un râu de sânge, 
"Bolnav, pe malul stâng. 
"Săgeata morţii zace 
"Lângă lumini de astre, 
"Din care curg puroaie 
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"Şi flăcări lungi albastre. 
"O mână-mi stă de piatră. 
"Şi gândul plânge rupt, 
"Pedeapsă nemiloasă, 
"Vuind pe dedesubt! 
 

 
Traian Mocanu 

..... 

 

* 
În pădurea scheletelor lungi, 
în care-i legat Murgilă faţă-n faţă cu 
De-cu-seară - 
cunoscui ilustrissima teamă 
de timp. Stătea-ntr-un zemnic foarte-ngust 
istoria şi lamentându-se privea 
spre 
vegetaţii... 
Acestei ierbi migratoare îi cresc 
viu picioarele şi mâinile; toţi o înconjoară 
cu sufletul lor ca pe-un semn; silabă cu 
silabă aduce la suprafaţă sufletul celor duşi; 
ea nu are nevoie de slavă; îndeamnă la 

sobrietate 
coborând în arenă; ne spune cum să-i urâm 
pe cei vii şi cum să-i dăm uitării pe morţi... 
 
- M-am prefăcut într-o operă 

fabuloasă, nota. 

Se gândea pe sine egal cu Yahweh. 
Numai el se retrăsese-n miracol, 
vestejind ramurile realului de câte ori 
îl căutase; 
Sofisticată, gheara lui scormonise misterul. 
Peste talazurile căutării - 
nici o barcă de certitudini. 
Cu glas de hienă, o nebunie îşi strigă 
groaza; vârtejuri se stârnesc în pustiuri 
de vis. Şi vecin cu Rimbaud, stihuitorul 
descifrează un 
TEXT APOCRIF DIN BYRON 
Grăit-a domnu-n slava cerească şi a zis: 
- Perfectă mi-era lumea adăpostită-n vis. 
Planetele sublime simfonice rotiri 
Scriau pe-un cerc de vară cu faţă de safir; 
Sori de argint foc palid adăposteau smerit 
Şi fluvii de lumină treceau prin timp de 

mit... 
Zburau în cete păsări cu aripi de petale, 
Jucându-se sfielnic pe văile astrale; 
Îngeri puneau piciorul şi-l umezeau în iaz, 
Şi-şi răcoreau în unde candidul lor obraz... 
Dacă treceai spre cerul lui Marte, către zori, 
Te-ntâmpinau cu cântec şi surâzând trei 

sori. 
Pe Venus era floare amirosind a miere 
Şi cedrii suiau falnici înalta lor putere; 
De catifea, nisipul din plajele de aur 
Te adormea-n miresme de mirt, de crin şi 

laur; 
Pământul era raiul cu patru fluvii mari, 
Cu codri (de smaragde şi-agate) seculari. 
Cădeau din ramuri frunze spre a-nflori-n 

rubin 
Şi-n sculuri de mătase din firul cel mai fin... 
Singurătăţi (cucerbii) călătoreau spre ape, 
Păscând lângă cerboaice oprite să se-adape, 
Păuni cu cozi în jerbe şi crestele oranj, 
Se încâlceau în ierburi de cimbru şi de franj. 
Adam şi Eva tandri în goliciunea lor 
Se mângâiau pe ţâţe fără dorinţi şi dor 
Şi când din ceruri luna-i chema pentru 

culcare, 
Dormeau ca pruncii candizi pe sfinte 

mădulare! 
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Antonietta Dell’ARTE 
 

 

Corp în agonie şi voce în 
dialog cu moartea 
 

 
în mine 
celulă îndărătul celulei  
se stinge  
membrana sa de nuclee  
nici o pulsaţie  
se sfârşesc poemele amebeice   
pe schimbătoarele amoebe  
ca frunza  
din vârf la margine  
la inima bărbatului /inimă  
sfârşitul abuzat deviat  
membrane filamente  
muşchi la maximum  
fără fluenţă 
 
după prima rătăcire  
lumini ziua în creier –  
vede verdele clar  
dincolo cioburi şi plânge  
ca un copil neajutorat  
să recompună jocul  
articulaţiile se opresc  
greutatea-i pe picioare  
picură ochiul  
în cenuşiul dens al impotenţei  
aripă uscată pe pământ 
    
dar tu nu te înălţa semeţ 
pentru aşa puţin pentru al tău  
să păşeşti ocolind  
cu albul egal al chipului  
ce nici măcar nu preţuieşte  
de-ţi împrumută pudră şi ruj  
corpul vrea să te-mbrace/ să se-mbrace 
în clown să râdă împreună  
încă o dată  
acum când ochii  
fac jocul micilor gesturi  
 

 
purtând zboruri şi mirosuri de pe 
pământ  
mişcarea picurilor de miriapod  
nenumărate picioare ale sale  
ce zboară  
în inimă e un soare  
învinge zece la unu 
 
nu vei găsi acel corp în derută 
când fi-va ora 
vei şti că-n adânc 
nu eşti tu să ne dai 
timpul maturării 
dori-va să facă o partidă  
tu semnele stelelor 
el versurile şi rimele rădăcinilor 
 
dori-va să te poarte în circul său 
spre a te face să dansezi 
în locul măgăruşului 
istovit şi bătrân 
/sau eşti obosită şi tu 
având de milenii 
pe umeri furia 
nici cunoscute primăveri 
nici soarele pe plajă 
acel corp de abanos 
va plăti contul 
şi tu pe-al tău când 
îţi va da mâna fără ură 
iar în adânc nu amăgeşti pe nimeni 
şi nu râzi după sfârşitul său 
ca acel ce-a stat alături 
îşi face semnul crucii 
de data asta – 
nu a simţit 
bătând la poarta sa 
                                       

    Milano, 9 noiembrie 1979 
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Corp în venin 
în cupa 
fanteziei 

lui Michele 
 
virus înghit  
ultimii fiori  
şi razele zilei  
în prima linie învingătorii  
alte baricade  
fărâme de cuvinte nălucă 
Antonia are degetele de împăcare 
ramuri împietrite de ger 
vrăjitorie ce stăruie  
să le devasteze sângele 
ce tristă e Antonia 
în faţa cupei fantezie 
licoare ca zăpada caldă 
vâscoasă în gură de vânt 
atentă ochii se închid atentă 
ca totdeauna Antonia 
îl duce pe Michele la bar 
la porţile soarelui 
cupa s-a golit 
rom venin şi ciocolată 
acum – spune – deschid fereastra 
şi mă arunc dar la fereastră 
sunt copii 
totul începe de acolo 
ramuri de piersic bat în ochi 
măcar de s-ar vedea  
în jur pe câmp nu-i mâl 
doar în adâncul adâncului 
în cupă 
ori în automobil 
e strada ameţită de şampanie 
şi zâmbetul băieţilor plutind 
în subsol sfârşită e 
deasupra-i pământul vălurit 
promisiunile petalelor în zori 
roua ce se topeşte 
pe chip şi Michele 
privind la Antonia fără cuvinte 
strada merge pe strada sa 
în luminile ce străpung noaptea 

câinele ce urinează 
la picioarele semaforului 
nu mai visează un copac în floare 
 

                             Milano, 28 februarie 1981 

 

 
George Gavrileanu 

Corp în 
meandre, 
filamente şi 
trandafiri 
 
Între o linie şi o curbă  
în mii de locuri învălmăşite  
şi în afara mea e un mic Dumnezeu  
şi odată ce vei şti  
vei putea întinde o cursă – 
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şuvoiul mierii atrăgând galbenul – 
să decizi fosele din târg 
să alegi isteţul sau nebunul 
să-l colecţionezi fără să ştie 
gând profund ca gândul 
ca aerul rătăcit uşor 
nu ştiu unde e – se spune – 
poate că în vârful picioarelor 
în locul acela transparent 
şi pretutindeni e fericit 
înfloreşte totul 
înalţă palate către cer 
iubirea e o ploaie de trandafiri 
trandafir de satin soi de bastard 
de-mi dă un semn îl urmez 
printre labirinturi şi vârtejuri 
spune că nu m-a părăsit niciodată 

risc dacă rătăceşte strada 
pierzând strada umbrela e înfăşurată 
alegând nebunul vei putea câştiga 
o floarea soarelui ori soarele nemişcat 
învârtindu-se prin cameră fără a privi 
nici lumina nu-i aşa de gravă 
roteşte capul unde eşti 
ingrata pulcinella îmi dă ştreangul 
şi mă rotesc nu mai sunt a mea 
deasupra-i un mare Dumnezeu 
COboară alergând 
MUnte împietrit 
NIşte nechezări 
CAle împovărată 
REstu-i apăsare 
 

                               Milano, 25 octombrie 1980 

 

Gellu DORIAN 
 

Stare deplorabilă 
 

 
Un animal mic şi urât aleargă mereu în faţă, ca 

viitorul 
pe care ni l-au tot promis. Dar ce rost mai are să-ţi 

faci griji 
pe vremea când deznădejdea e singura stea în 

frunte omului… 
Nici pistruii tăi nu mai contează, nici ochii tăi, 

nici buzele tale pe care joacă acum un cântec trist 
de femeie 

care îşi ştie copiii duşi în oraş 
ca într-o junglă. Toată această stare vine şi 

mi se strecoară în vers şi-mi omoară dragostea 
cu care poesia m-a învăţat dintotdeauna. Tu nu 
mai poţi  aştepta, mâine va fi timpul mai scurt şi 

viaţa mai scumpă 
încât nici flaconul de tranchilizante n-o să-l mai 
poţi cumpăra, nimic, pentru că iată, tu ai dori ca 

viaţa ta să renască 
din cenuşa aceasta stupidă care nu este bună nici 

de 
îngrăşământ pentru serele lipovenilor de la 

marginea oraşului. 
Nu, nimeni nu mai este nebun, aşa cum au crezut 

toţi că poetul 
este 

şi-au aruncat cu pietre în el până l-au omorât. 
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Liviu Ioan STOICIU  
 
 
 

Cetatea 
 

 
Cu atâta perplexitate. „În imemoriala lor indiscreție”. 
Citește tare. Conform influenței aștrilor. 
Turcii îi cer domnitorului Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, 
la a doua domnie, să-i dea foc, la 1564, Cetății 
Neamțului, după ce până și Mahomed al II-lea o asediase  
fără succes. Cum adică? Să-i dea singur foc? 
Propriei sale cetăți? Strategic? Mare nenorocit! Auzi, dragă, 
ce a făcut Alexandru Lăpușneanu? Mai bine  
nu urcam până aici, să mă enervez... 
E rebelă. 
 
„Ne umplem de fiere”, ne umflăm. Atenție, vizitatorii 
sunt rugați să fie cu ochii în patru la 
alunecuș – sunt cuprinși, în egală măsură, de uimire 
și de teamă. Așa era și în 1564? Ce  
soi de delir mai era și ăsta? Aveau și așa un simțământ 
nesfârșit de descurajare. 
 
Culegem în pumni zăpadă de pe crengile brazilor, facem 
bulgări, îi lăsăm să cadă într-un puț – „aici e 
hăul istoriei, dragi copii”. Iar aici au coborât de pe cai 
Dumnezeu cu Sfântul Petru. Mușat, când s-a pus  
temelia Cetății Neamțului. Are umor. Dacă vă concentrați,  
puteți auzi ordinele date atunci, cu  
o voce răgușită. Se 
temeau ca lucrurile să nu ia o altfel de întorsătură. 
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Adam PUSLOJIĆ 
 

Nu știu bine 
poetului Liviu Pendefunda 

 
Nu știu dacă mă doare exact  
pe măsura viselor mele. Poate că  
mă apără, uneori maică-mea  
chiar de mine însumi. Și ce  
dacă este așa? Copilul ei sunt 
mai mult sau mai puțin.  
Și trebuie, evident, să am o șansă  
potrivită, cumsecade, deschisă  
ca ușa unei biserici la țară.  
Știu asta bine. Răsuflu frumos  
și adânc, sunt un fruct însorit. 
Măreția mea abia a început.  
Parțial m-am transformat azi  
în muzeul satului: am o icoană  
și o fântână, o pasăre, un fluture.  
Sunt calm, am dreptate și viitor.  
Mai departe nici eu nu știu  
prea bine. Abia mă apropiu  
de mine.                                         
 

Mihaela ALBU  
 

Toate au un sfârşit 
 

Cu palma spălată 
prin rouă neîncepută 

am şters cu grijă 
ferestrele din suflet 

larg deschise 
spre calea amintirii. 
 
Şi am rămas  
pentru totdeauna 

 acolo. 

 
Liviu Pendefunda 
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Radu CARNECI 
 

Dintr-o altă viaţă 
 

„... Stăpân am fost acelei delte 
la Nil, sub nestatornic cer 
dar n-am ucis, deşi sever 
şi-am fost bărbatu-acelei zvelte 
 
Făpturi cu zâmbet auster 
ce se trăgea din neamuri celte; 
stăpân am fost acelei delte 
la Nil, sub nestatornic cer. 
 
Din dauritele unelte 
purtam coroană şi hanger - 
ci mai păstrez acel mister 
la Nil, sub nestatornic cer 
ssttăăppâânn  aamm  ffoosstt  aacceelleeii  ddeellttee......““  

 

Nicolae BĂCIUȚ 
 

*** 
Îţi scriu scrisori în care tac, 
îţi scriu scrisori 
în care-ţi cer iertare, 
îţi scriu cu bruma toamnelor târzii, 
îţi scriu cu-o înserare, 
cu iernile ce o să vină, 
cu toamnele ce nu mai pleacă, 
îţi scriu uitat de-un anotimp, 
îţi scriu cu nu, îţi scriu cu dacă, 
cu ceasuri fără minutare, 
îţi scriu cu primăvara-n vară, 
cu albul care e uitare. 
 
Îţi scriu scrisori în care tac 
şi clipa redevine veac. 
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Tanya JOYCE 
 

It is All So Very Different 
 

Words from anthologies –  
Flipping pages, noting countries 
Some of interest – others not 
 
But when you are sitting shoulder to shoulder 
Looking across a circle of poets 
Listening to those next to you 
Hearing their breath, 
Their ways of pronouncing syllables, 
It is all so very different. 
 
India – disgust at butchering for meat, 
Steps on worms and snails crossing a sidewalk 
In the first sprinkles of monsoon 
 
Philippines – writing of political freedom 
And the leadership of poetry 
His father and grandfather followed 
 
Philippines –  passing out programs, taking photos 
Australia – professional translator of Japanese 
Mentions sakura, cherry blossoms, like those 
On her furoshiki. U.S. – high school love in rhyme, 
Native Americans – reading bilingual, 
Lakota and English. Greetings and Thanks 
In Lakota and Cherokee. 
 
Professor from China, visiting Venice 
Is impressed that this city of waterways 
Was founded by refugees from Rome, 
Feeling watched by his nation’s secret police, 
Eyes he could not distinctly observe,  
The feeling of refugees. He finds a lake with ducks, 
Wonders whether the ducks have clipped wings 
To keep them near the pond. His seven year old son 
Is fond of ponds with ducks. 
 



Anniversary edition 2020  | Contact international 965 

 

 
A poet from here at home in a U.S. state 
Writes about household objects 
That speak of her mother’s passing. 
From another state come gifts, 
Offerings of poems and photos, 
Loving to mix it up with Photo Shop, 
To help a cousin return from grief. 
 
Sitting in a circle late at night. 
Shoulder to shoulder  
From around the world, it is not like 
Reading an anthology. It is all 
So very different. 
 
We need sleep, but can not give up 
One more round of poetry, 
One more journey around the circle. 
 
We all need sleep so we remember 
To be present for the mayor’s talk tomorrow. 
We all need sleep, but 
Shoulder to shoulder 
It is all so very different, 
Someone reading about 
“The joy of simplicity” 
 
You can’t help it 
In the middle of the night 
Words for a poem 
Arrive. Not to awaken my fellow poet 
I fumble for pen and paper in the dark, 
Tiptoe into the bathroom, 
Turn on the light 
Only after closing the door 
Sit on the toilet lid 
Move the bathmat closer 
So my chilly feet do not rest 
On cold tile 
And write. 
It is all 
So very different. 
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Silvia CINCA 

 

   

Green Memory 
fragment  

 

nd the voice that spoke to the father, 
about the perplexities of the child that 
I was, about what war means and 

why it is important to die or give your life for 
your country... was also dissipated in the 
silence of the mountains and valleys. But 
trees -tops took over the child's questions. 
And in the vibration of the sky, taking over 
from the intonation of the moon, continued to 
sing, giving from their memory the meanings 
of human existence on this blessed planet. 
The trees remembered the old days when 
they too were endowed by the heavens with 
the power to bring people peace and blessing 
of the soul, by understanding the unity 
between beings of all kinds. Yes, the tree 
knew a lot about plant life and beings, 
following the path of life, it warmed itself in 
the sun's rays, fed on the fruit of the earth 
that nourished its roots, strengthening them, 
protecting the earth from slipping down into 
the valley and helping the leaves to receive 
the most beautiful shades of green. The 
forests continued to promise to protect 
mankind and to keep its song learned from 
and embraced by the stars, as long as there 
was love.  

Hunedoara is a region rich in forests, which is 
no stranger to tears. But it opens its arms to 
those who love it. People bend their voices to 
the root of the trees their sorrowful voices or 
happy events with animals and birds are 
recorded by the roots of trees, to carry them 
during the life of the trees to their crowns, 
where the treetops merge them in song with 
the kindness of heaven. Its stories keep 
everything from the cry of human love, to the 
coexistence of animals and birds and the 

tears of the trees mixed with the autumn 
rains. There are countless stories that speak 
of the supernatural, of the strength of trees in 
an equation unknown to man, about the 
normal but especially about the paranormal.  

People don’t know where the name Silver 
Forest came from. However, there is a legend 
renewed in time and retained there on the 
edge of Săcărâmb, of which only the essence 
remains. And it speaks of the beneficent force 
of that forest. The thought of its beneficial 
effect in the middle of the 19th century 
brought the good Emperor there, during a 
visit through Transylvania. It is said that he 
passed by on the road to the gold mines. He 
then stopped at a spring from which he 
drank. That water is said to have brought 
rejuvenation and strength to the emperor.  

The great mysteries of the healing forest are 
miraculously revealed by the lovers of 
meditation, who considered it a beneficial 
energy center for people. The locals bring the 
aura of appearances to this forest, in fact, as it 
happens in the stories about the forest of Cluj, 
of extraterrestrial creatures arrived from the 
space beyond the earth.  

There is a big difference between the trees of 
this forest and those in the Hoia-Baciu forest. 
Whereas most of the trees in the forest of Cluj 
are supple, slender, dare we say young, here 
climbing to Blidaru from the Orăștie 
Mountains, through the beech and birch 
forest there are those trees from fairy tales or 
from the strangeness of the earth, old, thick 
and gnarled which were marked by the 
passing of TIME. Shocking in size, they spread 

A 
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their roots around the trunk over a 
considerable area, half buried in the ground 
and the other half out, visible in the light. 
Along with the stories about Crooked Wood 
and Crushed Stone that met witches in this 
forest, there live the tears of wars between 
Romans and Dacians. Similarly, near Blindaru, 
in the Meadow of Man in the Orăștie 
Mountains, at the foot of an old tree with 
roots spread on a large surface Decebalus is 
said to have died.  

The curse - a word linked by people's 
imagination with the stories of undead and 
the forest monster, lives in people's minds 
bringing the somewhat scary "charm" of long 
forgotten times, perpetuating the fear of 
entering the depths of forests without the 
excitement of encounters or the courage 
maintained by great curiosity. The place near 
the ancient city of Sarmisegetuza, the old 
Dacian settlement, sunk under the haunted 
forest, called the White Faces, is the place 
where it is not good to stay overnight. You 
can have encounters with undead and see 
appearances of all kinds, the place being 
cursed. The sun itself has never been able to 
penetrate the embracing foliage of eternal 
trees. Even the weeds stopped growing.  

A cursed and blessed forest would be the 
forest of Prislop where it seems that 
inexplicable phenomena have happened over 
time: nightmares, suicides, shouts, scary 
voices. Under the old trees, as I heard, are 
hidden the treasures of an ancient 
civilization, when the Dacian fortress did not 
want to be shattered but preferred to be 
buried alive like the stories of forgotten 
times. It could be it, or the beings gone to 
"other worlds" from those places or be it the 
mountain itself carrying the treasures of 
thought, with their energies rich in the 
diversity of dominance, by the appearance 
through those places of living history, stand 
proof of the unleashing of an immense energy 
of light ,which still dominates the heights 
today. I have a friend, a lover of those places. 
She goes every year to meet the one who was 
there, Saint Arsenie Boca. The one chased by 
the communists, wrongfully accused, 
imprisoned by the communists out of their 
desire to prove their lies, mistreated and 

tortured, the saint who touched the people 
with his beneficial force to alleviate their 
pain. The aura of positive energy, extended 
over vast stretches of land also after his 
departure into eternity, "transfers you to 
heaven," says my friend Mirela.  

And behold, time would seem to speak to us 
of the stories of unquenchable voices, of evil 
feelings that withdraw from the path of 
heavenly truth. There stands the Prislop 
monastery today. And yesterday, there was a 
priest there, his name was Arsenie Boca.  

And how wrong I am ...  

Father Arsenia Boca is still there now. His 
presence is alive, you feel it, you see it. Your 
soul is rising. All the weight of the mind 
disappears. You carried by wings towards the 
vastness of the sky. There the soul receives 
the Divine song and nothing of the weight of 
the earth attracts you.  

"You enter the dimensions of heaven, you are 
there, floating through the beneficial air of a 
Divine soul. There is talk of this positive 
energy, as if it is an opening of heaven where 
the beneficent peace comes from." Mirela 
confirms.  

There is still talk of miracles. Where do the 
hopes come from? Those who go there 
reconfirm that the place is charged with 
positive energy where Divine presences can 
be felt. Hateg country relieves pain, it is said. 
The paranormal has strength and the 
sightings even after the departure to heaven 
of Father Arsenie Boca, the force of the 
thought of prayer, get immediate answers. 
The stories are not from the sphere of 
imagination, but the positive energy still 
shows you the strength in desires, in 
accomplishments on the path of the soul or 
through amazing transformations in the 
material world. 
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Valeriu STANCU 
 

Expoziţie 
 

natură moartă cu viaţă 
 
E ora cinci. Oraşul încă doarme. 
Un stol de frunze-ţi flutură-n priviri. 
Cuminte reciteşti Adio arme! 
Şi iarăşi de absenţa mea te miri. 
 
Răsună “deşteptarea!” prin cazarme 
Şi ruginesc saltelele-n fachiri 
 
E ora cinci. Pe ude trotuare 
Devoră noaptea pete de ulei. 
Lumini stinghere vor ca să măsoare 
Ce umbră ai sădit în ochii mei. 
 
Sătui de-o veşnicie trecătoare 
Se răzvrătesc în paradisuri zei. 
 
 
 

natură vie cu moarte 
 
N-a mai venit nici în această vară 
Un sol din partea ta să-mi dea cuvînt 
Să-mi spună despre zodii bunăoară, 
Să mă întrebe cît de singur sînt. 
 
Dar zodiile rîd, lor nu le pasă, 
Răstălmăcind însemnele cereşti, 
Că-mi sorb otrava singur pe terasă 
Şi singur îmi prefir lumina-n ceşti. 
 
Şi despre ce putea-va să-mi vorbească 
Trimisul tău ce n-a sosit nici azi? 
A ars iubirea-n mine ca o iască 
Mînînd spre flăcări turmele de brazi. 
 
N-a mai venit şi ştiu că n-o să vină 
Trimisul tău ce nici n-a fost trimis. 
Un Everest de patimi şi de tină 
S-a prăvălit în ochiul meu proscris. 
 
N-a mai venit, iar vara-i pe sfîrşite… 

Ce apă-şi cheamă undele-napoi 
Cînd ele pot muri în stalactite 
Sau pot nunti al mărilor puhoi ?! 
 
 
 

autoportret în pâcla 
nopţii 
 
tot ce-am dorit să îţi ascund 
tu ai aflat : 
că-s egoist, că-s rău 
şi mincinos 
că nu mai pot de dorul tău, 
că merg pe jos 
cînd sînt nervos,  
că nu sînt un poet fecund 
că-s scund, 
că-s bun la pat 
c-aş vrea din nou să mă cufund 
în tine ca un trist soldat 
în pîcla nopţii cînd în post 
a fost uitat 
uitat a fost. 
 
tot ce-am dorit să îţi ascund 
tu ai aflat : 
că-mi place-un pianist 
chinez 
c-am vizitat palatul lui Cortez 
că fără tine nu exist 
că uneori mai sînt bolnav 
de nemurire 
că ţie-aş vrea să îţi fiu sclav 
c-am fost şi mire 
că-s trist 
şi mic ca Daniil 
că plîng de dor ca un copil 
că sînt urît,  
dar vanitos 
(de mine te-ai ferit atît, 
ca de-un lepros) 
că merg pe jos 
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(deşi maşină am şi bani), 
că nu gîndesc la cei sărmani… 
 
că fără tine soare sînt 
cu aripi stinse de pămînt. 
 
 

superstiţii – fluvii de 
magmă  
 
arborele de ger crescut în mijlocul 
cîmpiei 
îşi tremură cu amărăciunile braţele 
vrînd generos să fie 
a fost risipitor 
 
arborele de ger din mijlocul cîmpiei 
îşi sugrumă rădăcinile 
cu cătuşe de platină 
în el cocoţate 
sute de sperietori nevolnice  
sîngerii 
superstiţioase 
gălăgioase 
 
arborele din mijlocul cîmpiei 
îşi reziliază contractul  
cu gerul 
cu umbrele ierburilor 
cu cătuşele de platină 
 
arborele cîmpiei  
sîngerează 
fluvii de magmă  
purpurie 
mirosuri pestilenţiale i se îngroapă 
în frunze 
 
arborele… 
 
 
 

din vinul absenţei  
 
praguri înzidite geometric 
în retina cerului 
în jumătăţi de măsură 

în ură 
fîşii colorate, seminţii ale pulberii 
 
praguri înzidite geometric 
în tetina cerului 
pe sînii lanurilor 
trec îmbătat de mirajul labirintului 
jumătatea de măsură a fiinţei mele – 

înlăuntru 
jumătatea de măsură a duhului meu – în 

afară 
 
turlele – lăncii de foc în coastă păgînă 
 
sorb cu nesaţ din vinul absenţei 
 
muşcă din noi seminţiile pulberii 
hotărnicind împărăţii 
 
la răscruci, 
hristoşi răstigniţi 
pe praguri înzidite geometric 
 
lăncii de foc 
în albastrul nisip 
de furtuni învrăjbit 
 
 
 

icoane de jad şi de iad 
 
santinele pe cer 
îşi revarsă 
polenul 
pedunculii nopţii se-nchină 
păgîni 
santinele de cer 
şi de iad 
icoane de jad 
îşi sleiesc 
nălucirea  
un gropar nelumesc 
în vecia poienelor  
moarte  
luceferi de seară 
de seră 
de sîni 
ferecaţi. 
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Nichita DANILOV 
 

Exodul 
 

   

Atunci cînd umbra primilor călăreți 
apărea ondulîndu-se pe deal și veneau 
vremuri de bejenie 
ne sculam în toiul nopții, 
stingeam focurile,  
ne strîngeam lucrurile 
și, într-o liniște deplină, 
o luam din loc tîrîndu-ne pașii 
prin iarba umedă 
sau prin zăpada ce tocmai 
începea să se aștearnă din cer. 
Și primul lucru de care aveam grijă 
erau clopotele. Două clopote mari 
că puteai întoarce carul în ele 
și alte șapte ceva mai mici, 
dar care scoteau un dangăt 
atît de plăcut, încît ne îmbălsamau  
cu sunetele  lor molcome, dulci, inimile. 

 
Fie vara, fie iarna, 
le așezam pe sănii 
și porneam în exod 
tîrîndu-ne pașii prin pulberea 
drumului albită de razele reci ale lunii 
sau prin zăpada proaspăt căzută 
în care ni se înfundau pașii 
ca într-o pîclă moale; 
așezam cloptele pe sănii 
umplîndu-le cu saci de grîu, de ovăz sau de făină, 
astfel încît bătaia limbii lor 
să nu ne trădeze.  
 
Ne înhămam apoi noi înșine la ele, 
legînd curele și frînghii peste grumazuri; 
trăgeau la jug bărbații, 
dar și femeile, în urmă 
veneau bătrînii și copiii  
înhămați la sănii mai mici 
încărcate cu icoane, cu prapuri, cu cărți sfinte 
și tot felul de odăjdii, 
în urma noastră se țineau orătăniile cu ciocurile înfundate în cîrpe; 
cîrduri de rațe, de găni și de gîște, 
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apoi turma de capre și turma de oi, 
cîinii și pisicile legate cu cîrpe la bot; 
după ce treceam de un deal 
unii dintre noi făceau drumul îndărăt 
ca să măture urmele trecerii noastre 
dinaintea iscoadelor; 
nu aveam nici cai, nici boi, 
nici alte animale de tracțiune, 
ci doar un asin bătrîn și orb 
care ne servea drept călăuză. 

 
...Dumnezeu ne dădea atîta putere, 
încît dacă la pornire  
ne înhămam cîte douăzeci, treizeci 
la un clopot aburcat pe o sanie, 
 după primul deal și prima vale, 
 simțeam în sufletul nostru 
 atîta credință și atîta putere, 
 încît povara ni se părea a fi foarte ușoară: 
acum sania o puteau trage 
două sau trei perechi de picioare, 
sau chiar un singur om, 
bărbat sau femeie; 
noi mergeam în urma lui 
și cîntam îmbătați de bucurie Osana. 
 
Și după zile și nopți întregi 
de mers, cînd ajungeam 
într-un loc potrivit, ferit de primejdii, 
ne trăgeam mai întîi sufletul, 
apoi cufundam clopotele 
în apele rîului – o groază de pești 
se învîrteau în jurul limbilor lor, 
copiii încercau să-i prindă cu mîna -, 
în timp ce noi, deja întremați, 
ne apucam să înălțăm, din ramuri, frunze, paie și lut 
un lăcaș nu mai înalt decît un stat de om 
în care să aducem cîntări de laudă Domnului... 
În jurul lui, construiam din pămînt, 
asemenea termitelor, locuinițe rotunde, 
pe care unii le asemănau cu niște 
mușuroaie de cîrtiță sau de furnici, 
dar pe care noi, în sufletul nostru, le vedeam ca pe niște 
lopote de lut, menite să ne adăpostească 
de furia vrăjmașului celui văzut și a celui nevăzut... 

 
Înarmați pînă-n dinți, prigonitorii noștri 
ne smulgeau limbilie, 
dar ele precum cozile unor șopîrle creșteau la loc; 
ne tăiau degetele de la mîna dreaptă, 
le aruncau în biserici grămezi 
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și le dădeau foc, dar degetele se ridicau din flăcări 
ca niște cruci luminoase... Secole la rînd,  
pentru credința noastră străbună, 
am îndurat o cruntă prigoană: 
ne-a prigonit însăși Patria mamă. 
Am plecat cît mai departe fruntariile ei: 
pretudindeni însă am fost 
urmăriți de blestem. La scurt timp 
după ce ne așezam într-un loc, 
lărgindu-și hotarele, Patria mumă 
ne prindea din nou în mrejele ei, 
și atunci pescuind clopotele din rîul 
sau din lacul în care le cufundasem, 
porneam într-un alt, mereu un alt exil. 
Dimineața suflînd dintr-o trîmbiță albă 
un înger al Domnului ne îndrepta 

 pașii spre pustiu... 

 

 
Radu Carnariu 
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Cleopatra LORINȚIU 

 

The Strow Hat 
fragment 
 

ight after night, Bertrand was 
stuck with on his computer, his 
friendship with this Ange had 

become something present in our lives, and 
maybe a little burdensome.  
At first I thought it was a predestined name: 
Ange, meaning Angel, but after all, it's a 
pretty common name in Corsica.  
- So are the Corsicans, if a Corse, that is a 
Corsican, begins to say "You are my friend! 
You are my brother!, then it stays that way 
for life! 
This display of a code of honor, a kind of 
manhood in the noblest sense of the word, 
delighted me.  
I did not cease to be ecstatic about the way 
the future was being shaped.  
In fact, I did not cease to excite myself 
especially in the face of this perfect world in 
which the word given is an absolute value. A 
world in which honesty is a unanimously 
recognized value. Maybe a code of honor a 
little old, but that seemed ideal to me. 
A world in which I would live, other than the 
Parisian world ... so superficial and so 
hypocritical! An inert and cruel world, a 
world of appearance and falsity, a world that 
defeats you fast. 
I had learned to mix good and bad from 
different cultures.  
This is the fate of "international" marriages, 
always one of the spouses has to sacrifice 
themselves, to live in a different 
environment than their own, if not both, 
when a couple chooses to live in a third 
country ... For example, even our close 
friends: he, Ronald, is a typical Canadian who 
came from his Quebec with maple syrup 
taste, she, Odette, she's from Bucharest and 
both are now French citizens. This is the 
world we live in, a world where we carry our 
memories and identity with us, like the snail 
is wearing its shell. 

We two had arrived in Romania two years 
before, two years empty for Bertrand, unable 
to adapt, learn the language or even make a 
life project here.  
And for me?  
I dare not even think.  
When they leave the country, Romanians 
have dreams. The future opens in front of 
them, adventurous, but fascinating. When 
they leave the country, Romanians are 
crowned with an invisible laurel wreath, 
their friends who remain in the country place 
it on their heads, as a sign of courage. Look, 
sir, they were only twenty and left. Look, sir, 
they were thirty, forty. Look, they were fifty, 
we are doomed to old age, nobody cares 
anymore and they had the courage to face 
the unknown! 
When they finally return to the country, 
there is no trace of a laurel wreath, that is, if 
the returners are not really loaded with 
money. When they return to the country, 
Romanians look like poor stubborn 
elephants who are just waiting to die.  
Bad thinking? Maybe. Maybe not, do don't 
pay attention to everything I say. There are 
many thoughts mixed with nights and days 
of worries and unrest. 
I was beginning to get reused to our 
Romanian way of being. You were talking to 
someone for something, they were meeting 
you with a smile on their face and with that I 
forgot to spoken with such candor. 
Wanted and unwanted were promised. The 
moment you really on the edge, nothing. 
Nothing. 
But I was not the one to maliciously notice 
our national defects. Those, which we, 
Romanian, called, mioritical. 
This is how reality is built, since the 
beginning of the world! Maybe our flaws are 
my faults too. Because it is in the nature of 
Romanian to self-criticize, but also to self-

N 
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love, to self-ironize, and to hit the roof when 
others criticize us. 
In a word, I had it bad home, in my Romania, 
after which I had cried for years as long as I 
had been away, from which I had longed, 
others had longed for me, less or maybe not 
at all.  
Things were finally going to work out, bad 
times were almost over. It was the turn of 
good time and our life so complicated and 
financially precarious would to find a safe 
harbor. 
Every night therefore Bertrand worked hard 
on his computer, aware that only an effort of 
his could get us out of the mess we were into. 
He was working for the website of a 
humanitarian association that the generous 
Ange and his wife had set up. Two middle-
class Corsicans, but full of enthusiasm, as far 
as I could tell. 
 
This is one of the things I admire in French 
(and the Corsicans are also French, at least 
the map and official statements attest it): this 
spirit of volunteering, the extraordinary 
ability to put your own problems aside and 
to commit yourself to others. Altruism. Lord! 
Who is unselfish today? 
Alas! Luck was upon us!  
What exactly? Coincidentally, simply. 
In a simple message on the Internet, a benefit 
of our civilization.  
Through the contact form of Bertrand's 
website, I had received a message from this 
gentleman: Ange Colonna d'Istria. Who 
intended to make a humanitarian trip to 
Romania and was interested in various 
details. 
So they started writing about different 
things. It seems that they suddenly had 
excellent communication. 
Gradually, Bertrand realized that the 
adventurous Corsican and his wife, Giovanna, 
would need a powerful website to help them 
in their humanitarian actions that seemed 
not only altruistic, but also audacious.  
In short, these humanitarian enthusiasts 
gathered a fleet of cars, jeeps as they say, 
4x4s as they say, loaded them with the 
materials they knew were needed in the 
places they were to go to and left in that 
direction. Somewhere on the outskirts of the 
Sahara or in the Mongolian yurt or who 
knows where. 

Previously, they were interested in the 
problems of those people, at large, of course, 
what they lacked, for example, boxes of 
powdered milk, tents, blankets or medicines, 
and gathered from the wealthy sponsors the 
necessary materials.  
To be honest, I didn't even think about 
contradicting Bertrand or to doubt the 
integrity, altruism and sacrificial spirit of this 
family that seemed from the world of saints 
...  
Just like that.  
Bertrand encouraged me constantly, creating 
an entirely delightful picture of what was to 
happen in the near future.  
- You know Ange is just like you. He has the 
same theories about genetic manipulation of 
races. He’s kind of a free thinker. 
- I like this!, I said gladly we had not 
encountered a closed-minded man. 
Although society is changing with every 
passing day and although science and 
technology are progressing amazingly, I do 
not know how, but I am increasingly 
encountering intransigent, absolutist, 
excessive individuals.  
Whatever! Each to their own beliefs. 
But the desire to impose one's own faith, as 
well as the self-confidence of some, that they 
are perfect because only they believe how 
they believe and interpret how they know 
certain texts, inhibits me.  
You reach a deadlock in human relationships 
when it comes to this. Personally, I think it's 
a setback in the freedom of the spirit. 
I was living in my own world where science 
and religion were touching at a fascinating 
point, which gave me the creeps. I was 
pleased this way 
 
  
To leave the country you need either 
strength, unconsciousness or despair. I was 
not one of the blessed with any of these. 
I remember a fellow student who lived and 
breathed only thinking about how it will be 
beyond. 
Beyond borders, obviously.  
He trained day and night. Looking for 
solutions. Dreaming. Mario was from 
Bucharest, dark-haired with curly hair and 
eyes a bit bulky, had a particular humor, a 
little eccentric, a little too eccentric, was very 
intelligent and very lazy. In fact, he finished 
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college last. Finally, he passed, I mean, with 
an incredible spleen. In the meantime, he had 
qualified as an ONT guide and in a tour of the 
capital she had met a single Dutch woman, 
married her, waited patiently for all the 
"auditions" from the Security, endured all the 
pressures and the new groom left for 
Amsterdam. For good. One-way ticket. His 
dream was fulfilled at the age of 26. Before 
he left, he called me to drop off his tape 
recorder with Led Zeppelin and The Police. He 
considered me worthy of such a precious 
legacy. I was proud. 
I've never heard of him.  
Or of any of the twenty-two classmates in 
high school ... All were Saxons emigrating to 
Germany.  
Then, after 1982, leaving the country began 
to take dramatic proportions.  
It was no longer easy, a tourist visa that took 
you out of the country would later be paid 
for by the relatives and friends of the 
fugitive.  
Who left was at peace with the idea of doing 
work camps in Austria or Germany. Educated 
people, fine intellectuals, doctors or 
engineers, fine philologists were working for 
several good months cutting logs in the 
Austrian cold. 
Going abroad, emigrating, was raising so 
many questions that you didn't know what to 
believe. A huge poisoning machine had been 
put into operation. Had someone gone 
through their own forces or had they been 
"helped"? Were they a rebel or an implanted 
there in country X, to see and hear, to peek, 
to spy, so that, in exchange for this petty sin, 
to enjoy a little extra favor?  
The system had come to infect us and distort 
us in such a way that, we could no longer 
distinguish things, the good from the bad, the 
real from the trick.  
Perhaps the right people, who had fought 
with all their might to escape the claws of a 
country subject to fear, were wrongly 
suspected, maybe famous dissidents admired 
for their strength to resist were just puppets 
pulled from unseen threads and maybe 
between the two categories were hundreds 
of shades, situations, each with its unknown. 
Who could you vouch for? 
 
At least I had only seen one couple training 
at Vama Veche. They swam for miles every 

day, and they were learning Serbian on the 
hot sand after an old book. He was tall and 
lean, tenaciously training his biceps and 
pectorals. She, small, but very quick, agile. It 
was clear that they would cross the Danube 
to Yugoslavia. I was sure they were genuine 
fugitives ... It was the end of September, the 
sea was slightly bleak, a few people on the 
beach, the yellow poplar leaves were 
covering beaten and dusty paths. 
In my mind, I kept my fingers crossed for the 
trial of their lives. Will they pass or won't 
they? I knew that the Danube was marked by 
invisible crosses. 
 

 
George Gavrileanu 

  
The days were running slowly, we were in 
the middle of February and we were only 
thinking about Corsica.  
It was sleet outside, black snow blocked 
sidewalks and even some cars parked 
disorderly. The viruses were running amok 
and I was moving from virus to virus. 
At night I dreamed of blue landscapes, with 
wide beaches and pine forests, with palm 
trees and, especially, with colored shrubs: 
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this is how I imagined Corsica, especially 
through pictures, on the Internet and 
through movies.  
 

 
George Gavrileanu 

 

Completing the perfect landscape were the 
memories of Bertrand, who had been lucky 
enough to live there for six months.  
I didn't ask for too many details. Why and 
how. We had somewhat tacitly agreed not to 
look into the past too much. 
Two people who get married in their fifties 
and having divorces, children, but also all 
kinds of trials, disappointments and troubles, 
it may be good to make this kind of non-
aggression pact.  
However, neither of us had a comfortable 
life. On the contrary. 
Although I had lived through many defeats 
and losses, some professional, others soulful, 
most social, although I had never been rich 
or even wealthy, my situation, as precarious 
as it was, proved to be much more solid than 
his.  
That was what I understood quite late, after 
we had decided to get married, when I 
realized that he actually left his country with 
nothing but a few cardboard boxes and four 
suitcases containing clothes, books, a 
computer, a camera and some trinkets, two 

bedside lamps and a large mattress, a bed 
that we had decided to move to Bucharest.  
He had been a man who had won a great deal 
in his life and had lost accordingly, 
accustomed to being free, like a horse 
without a saddle and without a snaffle.  
Now that the age of fifty was coming, he 
wanted a change. I was the change and the 
distant Bucharest could be an opportunity in 
the end. 
In the luggage from Paris there were also 
two vases carved from wood from Vatra 
Dornei, some postcards with Cernăuţi from 
the past and a box engraved with the image 
of Putna. The secret of these memories was 
the story of Bertrand's adoptive father, 
whose life had been, in fact, an extraordinary 
story, I would say. 
Departing from Romanian Bucovina, 
specifically from Cernăuţi, in 1927, he was 
going to forge a medical career first in Italy 
and finally in France, where, in the fifties, 
after the war, he would adopt, with his wife, 
a very blond and very rigorous Alsatian, an 
orphan child taken from the children's home, 
to bear his name.  
The joy of the new family living somewhere 
on the outskirts of Paris, in a green and 
peaceful suburb, would not last long as the 
two spouses would die tragically in an 
accident when the boy was only 11. 
However, with the memory of that happy 
childhood and with gratitude to the only 
parents he had met, Bertrand had kept alive 
not only their memory, but their name and 
memories. Without ever knowing his 
biological parents, subjected to a life of 
hospitalization, thrown between careless 
relatives and ending up taking his own fate 
in his own hands at seventeen, he considered 
himself a bit Romanian through that 
adoptive father whom he adored. 
Thus, his coming to Bucharest with a light 
heart... over forty years and his fascination 
for these places.  
We were making plans to reach Cernăuţi, in 
the present-day Ukraine, to photograph the 
street of his father's childhood, a rebellious 
spirit in itself, a kind of brave romantic who 
had lived his life accordingly, and who now 
rested under the black marble of the Pantin 
cemetery.  
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Menachem M. FALEK 
 מªחם מ' לאפק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inel şi cravată 
 
Inelul era de aur 
Cum fuseseră zilele mele cu tine 
Literele numelui tău se-mpletesc între ele 
Pe un fundal negru. 
Mi-l potrivesc pe deget, şi-mi alunecă – 
Să nu-l pierd, să nu-l pierd. 
Astăzi, adăugat unor chei 
Între palma Hamsa deschisă, antidotul pentru deochi 
Şi un pumn strâns s-aducă noroc 
Amuletele mele: Inelul, inutil 
(Patru grame în plus la greutatea legăturii de 
chei) Mă însoţeşte la fiecare uşă. 
 
După uşa de la dormitor se află 
Cravatele 
E una cu dungi azurii şi turcoaz 
Romburi şi diagonale. 
A fost odată legată. 
Ţi-ai potrivit-o într-o zi la gât 
Când m-ai condus la altar. 
 
Un an şi jumătate mai târziu 
Te conduceam eu 
În ziua în care-ai lasat în urmă amintirile din lagăre 
Despre care nu spuseseşi mult. 
 
Greu, un inel pe-o legătură de chei 
O cravată rămasă orfană 
Albastră, nedeznodată. Şi 
tu nu mai eşti.
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Tată 
 
Tata 
Mi-a apărut deodată în faţă 
Cu un surâs real 
Gras, butucănos, cu mâini de măcelar 
Spunând cuvinte blânde, abia le auzeam 
Încurajând un timp lipsit de încurajare. 
Împrăştiind o-nţelepciune simplă. 
Era unul din cei pe care nu-i găseşti în cărţi 
(Pentru că el nu a ştiut cum să citească) 
„Nu ascultaţi cuvintele 
Ci doar pe cel care le spune.” 
 
Apoi, a dispărut prin ziduri 
N-am apucat nici să îl rog să şadă 
Nici ca să-i dau... Ce? 
Ce poţi să-i dai unui om mort? 
Dorinţe? 
Vorbe? 
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Unul după altul 
 
Înaintează două siluete 
Una după alta 
Sufletele nu sunt cu ele. Le 
urmează 
La oarece distanţă 
Grijulii să nu depăşească hotare interzise. 
 
Cuvinte emise în aer 
Legănându-se în vânt Căi 
paralele 
A lui pe partea stângă a drumului 
A ei pe dreapta 
Priveau în briza uşoară 
Căutau o balustradă de care să se sprijine. 
 
Un sentiment al miniaturalului 
Rostogolirea din Alfalfa 
Atenţie mare, să nu cazi în pârâu 
Mâinile întinse, ca să prinzi Umbra 
ce înaintează 
Fără un suflet în ea. 
 
Un cuplu tânăr care a cam terminat acum cu 
Un conflict periodic Se 
mişca pas cu pas Cu o 
apatie înnăscută Vorbind 
Fiecare pentru sine 
Pregătind explicaţii 
Pentru următoarea întâlnire 
Care oricum va avea loc în 
Alta fază într-un punct neprevăzut de pe 
Axa timpului 
La o adresă întâmplătoare sau nedefinită.  
 
Unul după altul, altul 
După altul. 
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Mihai CRAMA 

 
Perspectivă  
 

Pe un drum - desigur drumul care duce spre moarte, 
m-am întâlnit cu Soarele - era imens și frumos - 
mi-aduc aminte, domnilor, în ziua a șaptea era 
undeva lângă glasul sângelui, jos. 
 
Mirat cum treceam prin solstiții 
și singur, mai singur cu inima mea 
dinspre Polul Nord, perpendicular pe pământ, 
căzuse penultima stea. 
 
Umbra mea creștea uriașă, 
oblică peste tot Oceanul Atlantic - 
până spre mările Sudului se răsfrângea 
ca umbra palmierului antic. 
 
Ca Lucifer împlinit cum creșteam 
pe toată diagonala Pământului 
sub mine continentele tremurau de frig 
și dinspre Sud stârneam poalele vântului. 
 
Mările fierbeau căutând să evadeze 
din apăsarea atracției planetare - 
și de asta, din douăzeci și patru în douăzeci și patru de ore 
se zbuciumau prin fluxuri și refluxuri lunare. 
 
Totul era frumos privit de-acolo, de sus, 
bolta, după cum știi, nu mai avea decât o singură stea - 
dinspre Oceanul Atlantic până-nspre mările Chinei 
umbra mea imensă trecea. 
 
Am încercat să iau în palme Pământul 
să-l ridic ca pe-o jucărie-n neant - 
n-am făcut-o, mi-a fost milă de bițeii oameni 
și-apoi ar fi fost ceva stupid și pedant. 
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Nu am urmarit decat cu mari intermitente evolutia revistei,dar de 
cate ori am rasfoit-o nu m-a dezamagit.Am apreciat programul ei 
de larga reverberatie culturala,temele predilecte de un 
hermetism asumat,calitatea traducerilor din si in limbi straine 
si,evident,ilustratia luxurianta semnata de Elleny Pendefunda.Cu 
totul remarcabil mi se pare efortul de durata al profesorului 
Pendefunda,care,pe langa opera proprie de cercetator,de eseist si 
de poet,s-a investit (si a investit,banuiesc) in revista pe care a 
fondat-o,a conceput-o si o face sa apara de 30 de ani.Pentru 
vremurile pe care le traim si mai ales pentru cele ce ne 
asteapta,performanta sa si a echipei sale nu poate starni decat 
admiratie.La multi ani ! 

Mircea MARTIN 
 

 
 
 
 
M-am mulțumit așadar să privesc: 
s-au scurs între timp milioane de ani, generații, 
era un fel de civilizație ciudată, cu linii oblice 
și care fusese primită cu destule ovații. 
 
Oamenii aveau pretenții interplanetare 
și își ascuțeau armele pentru un război greu, 
se profețea cucerirea Lunei și-a planetei Marte 
și antidot pentru veșnicie îl țineau într-o sticluță pe Dumnezeu. 
 
Deodată un vânt dinspre mările Sudului 
peste trei continente străbătu transversal; 
umbra mea creștea uriașă - copacii se culcau la pământ - 
începuse celebrul cataclism universal. 
 
Oamenii fugeau zăpăciți - civilizații cădeau în ocean - 
doar câteva secunde... apoi deodată o liniște grea; 
ca un final răsări Soarele gol, 
și peste toate umbra mea imensă ardea. 
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Gheorghe TOMOZEI 
 
 
 
 
 
 

Amintiri 
despre 
Nichita 
 
Eram în prima iarnă fără Nichita, aşezaţi la 
o masă a restaurantului Berlin. Cu Tom 
(Gheorghe Tomozei), Mircea (M.N.Rusu) şi alţi fraţi ai săi, am petrecut o jumătate de zi, comentând 
ultimele săptămâni alături de el, ultima zi şi mai ales am discutat ultimile cuvinte ale lui Nichita 
aflat pe masa rece de la radiologie, temerile sale şi spiritul de glumă, nici o clipă gândind la Marea 
Trecere, cu toate că în sufletul său ceva îi şoptise deja nemurirea. La o altă masă, Constantin Noica 
îmi oferise atunci prilejul de a’l cunoaşte personal şi nu numai prin corespondenţă. A fost o după-
amiază extraordinară şi mi-am notat pentru posteritate reflecţiile fiecăruia; puţini mai sunt azi 
aproape, printre noi. 

 

ichita a intrat deja în amintire. Există deja amintiri fabricate şi oameni care 
afişează o amiciţie dubioasă, încercând să impună lumii amintirea unor clipe 
petrecute la un pahar de vin cu Poetul. E bine că deja a început să se scrie 

despre Nichita, dar cei mai mulţi scriu despre ultima sa perioadă. Nichita, risipitorul, 
pentru că multe din versurile sale dictate oriunde ca o presărare de gânduri, a debutat 
greu. Când l’a vizitat pe Ion Barbu, tânărul blond-mov-lungan a captivat atenţia acestuia, 
i-a plăcut discuţia cu el şi citindu’i poesiile cu voce tare i-a spus sâ nu’şi facă iluzii şi să 
nu mai spere - nu are o picătură de talent. Aflate în faţa altor genii şi geniile pot greşi. Eu 
publicasem cu zece ani mai devreme chiar dacă Nichita era cu trei ani mai mare.  

Până la construcţia magnifică din Noduri şi Semne, volum care, acum, vedem că 
pare a fi cel de adio, Nichita a făcut volume foarte strânse, tematic angajate în 
construcţii pe care nu putea să le dilate. Şi ce greu e să vorbim despre el la trecut... 

Nichita a lăsat, în afara acestui volum alcătuit cu o precizie matematică, câteva sute 
de poezii nepublicate, care nu au girul lui. Prolificitatea sa a fost remarcabilă. Cu toţii 
păstrăm versuri dictate şi scrise aiurea sau rostite şi păstrate pe benzi de casetofon. În 
ultimii cinci ani a compus trei mii de poesii, două mii s’áu păstrat, restul... Improviza şi 
dăruia versuri chiar şi necunoscuţilor. Nichita nu le-a revăzut sau reauzit niciodată. 
Unele au semnătuira sa holografă. Altele nu. 

 

N 
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 Ajunsă la un ceas de bilanț, încă atât de tânără, dar dovedind o afirmare 
 serioasă, matură, revista Contact internațional se impune, în spiritul imperativelor  
(inter)culturale ale timpului nostru, al dialogului valoric european și universal, 
 printr-o largă deschidere spre cei care creează pe diferite meridiane și în diferite 
areale și pot spune ca un vers din Scrisoarea I eminesciană: “În mine bate inima 
lumii”. 

Bucură obiectivul programatic  nedezmințit al revistei de a promova unitatea 
culturii  universale , deci a unei culturi sans rivages și a ceea ce Goethe denumea 
Weltliteratur. 
       Inspirație, conlucrare spornică, succese! 

August 2020                                                                  

Acad. Mihai CIMPOI 

 
 
Nichita STĂNESCU 
 

Doină 
                         îngânată de drag de Mircea 

 

 
Dac-ar fi vreodată ca să plâng, 
eu aş plânge cu pământ,  
dac-ar fi vreodată ca să plângi  
stelele mi-ar fi prelungi,  
dac-ar fi vreodată să mai fiu  
mi-ar fi timpul tot sicriu,  
dac-ar fi vreodată să mai fii  
ar renaşte oamenii vii,  
de-ar mai fi odată încă odată 
aş lăsa lucrarea baltă  
pentru lumea cealantă 
dispărut şi atlantă,  
şi de-ar fi odată doar o dată  
eu te-aş săruta pe roată, -  
şi m-aş face drum subţire 
 alergării în neştire.2 

                                                 
2
 Contact international 1993, vol. 3 (35-36): 9 
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Emil  BRUMARU 
 

Poem de nimic 
 

     Nimic, nu se’ntâmplă nimic. 
 
     Pe pântec acelaşi buric, 
     Pe plită mereu alt ibric, 
     Mărgica iubeşte-un mărgic, 
     Lărgindu-şi doar gura un pic. 
 
     Nimic, nu se’ntâmplă nimic... 
 

 
Petru SOLONARU 
 

Laudă celui Helix... 
 

Gravitatea'în masă veste-afundă-a scos, 
susținând că-asemeni „e și sus cum jos”... 
Împotriva umbrei tuturor ce curg, 
galaxii cu-abisuri cortul clipei cos 
 
și așează raiul somnului serpent 
fără timp ori spațiu'în absolut prezent... 
Astfel că mișcarea-i echilibru pur, 
chiar dacă eresul păcii aparent 
 
față de rotirea stelelor ce sar 
dintr-un crug într-altul trece-a zodiar... 
Sfetnic, inerția, până la absurd, 
deapănă fantasma'în coincis contrar. 
 
Ale firii valuri, nimicii croind, 
poartă arcuirea sub zadarul jind, 
laudă celui Helix ce'în Oglinda sa 
stins-a oglindirea ca jertfit colind... 
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Liliana POPA 
 

 
Ordinea sufletului 
 
 
Se va însera în curând 
și iar mă voi adânci în stele 
mi-au plecat prietenii 
sfâșiați de îndoială 
să caute o țară 
în care așteptările  
nu mai stau la coadă degeaba 
 
Eu mai timp 
noaptea își toarce jarul mocnit 
veghez singurătatea din jur 
 
mă situez în devans 
 
Când se strică ordinea sufletului 
aduni lumina ce ți-a mi rămas 
Și o păstrezi în suflet 
dar obligatoriu și în ochi. 
căci fiecare suflet are pașii lui 
cu propriul mers 
de-a lungul țărmurilor 
lângă somnul mării 
 
gânduri în gri ? 
în alb și negru ? 
prea multe colțuri gri 
pulbere cenușie ce 
biciuie pământul.... 
în mileniu III gândurile 
sânt tot în culori 
cu sau fără voia cuiva. 
 
vor să își facă loc 
într-o împărăție 

unde grădinile, casele, oamenii 
au o singură culoare ! 
 
Mă îndrept spre apus, 
mereu spre lumină, 
e nevoie e orizonturi limpezi 
să poț să respir 
 
acum trebuie să ne grăbim 
toți trei. 
Lumina 
își apleacă fruntea 
spre cealaltă parte a Pământului. 
 
 

pentru tine, 
îngerul meu  
 

din sicriul meu 
prea mic pentru tăcerile mele 
se revarsă iubirile  
locuite de păduri 
de soare 
de izvoare 
de cele șapte vânturi 
de poveștile iernilor 
ce-mi tac în piept 
cu pământul lipit de picioare 
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George Gavrileanu 

 

de liniștea de aur a serii 
de clipa cât un sărut 
de crestele ce mă sprijină 
să număr norii 
și moartea căprioarelor 
de iubirile mele 
pentru toți oamenii 
și pentru tine, îngerul meu 

Corinei 
16 iunie 2020 

 

 
 
 
 
 

dihotomie 
între linişte 

şi tăcere  
 
Însingurarea se plimbă pe  
                                  stradă 
Trece prin pădurea de  
                                   argint 
Şi se închină la Văratec. 
 
Însinguarea se aşează pe  
                                  braţele 
Statuilor din Piazza della  
                              Signoria, 
Scutură arginţii la Prado 
Şi reface schelele Judecăţii  
                               de Apoi. 
 
Însingurarea, dihotomie 
între linişte şi tăcere 
Însingurarea bucolică a  
                              dimineții 
Enigmă în taina serii 
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Ali SOULEIMAN 
 

 

 

Copacul 
sufletului 
 
 

Stranie culoarea tăcerii tale  
plaja mai zbate valurile sale  
şi aerul ei. 
De câte ori mă opresc lângă plaja  
tăcerilor tale mă cheamă  
culoarea albastră a valului  
mă îndeamnă la drum prin oceanul tău  
unde sunt cerurile alte ceruri…  
şi norii şi păsările-oglinzi  
prin care vrăbiile plimbă în aer  
culoarea albastră-a tăcerii. 
Sunt aripile vântului  
cele ce trag corpul meu  
şi îl transformă într-o plajă de foc. 
Stinge incendiul tăcerii!  
 
Nu am putere asupra focului  
tăcerii tale  
ce se-ntinde în copacul simţurilor,  
nu am putere asupra râului  
tăcerii tale  
care mă frânge în vijelia vânturilor;  
tăcerea ta e furtuna  
care aprinde focul şi care 
îl trezeşte  
printre cenuşa cuvintelor. 
Ceva smuls din foc trecând prin stelele 
mele  
şi o grădină înverzită  
le văd pe aproape depărtându-mă  
de valurile şi tainele lui. 
Închide plaja tăcerii!  
 
Nu am putere asupra norilor tăi de 
gheaţă  
nu am putere asupra plajei ochilor tăi… 
Când se întâlneşte faţa ta cu tăcerea  
intru în mare  
sau în ceruri  
intru în cuvintele mele-stelele  

 
 
 
 
 
 
 
şi memoria mea devine un deal auriu  
până când buzele tale vor sparge tăcerea 
                                              pământului  
se zbat norii de dor  
se zbat crengile lui  
şi fulgeră în copacul vântului / soare  
şi se tulbură  
dorul de iarba verde  
şi aripile… 
 

 
George Gavrileanu 
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Copacul 
amintirilor 
 
De la tine începe sfârşitul  
şi drumul către dealul plin de iarbă,  
sub un cer orbitor de atâta lumină,  
pe un pământ care a obosit  
pe toţi fiii lui. 
Şi explodează în amintire  
la intersecţia visului ce m-a surprins  
la culesul clipelor  
şi cârpesc ceva ce au găurit vânturile  
şi pe unde au zburat păsările închipuirii  
rămânând în străfundul inimii  
nori de plictis… 
 
În râul tăcerii tale-am aruncat rănile 
mele 
 părăsindu-mi corpul la respiraţia 
întunericului; 
 dedesubtul cerurilor tale uriaşe mă rup  
călătorind prin norii tăi fără ploaie  
focul să-mi sting  
iarba să crească. 
Norii tăi mă desveşmântă  
un cimitir pentru nădejdi şi o poartă. 
De ce taci,  
de ce stai în supărare  
ca un câmp imens de teamă, ce-i cu tine? 
 
 

Încă din ziua  când te-am cunoscut  
am înţeles că buzele tale au ceva  
de care ar putea să-mi fie teamă  
şi că răsuflarea ta  
amestec e din foc şi gheaţă  
pe când mila ta-i numai veşmânt  
cu cât mă apropii de tine mă simt mai 
departe,  
cu cât se apropie trupul meu de oceanul 
tău  
simt întâlnirea pe plaja plecării,  
însingurării, plictisului, taifunului. 

 
George Gavrileanu 

 
Dar eu sunt în mrejele tale:  
stau pe plaja de foc  
încercând e tine să fug, să ies , să ies  
din valul ce mă aleargă din urmă  
să mă desprind de aroma buzelor tale… 
Dar aroma ta e animată de vânt,  
de venele visului. 
 
Abia în supărare ies din singurătatea 
mea,  
mă îndepărtez de pielea-mi saturată  
de negaţie şi-ntuneric  
de plăcerile mici, de plăcerile mari,  
de plăcerile cele mai mari  
în supărare şi tăcere  
sting arşiţa ta,  
sting obrazul tău în noaptea-nsingurată  
şi e bine dimineaţa  
şi creşte  
şi cresc fructele în copacul amintirilor. 
 

În româneşte de Liviu PENDEFUNDA 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Syrinx 
 

n mitologia greacă clasică, Syrinx 
(Σύρ γξ) a fost o nimfă, adeptă a zeiței 
Artemis, cunoscută pentru castitatea ei. 

Urmărită de zeul Pan care o dorea, a alergat 
pe marginea râului și a cerut ajutor de la 
nimfele râului. Drept răspuns, a fost 
transformată într’o trestie, al cărei sunet a 
izvorât obsedant când respirația frustrată a 
zeului s’a slobozit peste ea. Pan a tăiat 
trestiile realizând un instrument de suflat, 
modelând astfel primul nai, care era cunoscut 
pe atunci sub numele de syrinx.  

- Iartă-mă, bunicule, dar abia îmi 
spuseseși despre participarea ta la o întâlnire 
secretă a misterelor lui Pan. Și acum vrei să 
ne spui că apetitul său pentru tinerele atât de 
frumoase încât nu le putea rezista s-a 
petrecut cu mult timp în urmă, încât déjà a 
devenit o legendă ? Aici, lângă oracolul de la 
Dodona3, tu taci de parcă ți-ar fi frică de ceva ! 
Care’i adevărul ? 

-  
Frumosul macedonean, a cărui vârstă nu 

i-o arăta trecerea timpului în pletele’i albe, se 
ridică o clipă de pe buturuga din poiana unde 
își petrecea de multe ori serile în compania 
nepoților și, cu mâinile în șold, continuă să 
răspundă întrebărilor care curgeau în mod 
obișnuit la încheierea legendelor povestite.. 

- În ciuda a tot ce se spune, Pan e un 
zeu plin de har, a cărui înțelepciune este de 
netăgăduit, trăiește și ni se înfățișează de 
fiecare dată când îi invocăm prezența în 
templul din Teba. E un spirit dansțnd ca un 
mim, sugerând antiteza doctrinară dintre 
Hermes și Dionysos, însoțit mereu de kabiri. 
Inițiații i se subordonează relevând 
fragmente interpretativedin misterele altor 
zei. Sacralitatea lor m’a atins din ce în ce mai 
mult, de repetate ori uitând de mine, 
identificându-mă cu zeii. 

                                                 
3 Oracolul de la Dodona funcționa încă din timpul Culturii 
Cucuteni, în arealul traco-macdonean al Ianninei, la sud de 
Moscopole 

- Și, totuși, bunicule, de ce eviți să ne 
povestești despre aventurile amoroase ale 
acestui împătimit iubăreț și dorul lui de 
aventuri ? 
 

Tăcerea se așternuse din nou în mireasma 
florilor din pădure. Greierii nu încetaseră să 
acompanieze susurul unui izvor cu apă rece 
din care, în pumnii lor, copiii dar și adulții se 
răcoreau cu stropii limpezi de viață. Era 
timpul când ielele și ființele fermecate din 
poiana atât de des utilizată pentru dansul 
nocturn al fecioarelor zâne urmau să se 
strecoare pe lângă zidurile vechiului lăcaș. 

De multe ori, ascunși după tufele de 
oleandru, tinerii urmăreau dansul însoțit de 
un ritm magic al cântului divin și cu greu se 
abțineau să nu intre în hora lor. 

- Bunicule, taci mereu când te întrebăm 
despre Pan, despre naiul lui conceput din 
trupurile minunatelor nimfe ale apelor 
transformate în trestii. știm că mai avem 
puțin până să împlinim vârsta când vei putea 
să ne duci și pe noi la templul în care să jurăm 
păstrarea secretelor acelui cult pe care ni’l 
închipuim dătător de cunoaștere și apropiere 
de lumea zeilor. 

- Nu știți nimic. Tot ce vă spun pare 
legendă, un mit și astfel adevărurile se 
transpun prin trecerea anilor. Când veți fi 
admiși în sanctuar și veți uita de poveștile cu 
Apollon și Artemis, veți trece prin etapa 
spiritului și frumuseții lui Hermes și 
Afroditei… abia apoi veți înțelege ordinul 
kabirilor, ca un tărâm intermediar prin 
spectacolele oferite de ei, iar școlarizarea pe 
care o veți urma vă va trimite în întunericul 
orfeic, pentru că structura deservită de 
ierarhia acelor Tholos, asociați cu consorții 
zeițelor, vă va conduce spre îndeplinirea 
probelor… 

 
Acum, înserarea distingea între umbre 

fețele mirate și din ce în ce mai curioase ale 
tinerilor : 

Î 
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- Kabirii dionysiaci sunt și cei despre 
care ne povestești uneori ? Mitos și Krateia și 
puiul lor, Pratolaos, sunt ei oameni ca și noi ? 
Și, de fapt, ce ne poate aduce inițierea pentru 
viață ? 

Peste mințile lor confuze, o lumină 
străbătu poiana ca un roi de licurici, 
semnalând că oamenii trebuiau să părăsească 
locul sacru unde déjà începuse să prindă 
formă un altar uriaș dintr’o substanță care 
iriza nuanțe străvezii de alabastru și devenea 
cu fiecare clipă o solidă întruchipare de cristal 
înlănțuit de zeci de lumini ce’l înconjurau 
îmbrăcând într’o ceață lăptoasă, doar aparent 
opacă spațiul imensului platou dintre 
vârfurile munților. 

 
* 

- Cât am dormit, bunicule ?, întrebară în 
cor, abia teziți de razele bunului soare în acea 
dimineață în care visele se stinseseră precum 
imaginile valurilor înspumate ale mării, 
neștiind căror ape aparținea spuma 
strecurată între vârfurile și văile lichidului 
zbuciumat. De ce n’am plecat acasă și-am 
adormit, recunoaștem că bine, pe patul de 
frunze al poienii ?  

- Vă povesteam despre Pan când a trecut 
o boare a lui Morfeu. Vă amintiți, în Pind, 
timpul stătea pe loc și picurarii trăiau în 
armonie cu oile și pășunile lor. Pan cînta o 
muzică hipnotică din syrinx, naiul său cu 
șapte tuburi de diferite lungimi, o muzică 
dulce, suavă, preluată de mulți dintre aezi. 
Ceea ce nu știe lumea e că melodiile sale 
cuprind un cod tainic și mesaje simbolice. 

- dar nu ne amintim, bunicule, cine 
spuneai că e acest Pan ? 

- Păzitorii Templului vor duce misterele 
lui departe, ei vor fi adevărații Templieri. Și 
totul pornește de aici, dintre noi, fără timp, 
dar din pădurile și pășunile noastre. Pan 
locuiește în peșteri și hălăduiește văile și 
munții. Fără a gândi altfel, decât cu bucurie și 
optimism, el este zeul fertilității și al 
plăcerilor sexuale, adesea dansând un ritual 
cu nimfele și picurărițele. 

Nu mă întrebați de câte ori am avut 
ajutorul său în bezna nopții, în pădurile 
înfricoșătoare, bântuite de demoni, dar 
proștii au considerat că el ar determina 
panică. Oare, nu înțelegeți de unde derivă 
cuvântul pan-ică ? De la team ape care o 
înfrângi asemuindu’l cu răul. Dar eu m’am 

delectat întotdeauna cu spiritul său natural 
plin de darul cuvântului magic. Secretele 
misterelor le veți înțelege într’o zi Ficțiunea și 
fantezia se vor releva în gândirea unor mari 
scriitori, în Narnia lui Lewis sau Tărâmul de 
Mijloc al lui Tolkien, ca o reflectare a 
idealurilor templiere.4 Așa încât Pan este un 
simbol al Universului, o personificare a 
naturii, o reprezentare a întregului, a toate și 
a tot ce există, a tuturor zeilor, bunătatea 
întruchipată (în ciuda faptului că e imaginat 
cu coarne și picioare de țap). 

 
Înmărmuriți, tinerii începură a se uita cu 

alți ochi la bunicul lor, razele soarelui jucând 
o aură în pletele sale albite de timp. 

- Deci, și tu, bunicule, ai călătorit în 
diferite vremi prin această poartă de care ne 
amintești uneori, de parcă ai cunoaște-o !? 

- Cântecul nimfei Syrinx izvorând din 
sufletul naiului lui Pan e Cuvântul de Ordine 
prin care eu, ca templier, am trecut poarta 
extradimensională a infinitului. Și nu o dată. 
Noi, inițiații, venim și plecăm prin acest portal 
însoțiți de cântul magic, fotonic, al lui Pan. 
-  

 
- George Gavrileanu 

                                                 
4 Precursor le va fi acestor corifei ai literaturii, George 
MacDonald, toți trei călătorind în epoca lui pan. 
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Vlad SCUTELNICU 
 

 

poetul caută o pagină albă 
 
 

alfabetul ar trebui să înceapă cu litera s 
de la socrate, gândește poetul 
 
pe masa sa de lucru sunt 
maldăre de hârtii ca sterilul minei în care 
coboară zilnic de secole 
minerii cu fețe crețe și trupuri obosite 
 
fiecare pagină este o istorie scrisă cu sufletul 
cuprins de flăcări albe, ca de înviere 
însemnările acestea vor deveni poeme 
la a căror rostire cititorul va plânge 
ori va aplauda 
epitetele, comparațiile, metafora 
 
poetul cu fruntea în palme mai caută 
cu privirea o pagină albă imaculată 
pentru poemul fatal 
 
între timp curg nopți și zile peste inocența sa 
zile și nopți golesc scrumiere pline 
până când poetul trezit deodată 
se-ntreabă 
: ? unde cade umbra luminii 
unde o poți vedea 
dar neașteptând răspunsul, revelația 
își smulge inima din piept cu ambele mâini 
și ridicând-o în soare șoptește 
” ! acum știu…” 
 
aerul din jurul capului său este atât 
de fierbinte, atât de comprimat încât 
poate exploda în cea mai perfectă poezie 
în orice clipă 
! răbdare, vă rog… 
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Cezar STERPU 
 
 

Nebunul 
-  
-  
- Ascultă – zice Nebunul – cum se desprinde o clipă din timp și moare strivită sub 
pasul incert al speranței ce'și caută Sensul ! 
- Ce sens și ce cesperanță, când sensul credulității tale e superficial ? 
- Dar am scuză, sunt Nebun - și'n lucruri, prea adânc nu pot privy, găsind real sau 
ireal… 
- Ești mai nebun decât credeam ! Nu vezi că'n cerc te'nvârți mereu ? 
- Cercul se'nvârte și nu eu. Iar Nefirescul nu'I al meu. El m'a creat să fiu Nebun când 
totul e normal… 
- Smintit, nebun ! Ce să pricep, ești om sau animal ? 
- "A fi sau a nu fi !" – Nebun, smintit – așa cum sunt, eu sunt al meu. De-aș fi tot om, aș 
fi un zeu printer nebuni; iar animal de sunt, sunt tot de-al vostru: ca și maimuța ce-a 
picat din pom și'n drumul ei s'a transformat î nom ! 
- Biet osândit la neștiință, mă voi ruga la Dumnezeu pentru tămăduirea ta ! 
- Lui Dumnezeu ?! E mort demult, iar rugă nu pot să ascult: ar trebui să fiu nebun ori 
sfânt și lumea voastră n'are sfinți-nebuni. Și eu – un drac ăn plus – nu sunt în iad și nici 
în rai. Doar între două lumi sunt pus să fiu nebun ! 
- Mai bine mori, cu nebunia ta cutot să intri în mormânt ! 
- Nebun sau Sfânt, tot în pământ mă'ntorc, dar nu oricum: lângă divinul Arhitect aș 
vrea să dorm.  
Căci tot nebun a fost și El  
când l-a creat pe om…! 

 
 
 
 
 
Maestre Livică, 
      Revista are faţă şi interfaţă de anvergură "internaţională". Te pune pe gânduri de 
câtă râvnă şi talent dau dovadă editorii Pendefunda. De obicei, nu sunt dispus la elogii, 
fie şi meritate, prefer tonul scăzut al încântării. Şi cinismul popular-umoristic: Costă o 
groază de bani! 
      Felicitări, mai departe scrie-n carte. 

Cu prietenie,  

Constantin TRANDAFIR 
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Mihai LEOVEANU 
 

Democraţia 
Stresului 
 
 
Depărtarea îţi învie 
haină albă 
străvezie 
şi prin colţuri de cuvinte 
bate Luna înainte. 
 
Gândul ierbii mă adie 
ea n-a vrut şi-a fost să vie 
 
timpul să mi-l scuture 
dintr-un ochi de fluture. 
 
 
 

*** 
umai ce mă uit, 
Doamne,  
peste fereastră 
şi hăpăiesc repede 
cât văd mai luminat cu ochii 
(gura mea de aer proaspăt). 
 
Dar nu e, 
Doamne, 
ce voiam să-ţi spun… 
 
E drept că  
mă ţin în viaţă 
ura 
dragostea  
şi bucuria. 
 
În lucrurile care mă înconjoară le-am 
crestat 
până la sânge. 
Am obiceiul să mai şi cânt, 
Doamne, 
cânt nişte vorbe atât de sfinte 
încât mi-e şi frică 

să le scot comoara din mine 
de prea multe ori – 
 
se tocesc razele toate, 
Doamne… 
 

*** 
Ştiu că voi purta 
până la moarte  
 
(cămaşă cu manşetele destrămate 
şi poalele ferfeniţă) 
 
nebunia 
curiozităţii de-a privi mai departe. 
 
Vine câte unul  
şoptindu-mi la ureche 
ce-ar trebui să se vadă acolo.  
 
Risc să devin 
pentru mine însumi 
o modă. 
 
Ia-mi tu, pe proprie răspundere, 
lama orizontului de sub călcâi, 
 
Nenumito, 
 
rupe ce-a mai rămas din cămaşă! 
 
Muşcă până la sânge 
buzele celui de lângă mine 
care-mi şopteşte. 
 
Rostogoleşte clopotele peste 
urechea ascultătoare! 
 
Cu lama orizontului de sub călcâi 
orbeşte-mă! 
 
Mai mult decât milă 
 
EL 
 
ce să aducă? 
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Souleiman AWWAD 
 

 

*** 
 

Cu o scânteie de fericire uităm 
lumânările tristeţii 
care ardeau în oasele sărăciei noastre 
şi care acum s’au stins, 
odată cu apusul întunecatului trecut. 
Ziua înverzită de azi e-a noastră 
precum viitorul; 
ce-a fost rămâne amintire 
mai îngălbenită decât frunzele toamnei 
şi zbaterea unei inimi când moare. 
 

 
 
 

*** 
 

De ani şi ani răsare luna 
atâţia oameni şi-atâtea civilizaţii 
prin faţa ei s-au perindat 
în sânu-i ascunzând secrete, taine. 
dar ea răsare neştiind nimic 
chiar despre ea: despre-nceput, 
despre sfârşit, 
asemeni vieţii înseşi 
ce nu-şi cunoaşte răsăritul 
şi nici când va apune. 
 

Traducere de Liviu Pendefunda 
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Dan GIOSU   
 

 
 
 

Unde e ochi pune mânz  
și mânzul nechează 
 

O mână'mi stă pe piatră 
și gândul plânge rupt 
pedeapsă nemiloasă 
venind pe dedesupt. 
 

ate la poartă un cavaler de bronz rostind cuvinte de culoare albastră. Vrei să 
mergem să facem o plimbare pe sub pământ? Luăm felinar verde, ne acoperim 
ochii cu ceară, tragem de pe umeri mantaua de cenușă a nopții. Vom descoperi 

o viață de rădăcini la fel de prosperă. șa îmi spunea Alexandru Ion Angheluș. Vino să'ți 
arăt sare de bolnavă prețuire, pentru văzduh, pentru apă... pentru focul care s'a cântat, 
pentru toate câte se lasă denumite dintr'o dată... Și deodată a apărut lângă el un om cu 
privirea stinsă, cu braâele ridicate spre cer, în costum de seară, zicând: O, duh al 
văzduhului cu aripi de pânză nevăzută, sau ființă a cenușiului adânc, copita pune-ți-o, 
șontâc, șontâc, prin lungi livezi! El nu l-a luat în seamă. m'a tras grăbit de mână: Vino, 
vină să'ți arăt – ca o livadă în jurul casei verdeața e tânără. Pentru aceasta voi scrie 
zisele poeme în contradicție cu lutul și lumina. 

Un poet a murit tânăr. Acum firul de iarbă agresează rațiunea. Visase că suntem 
într'o iurtă, lângă unfoc, pe unde zburdau cai. Luna era coaptă ca o turtă. Nu spun 
niciun fel de noutate, zicea. Sunt liniștit ca un țărm unde nu bate vântul. Stătea 
într'adevăr liniștit, cu mâinile pe genunchi, cu privirea misterioasă și cu fața de 
arhanghel. De la un timp lumea ar vrea să știe dacă semăn cu Lautréamont. Mă întreabă 
cu disperare. Însă eu nu am de unde să știu. Se ridica apoi și o pornea prin zăpadă. 
Părea venit din cețurile nordice spre viață. Pășea îngândurat în amurgul târziu. și-a 
suflecat mînecile albe. A înmuiat în zăpadă degetele de fideș și a desenat pe un copac 
un șarpe, zicând: Unde e ochi pune mânz și mânzul nechează.. pune măsura în polenul 
fluturilor. Șese vrajă în catifelele mlaștinii. Magia adâncului e ofrandă. Spre a putea 
plăsmui înlocuiește. De atunci nu l-am mai văzut. În locul lui, nisip, furtună... Raci cu 
lumânări în spinare. Ținuturi metalice, o poartă spre un vârf de aripă. Ți noi am deschis 
poarta și ne-am bucurat. Căci am văzut un cer limpede și zborul unei păsări. 
Frumusețea lui. Căci dacă ne spunea: frumusețea mea nu este o legendă, frumusețea lui 
era o legendă. O frumusețe care și-a purtat pașii peste tot. Era un pelerin preschimbat 
în Orfeu. Țara are formă de taur, puternic prin codrii de aur... iar pajii cu făclii verzi și 
costume nocturne duc zimbrii la jertfelnice cântând: Fiți uniți! Prin noi se poate 
prelungi întregul! 

B 
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Acum a coborât în adâncuri, încet, să nu se rănească în colțuri de stâncă, să simtă 
acolo: O lumină palidă și o ceață adâncă. Așa îmi spunea nu demult. Moartea se duce la 
școală. Are ghiozdan și tăbliță. Nu întârzie... și are fundițe albastre. 

Ion Alex. Angheluș s'a dus singur să facă o plimbare pe sub pământ. A luat un felinar 
verde, ți-a acoperit ochii cu ceară, și-a tras peste umeri mantia de cenușă a nopții. Să 
descopere o viață de rădăcini la fel de prosperă. 

Sept. 1986., Iași 

 
 
 
 
 

Cântec 
 
 
 
Ea avea Nesfârşirea la ea  
Mi-a dat-o şi mie  
Şi eu – trilu-li, li-lu-la-  
-am pus-o la pălărie! 
 
Verdele îl mai avea 
Mi-l dete şi mie 
Şi – trilu-li, li-lu-la- 
Am devenit o câmpie. 
 
Apa iar o avea 
Mi-a dat-o şi mie 
Să mă oglindesc, 
trilu-la,  
o veşnicie! 
 
Ea mai avea 
Şi pumnalul la ea 
Mi-l dete şi mie 
Şi eu… 
l-am înfipt în inima mea 
şi am murit, trili-lu-la! 
Ea e vie. 
 

 

Suflet 
 
 
El se apucă să’şi cioplească 
Sufletul într’o joi 
cu un briceag chinezesc 
Da’ bine că eu mai trăiesc ! 
Bine că trăim noi ! 
 
El voia să facă o femeie din sufletul lui. 
El voia să facă o femeie frumoasă. 
Să o aşeze într-un loc anume 
în casă 
şi s-o iubească, 
unde mai pui. 
 
Pe suflet nu-l doare când îl ciopleşti; 
Joia nu-l doare, nu-l doare… 
Hai, că ne-apucă seara pe câmp 
şi se moare… 
Bine că mai trăieşti! 
 
Da, făcu o femeie, o aşeză  
într-un loc anume. Era frumoasă. 
Îi arse la picioare tămâie,  
şi smirnă îi arse   
până ce, într-o zi, era beat,   
o lovi, 
Şi o sparse… 
Şi rămase  fără suflet în casă
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Dana OPRIȚĂ 
 

În  aşteptarea  lui  Godot,  fiul   
 
 

poi a tăcut, s-a întors şi a zis : ,,Nu 
te speria. Tu vezi lucrurile altfel. 
Doar eşti poet.” Extraordinar ! Ce 

poet e şi ăsta de care se lipesc viroze 
antipatice, temerile că-ţi va fi frig peste 
noapte, că apa nu-i bună de băut, nici de 
mîncat, idei bune de azvîrlit la coş. 
Tocmai mi-a venit în gînd să plîng puţin 
pe umărul inconştienţei mele, tocmai mă 
gîndeam că totul e o caraghioasă 
întoarcere, că totul e o oribilă repetare, în 
aşteptarea lui Godot, fiul. 

Secretul, fiindcă în orice lucru serios 
există un secret, este să ştii să pleci la 
timp. La timpul potrivit, adică. Adică să 
nu pierzi nici o secundă acolo unde nu te 
simţi în largul tău. E la mintea cocoşului, 
dar cîţi cocoşi îşi uită mintea acasă atunci 
cînd trebuie să o folosească. De aceea mă 
întreb, fără a-mi face prea multe 
reproşuri, ce caut eu aici ?! Viaţa !… Să 
zicem.  Căderi, spectaculoase reveniri, 
alte căderi şi alte reveniri la fel de 
spectaculoase, pe măsura căderilor. 
Important este să-ţi dai seama. La timp, 
pe cît posibil. Important este să nu-ţi 
pese. Dar cine ţine cont de semne ? Cine 
nu a cunoscut siropul împlinirii şi 
mirodenia disperării ? Papilele noastre 
gustative au savurat de atîtea ori gustul 
cuvîntului ce poate ucide şi am 
supravieţuit, noi înşine uimiţi că o facem. 
Niciodată, la urma urmei, e doar o vorbă 
inventată cînd nu mai era nimic de 
inventat, rostită cînd nu mai e nimic de 
rostit. Ce ? Si de ce ? Nu pricepeţi odată ? 
Totul se întîmplă aşa cum tebuia să se 
întîmple, fără ca nimic să nu fie omis de 
la ospăţul cotidian. Nu-i vorba de 
fatalism, cu atît mai puţin de resemnare. 
Lucrurile simple sînt cele mai complicate. 

Şi nici măcar nu am spus o banalitate, 
oricît de des aţi fi auzit-o. Pînă cînd nu 
treci singur prin această disperare, n-ai 
de unde să ştii. Pentru că n-ai de unde. 

M-am întrebat de ce fac asta şi nu 
altceva, de ce sînt într-un anume loc, într-
un anumit timp, de ce sînt aşa, de ce sînt 
altfel… Prostii. Cu cît mă gîndesc mai 
mult la ele, cu atît îmi sînt mai 
indiferente. În fond trăiesc. Fiindcă aşa a 
vrut Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are 
nuiaua atît de lungă, încît să ne păzească 
mereu. Şi, cum am scăpat de sub privirile 
lui, ne repezim cu capul înainte să facem 
vreo prostie. Cît noi de mare. Uneori mai 
mare. De fapt, sîntem liberi să luăm orice 
hotărîre, coarda nu e foarte strînsă în 
jurul gîtului, cum s-ar putea crede, are şi 
ea oarece lungime, numai bună pentru 
păcatele noaste. Că furnica de-i furnică, 
ştie drumul spre casă. Dar noi, oameni 
botezaţi, ne lasă cîteodată cuvîntul 
singuri şi nu ştim ce să facem cu el. Cam 
ce-am putea face ? Să-l rostim. Probabil. 
Ce altceva ? 

Întreaga viaţă aşteptăm să se întîmple 
ceva: să vină ospătarul să te servească, să 
se dea buzna sau ora exactă, ca să-ţi fixezi 
ceasul pentru alte aşteptări, să-ţi sune 
cineva la uşă ori măcar telefonul să te 
trezească din amorţeală, chiar dacă nu se 
formase decît un număr greşit... Întreaga 
viaţă, vă spuneam, e făcută din aşteptări, 
repetate cu o exactitate de invidiat. Ce-aş 
vrea să invidiez clipa aceea deja stabilită, 
cînd va lua sfîrşit această din urmă 
aşteptare: ca ploaia să înceteze. Nu 
întotdeauna e suficient să rosteşti ceva, 
pentru ca să devină realitate. Dincolo de 
nori, vă jur, arde în permanenţă soarele. 
Şi-atunci, de ce să se oprească ploaia, 

A 
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cînd, în fond, e soare. Neînchipuit de mult 
soare. Trebuie doar să poţi să-l vezi. 

Deci, ce caut eu aici ?! Fiindcă am 
vrut. Mă rog, mi s-a sugerat să vreau. Nu 
ştiu de ce mă plîng. Aşa dă bine. Mai bine 
ar da soarele. Am văzut atîta ploaie, de 
parcă altceva nu ar fi fost de văzut. Poate 
nici nu e. Mi-au ruginit literele în gură, 
îmi scîrţîie fiecare gînd, cît despre 
măruntaie, au început să putrezească, în 
viitorul secol vor fi tocmai bune de pus 
pe foc să încălzească vreun biet suflet ud 
pînă la piele. Plouă soare pe răzoare pînă 
la epuizarea totală. Apoi vine somnul, cu 
visele lui transcrise pe curat, la lumina 
zilei, fără uimiri sau spaime existenţiale. 
Un mic divorţ conceptual se impune. 
Coerenţa e şi ea necesară, că altfel n-ar fi 
inventat-o nimeni, dar pînă cînd ?! 
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, 
pînă cînd ? Bună seara. (Atenţie la 
formulele de politeţe, oamenii sînt atît de 
sensibili. Trebuie să-i protejăm. 
Bunăoară, ,,ce faci” ?, sună banal. Însă, 
dacă spui ,,ce faceţi, măi dragă” ?, e deja 
altceva, iar dacă mai adaugi şi vreo 
tandreţe, de pildă numele unui animal 
sau chiar acest din urmă substantiv, e 
perfect. Toată lumea e mulţumită, se 
pupă, se îmbrăţişează şi aşa mai departe). 
Vă spuneam, mare atenţie la  cuvinte. Pot 
fi extrem de periculoase. Dacă literele îşi 
manifestă cumva nemulţumirea faţă de 
soarta lor (se mai întîmplă) încep să se 
revolte, strigă, urlă de-ţi pocnesc 
timpanele, îţi sparg capul, mintea (dacă o 
ai), te calcă pe picioare, ba, unele mai 
îndrăzneţe, te calcă fără milă de-a dreptul 
în picioare şi cui ce-i pasă, viaţa curge, 
minciunile rămîn, ele, literele, alcătuiesc 
vreun cuvînt ce face explozie sau chiar 
implozie dacă vrea şi vrea, fiindcă pînă şi 
lumea lor e plină de găuri negre, pînă şi 
Dumnezeul lor are o nuia, posibil mai 
lungă, posibil mai eficientă, cine ştie. Ba 
ştim, căci altfel nu ne-am înţelege. Dar 
cine zice că o facem ?! Ei nu, spuneţi 
sincer, cine poate afirma, cu mîna pe 
sufletul cuvintelor, că ne înţelegem ? 

Probabil ploaia asta să înţeleagă ceva.                                                                                                                    
                         Cît despre Godot, oricît 

de mulţi fii o fi avînd, din lipsă de 
inspiraţie, şi i-a numit tot Godot. Vă jur, 
am vorbit eu cu el. Îmi promisese drept 
moştenire jumătate din împărăţie şi de 
bărbat pe feciorul lui mai mic, cel mai 
frumos şi cel mai isteţ. M-a lăsat doar cu 
jumătate din jumătatea de împărăţie şi cu 
sugestia de a-l aştepta. Pe el, pe fiu-său.. 
Cine mai dă crezare poveştilor de spus la 
gura sobei ? De parcă altceva n-aş avea de 
făcut. De parcă altceva am de făcut, decît 
să aştept. De ce-mi lăsase mie moştenirea 
asta ? Fiindcă, spunea el, nimeni nu l-a 
aşteptat atît de frumos, nici pe el, nici pe 
vreunul din fiii lui. Cinci la număr. Unul 
pentru fiecare anotimp şi ultimul, pentru 
mine. 

Şi-n timp ce-afară e apă cît cuprinde, 
eu m-am deshidratat din pricina căldurii 
excesive din acest interior unde îmi 
odihnesc oasele bătrîne şi obosite. Tot 
aici îmi tratez viroza, cu indiferenţă, în 
doze homeopatice, de trei ori pe zi. Nu 
văd alt antidot eficient. Se ştie – tratată, 
durează o săptămînă, lăsată în voia ei, te 
ţine şapte zile. M-am gîndit că e mai bine 
să o las în voia ei, cine sînt eu să nu-i 
permit să trăiască liniştită în cămările 
gîtului meu ? Şi-aşa  nu-mi folosesc la 
nimic. Corzile vocale, de exemplu. 
Dimineaţă, descoperind şirul indian al 
furnicilor ce încercau să-mi atace 
croissant-ul, am considerat necesar să 
rostesc cu voce tare expresia consacrată 
pentru acest gen de situaţie. Mi-am dat 
seama, însă, că nu pot să o pronunţ corect 
din pricina răguşelii. Nişte hîrîieli 
penibile, pe care nici măcar eu nu le-am 
înţeles. Trebuie să vorbesc doar în gînd. 
Asta-i. 

Rigoare şi precizie, domnilor. Să nu ne 
rătăcim în amănunte. Unde am ajunge 
dacă ne-am pierde cu toţii în ceaţa 
amănuntelor, precum animalul bine 
cunoscut. Rigoare şi precizie am spus ! 
Poate nu suficient de clar. Urechile ne sînt 
sensibile, nu suportăm grosolăniile, chiar 
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dacă le gîndim. Aşa că, pe loc repaus ! 
Pista e greşită. Deşi, dacă stau să mă 
gîndesc (mi se întîmplă uneori), rigoarea 
şi precizia ar trebui să vină de sus, vreau 
să spun din norii ăştia care au prins drag 
tocmai de bucata de planetă unde mă aflu 
eu. Cum e posibil să plouă aşa, la nesfîrşit 
? E posibil, dacă sfîrşitul mai e şi ne pe 
deasupra. Da, pe deasupra. Findcă pe 
dedesupt m-am uitat, n-a rămas mare 
lucru. Totul a ieşit la suprafaţă, toată 
măduva pămîntului, toată clisa din 
cuvinte, se alunecă de pe o literă pe alta, 
în voia vîntului, ca şi cum ai fi o corabie 
cu pînze, eşti ud pînă la pielea ultimului 
gînd, nici o amintire nu izbuteşte să te 
salveze. Singura plăcere este să cugeţi la 
situaţia neplăcută în care te afli. Restul nu 
există. Au plecat cu toţii să se usuce, să-şi 
plîngă de milă, dar nu prea mult că se udă 
din nou, să-şi şteargă nasul de poalele 
rochiei vreunei tinere mirese ce n-a 

încercat încă voalul bunicii şi, deci, nici 
Tomi Plus, faimosul detergent, şi aşa mai 
departe. Cît mai departe de zgomotul ăsta 
infernal, de imaginea asta banală, ca 
dintr-un film prost sau un vis prost. Dar 
prost de tot. Pe care tocmai îl trăieşti. 
Poate doar clopotele de la mănăstire, cu 
obsedantele lor chemări, să vă   ne 
salveze. De ce şi cum anume, nu aşteptaţi 
să vă spun eu. Eu nu mai spun nimic ! S-
au spus deja destule. 

Şi tot n-am înţeles, pentru ce am venit 
eu aici, la muntele transformat în mare 
de atîta ploaie ?! (Înrebările revin, iată). 
Numai pentru a scrie ce-am scris ? Ar fi 
absurd. Trebuie să fie altceva ce încă îmi 
scapă printre ochiurile de apă. Am să mă 
gîndesc, totuşi, cîndva. Poate mîine. Poate 
niciodată. Oricum, mai tîrziu. 

Întotdeauna este, însă, prea tîrziu. 

●

Contact international,  
o revistă de cultură  

 
Cunosc și urmăresc revista Contact international de vreo 15 ani, de pe vremea când 

Galele APLER se organizau, cu mare fast, în fiecare an. La aceste gale erau invitați 
aproape toți directorii revistelor literare și culturale importante din țară.  

Două lucruri mi-au reținut atenția în mod special la revista scriitorului și 
directorului acestei publicații, Liviu Pendefunda: bogăția sumarului și calitatea grafică.  

Ceea ce impresionează mai întâi la Contact international este varietatea 
conținutului. De pildă, în „ultimul” număr al revistei poți citi, deopotrivă, poezie în 
limba română, engleză sau italiană, poeți de ieri reactivați în rubrica Lirica pascală 
românească 2020, eseuri de mitologie dacică și generală, eseuri pe teme religioase, 
filozofice, istorice, alchimie, antropologie, descoperiri geografice, inteligență artificială. 
Tot aici descoperim articole de estetică a poeziei, cronici literare și proze scurte. 
Contact international este o revistă de cultură. Numărul la care mă refer are 264 de 
pagini…  

Revista Cafeneaua literară urează Contactului international și redactorilor săi viață 
lungă! 

Virgil DIACONU,  
director revista Cafeneaua literară 

 

 

⇒ 
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George ROCA 
 
Doresc revistei Contact international mult succes în continuare, materiale ți cititori de 
calitate! Felicitări pentru munca dumneavoastră. Să ne citim de bine! 

Sidney, Australia 

Eminescu 
 

One morning, God  
woke up happy and ...! 
He locked the wind in the storeroom,  
shooed away the clouds, 
unplugged the lightning, 
stopped the earthquakes and the waves, 
and extinguished the fire under the volcanoes!  
That day was not for making warriors, 
neither terrorists, nor mercenaries ... 
 
God had a need for  
serenity and peace! 
The time had come to assign 
vocations to the Romanians. 
 
And, therefore, 
Brâncuşi became a stonemason,  
Ţiriac, a tennis player, 
Vlaicu, a flyer,  
Grigorescu, a painter,  
Enescu, a musician,  
Hagi, a footballer. 
 
He didn’t even forget Mrs Aslan,  
nor Miss Comăneci… 
 
No one was forgotten! 
He kept working until the end of the day  
in order to please everyone. 
 
At dusk, 
Under the starlight, 
To round out his work,  
God created the poet,  
Eminescu. 

 
Gheorghe Gheorghiță Vornicu 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 

oate că nimic nu este mai 

important, decât să ai bucuria 

de a-ți  face din când în când 

bilanțul activității. Revista Contact 

International a ajuns la numărul 200 de 

apariții. Treizeci de ani de trudă și de 

jertfă în egală măsură. Pentru că asta a 

făcut și mai face încă Liviu Pendefunda, 

jertfă. Mărturisesc fără a putea fi suspec-

tat de exagerare, că Acad. Pendefunda a 

pus în valoare nu numai ideile și creațiile 

unor importante și strălucite minți 

creatoare, dar și restituiri din trecutul 

creator al neamului românesc, în egală 

măsură cu valori universale. Nu am să fac 

o trecere în revistă a numelor autorilor 

ce și-au găsit loc în paginile revistei 

Contact International de teamă să nu 

trec peste una din personalitățile care s-

au aflat în cinste în cuprinsul revistei. Dar 

am să recunosc că am beneficiat de 

răspândirea unor lucrări literare peste 

fruntariile țării noastre. Pentru că revista 

a reușit să stabilească o serie de contacte 

între autori, publicații și cititorii din 

Canada, Italia, India, Germania, Spania, 

Israel, etc. etc. 

De aceea nu trebuie să ne surprindă 

mulțimea de premii ce alcătuiesc 

blazonul acestei publicații. Calitatea 

condițiilor grafice, temele deosebit de 

incitante ce predispun la dezbateri 

fructuoase între  condeieri de excepție, 

graficieni curajoși printre care și creațiile 

picturale semnate de Elleny Pendefunda, 

asigură un aer de modernitate, de clasă, 

unei publicații care se respectă. Ochiul 

atent și cultivat al redactorului șef, 

împarte cu rigoare spațiile luxoasei 

reviste.  O revistă aerisită, tentantă ca o 

bijuterie care atrage prin calitatea 

pietrelor prețioase puse în valoare de 

priceperea bijutierului. 

Fiind sărbătoarea revistei, nu voi 

încărca mesajul cu activitatea  

prodigioasă a reputatului medic, eseist, 

poet, prozator,  Founder, Publisher and 

Managing Editor al  Revistei, Liviu 

Pendefunda. Și nu cred că numele său 

mai are nevoie de promovare în lumea 

medicală și culturală națională și 

universală. 

Revenind la revistă, nu mă pot abține 

să nu punctez din punctul meu de vedere, 

măcar  unul din multiplele motive care 

constituie, cred, succesul  acestei 

publicații. În volumul Căruța cu nebuni 

2, autorul continuă: Niciodată lumina 

nu va mai bate la fel în geamuri și 

oglinzi. Fiecare număr de revistă apare 

astfel ca o noutate în care nu are ce căuta 

monotonia. 

Urez: La Mulți Ani! sărbătoritei, 

părinților ei, precum și puterea de a 

aduce în continuare  bucurii în lumea 

iubitorilor de cultură. 

 

P 
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Gânduri la o aniversare 
bicentenară 
 

m urmărit cu interes revista Contact internațional  din momentul apariției în 
peisajul revuistic românesc. Iată că acum la apariția numărului bicentenar, 
constat că timpul acordat pregistioasei reviste condusă de fondatorul ei, 

profesorul doctor Liviu Pendefunda, n-a fost degeaba, mai ales că echipa Domniei Sale a 
dat dovada deplinei maturități prin seriozitatea și profesionalismul manifestăt în cele 
200 de numere ale revistei. Număr de număr ștacheta revistei a fost ridicată prin 
valoarea testelor apărute, prin atenția acordată tinerei generații, prin aspectul elegant 
acordat cu toate problemele existente din punct de vedere economic care a creat uneori 
mari dificultăți, mai ales azi când omenirea trece printr-o pandemie, Liviu Pendefunda 
reușește să înfrunte toate dificultățile. Felicitări ! 

Apariția revistei aniversare Contact internațional mă bucură deoarece prin 
generozitatea fondatorului ei Liviu Pendefunda, am avut ocazia să public unele teste 
(aspect ce mă onorează) în paginile acestuia.  

Contact internațional, este o revistă națională cu răspândire pe toate meridianele 
lumii, fiind citită cu interes datorită aspectului grafic, a testelor publicate în paginile ei. 
Le doresc tuturor celor inplicați în apariția acestei reviste;  viață îndelungată în peisajul 
revuistic românesc și mondial, sănătate și bucuria de-a contribui pe mai departe la 
împlinirea spirituală a noastră a tuturor. 

La mulți ani ! 

Aurel POP  
fondatorul revistei ” Mărturii culturale” Satu Mare. 

 

 
Gheorghe Gheorghiță Vornicu 

A 
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Aurel POP 
 

Și-am să plec... 
Voi pleca prieteni nu vedeți afară 
Blând mă așteaptă un sicriu pe dric 
Dar v-a fi în el atăt de multă seară  
Și-am să plec, dar n-am să duc nimic 
 
Of, ce multă moarte, multă vă mai las 
Ochii  lumii scăldându-se în vid 
Strig la nesfârșit, rămas-am fără glas 
Nu treceți pragul dincolo de zid. 

 

Intrebăre 
Cine-a spus că fără mântuire  
În suflet e pustiu fără lumină ? 
Plecare nu mai e ca altădată 
Nici ploile pe care le-așteptăm să vină. 
 
Veni-vor totuși ploi fără  prihană  
N-o să le  dau  la nimenea în schimb 
Acolo sus în ceruri v-a fi  rană 
De unde uneori  mai cade câte-un nimb. 

 
 

O lacrimă din vis 
Cineva îmi pune răbdarea la-ncercare 
Sub pleoapă țișnește o lacrimă din vis 
De fericire sau durere strig în gura mare 
Am învins ecoul scăldându-mă-n abis 
 
Voi cănta, prin lume cântece de jale  
Scoțându-mi zilnic morțica la vânzare 
În târgurile celor patru puncte cardinale 
Acoperind vremelnic bârfa din ziare 
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Virgil DIACONU 
 
 

Tratat de poezie  
sau Îndreptări pentru poetul tânăr 

 
(1). Nu am crezut niciodată în școala 

de poezie, din simplul motiv că harul nu 
poate fi înlocuit de învățătură, iar 
daimonul inspirației ține de zestrea 
genetică. Însă atunci când poezia este 
plină de scrieri tremurate, neglijente sau 
chiar antipoetice, câteva îndreptări 
asupra acestora sunt binevenite și chiar 
necesare. În cele de mai jos mă voi strădui 
să dezvelesc calea către poezia autentică 
sau estetică, așadar orizontul poetic pe 
care trebuie să-l atingi. 

Poezia modernă în sens larg, așadar 
de la romantism (1800) și până azi, pune 
două mari probleme: prima este aceea a 
modului ei de a fi, deci a artei sale poetice, 
a conceptului sau a canonului pe care îl 
întrupează și exprimă, iar a doua este 
aceea a evaluării și promovării, deci a 
destinului ei în lume.  

 
I. Conceptul sau arta poeziei moderne  

 

(2). Nu tot ce se oferă sub numele de 
„poezie” este cu adevărat poezie. Ceea ce 
numim astăzi în general „poezie” este, de 
fapt, un amestec de poezie de valoare și 
de poezie modestă, iar în acest melanj 
calitativ poezia modestă este dominantă 
cantitativ, în timp ce poezia de valoare, 
estetică sau autentică este rară, extrem de 
rară. Cărțile bune de poezie sunt 
întotdeauna excepții. Într-un oraș, poeții 
buni sunt mai rari decât bisericile.   

 
(3). Poezia modernă în sens larg a 

spart conceptul de poezie clasică 
(prelungit în timp până la noi sub diferite 
forme) și l-a reconfigurat în trei mari 
tipologii sau ideologii poetice diferite și 

opuse: poezia estetică sau autentică, 
poezia generaționistă și poezia poeticilor 
individuale strict subiective.  

Poezia modernă estetică sau autentică 
exprimă conceptul poetic estetic 
universal-modern, ea fiind practicată de 
toți poeții moderni de valoare; poezia 
generaționistă este poezia produsă 
(născocită) de generațiile și curentele 
literare alături de poezia estetică, iar ea 
subîntinde peste o sută de concepte sau 
arte poetice generaționiste și de curente 
poetice moderniste diferite și 
contradictorii; și, în fine, poezia poeticilor 
individuale exprimă un număr nesfârșit 
de arte poetice strict subiective, care sunt 
practicate doar de către poeții în cauză.  

Dintre cele trei tipologii sau ideologii 
poetice, poezia estetică sau autentică este 
singura poezie viabilă și oarecum stabilă 
în conceptul ei, în timp ce atât poezia 
generaționist-„curentistă”, cât și poezia 
poeticilor individuale strict subiective 
sunt modeste estetic și într-o permanentă 
schimbare de concept, de artă poetică.  

De fapt, poezia generaționist-
„curentistă” și poezia poeticilor 
individuale strict subiective nu au un 
singur concept, ci mai multe concepte 
diferite și opuse unele altora, mai multe 
arte sau canoane poetice, așa încât 
născocirea și aplicarea unui nou concept 
poetic înseamnă abandonarea și negarea 
tuturor celorlalte.  

 
(4). Dacă dintre cele trei tipologii sau 

ideologii poetice ale poeziei moderne în 
sens larg poezia autentică sau estetică 
este singura ofertă poetică de valoare, 
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înseamnă că evoluția unui poet sau a 
poeziei, în general, nu se poate produce 
decât de la poezia generaționistă și poezia 
poeticilor individuale strict subiective, la 
poezia autentică estetică. Această unică 
țintă a evoluției poeziei arată că profe-
sorul tău de poezie este, de fapt, poezia 
estetică. Să ascultăm ce ne spune ea.  

 
(5). Nu te amăgi să crezi că poezia 

estetică se face din nimic. Substanța 
poeziei este chiar existența sau viața 
noastră. Caută să dai glas vieții, existenței, 
modurilor ei fundamentale de a fi, așadar 
suferinței și bucuriei, tragicului și eroicu-
lui, erosului și spaimei de moarte, sacrului 
și profanului, deznădejdii și visului, 
comuniunii cu lumea și înstrăinării de 
lume, care compun cu toate existența 
destinală.  

Așadar, atunci când scrii poezie, 
deschide porțile ființei. Ia seama la 
prințesa care te ține de mână, pentru că 
mâine toate vor fi pulbere. Nu te fă că nu 
vezi minunea lumii și nu îi întoarce 
spatele. Cine, dacă nu tu, să mărturisească 
despre ea? 

Și tot așa, nu te fă că nu vezi ce se 
întâmplă în stradă. Dar nu te mulțumi cu 
filmările și cadrele pe care le iei de la 
distanță, ci fii acolo și aleargă cu Revolta 
pe străzi. Și cere-ți, în cuvântul tău, 
drepturile.   

Nu te fă că nu vezi apocalipsa politică 
și nu-i întoarce spatele. Extrage din 
timpul tău adevărul, cu nerv cu tot! Dă 
glas adevărului, pentru că doar adevărul 
are viitor. Spune adevărul și nu vei putea 
fi înfrânt în tot timpul care va veni după 
tine. Lucrează, așadar, pentru viitor.  

 
(6). Toată această lume, exterioară și 

interioară, nu devine însă poezie decât 
atunci când este supusă rigorilor poetice, 
așadar artei poetice estetice, care este arta 
poeziei estetice sau autentice, în general, 
configurată de câteva norme sau trăsături 
poetice estetice, așa încât poezia creată va 
întrupa și exprima tocmai aceste norme 

sau trăsături caracteristici poetice. Iată 
câteva dintre cele mai importante 
trăsături poetice: caracterul insolit și 
tensionat existențial, liric și poetic al 
conținutului de viață prezent în operă, 
caracterul surprinzător-imprevizibil, 
neașteptat și totodată verosimil al ideilor, 
unitatea ideatică și unitatea stilistică a 
discursului, coerența sau inteligibilitatea, 
nonprozaismul, originalitatea, caracterul 
simbolic-metaforic al discursului și 
poeticitatea expresiei sau a formei. 

În temeiul acestor norme sau trăsături 
poetice estetice putem aprecia că poezia 
estetică sau autentică este o viziune 
poetică asupra vieții (realității, lumii, 
existenței, propriei ființe), așadar o viziune 
insolită și tensionată existențial, liric și 
poetic, originală, surprinzătoare și 
verosimilă, unitară ideatic și stilistic, 
coerentă (inteligibilă), nonprozaică, nu de 
puține ori simbolic-metaforică și eficientă 
din punct de vedere formal. 

 
(7). Realizarea poeziei ca viziune 

poetică, deci ca viziune insolitată și 
tensionată existențial, liric și poetic, 
originală, surprinzătoare și verosimilă, 
unitară ideatic și stilistic, coerentă 
(inteligibilă), nonprozaică, simbolic-
metaforică și desăvâșită formal, este 
condiția estetică sau standardul artistic al 
poeziei. Acest statut artistic este chiar arta 
poetică modernă a genului poetic. Creezi 
poezie în măsura în care discursul tău 
lingvistic exprimă această artă poetică 
estetică, așadar caracteristicile-
trăsăturile-normele poetice care compun 
arta poetică estetică, în general.   

 
(8). În mare, poezia modernă estetică, 

autentică sau de valoare se recunoaște 
prin aceea că ea înlocuiește faptul banal, 
nesemnificativ, biografismul apăsat, 
aspectele rutiniere și manelistice ale 
existenței, automatismele creatoare, 
ficțiunile vide, deci ficțiunile dezamorsate 
liric și poetic, care bântuie cele mai multe 
creații „poetice” postmoderniste 
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contemporane, cu o viziune poetică 
insolită și tensionată existențial, liric și 
poetic, cu o viziune imprevizibilă, stranie, 
uimitoare și în același timp verosimilă... 
Poezia de valoare este întotdeauna 
surprinzătoare, stranie, ea uimește prin 
ideile și lumea pe care o creează, deși ea 
spune ceva despre ființa noastră lăuntrică 
autentică.   

Ai încredere în imaginația, în viziunea 
ta poetică, și fă în așa fel încât poezia ta să 
își surprindă lectorul, să îl uimească, 
pentru că uimirea te ferește de discursul 
comun, uzual, banal. Dar caută ca poezia 
ta să uimească cu lucrurile simțite și 
adevărate din orizontul ființei, al 
existenței umane destinale, iar nu cu 
ficțiuni goale, deci cu fantasmagorii, 
absurdități sau suprarealisme de buzunar.  

Lasă-l să vorbească pe cel care se 
bucură sau plânge în tine, pe cel care 
strigă sau urlă în tine. Nu îți ascunde 
bătăile inimii, ci găsește-le locul în 
paginile tale. Scrie, așadar, lucruri simțite, 
fremătătoare, vibrante!  

 
(9). Poezia poate fi înțeleasă, firește, 

ca fiind o exprimare-ilustrare a temelor ei 
existențiale. Dar nicio temă existențială 
nu salvează prin ea însăși poezia. O poezie 
nu devine mai bună pentru că este 
morală, religioasă, de atitudine socială, de 
dragoste etc., pentru că este scrisă în vers 
clasic sau în vers liber, pentru că aparține 
unei generații poetice sau alteia, pentru 
că este antică sau modernă, românească 
sau străină, ci pentru că ea reușește să 
trateze poetic, deci prin arta poetică 
estetică, ce este universală, temele pe care 
le exprimă. De aceea, orice temă care 
urmărește să devină poezie trebuie să 
confirme în desfășurarea ei ideatică 
normele estetice ale poeziei, trăsăturile ei 
fundamentale, de gen poetic modern, în 
sens larg, deci trăsăturile artei estetice a 
poeziei.  

 
(10). Nu căuta un limbaj neapărat 

obscur, cifrat, suprarealist sau absurd. 

Vorbește pe înțeles, pentru că numai prin 
propoziții care sunt înțelese poți să 
exprimi o viziune tensionată existențial, 
afectiv și poetic asupra existenței, a lumii, 
în general. Pentru că numai printr-un 
discurs inteligibil poți să produci uimirea 
poetică și poți seduce. Nu confunda, 
așadar, limbajul obscur, contorsionat, 
sibilinic, rebusistic, absurd cu poezia. 
Poezia nu este un astfel de limbaj. Poezia 
este un limbaj inteligibil. Poezia de 
valoare a marilor poeți, precum 
Baudelaire, Rimbaud, Trakl, Rilke, 
Arghezi, Eminescu, Bacovia, Blaga, M. 
Sorescu, poate și N. Stănescu, este o 
poezie inteligibilă. Ceea ce nu este 
inteligibil este în afara poeziei, este poezie 
ratată.   

 
(11). În același timp, nu te feri de 

vorbirea în simboluri, metafore sau 
parabole, care se constituie ca limbaj 
poetic, pentru că acest limbaj este chiar 
felul de a fi al poeziei. Limbajul poetic are 
capacitatea de a insolita lumea pe care o 
creezi și pui în pagină. Cine, dacă nu 
poezia, ar trebui să fie metaforică? Proza, 
reportajul, cartea de chimie?  

Nu crede că poezia are datoria să 
omoare metafora, pentru că metafora 
însăși este poezie. Metafora este o poezie 
în câteva cuvinte. Poeziile care nu 
transportă metafore, simboluri, parabole 
nu fac acest lucru prin voința expresă a 
autorului lor, ci din neputința lui de a crea 
metafore, simboluri, parabole, din lipsa 
lui de imaginație poetică. Ți se pare că 
aceste versuri metaforice –   
„Aud materia plângând”; 
„Și tare-i târziu, și n-am mai murit”;  
„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată”;  
„Tu: copac, stea, piatră!”; 
„Eu te iubesc din tălpi până la steaua”; 
„Mâinile mele sunt mâinile tale, 
rănile tale sângerează în mine.” 
„Arde cerul în lumânare, cu stea cu tot”; 
„Da, eu băiat m-am născut. 
Rând pe rând apoi, o fată, o creangă, 
pasăre-am fost, pește mut: 



Anniversary edition 2020  | Contact international 1007 

 

și săream peste unde în larguri”;   
„Dumnezeu este ziua și noaptea, 
iarna și vara, războiul și pacea, 
îndestularea și foamea” – 

sunt puțin lucru? Dar este știut că numai 
poeții autentici au capacitatea de a vorbi 
prin metafore, simboluri sau parabole, 
deci prin limbajul poetic/metaforic. Pe de 
altă parte, știm foarte bine că poezia nu 
este un limbaj metaforic în sine, ci o 
viziune care se exprimă prin acest limbaj.  

 
(12). Ceea ce numim „poezie de 

valoare”, estetică sau poezie evoluată se 
constituie din poezia individualităților 
sau personalităților poetice care confirmă 
prin poezia lor conceptul de poezie 
estetică, iar nu din poezia generațiilor și 
curentelor literare, care are un alt concept 
poetic decât cel estetic.  

Performanța poetică nu aparține, 
așadar, nici generațiilor literare, nici 
curentelor literare, ci doar acelor poeți 
care exprimă conceptul de poezie estetică 
sau autentică. Acești poeți pot proveni, 
firește, și dintre poeții generaționiști, mai 
precis dintre poeții generaționiști care și-
au depășit conceptul de poezie 
generaționistă. 

 
(13). Există un paradox al frumosului, 

deci și al poeziei estetice sau autentice, iar 
acesta stă în faptul că arta estetică a 
poeziei este una singură, în timp ce 
aplicarea (concretizarea) de către fiecare 
poet autentic a acestei arte poetice unice 
este „diferită”.  

Așadar, același unic concept al 
frumosului poetic se manifestă în poezia 
poeților de valoare în mod diferit; dar 
într-un mod diferit care nu neagă estetica 
poeziei, spiritul ei, deci conceptul de 
poezie estetică, ci îl confirmă într-un mod 
individual, specific, original. Acest mod 
diferit, adică original, de întrupare a 
conceptului poetic estetic în poezia unui 
poet autentic sau altuia, este stilul poetic 
de autor.  

 

(14). Prin poezia lor, toți poeții 
autentici exprimă același concept poetic 
estetic universal, același canon poetic, 
aceeași artă poetică estetică, însă într-un 
mod diferit, specific, original, deci într-un 
stil poetic propriu. Aceasta înseamnă că 
toți poeții de valoare se aseamănă prin 
arta poetică estetică pe care poezia lor o 
întrupează și exprimă, și totodată că ei se 
deosebesc unii de alții prin stilul poeziei 
lor. Diferența dintre poeții de valoare nu 
este, așadar, conceptuală, ci stilistică. Toți 
poeții autentici practică aceeași artă 
poetică estetică, însă în stiluri artistice 
diferite.  

 
(15). Poezia generaționistă se naște ca 

o revoltă împotriva poeziei existente, în 
special a poeziei estetice, și de aceea toate 
generațiile și curentele poetice 
moderniste creează, născocesc o poezie 
diferită conceptual de poezia estetică, 
deci o poezie nouă, cu un concept poetic 
generaționist propriu, diferit de conceptul 
poeziei estetice. Dar deși toate generațiile 
și curentele poetice moderniste lichidează 
normele poeziei estetice, visând la o 
poezie nouă „fără norme poetice”, ele 
sfârșesc prin a-și crea o poezie cu 
propriile norme, diferite de cele ale 
poeziei estetice și chiar împotrivite 
acestora; vezi în acest sens poezia 
avangardistă, în special, dar și cea mai 
mare parte a poeziei postmoderniste 
contemporane.  

Obsedată de noutate, fiecare generație 
poetică urmărește să schimbe poezia 
estetică și toate poeziile generaționiste, cu 
propria poezie generaționistă. Poezia 
începe și se termină cu poezia noastră, 
pare că spune fiecare nouă generație 
poetică, ce apare în lumea literară 
aproximativ la zece ani.   

 
(16). Poezia care domină cantitativ 

poezia contemporană este poezia 
postmodernistă, iar ea practică două arte 
poetice diferite, și anume: poetica 
hiperrealistă și poetica pastișei. Poezia 
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hiperrealistă configurează prozaic, 
știristic-reportericesc, realitatea imediată, 
cotidiană, aspecte și tablouri autenticiste, 
biografii prozaice atomizate, obsesii 
pornografice, banalități și stupizenii de 
tot felul, jocuri lingvistice, în timp ce 
poezia pastișei rescrie, reciclează sau 
plagiază poezia altor poeți.              

Aceste două poetici postmoderniste se 
manifestă alături de poezia estetică și de 
poetica ei, deci ele sunt poetici modeste, 
ineficiente estetic. Dacă vrei să îți omori 
poezia, atunci intră în cochilia poeziei 
contemporane postmoderniste și scrie fie 
o poezie hiperrealistă sau autenticistă, fie 
o poezie care pastișează, rescrie, 
reciclează sau chiar plagiază poezia altor 
poeți, români sau străini, de azi sau de 
ieri; scrie ca ei, deci cu vocabularul, ideile, 
expresiile și viziunea lor. În fond, 
mimetismul poate avea două obiecte 
diferite: realitatea și realitatea 
scripturală, lumea exterioară și poezia 
altor poeți. Poeții postmoderni minori 
practică una sau alta dintre cele două 
poetici. 

 
(17). Obiectivul oricărui poet trebuie 

să fie poezia estetică sau autentică. Poezia 
estetică există dinaintea noastră. Ea trece 
printr-o parte a poeziei antice (Epopeea 
lui Ghilgameș, Geneza, Psalmii, 
Ecclesiastul, Cântarea cântărilor, Iov, 
Plângerile lui Ieremia, epigramele 
mortuare grecești, rubaiatele lui Omar 
Khayyam etc.) și printr-o parte a poeziei 
poeților moderni (Baudelaire, Rimbaud, 
Benn, Bertrand, Rilke, Trakl, Eminescu, 
Bacovia, Blaga, Arghezi, M. Sorescu, N. 
Stănescu…), și ajunge la noi, în poezia 
câtorva poeți de astăzi.   

Firul poeziei estetice este astfel 
neîntrerupt. Descoperă acest fir! Citește-i 
pe marii poeți. Dar nu pentru a-i copia sau 
pastișa, ci pentru a vedea pe viu cum este, 
cu adevărat, poezia.  

 Nu te amăgi, așadar, să crezi că poezia 
începe cu tine. Înaintea ta s-a creat o 
poezie uimitoare. Numai să ai ochi să o 

vezi! Numai să nu o confunzi cu 
sclipitoarea și șocanta poezie 
generaționist-„curentistă” la modă, care i-
a smintit pe cei mai mulți. Citește-i pe 
marii poeți, tocmai pentru a vedea la ce 
cotă valorică a ajuns poezia; pentru a te 
raporta la nivelul ei de performanță și 
pentru a-ți găsi propria voce poetică.   

Și totuși, dacă grăuntele de har îți 
lipsește, o mie de cărți citite nu îți vor 
folosi la nimic. Instrucția culturală îți este 
de folos doar atunci când harul deja 
lucrează în tine. 

 
(18). Calea poeziei trece prin spiritul 

întregii poezii estetice autentice, de ieri și 
de azi, care este una singură, iar nu prin 
spiritul poeziei generaționiste, care își 
schimbă arta poetică (conceptul) la 
aproximativ zece ani. Virusul generatitei 
te poate distruge.  

Fii în/întru spiritul universal al 
poeziei!  

Dacă spiritul tău nu este sensibil, el 
dispare.  

Dacă spiritul nu este creativ, el nici nu 
există.  

 
(19). Nu scrie pentru un om, ci pentru 

umanitate.  
Scrie pentru acest timp, ca și cum ai 

scrie pentru viitor.   
Dacă nu scrii pentru viitor, poezia ta 

nu va ajunge în viitor.  
Toți marii poeți de ieri pe care azi îi 

recunoaștem ca mari poeți au scris pentru 
viitor.  

 
(20). Nu toată poezia modernă 

(contemporană) este de valoare și nu 
toată poezia antică este mediocră, după 
cum se crede în general. Poezii de valoare 
și poezii mediocre se găsesc, deopotrivă, 
în ambele poezii, antică și modernă. 
Poezia de valoare antică și poezia de 
valoare modernă formează un singur corp 
poetic estetic, după cum poezia modestă 
antică și poezia modestă modernă 
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formează corpul poeziei modeste sau 
minore.  

O parte din poezia veche, precum 
Epopeea lui Ghilgameș, Geneza, Psalmii, 
Ecclesiastul, Cântarea cântărilor, Iov, 
Plângerile lui Ieremia, câteva dintre 
epigramele mortuare grecești sau 
rubaiatele lui Omar Khayyam etc. fac de 
râs cea mai mare parte a poeziei 
contemporane, care este minoră.  

 
(21). Un roman de condiție medie 

poate să treacă drept un roman bun, însă 
o poezie de valoare medie este în mod 
vizibil o poezie proastă. Poezia nu este 
considerată ca fiind poezie, decât atunci 
când este performantă, când este de 
excepție. Starea mediocră o exclude din 
rândul poeziei.   

 
(22). Nu publica imediat tot ce scrii și 

nu arunca o carte în lume oricum. Fii 
exigent! Revino asupra cărților tale și 
perfecționează-le până să le dai tiparului, 
pentru că după publicarea unei cărți nu 
mai poți retrage niciuna dintre greșelile 
pe care le-ai făcut. Scrie în așa fel încât 
poemele tale să poată sta alături de 
poemele celor mai mari poeți.  

 
 

II. Evaluarea, promovarea și destinul 
poeziei 

 

(23). Promovarea poeziei se face mai 
cu seamă prin critica literară și prin 
premiile pe care anumite instituții de 
cultură le acordă poeților. Pe aceste două 
căi, dar și prin lectura de care se bucură 
sau nu se bucură cartea de poezie în 
rândul masei de cititori, se construiește 
destinul poeziei.  

Marea luptă care se dă astăzi în poezie 
nu este lupta pentru crearea unei poezii 
de valoare și conturarea prin ea a unei 
arte poetice estetice universal valabile, ci 
este lupta pentru promovare, pentru 
atingerea celor mai înalte poziții în 
ierarhia poetică. De aceea, alături de o 

poezie puternic diferențiată calitativ, 
epoca actuală produce și cele mai 
neașteptate evaluări și promovări. 
Produce cele mai neașteptate situații 
destinale ale operelor.    

 
(24). Cea mai bună modalitate de 

evaluare și promovare a poeziei este, cel 
puțin teoretic, critica literară. Dar critica 
nu este un corp unitar de critici literari, ci 
este compusă din critici mai mult sau mai 
puțin competenți din punct de vedere 
literar, deci din critici care au principii de 
evaluare diferite, fie adecvate, fie 
neadecvate, așa încât evaluările lor vor fi 
întotdeauna contradictorii, mai precis 
corecte sau false.  

De altfel, de-a lungul epocii moderne 
în sens larg (1800 - azi) s-au conturat 
două critici evaluatoare diferite și opuse 
calitativ: o critică estetică sau competentă, 
care evaluează poezia corect, și o critică 
pseudoestetică sau incompetentă, care 
evaluează poezia deformat, incorect.  

Critica estetică sau competentă 
recunoaște atât valoarea poeziei estetice, 
cât și precaritatea estetică a poeziei 
minore, și în acest chip ea construiește 
operelor poetice de valoare un destin 
literar benefic meritat, iar operelor 
poetice modeste valoric un destin literar 
precar (negativ) meritat, în timp ce critica 
incompetentă sau pseudoestetică 
subevaluează poezia estetică și 
supraevaluează poezia minoră, 
construind astfel operelor poetice de 
valoare un destin literar precar (negativ) 
nemeritat, iar operelor poetice minore un 
destin literar benefic nemeritat. 

Așadar, critica literară competentă 
(estetică) și critica literară incompetentă 
(pseudoestetică) construiesc atât poeziei 
de valoare, cât și poeziei minore, destine 
literare contradictorii. Cele patru mari 
situații destinale construite de critica 
literară contribuie (alături de alți factori) 
la făurirea destinului în lume al poeziei, și 
de aceea putem spune că cele două critici 
evaluatoare sunt critici literare de destin.  



1010 vol.30,  200| Thoth, 2020 

 

 
(25). Începând cu epoca modernă, 

activitatea critică s-a intensificat în mod 
vizibil. Astăzi mai toată lumea face critică 
literară, după cum mai toată lumea face 
poezie… Producția critică și producția 
poetică sunt la liber, și numai cine nu vrea 
nu devine astăzi un criticator 
„respectabil” sau un poet „de marcă”…  

Epoca contemporană este mai cu 
seamă una a criticii literare, mai precis a 
criticii literare modeste, incompetente, 
care pe de o parte supraevaluează poezia 
modestă, acordându-i titlul de „poezie de 
valoare”, iar pe de altă parte 
subevaluează, minimalizează sau ignoră 
poezia de valoare. Oricum, critica 
incompetentă evaluează poezia pe dos. Și 
de aceea această critică mai poate fi 
numită critică pe dos.   

Mulțimea evaluărilor elogioase pe 
care critica literară incompetentă le face 
masei poetice minore ne arată că 
atitudinea curentă, dominantă, pe care 
critica noastră (incompetentă) o are, este 
aceea de protejare și încurajare a poeziei 
minore. Prin supraevaluarea poeziei 
minore, critica literară incompetentă ține 
în viață în mod artificial o poezie moartă 
poetic, pe care ne-o vinde ca fiind chiar 
poezia. Vezi în acest sens cel puțin poezia 
unor poeți ca Mircea Cărtărescu, Ion 
Mureșan sau Liviu Ioan Stoiciu, pe care 
critica incompetentă o consideră ca fiind 
cea mai importantă poezie de la 
Revoluțiune încoace, când în realitate ea 
este doar o poezie minoră bine 
promovată, deci făcută poezie „de 
valoare” doar de marketingul literar.  

 
(26). Așadar, chiar dacă ești un autor 

modest, critica literară te poate face poet, 
fie pentru acest sezon literar, fie „pe 
viață”. Dar poeții de astăzi au învățat să își 
facă singuri imagine. Și este de observat 
că poeții minori, care sunt ahtiați după 
premii literare, fac totul pentru a fi vizibili 
în epocă, sunt productivi, editează o carte 
de poezie pe an, publică poezii în fiecare 

lună în mai toate revistele literare 
importante, își lansează o carte în zece 
locuri, sunt activi pe net și pe propriile 
bloguri, își etalează în presă premiile deja 
obținute și antologiile generaționiste în 
care au fost incluși, într-un cuvânt, fac 
totul pentru a-și promova propria poezie. 
A fi astăzi un poet (re)cunoscut înseamnă 
a-ți regiza, a-ți  fabrica o bună imagine de 
poet, un bun marketing. Ai imagine – 
exiști!; nu ai imagine – nu exiști! Astăzi, la 
putere nu este poetul de valoare, ci 
imaginea de poet de valoare, este poetul-
hologramă.   

 
(27). În afara câtorva critici, destul de 

puțini, nu văd conturată o direcție critică 
ferită de compromisuri, care, pe de o 
parte, să sancționeze poezia minoră 
supraevaluată, iar pe de altă parte să 
promoveze poezia cu adevărat autentică, 
de valoare. Nu văd o direcție critică 
compactă care să diferențieze clar și 
hotărât între poezia de valoare și poezia 
de toate zilele, comună. Critica noastră nu 
prea desparte apele de uscat. Ba, de multe 
ori, critica literară protejează poezia 
minoră, face zid în jurul ei, umplând-o de 
merite pe care ea nu le are.  

 
(28). Și cu toate acestea, critica 

competentă sau estetică face tot ce poate 
ca să restabilească ierarhia corectă a 
poeziei poeților, corectând ierarhia falsă, 
impusă de critica incompetentă sau 
coruptă. Și dacă nu reușește să stabilească 
corect calitatea poeților în epoca lor, ea 
făptuiește totuși acest lucru în timpul 
imediat următor. Nici poetul minor nu 
poate să fie tratat drept poet de valoare la 
nesfârșit, nici poetul de valoare nu poate 
fi considerat drept poet modest, pentru că 
nimeni nu poate să diminueze, de fapt, 
valoarea poeziei autentice. Nu se poate ca 
poetul care este atins de înger să nu fie 
văzut în îngereasca lui.   

 
(29) În ansamblul literaturii 

postmoderne contemporane, poezia și 
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critica modeste, precare estetic, sunt 
dominante cantitativ, în timp ce poezia de 
valoare și critica competentă reprezintă 
excepții. Dar tocmai pentru că mediul 
poetic este dominat de poezia și critica 
mediocre, revoluția poetică și critică 
devine o necesitate.  

 
(30). Cea de a doua mare modalitate 

de promovare a poeziei este premiul 
literar. La noi, aproape fiecare poet 
visează Premiul Nobel sau, cel puțin, un 
premiu al Guvernului Literar Postmodern. 
De fapt, astăzi nici nu mai contează atât 
de mult cum scrii, ci cât de promovat ești. 
Contează relațiile pe care ți le poți face 
pentru a fi premiat și promovat. Tocmai 
de aceea, premiile literare de astăzi nici 
nu prea mai confirmă valoarea cărții 
premiate, ci doar bunele relații pe care 
autorul le are cu instituția care tocmai i-a 
acordat premiul.  

Anomalia premiilor literare de azi 
constă, așadar, în faptul că ele sunt 
acordate mai cu seamă unor poeți 
modești, nesemnificativi. Premiile literare 
acordate de Guvernul Literar Postmodern 
vor să facă poeți mari din poeți mici, și de 
aceea ele sunt premii false, total 
neconvingătoare. Iar dacă am alege să 
citim cărțile de poezie după premiile 
literare obținute de ele, am citi aproape 
numai poezie proastă. Glorioleta poetului 
minor nu păcălește, așadar, pe nimeni.  

După cum se vede, criza poeziei 
contemporane este alimentată de criza 
criticii literare și a premiilor pe care ea le 
acordă poeziei modeste. Dar ce poate să 
însemne un premiu literar pentru un poet 
modest? Premiile acordate poeților 
modești nu înseamnă nimic și nu folosesc 
la nimic, pentru că ele nu confirmă o 
valoare, de vreme ce ea nu există.   

Promovarea poeziei minore este 
inutilă și face de râs atât instituția care a 
acordat premiul, cât și literatura română, 
care va trebui să recunoască că operele ei, 
premiate și decretate drept opere de 
valoare, sunt, de fapt, opere minore.  

 
(31). Cum va fi evaluată poezia peste 

câțiva ani și cum vor arăta, atunci, 
ierarhiile noastre poetice? Firește că nu 
peste mult timp, aproximativ 15 de ani, 
generația poetică 2000 va înlocui cu totul 
sau aproape cu totul generația optzecistă 
postmodernistă și, dimpreună cu ea, 
puterea literar-administrativă pe care 
aceasta o deține în USR, și, înlocuind-o, 
generația 2000 va avea libertatea să facă 
exact ierarhiile literare pe care și le 
dorește și să acorde poeților ei premiile 
USR mult visate.  

Așadar, generația 2000 și critica 
douămiistă vor schimba dictatura poeților 
postmoderniști optzeciști de azi cu 
dictatura propriilor poeți, după cum 
critica postmodernistă optzecistă a 
schimbat, la rândul ei, dictatura poetică 
șaizecistă cu dictatura propriilor poeți 
optzeciști. Iată mutația valorilor poetice 
generaționiste, a criticii de tip genera-
ționist și a ierarhiilor poetice generațio-
niste! Actorii generaționiști se vor schim-
ba, dar în dealu′-valea poeziei noastre ei 
vor juca aceeași piesă a ierarhiilor poetice 
generaționiste, ca și acum.  

În acest fel, poeții de valoare de mâine 
vor suporta și ei, ca și poeții de valoare de 
azi, evaluările și ierarhiile unei 
mediocrități critice generaționiste ajunse 
la putere, care își va pune pe soclu proprii 
poeți generaționiști modești și va nega 
valoarea oricărei alte poezii.  

  
(32). Sufocarea pieței literare 

moderne și postmoderne de către poezia 
minoră a condus la ideea că poezia a 
murit… Dar firește că numai poezia 
minoră a murit și că doar poeții modești 
își omoară, prin lipsa lor de har, poezia. În 
rest, grăuntele de poezie autentică al 
poeților de valoare face invizibil muntele 
de poezie modestă.     

 
August 2020 
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Ioan HOLBAN 
 

Jurnalul intim ca literatură 
 

unctul de plecare al 
acestei cercetări îl con-
stituie convingerea auto-
rului că jurnalul intim, 

romanul la persoana întâi, auto-
biografia literară şi notele de 
călătorie sunt literatură, fiecare 
text fiind interogat în perspec-
tiva descoperirii structurilor, a 
acestor semne inconfundabile 
care conferă identitate lumii 
literaturii. Disperarea de a nu 
ajunge la operă (C.A. Rosetti), 
relaţia teatrală, concentrarea şi 
dispersarea eului (Titu Maio-
rescu, Iacob Negruzzi, G. 
Ibrăileanu), figura învinsului 
însoţit de simbolicul „bastonaş” 
(Petre Ispirescu), scrisul şi citi-
tul, ficţiunea literaturii (Traian 
Demetrescu), despărţirea de 
romantism (Gala Galaction), pei-
sajul cu incendiu (Geo Bogza), 
relaţia fantasmatică a omului cu 
lumea (Pavel Dan, Octav 
Şuluţiu), iluzia autonomiei lumii 
interioare (Liviu Rebreanu), 
criza de autoritate (Camil 
Petrescu), criza de identitate 
(Mihail Sebastian), scrisul sub 
stare de risc (Tudor Muşatescu), 
tehnica vederii (Radu Petrescu, 
Costache Olăreanu, Mircea Horia 
Simionescu, Tudor Ţopa), ori-
zontul, zarea şi gangul întunecos 
(Nicolae Iorga), hotarul miste-
rios de la marginea lumilor 
(Mihail Sadoveanu), urcuşul în 
cuvânt (Lucian Blaga), recu-
perarea biografiei de dinainte de 
bibliografie (Marin Preda), cău-
tarea spaţiului securizant 
(Livius Ciocârlie, Octavian Paler, 
Valeriu Cristea), desemnează 
numai până la un punct repere 
ale existenţei, pentru ca, după ce 
vor fi fost transfigurate în text, 
ele să devină teme şi strategii 
literare. 

Este adevărat că istoria lite-
raturii a căutat totdeauna aici 
documentul, informaţia care să 
lumineze aspectele operei 
„propriu-zise”; dar, de la înte-
meierea acestor specii în secolul 
trecut, prozatorul român nu a 
încetat să-şi conceapă textul 
„intim” în orizontul literaturii şi 
în perspectiva contactului 
imediat sau doar amânat cu 
cititorul. 

 
Jurnalul intim, romanul la 

persoana întâi şi autobiografia 
literară tematizează viaţa, pro-
tagonistul lor fiind ceea ce aş 
numi omul construit; nicidecum 
omul concret care este cel din 
acte. Textul „personal” este unul 
de orientare, de căutare a 
sensului existenţei cotidiene şi, 
prin aceasta, de fictivizare a ei; 
în fond, chiar conceptul de 
literatură şi cel de scriitor se 
nasc, la noi, prin „fragmentul 
autobiografic” întrucât, iată, 
mulţi prozatori din secolul XIX 
au început prin a scrie aşa ceva. 

Devenit personaj, autorul 
textului „intim” ilustrează limita 
superioară a aventurii omnisci-
enţei, iar textul său este 
speculumul vieţii, un joc al 
reprezentării: aici se exprimă pe 
deplin liber conştiinţa atentă la 
actualitate: o lume nouă se 
formează, se centralizează în 
jurul ficţiunii eului, unde indis-
tinctul devine distinct, informul 
– formă, unde a trăi se manifestă 
prin a gândi şi unde a avea 
înseamnă a fi. 

 
Jurnalul intim, romanul la 

persoana întâi şi autobiografia 
literară constituie ceea ce aş 
numi o poetică a expansiunii 
fiinţei în densitatea vieţii; 
„robit” actualităţii cotidianului, 

autorul-personaj trece de la un 
amănunt la altul, descoperind 
mereu încă alte amănunte: pro-
tagonistul jurnalului este o 
gândire care centralizează reali-
tatea după ce o va fi pulverizat, 
organizând prin limbaj realul 
dispersat, distorsionat, fiind 
chiar descoperirea acestui lim-
baj care face lumea. Totdeauna 
prospective, paginile jurnalului 
dau formă realului prin 
(in)formarea destinatarului real 
sau implicit, după cum autorul a 
(super)vizat momentul impactu-
lui „intimităţii” sale cu publicul: 
Intim al lui Traian Demetrescu 
se publică în chiar anul re-
dactării sale, în vreme ce 
Rebreanu, să zicem, a cerut ca 
jurnalul său să se tipărească 
abia după ce vor fi trecut 
treizeci de ani de la săvârşirea 
sa din viaţă, iar jurnalul lui 
Mihail Sebastian se publică, iată, 
după cincizeci de ani de la dis-
pariţia autorului: şi „nevroticul” 
Tradem, dar şi Rebreanu şi Se-
bastian au avut în vedere 
contactul „fatal” cu cititorul, 
prima formă a relaţiei jurnalului 
intim cu socialul. 

 
Iluzionându-se că la capă-

tul parcursului zilelor se află 
certitudinea, omul se înfăţişează 
pe sine ca proces, ca o devenire, 
iar literatura e chiar acest 
proces, această căutare, această 
aproximare şi această intuiţie a 
„adevărului”. „Niciodată n-am 
fost  exact  omul jurnalului pe 
care îl scriu”, notează Julien 
Green, denunţând convenţia 
literară a textului „personal”. 

Din această perspectivă nu e 
deloc întâmplător faptul că, 
între speciile genului epic, 
evoluţia cea mai spectaculoasă 
în (post) modernitatea literatu-

P 
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rii noastre o are jurnalul. O 
particularitate o constituie însă 
împrejurarea că tradiţia acestui 
tip de text a fost recuperată abia 
în ultimii douăzeci de ani, prin 
editarea unor jurnale intime 
rămase inedite sau prin reedi-
tarea altora, puţin  cunoscute  
ori publicate mai demult frag-
mentar: este cazul jurnalelor lui 
C.A. Rosetti, Timotei Cipariu, 
Titu Maiorescu, Petre Ispirescu, 
Iacob Negruzzi, Gala Galaction, 
Liviu Rebreanu, Pavel Dan, 
Octav Şuluţiu, Mihail Sebastian, 
Tudor Muşatescu. 

 
Prozatorii români contem-

porani, ale căror jurnale încep, 
în majoritatea lor, în deceniile 
cinci şi şase (Radu Petrescu, 
Mircea Horia Simionescu, Tudor 
Ţopa, Costache Olăreanu, Ale-
xandru George) ori chiar mai 
înainte (Geo Bogza), când aceste 
texte ale înaintaşilor zăceau încă 
în diverse fonduri documentare, 
au resimţit mereu necesitatea 
definirii propriu-lui proiect epic, 
a delimitării, a instaurării cu 
drepturi depline a textului 
„personal” în lumea literaturii, a 
întemeierii – temă centrală a 
jurnalului intim, romanului la 
persoana întâi şi a autobio-
grafiei literare: scrisul la 
persoana întâi este conceput ca 
text literar, aparţinând cu toate 
ale sale ficţiunii şi publicităţii: ce 
văd în fiecare zi („cum îmi 
trăiesc viaţa”) şi ce scriu în 
fiecare zi („cum mi-am scris 
opera”) – acestea sunt cele două 
sensuri ale dezvoltării demer-
sului de acest tip, care plasează 
jurnalul şi autobiografia literară 
în cea mai strictă relaţie cu 
exterioritatea, cu împrejurările 
vieţii şi ale textului. 

 
Scriitorul caută în „litera-

tura mărturisirilor” o eliberare a 
eului prin iluzoria funcţie 
catarctică a confesiunii, iar citi-
torul, saturat de ficţiune, doreş-
te să citească un text ori să vadă 
un spectacol „ca în viaţă”.  

„Actualul capriciu al dez-
văluirii de sine – notează Aldous 

Huxley – nu-i decât cel mai nou 
simptom al puternicei tendinţe, 
manifestată în istoria recentă, 
spre  artă mai personală”5. Mitul 
individual, care se constituie pe 
traiectul acestui demers, oferă 
existenţei adevărata semnifica-
ţie şi valoare. Divinitatea tute-
lară a lumii moderne este Eul, 
subiectivitatea, iar povestirea 
naşterii şi existenţei acesteia 
repetă, în fapt, acel mit al 
veşnicei „reîntoarceri la ori-
gine”, de care vorbea Mircea 
Eliade. „Întoarcerea la origine” 
şi demersul autobiografic se 
întâlnesc şi îşi unesc semnifi-
caţiile profunde în intenţia abo-
lirii timpului scurs, a „revenirii 
în urmă” şi a reînceperii vieţii cu 
suma intactă a virtualităţilor 
sale pentru că această reîn-
toarcere la vârsta de aur a omu-
lui „e concepută ca o posibilitate 
de a înnoi şi regenera existenţa 
celui care o întreprinde” (Mircea 
Eliade, Aspecte ale mitului). 

Autorul textului „intim” îşi 
trăieşte propriul mit, pătruns de 
puterea sacră, exaltată, a eveni-
mentelor pe care le rememo-
rează şi le reactualizează prin 
reconstituire. Urmărind proble-
matica pe care o pune 
modalitatea naraţiunii la per-
soana întâi în opera lui Proust, 
Germaine Brée ajungea la o con-
cluzie de ordin general afirmând 
că „povestirea la persoana întâi 
este fructul unei alegeri estetice 
conştiente şi nu semnul con-
fidenţei directe, al confesiunii, al 
autobiografiei”2 .Această aser-
ţiune vizează, în principal, două 
posibile atitudini ale naratorului 
în faţa materiei furnizate de 
memorie: Germaine Brée opune 
alegerea estetică conştientă a 
unei modalităţi de povestire a 
faptelor, în acest caz, naraţiunea 
la persoana întâi, semnului 
confidenţei directe, deci unei 
anume „inconştienţe” în alege-
rea modalităţii narative, pro-

                                                
5 Aldous Huxley, Şi restul e tăcere, trad.  
Antoaneta Ralian, prefaţă  Marian Popa, 
Ed. Univers, Bucureşti, 1977, p. 121. 
2 Germaine Brée, Du temps perdu au 
temps retrouvé, Paris, 1969, p. 27. 

vocată de dorinţa mărturisii, a 
eliberării eului prin confesiune. 
În fapt, aceste două atitudini nu 
se opun, ci se presupun, dorinţa 
mărturisirii provocând şi ale-
gerea în planul tehnicii narative 
a povestirii la persoana întâi. 

Opţiunea pentru naraţiunea 
cu eu narator nu este însă numai 
de ordin tehnic, ci şi o opţiune a 
unghiului moral care precizează 
iluzia dramatică a prezenţei au-
torului ca personaj în nucleul 
evenimenţial; „alegerea conşti-
entă” a modului narativ se face, 
aşadar, „sub semnul confidenţei 
directe”. Altfel spus, nu alegerea 
unei modalităţi, a unei anume 
tehnici narative provoacă opera, 
ci materia, adică ansamblul 
obiectelor care compun ceea ce 
Michel Zéraffa numea pretext şi 
care se pot uni sub termenul 
„reprezentare” (fantasme, amin-
tiri, elemente ideologice şi con-
ceptuale etc.); organizarea prin 
discurs a acestei materii presu-
pune alegerea naraţiunii la per-
soana întâi, opţiune conştientă, 
dar, în acelaşi timp, aflată sub 
semnul acelei dorinţe a mărturi-
sirii, a confesiunii directe, 
dorinţă care indică prezenţa 
unei ordini şi a unui sens în 
faptele de conştiinţă şi cu func-
ţie organizatoare în realizarea 
textului. 

 
Gala Galaction, Geo Bogza, 

Pavel Dan, Liviu Rebreanu şi G. 
Ibrăileanu, Anton Holban, M. 
Blecher, Camil Petrescu, Octav 
Şuluţiu, Mihail Sebastian, Tudor 
Muşatescu şi N. Iorga, Mihail Sa-
doveanu, Lucian Blaga desco-
peră în modalitatea naraţiunii la 
persoana întâi şi în stilul specific 
„literaturii subiective” un mijloc 
de a-şi exprima fiinţa interioară; 
experienţa omului şi personali-
tatea artistului se întâlnesc în 
actul scrisului. Preferinţa pentru 
eu nu înseamnă numai o în-
toarcere la sine, o ancorare în 
„subiectivitate”, ci şi o experi-
enţă dificilă a unui raport cu 
sine trăit ca distanţă, raport care 
simbolizează această semi-
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omonimie subtextuală a eroului, 
naratorului şi autorului. 

Ritmurile existenţei eului 
narator şi ale eului erou 
constituie tema centrală a 
acestor cărţi, iar punctul final al 
demersului lor este eul „fiinţa 
care se face şi care constă 
tocmai în această relaţie mobilă 
şi vie dintre o natură de unde 
provine, care îi furnizează toate 
resursele de care dispune şi a 
cărei bogăţie nu o va epuiza 
niciodată, şi un act de libertate 
şi de raţiune prin care îşi asumă 
o responsabilitate”3 . 

 
Darul pe care ni-l fac aceste 

cărţi îl constituie tocmai autorii 
lor care, pe măsură ce îşi scriu 
textul „personal”, îşi creează 
propriul eu. Trecutul este recon-
stituit pe două căi, indiferent de 
durata exprimată: o zi, în 
jurnalul intim, sau o viaţă, în 
autobiografia literară: una pe 
care o parcurge eul narator şi 
cealaltă, aparţinând eului erou. 

 
Din perspectivă estetică, 

cele două componente nu pot fi 
separate întrucât experienţa 
furnizată de eul erou este obiect 
al reflecţiei şi condiţie a 
verificării gândirii eului narator, 
iar gândirea acestuia constituie 
un rezultat al interpretării 
(imediat, după o zi, ori amânate, 
după o viaţă) a experienţei 
directe din spaţiul amintirii. 
Întâlnirea şi confruntarea celor 
două modalităţi de reconstituire 
a trecutului stau sub semnul 
figurii cunoscute în retorică sub 
denumirea de hipotipoză, pe 
care Pierre Fontanier, fondato-
rul retoricii moderne, o de-
fineşte astfel: „Hipotipoza zu-
grăveşte lucrurile într-un mod 
atât de viu şi de energic încât ni 
le expune, într-un fel, privirii şi 
face dintr-o povestire sau 
descriere, o imagine, un tablou 
sau chiar o scenă animată”4. 

                                                
3 Louis Lavelle, Les puissances du moi, 
Flammarion, Paris, 1948, p. 10. 
4 Pierre Fontanier, Figurile limbajului, 
Traducere, prefaţă şi note de Antonia 

 Hipotipoza uneşte cele 
două voci care organizează dis-
cursul narativ astfel încât 
autorul nu suprapune două 
stadii cronologice şi afective 
separate: nu este un prezent 
care vorbeşte despre trecut, ci 
un trecut care vorbeşte în 
prezent. Eul narator e pasivitate, 
plonjare în trecut. Eul erou e ac-
tivitate, eveniment. Hipotipoza 
pune în legătură aceşti doi 
„actanţi”, asigură trecerea de la 
un nivel la altul şi reprezintă 
într-o experienţă totală coerenţa 
universului psihic, proiecţie el 
însuşi a universului social. 

Despre posibilităţile pe care 
le oferă utilizarea acestei figuri, 
Roland Barthes nota următoa-
rele în Despre Racine: „Avem 
de-a face cu un fel de transă: 
trecutul redevine prezent fără a 
înceta însă de a fi organizat ca 
amintire (…); un tratat de pe 
atunci spune că în hipotipoză 
imaginea ţine locul lucrului: nici 
că se putea mai bine defini fan-
tasma”5 . 

 
Jurnalul este, aşadar, un 

mod de a se crea pe sine, de a se 
elabora: persoana devine perso-
naj, omul se „fictivizează”: figura 
din carte se îndepărtează vizibil 
de aceea din viaţă pentru că 
suprafaţa reflectorizantă a 
textului de identificare înşală, 
ascunde mai mult decât dezvă-
luie, între „eu” şi „celălalt”, 
stabilindu-se raporturi specifice 
codului literar, ficţional. 

Jurnalul este faptul literar 
care simulează perfecta coinci-
denţă cu faptul existenţial; dar 
concepţia clară asupra strategiei 
raportului cu destinatarul tex-
tului denunţă convenţia la 
fiecare pas: „Cititorii mulţi îi 
câştigi cu lucruri simple, drepte, 
clare şi puţin romanţioase”, 
notează Liviu Rebreanu la nici 
două luni de la începerea 
jurnalului: ce poate fi însă mai 
simplu, drept, clar şi puţin ro-

                                                
Constantinescu, Ed. Uivers, Bucureşti, 
1977, p. 355. 
5 Roland Barthes, Despre Racine, E.L.U., 
Bucureşti, 1969, p. 47. 

manţios decât jurnalul intim, 
mărturisirea, spovedania? Iar 
această reluare creatoare a mo-
dalităţii textului „personal” nu 
înseamnă şi o reconsiderare, din 
alt orizont, a romanescului 
însuşi? O remodelare a lui? 
Cărţile contemporanilor – 
Ocheanul întors, Părul Berenicei 
şi A treia dimensiune de Radu 
Petrescu, Trei oglinzi de Mircea 
Horia Simionescu, Încercarea 
scriitorului şi Punte de Tudor 
Ţopa, Ucenic la clasici de Cos-
tache Olăreanu, Seara târziu, de 
Alexandru George, jurnalul 
parizian şi cel german ale lui 
Eugen Simion, apoi Viaţa ca o 
pradă de Marin Preda, romanele 
şi jurnalul lui Paul Goma, Viaţa 
ca o coridă de Octavian Paler, 
Clopotul scufundat de Livius 
Ciocârlie, jurnalul lui Mircea 
Zaciu, După-amiaza de sâmbătă 
de Valeriu Cristea -, în sfârşit, 
practica intensă a „fragmentului 
autobiografic” în toată literatura 
noastră contemporană, de la 
Nicolae Manolescu (Teme) şi 
Ana Blandiana (Oraşe de silabe) 
de la Bedros Horasangian (Sala 
de aşteptare), Liviu Pendefunda 
(Călătorii prin Moldova) şi 
Smaranda Cosmin (Aştept 
provincia), de la Radu Cosaşu 
(Supravieţuiri) şi Romulus 
Rusan (O călătorie spre Marea 
interioară) la Nicolae Iliescu 
(Dus-întors), Mircea Nedelciu 
(Tratament fabulatoriu) şi 
Gheorghe Crăciun (Compunere 
cu paralele inegale), de la Vasile 
Andru (Progresia Diana) şi 
Stelian Tănase (Luxul melan-
coliei) la Ion Iovan (Impromptu), 
Hanibal Stănciu-lescu (Casa) şi 
Mircea Cărtărescu (Orbitor), 
impun o nouă paradigmă litera-
turii noastre de azi, realizând 
conexiunea cu lunga tradiţie a 
unui gen (în 2020 se împlinesc 
exact 166 de ani de la re-
dactarea primei pagini din Jur-
nalul meu al lui C.A. Rosetti!), 
plasat în chip eronat la 
„frontiera” literaturii. 

● 
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A.I. BRUMARU 
 

„Iar noi locului ne ţinem” 
 
n El Aleph1  J.L. Borges îşi închipuie că 
„pentru a exprima divinitatea, un persan 
vorbeşte de o pasăre care într-un fel este 

totalitatea tuturor păsărilor”.   
Despre fiinţa sau despre fiinţa în care fiinţează 

o etnie ori o naţiune constituită istoriceşte poţi 
oare vorbi altfel decât cu închipuirea acelui persan 
al scriitorului ? Să presupunem că se poate şi aşa, 
urmând limba. Ea e mai tare decât noi, cum şi-ar fi 
spus şi Philolaos odată, despre idei, într-o 
mărturisire aristotelică. Numai cu ea, ca într-o 
scornire onirică (să ne amintim aici tabloul 
eminescian din Scrisoarea III, reprezentând 
autogenerarea himerică a imperiului visat de 
Osman întemeietorul), vedem trupul proteiform al 
fiinţei întinzându-se şi deşirându-se, secretând din 
el însuşi şi înmulţindu-se la nesfârşit. Priveşte la 
ceea ce secretă, în primul moment, cu mirare, ca la 
ceva străin de sine, dar apoi încorporează noua 
substanţă ca pe substanţa sa proprie.  

Procesul acesta este al limbii şi al fiinţei 
deopotrivă, acum ele sunt indisociabile, 
indistincte. Dar propagarea lor, în felul unei mari 
puteri oarbe a naturii, se face, s-a zis2, şi în sensul 
„liniilor geodezice” ale istoriei, „secreţiile” acestui 
corp nocturn şi biruitor pot fi, de aceea, datate şi 
consemnate; sunt ale scriiturii. 

Să urmărim, după exemplul narativ al 
persanului lui Borges, aceeaşi poveste. Cu fiecare 
azvârlire de substanţă autogenerată, imensul corp 
oniric se dedublează, parvenind însă la a fi 
îndesine: ramura străină, îşi va spune, este el 
însuşi.  

Ce e, de exemplu, s-ar fi putut întreba odată, 
logosul faţă de massa lexicală informă de unde a 
ieşit precum ceva cu totul străin ? Dar este odată şi 
împreună cu locul zămislitor. Aceasta ne învaţă, 
într-o desluşire heideggeriană, cuvântul elin3. O 
învăţătură pe care să n-o regăsim însă şi în limba 
uitată – cel puţin la noi, datorită unor vitregii 
etnice, de neascultare la timp a istoriei – doar în 
folclor, în reziduuri amestecate, numai parţial 
reconstituibile ?  

E de presupus că un răspuns îl va oferi în 
astfel de situaţii – la culturile vechi în folclor şi cu 
duhul eresului, cum ar spune Lucian Blaga, dar 
tinere sub aspectul rolului conferit de istorie – 
locul, unul pe placul mitului, delectându-se în 
miteme: loc care gândeşte, astfel, de dincolo de cel 
ce gândeşte, precum numărul lui Aristotel, care va 

fi fiind, el, un loc al lucrurilor, învăluindu-le, dar 
prin aceasta le numără şi le măsoară4; iar dacă eşti 
măsurat – la vorbă, la fapte – eşti, ne încredinţează 
folclorul, şi gândit în acestea. 

Scurta recapitulare de mai sus nu se poate 
dispensa totuşi de încă o întrebare: de ce, 
istoriceşte, am mers (cum am făcut-o cu altă 
ocazie) pe urmele în limba noastră ale 
spiritualităţii matinale eline ? Pentru că este 
incontestabilă, am arătat (după V. Pârvan5), 
înrudirea, în dimineaţa mileniului 2 mykenian, a 
populaţiilor (seminţiilor) ce locuiau spaţiul din 
Mediterana şi până dincolo de Carpaţi.  

O înrudire în spirit  limbă, în procesul de a 
scoate din iraţional şi inform raţiunea sinei 
acestora – o propunere pentru săvârşirea unei 
forme filosofice de locuire (apariţia cetăţii, s-a 
spus, e simultană cu apariţia filosofiei – (Jean-
Pierre Vernant6). 

  Urmele acestui proces au rămas şi când 
sunt descoperite produc surpriză. Ele se află în 
ascunsul limbii, în ritualurile de fiinţare, în folclor. 
G.Dem. Teodorescu dezgroapă câteva în 
Rugăciunile de copii7 la români şi le compară, 
minunându-se, cu cele din „vechi epoce”, la „copiii 
elenilor”. Descriindu-le („sunt nevinovate invocări, 
însoţite de semnul crucii şi rostite de copii la 
icoane înainte de a se culca”) cărturarul şi 
folcloristul citează pe P.S. Episcopul Melchisedec 
(Mitropolitul Grigorie Ţamblac, în „Revista pentru 
istorie, arheologie şi filologie”, an.II, 1884): „Când 
serviciul religios se făcea slavoneşte, într-o limbă 
străină poporului, atunci «ţăranul român, carele nu 
înţelegea nimic din blazgoniile popeşti, avea ale 
sale rugăciuni româneşti, tradiţionale şi care 
amintesc antica lui creştinare şi existenţă în Dacia. 
Unele dinele se păstrează până astăzi în gura 
poporului»”. 

Primind, încă din zilele primăverii, căldura 
solară pe prispa de acasă ori în goana pe câmp, 
copilul rusticului român înşiră – scrie G. Dem. 
Teodorescu – „versuri monotone de o formă 
ciudată”. Sunt invocaţii de mulţumire pentru 
binefacerea atribuită astrului luminos dar şi 
ameninţări adresate aceluia în cazul în care 
soarele şi-ar înceta sau amâna acţiunea benefică. 
Par „nişte recitative zise în cadenţă, un fel de 
cântece copilăreşti, intonate pe aceeaşi arie sau, 
mai bine, pronunţate pe grupe silabice. Ei se 
adresează soarelui ca să iasă din nori spre a-i 

Î 
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încălzi şi-l ameninţă cu bubuitul tunetelor şi al 
trăsnetelor; se adresează lunii când apare ca un 
corn pe cer, rugând-o să le dea sănătate; cântă 
ariciului, făcând zgomot cu vătraiul spre a-l hotărî 
să se descolăcească şi să umble; cântă melcului ca 
să-şi arate coarnele. Un exemplu este acesta : „Ieşi, 
soare,/ Din chisoare/ De-ncălzeşte  Oase goale ; 
Ieşi, moş,  Din coş,  Că vin cocoanele  Şi dă cu 
pistoalele : Buuuu!”.(În legătură cu 
antepenultimul vers: „Că vin  cocoanele”, 
folcloristul menţionează că „aici e o aluziune la 
faimoasele amazoane ale antichităţii”).  

Însă, neaşteptat, „ieşi soare din chisoare” ar 
apărea întocmai, formula repetându-se la copiii 
greci, afirmă G.Dem. Teodorescu, uitându-se în 
Pollux: Exech’o hile’lie (adică, la autorul evocat: „o 
exclamaţiune cu care copiii îşi petreceau 
adresând-o soarelui, ori de câte ori vreun nor 
acoperea faţa acestui zeu”.  

 

 
Ion Irimescu 

 
„Amintirea invocaţiunii către soare”, observă 

comparând mai departe G.Dem. Teodorescu, „se 
întâlneşte adesea în autorii clasici”: Stratis în 
Fenicienele, la Eustaţiu („după Eliu Dionisiu”), la 

Suidas care o reproduce după Insulele de 
Aristofan; „până şi Euripide făcuse aluziune la 
dânsa”. 

Jocurile infantile, ca ritualuri ocultate, sunt 
reproducţiuni ludice ale nevârstnicilor „din cele 
mai vechi epoce”, o „reproducere neschimbată a 
celor ce se practicau la copiii greco-itali cu 20-25 
seculi în urmă. Monumintele figurate, obiectele de 
artă şi scriitorii vechimii ne sunt martori 
neîndoioşi despre adevărul acesta”. 

Autorul Poeziilor populare române apelează 
din nou la Pollux pentru descrierea jocului „d-a v-
aţi ascuns” (apodidraskinda): „Unul dintre cei ce se 
joacăse aşează în mijlocul tovarăşilor şi, de la sine, 
îşi închide ochii, afară numai dacă vrunul n-ar fi 
însărcinat să-i ţină închişi. Jucătorii o iau la fugă 
(apodidraskousi) şi să risipesc. Atunci cel care este 
(de rând, care se face), deschizând ochii, începe să-
i caute, iar dânşii trebuie să-şi dea toate silinţele ca 
să ajungă înainte de dânsul la locul hotărât (eis ton 
tolon ekeinou)”.  

 
(Jocul acesta, se observă repede, e  arhe tipic 

în spiritualitatea elină căutătoare peste tot de zeu, 
cum va constata Anton Dumitriu8 – o gândire al 
cărei joc, tocmai, e al căutării între ascuns şi 
dezvăluit şi ale cărui cuvinte începătoare chiar îl 
povestesc fără încetare: de la mit, logos la însăşi 
filosofia. Dar „d-a v-aţi ascuns” poate fi tipic şi altor 
spiritualităţi şi culturi, în ritualurile lor ocultate, 
folclorizate, sublimate şi în acest caz un test 
semnificativ, spre a ne da seama de adâncimea lor, 
ar fi învederarea lor acolo unde chiar sunt). 

Alte jocuri de copii cu recitative întâlnite şi la 
odraslele elinului sunt: „d-a baba oarba” (la grecul 
vechi mynda); „mersul într-un picior la jocul «d-a 
feţele» aminteşte anticele jocuri eni podi, 
cunoscute sub numele de Empouda şi 
Askoliasmos”; ceea ce la noi e „Baba gaia” nu e 
decât un rest „din grecul Geranos”, adică „şirul 
cocorilor descris de Homer în Illiada” etc.  

Un alt joc, al „broaştei ţestoase” (chelichelone), 
are un recitativ asemănător cu cel din „trei feţi 
logofeţi” : acolo „- Broască, broscuţă,  Ce faci 
acolo?/ -Împart lână,  Şi fir de Milet.  -Dar fiu-tău 
cum a pierit?/ -De sus, de pe caii albi,/ El în mare a 
sărit”; la noi în felul acesta: „Unu a murit  Unu a 
pierit/ Unu-n munte s-a suit”.  

Jocul din Muntenia „d-a cârpa căcată”, de o 
scatologie ingenuă, e la grecii antici 
schonophilinda şi mai sunt aidoma „arşicele” 
(astrichoi), „cu degetele”, „d-a oarca” etc. 

G.Dem. Teodorescu încheie astfel: „…sunt 
toate moşteniri din epoce foarte îndepărtate, cu 
atât mai interesante, cu cât nu prin şcoli sau pe 
cale literară s-au transmis copiilor inculţi ai 
ţăranilor români, ci prin simpla lor practicare şi 
prin succesiva iniţiare la dânsele de generaţiunile 
anterioare”. 
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Influenţa spiritualităţii eline în regiunile 
pontice trebuie să fi fost considerabilă şi după 
stricarea entităţii mykeniene, întrucât deja Ovidiu, 
aflat aici şi care se aştepta la mai mult, constată 
dispariţia ei lentă: „In paucis remanent graice 
vestigia linguae”.  

În această ordine, şi cu privire la faptul că 
antichitatea „punea anume lângă Dunărea de Jos 
cuibul pigmeilor”, e instructivă o pagină a lui 
Hasdeu9. (Aceşti oameni mici, susţinea savantul 
preocupat a-şi demonstra o teză despre influenţa 
climei în antropogeneză, sunt o consecinţă a 
degradării biologice în condiţii palustre).  

 
B.P. Hasdeu pleacă de la un pasaj din Pliniu cel 

Bătrân:  
„În latura unde fluviul Istru se varsă în Marea 

Neagră, Tracia poseda cele mai frumoase urbi: 
Istropolea milezianilor, Tomis, Calatis numit mai-
nainte Acervetis; mai erau oarecând Heraclea şi 
Bizonea pe care o înghiţise pământul; mai este 
Dionisopolea, zisă altădată Crunos; râul Ziras trece 
pe acolo; toată această regiune au ocupat-o sciţii 
chemaţi plugari; oraşele lor sunt: Afrodisias, 
Libistos, Zigere, Borcobe, Eumenia, Partenopolis, 
Gerania (am văzut mai sus menţionarea jocului 
Geranos, adică „şirul cocorilor descris de Homer în 
Illiada…” – n.n.) unde se zice a fi existat ginta 
pigmeilor, pe care barbarii o numesc Catuzii şi 
cred că o goniseră de aici cocorii”.  

Apoi Hasdeu se întreabă umilit cu accente din 
Eclesiast: „…unde sunt astăzi cele treisprezece urbi 
? unde vro urmă clasică a superbelor colonii 
elenice, cari plantaseră la gurile Dunării divina 
limbă a lui Platone?”. 

Ce găsea în schimb Pliniu ? Nişte oameni mici, 
şubrezi, mai slabi decât cocorii care-i şi alungă. 
Tracii vecini îi botezaseră catuzii. Demonstraţia lui 
B.P. Hasdeu, filologică, poate prea inspirată, e 
următoarea: kotah şi kiuteh înseamnă în persană 
„mic”, „scurt”, dar finalul „h” din limba modernă a 
înlocuit primitivul „k”, de unde avem kotak şi 
kiutek.  

În armeană (armenii fiind, după Herodot, 
numai o colonie tracică), kotak are acelaşi înţeles. 
Sunetul „z” din transpunerea pliniană ar fi o 
eroare, cuvântul trebuia să fi fost cattucos.  

Totodată, românescul pitic e aproape identic 
cu elinescul pithakos (acesta cu aceeaşi 
semnificaţie de „omuleţ”, anthropiskos). Cum „în 
toate limbile indo-europene sonurile p şi k se 
confundă”, „este dar evidinte că persianul kiutek, 
armeanul kotak, tracicul katuk, grecul pithekos şi 
românul pitic, pe care moldovenii îl pronunţă kitik, 
derivă câte cinci dintr-un singur prototip patak sau 
katak. (Din acelaşi prototip termenul ar fi trecut şi 
la turanici, se găseşte adică aproape neschimbat la 
turco-tătari: kizik, kicick, kücik, kyciuk, kyciu, 
kitsch, la unguri e kis şi kicsiny, la ciuvaşi are 
aproape forma românească: pitiksa. Vorba, admite 
în final Hasdeu, ar avea însă o origine obscură 
semitică, feniciană, întrucât Herodot numeşte o 
„figuretă” aşezată în prova corăbiilor fenicienilor 
pataiakos, aceasta reprezentând un pigmeu). 

În vremuri imemoriale ţinuturile locuite 
împreună de greci şi traci (aceştia la margini, deşi 
orizonturile deja se mişcau), erau şi o uriaşă 
plasmă aşa-zicând logo-lingvistică, iar cuvintele în 
care se arăta filosofia (ca formă a spiritului) vor fi 
rămas – fie şi folclorizate (uitate) – şi la românii de 
mai târziu, definindu-le un chip ca o pecete a 
logosului/ locului. 

 
 Nu intereseazã deocamdatã prea mult, 

arãtam, dacã ele s-au perpetuat în scris, adicã dacã 
strãmoºii noºtri aveau semnele grafice 
cuprinzãtoare de acele înþelesuri profunde. E 
probabil ca în zona lor de margine mykenianã sã fi 
avut alt rol: acela de a rãmânea încã în starea de 
plasmã – a mitului, a logosului încã fãrã fizionomie 
ºi trup, fãrã o formã (eidos), logos adicã neurnit 
din alipirea lui cu pãmântul, cu locul, cum avea de 
altfel sã se prezinte, într-o epocã mai timpurie, ºi 
în  „folclorul filosofic” elen pe care se strãduia sã-l 
desluºeascã, la vremea lui, Heraklit.  

(Fragment din lucrarea în manuscris Despre Fiinţa 
Românească - 1987-1988). 
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Anca SÎRGHIE 

 

Etern-feminin  

în lirica eminesciană 
 

e multă vreme suntem obișnuiți să-l 
considerăm pe Mihai Eminescu 
drept un contemporan al tuturor 

epocilor, căci, aidoma lui Victor Hugo la 
francezi, C. Gordon Byron la englezi ori J. 
Wolfgang Goethe la germani, poetul-luceafăr 
al românilor prinsese pe lira versului său, ca 
nici un altul dintre poeții neamului, coardele 
cele mai profunde ale sufletului uman, 
neliniștile conștiinței, întrebările spiritului. 
Simptomatic pentru înălțimea la care s-a 
ridicat acest genial poet față de precursorii 
săi români este impresia noastră, a cititorilor 
de azi, că ne „reîntoarcem” la Gr. 
Alexandrescu, la D. Bolintineanu ori V. 
Alecsandri. Cu Mihai Eminescu, în schimb, 
„trăim” de-a lungul întregii noastre vieți, 
dintre clasicii literaturii române având să-l 
însoțească între fruntariile veșniciei numai I. 
L. Caragiale, geniul comic al satirei și Ion 
Creangă, povestitor fără pereche, trecut în 
neființă în același an cu poetul-prieten. „Nu 
credeam să-nvăț a muri vreodată;  Pururi 
tânăr, înfășurat în manta-mi” sună ca un 
preludiu al destinului ahileic eminescian, 
confesiunea ce descindea Odă (în metru 
antic) și ipostaza aureolant-romantică a 
poetului care murea, răpus de o teribil boală, 
a primit virtuți emblematice. Început sub 
zodia aureolară a perpetuei sărbătoriri a 
nașterii lui Mihai Eminescu, anul 1989 poartă 
în el și reflexele thanatice ale centenarului 
morții poetului. 

Căzută ca un trăsnet, vestea morții 
poetului, survenită la 15 iunie 1889, 
cutremurase țara, animând întreaga presă 
românească. Conferințe și baluri destinate 
ridicării unui monument dovedeau admirația 
nutrită de neam pentru „geniul acestui 

fermecător copil al muzelor”6, cum îl creiona 
într-o scrisoare încă inedită adresată lui Titu 
Maiorescu, Septimiu Albini, redactorul 
„Tribunei” de la Sibiu. La rubrica „Cronica 
zilei” a ziarului bucureștean „Războiul” se 
preciza în 28 iulie, și apoi la 6 noiembrie 
1889, inițiativa ridicării unei statui 
consacrate poetului, pentru ca într-un număr 
intermediar, din 7 august 1889, să se 
vestească și moartea Veronicăi Micle, știrea 
fiind încadrată într-un chenar negru. Tonul 
comentariului are infuzii sentimental-
melodramatice: „Singura femeie care 
pricepea întrucâtva pe Eminescu s-a dus și ea. 
De când Eminescu s-a dus spre a nu mai 
reveni, biata femeie nu mai putea de durere. 
Acum s-a împlinit dorința Veronicăi, gândită, 
cugetată și simțită de dânsa încă din ziua când 
a murit autorul satirei a IV-a: „Dac-ar da un 
mort din groapă pentr-un răsărit de soare/ A 
sa liniște eternă, eu aș da de bună voie.  
Toate razele din lună, toate razele din soare  
Să te pot uita pe tine, să simt sufletul că-mi 
moare.” 

Nu încercăm în acest cadru să 
redimensionăm „legenda care a unit pe cei doi 
poeți în viață și în moarte”7, spre a stabili 
adevărul, după atâtea ilustre opinări datorate 
lui Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, George 
Călinescu, Aug. Z. N. Pop ori George 
Munteanu. În critica românească s-au 
formulat două interpretări principale: T. 
Maiorescu susținea că M. Eminescu „nu vedea 
în femeia iubită decât copia imperfectă a unui 

                                                 
6
 Septimiu Albini către Titu Maiorescu, la 13/7 n. 

1889. În: Fondul Septimiu Albini din Biblioteca 

Academiei Române. 
7
 George Călinescu, Eminescu și dragostea. În: Viața 

lui Mihai Eminescu, Ed. „Cultura națională”, 

București, 1932, p. 366. 

D 
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prototip irealizabil”8, în timp ce C. Călinescu 
aprecia că iubirea era pentru poet „un leagăn 
de desfătări venerice...” ea fiind „exclusiv 
posesie și aplexiune”9. Privitor la această 
iubită a poetului, criticul afirma: „Veronica 
era o creațiune a idealismului său pasional și 
el ar fi putut pune foarte bine scrisorile la 
cutie, fără adresă, câtă vreme tumultul său 
afectiv era exprimat.”10 Bineînțeles că 
asemenea opinii au alimentat o continuă 
tentativă de luminare a amănuntelor 
biografice care puteau explica mecanismul 
sufletesc declanșator de poezie. Mai recent, G. 
Munteanu, proiectând lumină asupra 
partenerelor de cuplu erotic ale poetului, 
constata echilibrul instabil sufletesc al 
„bovaricei” Veronica Micle, pentru a afirma în 
cele din urmă că „ea n-a avut însă decât o 
singură dragoste, care s-a consumat aproape 
integral într-o lungă așteptare. 
Recunoscându-i și el rolul inegalat de vreo 
altă femeie în viaţa genialului plăsmuitor, 
exegetul conchidea afirmând că Veronica „a 
complinit în chip superior ceea ce prețuirea 
maioresciană, în genere junimistă, nu putea 
oferi poetului în privința mult-puținelor lui 
trebuințe de relații omenești nemijlocite"11 
Făcând distincție între Adevăr și Exactitate, 
Constantin Noica reflecta, cu referire la 
prismele prin care realitatea poate fi privită, 
că se distinge „un ochi exterior și unul 
interior. Ochiul exterior merge până la 
exactitatea ultimă; cel interior încearcă să 
prindă, cu exactitate cu tot, însăși adevărul”12 
Desigur că lupta pentru supremație, purtată 
de Veronica Micle cu vanitoasa Mitte 
Kremnitz, care clama epistolar: „Vream să fiu 
totul pentru el, el nimic pentru mine!”13 a fost 
dureroasă, răzbătând dincolo de hotarul 
vieții, în postumitate. 

                                                 
8
 Titu Maiorescu, Eminescu și poeziile lui, În: Critice. 

II, Editura pentru literatură, București, 1932, p. 366. 
9
 George Călinescu, op. cit., p. 352. 

10
 Ibid., p. 259 

11
 George Munteanu, Hiperion 1, Viața lui Mihai 

Eminescu, Edit. „Minerva”, București, 1973, p. 176. 
12

 Constantin Noica, Exactitate și Adevăr. În: Cartea 

interferențelor, Edit. științifică și enciclopedică, 

București, 1985, p. 172. 
13

 I. E. Torouțiu și Gh. Cardoș, Studii și documente 

literare, vol. IV, Edit. „Junimea”, București, 1933, p. 

33. 

Scrutată cu ochiul interior noician, 
dincolo de „…relele ce sunt  Într-un mod fatal 
legate de-o mână de pământ” (Scrisoarea I), 
litera de foc a adevărului trebuie descifrat din 
însăși plămada lirică a eroticii eminesciene. 
Se știe că Laura Canțonier-ului creat de G. 
Petrarca, Beatrice din Paradisul dantesc al 
Divinei Comedii, goetheana Lotte ori Diotima 
lui Friedrich Hölderlin nu au în lirica 
eminesciană un corespondent individualizat 
prin nominalizare. Prezența tutelar-feminină 
a eroticii este la modul generic „Ea”, 
purtătoarea acelui „etern-feminin” care, în 
formularea ultimului vers, 12110, din Faust, 
„ne-nalță-n tării!”14 

Sensibilitatea poetică a perceput forța 
eonică a iubirii. Dante Alighieri încheia cartea 
sa Paradisul din Divina Comedie cu versuri 
emblematice pentru simțirea titanului 
renascentist: „asemeni roții mă-mpingea-
nainte/ iubirea ce rotește sori și stele”15, 
dragostea fiind ridicată la rang de principiu ce 
armonizează cosmic existența. Rapsod 
neîntrecut în slova românească a acelui 
„L’amor che muove il sole e l’altre stelle”, 
Mihai Eminescu a consacrat erosului cele mai 
multe dintre titlurile liricii sale, respectiv 
.peste jumătate dintre antumele poetice, 
încadrate și ca viziune artistică în optica 
romantismului, curent literar ce cuprinde, în 
expresia Ricardei Huch, o adevărată „simfonie 
a dragostei”16 Semnificativ este faptul că 
debutând sub semnul elanului proiectat 
opțional în poezia De-aș avea, lirica erotică își 
încheie acolada în ultima antumă, Kamadeva: 
„Cu durerile iubirii  Voind sufletul să-l 
vindec,/ L-am chemat în somn pe Kama -/ 
Kamadeva, zeul indic.” În manuscrisul 2262, 
140 v., în care se află prima versiune a 
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 J. W. Goethe, Opere. Faust., în românește de 

Lucian Blaga. Prefață de T. Vianu, Edit. de Stat 

pentru Literatură și Artă, București, 1955, p. 544. 

Semnalăm ca în ediția Faust. Partea I și II, Traducere, 
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Ștefan Aug. Doinaș, București, 1982, Edit. 
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 Dante Alighieri, Divina Comedie, în românește de 

Eta Boeriu. Note și comentarii de Al. Duțu și T. 

Pârvulescu, Editura pentru Literatura Universală, 

București, 1965, p. 568. 
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 Apud: Prefața la Antologia poeziei romantice 

germane, Edit. pentru Literatura Universală, 

București, 1969, p. XXXIX. 
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textului, complicarea insistentă a 
pseudonimului anagramă Uxe Nime dă parcă 
finalului poeziei consacrate zeului hindus al 
iubirii o valoare verdictuală: „Cu săgeata-i 
otrăvită  A sosit ca să mă certe  Fiul cerului 
albastru  Și-al iluziei deșerte.” Privită prin 
prisma acestei sugestii, evoluția eroticii 
eminesciene, marcată de trecerea de la 
dominanta idilică a primei perioade la cea 
copleșitor elegiacă a perioadei ultime, nu 
cunoaște gradarea ascendentă a Boleroului de 
Ravel, ci contrapunctul tonului major-minor 
din tema Simfonia a V-a beethoveniană.17 

Vitriolat de priveliștea infernală a 
teluricului, Mihai Eminescu, va contrapune 
meschinăriei și mediocrității dezgustătoare 
aspirația spre înalt și puritate, atinsă și 
împlinită prin frumusețea feminină, 
proiectată în visul erotic. Privită dintr-o 
asemenea prismă-cadru, încercarea de a fixa 
locul și menirea „etern-femininului”, motiv al 
liricii universale cu nuanțări inedite în opera 
eminesciană, credem că-și justifică 
temeinicia. Printr-o misterioasă derogare de 
la logica efemeritate a destinului uman, „Când 
prin această lume să trecem ne e scris  Ca 
visul unei umbre și umbra unui vis...”, femeia 
adorată ar putea fi investită cu puterea de a 
perpetua fragila frumusețe în eternitate. În 
dezacord cu spulberarea făpturii poetului 
îndrăgostit, care, percepând cu acuitate legica 
devenire, îi rezervă rolul de călăuză, 
dezvăluind miraculoasa reversibilitate pe 
linia lui Cronos, strălucirea feminității se 
păstrează intactă, sporind chiar. Printr-o 
demarcare a destinului, elementul masculin 
se neantizează „Dând pulberea-mi țărânei și 
inima în vint” și astfel se detașează de 
dăinuitoarea puritate feminină: „Ci tu rămâi 
în floare ca luna lui april.  Cu ochii mari și 
umezi, cu zâmbet de copil,/ Din cât ești de 
copilă, să-ntinerești mereu,  și nu mai ști de 
mine, că nu m-oi ști nici eu.” (Despărțire) 
Fascinația femininului este, în sens similar cu 
viziunea goetheană, izvor de tărie vitală și de 
puritate, femeia adorată de poet primind 
chiar prin aceasta atributele divinizatorii ale 
eternității. Aceiași termeni vor fi 
contrapunctic topiți în magma ironiei din 
Scrisoarea IV, unde raportul apare inversat: 
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 E. Papu, Simfonica eminesciană. În: Caietele 

Eminescu, I, 1972, București, Edit. Eminescu, p. 16. 

„Pătimaș și îndărătnic s-o iubești ca un copil/ 
Când ea-i rece și cu toane ca și luna lui 
aprilie.” Adversitățile destinului n-o ating pe 
„Ea” nici în confesiunea din elegia De câte ori 
iubito, unde departajarea este la fel de 
tranșantă: „Din ce în ce mai singur mă-ntunec 
și îngheț  Când tu te pierzi în zarea eternei 
dimineți.” Desprinsă din lumea basmului, 
printr-o descindere mitologic-angelică, 
„mireasa sufletului” risipește vraja „dulce” a 
șoaptelor gurii, a „îmbrățișărilor de brațe 
reci”, alternând cu văpaia „ochilor fierbinți”, 
căci astfel „Ea” poate întuneca „pe veci” 
privirile iubitului „cu-a farmecului noapte” ca 
semn al deplinătății sentimentului trăit. 

Pe aceeași coordonată a eternității se 
va proiecta și pierderea iubitei, vraja 
nerisipindu-se, ci dăinuind ca „vis de lumină”. 
Metamorfozarea intensifică strălucirea 
fastuoasă: „Și-o să-mi răsai ca o icoană  A 
pururi verginei Marii,/ Pe fruntea ta purtând 
coroană --  Unde te duci ? Când o să vii? (Atât 
de fragedă) Robit până la demonizare de vraja 
adoratei, îndrăgostitul rememorează tainic 
atributele fascinatorii ale iubitei, retorizate 
interogativ: „Știe oare ea că poate ca să-ți dea 
o lume-ntreagă,  C-aruncându-se în valuri și 
cercând să te-nțeleagă  Ar împlea-a ta 
adâncime cu luceferi luminoși?” (Scrisoarea 
V) 

Farmecul feminin, risipit ca într-un 
basm „din nopți o mie una” de ochii întunecați 
„renăscători din moarte" (S-a dus amorul), 
nutrește luciferiana gândire poetic, doar ea 
fiind în măsură să-i asigure femeii, ființă 
trecătoare, eterna înmărmurire în „rânduri de 
vieți” (Pe lângă plopii fără soț). Dar vraja 
feminității proliferează spre a dăinui numai 
prin devoțiune și deplină sincronizare 
sufletească, căci, așa cum poetul preciza, 
„Dându-mi din ochiul tău senin/ O rază 
dinadins,/ În calea timpilor ce vin/ O stea s-ar 
fi aprins.” Forța transfiguratoare a elanului 
erotic masculin pare să derive din însuși 
farmecul sfânt și misterios în care femeia se 
învăluie, pentru ca aura de eternitate să se 
materializeze prin ea: „Ai fi trăit în veci de 
veci  și rânduri de vieți  Cu ale tale brațe 
reci  Înmărmureai măreț.” Așadar, actul 
sacru al plăsmuirii poetice dă văpăii din 
trăirea fulgurantă a sufletului acea formă 
sculpturală și luciul marmorei. În viziunea 
poetică eminesciană există o proiecție în 
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perspectiva eternității a însuși elanului erotic. 
Cuprins de vraja iubirii, Cătălin din Luceafărul 
rostește chemarea „Revarsă liniște de veci  
Pe noaptea mea de patimi.” Este un indemn 
direcționat ascendent, în contrast cu magica 
chemare a prințesei rostite către Hyperion, 
conferind iubirii terestre puterea de-a dăinui 
nesfârșit. Sub fascinația purității feminine, 
chiar și zmeul din basmul Fata-n grădina de 
aur, versificat de poet, proiectează propria 
ipostază contemplativă pe coordonata 
veșniciei: „Culca-mi-aș capul la al tău picior  
Și te-aș privi etern ca pe o steauă  Frumos 
copil, cu umerii de neauă.” Unicitatea trăirii 
dragostei, resimțită ca forță, o mărturisea și 
Novalis în al său Imn către noapte III, în care 
deznădejdea plângerii la mormântul iubitei, 
sub vraja magică a nopții transfigurează 
chipul drag, proiectat printr-o misterioasă 
glisare într-un nou cronotop: „A fost cel dintâi 
și singurul vis  Și-abia de-atunci simt eu 
credință  Eternă și nestrămutată  În cerul 
nopții  Și în lumina lui, dragostea mea.”18 
Răsfrângerea siderală a farmecului 
feminității, frecventă la poeții romantici, este 
însoțit și de o extensie temporală, ca șansă a 
depășirii sferei efemerității. Contemplând pe 
cea adorată, Novalis mărturisea că „În ochii ei 
se oglindea veșnicia”, iar M. Eminescu, 
râvnind „dulcea-nvăpăiere” a iubirii, 
mărturisea „copilei” dragi cu păr aurit de 
Cosânzeană ca „în priviri citeam o veșnicie  
De ucigătoare visuri de plăcere.” (Iubind în 
taină) Forță generalizatoare latentă, etern-
femininul se sustrage neantizării prin actul 
asumat al oglindirii, prin creația artistică. și 
W. Shakespeare slăvise în Sonetul LV triumful 
frumuseții feminine asupra neantului. În 
traducerea lui M. Eminescu, elogiul poetului, 
care are conștiința puterii de dăinuire a 
versului său, prin care chipul iubitei va fi 
eternizat, păstrează plinătatea imnică a 
simțirii exprimate de „Marele Will" în 
versurile: „Tu, biruind și Moarte și Uitare,  
Vei dăinui, iar slava ta curată  Vor mai privi-o 
vremuri viitoare,  Și-atunci când lumii ceasul 
o să-i bată.” Imortalizarea chipului drag al 
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 Novalis, Ausgewählte Werke, herausgegeben von 

Dr. Claus Träger. Verlag Philipp Reclam-Jun., 

Leipzig, 1962, p. 24, cu originalul versurilor: „Es war 

der erste, einzige Traum -- und erst seitdem fühl' ich 

ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der 

Nacht und sein Licht, die Geliebte.” 

iubitei este un act demiurgic și plămăditorul 
de slove are orgoliul supremației artistice, 
căci: „Nici marmuri, nici sculpturi de aur 
grele/ Nu vor trăi cât mândrele-mi poeme,/ 
Iar tu vei străluci mai viu în ele/ Decât într-un 
granit mâncat de vreme.”19 Deosebit de W. 
Shakespeare, care diferenția tranșant formele 
de expresie ale artelor prin puterea lor de 
perenizare, M. Eminescu imaginează printr-
un efect sincretizant puterea versului de a 
înmărmuri măreț „brațele reci” ale femeii 
adorate. Sugestia „rândurilor de vieți” cu care 
forța demiurgică a poetului din elegia Pe 
lângă plopii fără soț o poate investi pe ființa 
iubită, dăinuind „în veci de veci” este mai 
bogată decât cea a versurilor din finalul 
sonetului shakespearian, în care concretețea 
coordonatei temporale risipește misterul 
vagului în formularea: „Iar până-n ziua 
trâmbiței cerești,  În versul meu și-n ochi 
duios trăiești.” 

Există în erotica eminesciană și 
contrapunctul revers al setei de iubire, teama 
de fascinația etern-femininului. Confesarea 
emoției de-a se cufunda în iubire sfârșește în 
postuma Când te-am văzut, Verena cu o lucidă 
scrutare a magiei erotice, într-un exercițiu 
poetic de autodefinire: „Și îți aduci aminte 
cum mă feream în lături  De dulcele-ți 
cuvinte și lunecoase sfaturi,  Știind cum 
biruiește poftirea frumuseții,  Știind ce 
vierme pune în sâmburele vieții.” Simțirea 
este și aici a bărbatului de excepție, a 
dăltuitorului trăind sub fascinația absolutului: 
„Știam că sunt copilul nefericitei secte  Ce are 
sete adâncă de formele perfecte  Și inima-mi 
trecut-au mai rece ca oțelul!   Ca s-o împlânte 
chinul, ca să-mi iubesc modelul.” Aidoma 
persistenței farmecului feminin și pierderea 
„visului de lumină”, în elegiile erotice poetul 
are ca reper veșnicia, în perspectiva căreia se 
declanșează și melancolia confesiunii în 
accentuări ca: „Și veșnic n-o să mi-o mai iert”, 
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New York, 1924, p. 49, cu originalul versurilor: 
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„Să-ntuneci ochii mei pe veci” sau „Pierdută 
veșnic pentru mine”. 

Pe acest ecran al unui orizont 
arhetipal, eternitatea pulsatorie a vrăjii 
feminine prinde în portretizări contur de 
realitate mitologică sau de tip cosmic, „Ea” 
fiind acea „minune cu ochi mari și mână mică” 
din Sonete, luminând, ca și în imnul lui 
Novalis ori în Izvorul nopții, poezia blagiană 
de mai târziu, puterea nopții cu ochii ci mari 
și „purtători de pace”, cu chipul ei de „madonă 
dumnezeie” din Venere și madonă, unde la 
antipodul femeii cu epidermică simțire stă 
făptura gingașă, „prototipul îngerilor din 
senin”. Ei i se adresează mărturisind: „Ca un 
înger dintre oameni  În calea vieții mele ieși" 
(Atât de fragedă). 

Concluzia ui Edgar Papu, că intrarea 
în lumea comună prin dragoste sub fascinația 
feminității, ar fi însemnat, deci, pentru poet, 
„o tristă aventură a înstrăinării”20 de lumea 
superioară, cosmică, stihială, poate fi nuanțat 
altfel, căci „setea iubirii” nu-l atrăgea, din câte 
s-a observat mai sus, spre „acest magnet al 
vremelniciei”21 sub sigiliul filosofiei lui A. 
Schopenhauer, ci dimpotrivă. Considerăm că 
deschiderea spre etern a discursului erotic, 
pulsând pe coordonatele veșniciei sub vraja 
„femeii dumnezeie”, atunci când adorata se 
înalță chiar și „din valurile vremii” ca „femeie 
între stele și stea între femei” este o marcă a 
originalității lui M. Eminescu. Într-o 
„panoramă a deșertăciunilor” cum era 
existența proiectată pesimist-funebru în 
Demonism, unde „O raclă mare-i lumea”, 
poetul romantic descoperă în iubirea sublimă 
un sens major al vieții. Dacă H. Heine vedea în 
femeie o purtătoare a neființei, în ciuda 
ademenitoarei străluciri, căci -- după cum 
afirmă poetul în Intermezzo liric – „Oricât te 
scalzi în diamant  Tu ai în suflet noapte și 
neant.”22, în schimb M. Eminescu resimțea 
benefic apropierea sa de privirea iubitei, căci 
chemarea din Sonete II culminează în 
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 E. Papu, Nostalgia apropierii -- Erotica. În: Poezia 

lui Eminescu, ed. cit., p . 90. 
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 Ibidem, p. 91. 
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 H. Heine, Gedichte, Aufbau-Verlag Berlin und 

Weimar, 1966, p. 71, cu originalul versurilor 

poemului Lyrisches Intermezzo. Prolog: „… Wie du 

auch strahlst in Diamantenpracht, / Es fällt kein 

Strahl in deines Herzens Nacht.” 

versurile: „Privirea ta asupra mea se plece,  
Sub raza ei mă lasă a petrece  Și cânturi nouă 
smulge tu din liră-mi.” În confesiunea 
eminesciană, sub fascinația zâmbetului 
iubitei, însăși durerea se risipește și „Privirea-
mi arde, sufletul îmi crește.” 

Element departajant, motivul 
permanentei fascinații feminine apropie în 
unele situații pe M. Eminescu de alți poeți ai 
curentului romantic. Dincolo de unele 
influențe, cum este cea goetheană, fixată de G. 
Călinescu la nivelul pătrunderii limbii, cât și 
„în alcătuirea strofelor, în erotica șăgalnică”23, 
prezența aceluiași motiv la mai mulți poeți 
depășește semnificația unor filiații atestate 
cel mai adesea atent de exegeți. Referitor la 
expresia dragostei în viziunea eminesciană s-
a afirmat, spre exemplu, că ea „trece de la 
tandrețea calmă la explozia senzuală, însă 
momentul erotic cu determinări ocazionale 
identificabile capătă, ca și pentru Goethe, un 
halo de eveniment cosmic.”24 În poezia lui 
Hölderlin etern-femininul îmbracă, întocmai 
ca în viziunea eminesciană, haina unei 
sublime regalități, fiind conceput ca har al 
ființării umane. În Rugămintea de iertare, 
romanticul german se adresa copleșit de 
evlavie femeii investite cu atribute 
divinizatorii: „Ființă sfântă! adeseori am 
stingherit/ Dumnezeiasca-ți liniște de aur...  
O uită și iartă! Ca nourul acela  Ce trece prin 
fața lunii pașnice, trec  Și eu,/ Iar tu te 
odihnește strălucind  În frumusețea ta, 
lumină dulce.”25 Asemenea paralelisme 
imagistice nu se datorează totdeauna unor 
interferențe. 

Iubirea romanticilor a fost o Californie 
a însetaților de absolut, motivul etern-
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femininului figurând în poezia lor nu ca rod a 
unui mimetism, ci izvorând din credința 
unora dintre ei că fulguranta strălucire a 
sufletului uman poate fi salvată de caducitate. 
În ordine existențial-biologică, nimic nu este 
mai volatil ca frumusețea, îndeosebi gingașa 
splendoare feminină. Atunci, prin ce se poate 
raporta farmecul feminin la eternitate? Nu în 
ultim instanță, prin acel perpetuu elan spre 
ea, dând sens existenței umane și dăinuirii ei. 
Prelungită în exterior și împlinită prin actul 
creator al artei, eterna frumusețe este un 
perpetuu prilej de inspirație poetică. 
Tragismul intervine în discursul erotic 
eminescian numai atunci când cu luciditate 

genial-scrutătoare creatorul are revelația 
zădărniciei, căci, aliniat speciei întregi, el 
intră sub copleșirea efemerității: „În van căta-
veți mândre simțiri în piept,  Toate trecură: 
Viermele vremurilor roade-noi” (În van căta-
veți). Erotica eminesciană, în una dintre 
dimensiunile ei definitorii, certifică prin 
etern-femininul, ridicat de J. W. Goethe la 
rang de forță germinatoare a existenței, ideea 
că neantizarea începe acolo unde vraja iubirii, 
nefiltrată de titanica putere creatoare a artei, 
ia sfârșit. 



 
Traian MOCANU 
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Theodor CODREANU 
 

 

Eminescu în dialoguri 
„platoniciene” 
 

u cel de al doilea volum de 
dialoguri eminesciene, 
Mihai Cimpoi se află deja 
la a cincea carte despre 

poet, dovedindu-se unul dintre 
cei mai harnici eminescologi din 
ultimele decenii. Prezentul 
volum apare în condiţii grafice 
excelente, sub titlul Eminescu – 
mă topesc în flăcări. Dialoguri cu 
eminescologi din lume, la 
Editurile Litera – David, 
Chişinău-Bucureşti, 1999, într-o 
serie de zece volume (acesta 
fiind al optulea) proiectate cu 
prilejul Anului Internaţional 
Eminescu – 150. 

Trebuie subliniat, de la 
început, că întreprinderea lui 
Mihai  Cimpoi este singulară în 
eminescologie. Ideea de a realiza 
un veritabil corpus dialogic 
eminescian este cu atât mai 
salutară, cu cât proiectul s-a 
împlinit, adunând într-un fel de 
concert eminescologic pe 
majoritatea celor care s-au 
ocupat de poet, fie prin ediţii, fie 
prin exegeză, fie prin traduceri. 
Şi faptul e memorabil deoarece 
„dirijorul” este el însuşi un 
specialist de marcă.  

Dialogurile acestea nu sunt 
simple interviuri. Ele atestă o 
regie şi o pregătire exemplară, 
în care Mihai Cimpoi s-a 
specializat, văzându-se pus în 
situaţia de a avea cât mai multe 
informaţii despre interlocutor 
şi, în primul rând, de a-i 
cunoaşte opera, pe care o 
„asaltează”, conjugând-o cu pro-
priul său unghi de vedere.  

A rezultat un spectacol 
fascinant, o lectură vie, în care 
protagoniştii dezvăluie „secre-

te”, atitudini mai puţin vizibile 
în opera consacrată poetului şi 
personalităţii complexe a lui 
Eminescu. 

 
Volumul al doilea cuprinde 

dialoguri cu 34 de eminescologi 
şi traducători, adăugându-se la 
cele 30 de nume din primul 
apărut sub titlul Spre un nou 
Eminescu, în două ediţii 
(Chişinău, 1993 şi Bucureşti, 
1995). Volumul este completat 
cu patru eseuri despre poet şi 
scurte prezentări bio-biblio-
grafice ale autorilor cu care a 
intrat în dialog. În afară de 
eminescologii din ţară, Mihai 
Cimpoi a mai stat de vorbă cu 
scriitori, critici, traducători din 
Belgia, SUA, Ucraina, Australia, 
Albania, Suedia, Germania, Gre-
cia, Bulgaria, Israel, Franţa, 
China, Italia, Elveţia. 

 
Aria de interes se carac-

terizează prin diversitate, obser-
vaţii spontane, dar şi analize 
aprofundate. Unitatea în 
diversitate este asigurată de 
interesul lui Mihai Cimpoi 
pentru anumite teme şi aspecte 
pe care autorul le consideră de 
actualitate: starea cunoaşterii 
poetului în culturile străine, 
editologia, modernitatea gân-
dirii lui Eminescu, receptarea lui 
ca mare poet al fiinţei, ultimul 
val al detractorilor etc. Acad. 
Eugen Simion, bunăoară, 
sesizează că protagoniştii de azi 
ai „galaxiei Grama” nu-şi 
exercită „spiritul demolator” 
chiar gratuit: „Caliban primeşte, 
azi, burse grase şi lucrează pe 
internet” (p. 9). Criticul 

întrevede aici o repetare a 
fenomenului prolet-cultist: „Este 
schimbată doar umbrela sub 
care se face această revizuire a 
miturilor naţionale” (p. 12). 

 
Nici editologia eminesci-ană 

nu se află la un capăt de drum. 
Cele 16 volume ale ediţiei 
naţionale nu sunt ultimul cuvânt 
în materie. Petru Creţia avea o 
concepţie proprie pentru o nouă 
ediţie a poeziilor, dar moartea i-
a îngropat proiectul, foarte 
probabil, pentru totdeauna. Dar 
cea mai promiţătoare iniţiativă 
în editolo-gie ne-o propune 
Nicolae Georgescu, autor al unei 
impresionante incursiuni în 
istoria ediţiilor Eminescu. El e 
pe cale de a restitui adevărata 
faţă a autumelor, într-o ediţie 
critică exemplară, cu enorme 
surprize filologice. Deocamdată, 
a reuşit tipărirea într-o ediţie 
bibliofilă a capodoperei 
Luceafărul (1999). 

Cunosc concepţia lui N. 
Georgescu şi anticip că ea va în-
semna cel mai important eveni-
ment editologic eminescian de la 
Perpessicius încoace. Dar N. 
Georgescu este un veritabil 
„demitizant”, bazat pe o bogată 
documentaristică, şi în ce 
priveşte anii din perioada bolii. 
Am să invoc o legitimă 
nedumerire a biografului  
despre perioada internării lui 
Eminescu la Mănăstirea Neamţ 
în toamna-iarna lui 1886, când 
s-a şi consacrat oficial 
diagnosticul de sifilis psihic, cu 
„paralizie generală”. În acele 
zile, ziarul Lupta din Bucureşti 
lansează un apel pentru chete 

C 
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publice în favoarea poetului. 
Sunt foarte activi C. Mille şi Al. 
Vlahuţă. Voi reproduce co-
mentariul lui N. Georgescu: 

„La numai câteva zile de la 
apariţia textului din ziarul Lupta 
apare, tot acolo, o scrisoare de 
protest a lui Eminescu însuşi 
unde declară că nu este bolnav 
şi nu doreşte mila publică. Ce 
legături se pot presupune între 
Bucureşti şi Târgu Neamţ! Putea 
un paralitic general să facă 
lectura presei şi să răspundă 
atât de prompt la un asemenea 
atac?” (p. 111). 

Întrebarea lui N. Georgescu 
nu e pur retorică. Autorul 
mărturiseşte că are deja gata o 
carte întreagă despre şederea 
lui Eminescu la Mănăstirea 
Neamţ. 

Am subliniat cu insistenţă 
acest fapt deoarece se crede că 
eminescologia stagnează de ani 
buni, impresie falsă, izvorâtă din 
ignoranţă, dar nu numai. Nu mai 
invoc interviul cu Ovidiu Vuia, 
autor a două cărţi demitizante în 
legătură cu natura bolii lui 
Eminescu.  

 
Aceste cărţi au trezit sur-

prinzătoare proteste printre 
criticii din ţară. Dar pentru a 
veni în sprijinul observaţiei 
anterioare a lui N. Georgescu, 
voi sublinia insistenţa 
specialistului în psihiatrie de a 
preciza că un paralitic general 
pe fond luetic „este complet 
lipsit de spirit autocritic” (p. 
151), ceea ce nu este cazul cu 
Eminescu, atunci când protes-
tează împotriva milei publice. 

 
Solomon Marcus, adept 

avizat al interdisciplinarităţii, 
observă că Eminescu nu a rămas 
prizonierul paradigmei tradiţio-
nale a liricii, cum au decretat 
critici precum Nicolae Mano-
lescu sau Mircea Scarlat: „În pas 
cu cele mai avansate tendinţe 
ale sfârşitului secolului al XIX-
lea, Eminescu nu mai este 
mulţumit cu o poezie care caută 
să reproducă natura, ci 
năzuieşte la o poezie care 

inventează pe cont propriu un 
univers al ei, aflat numai într-o 
relaţie indirectă (chiar dacă 
esenţială) cu lumea contigentă. 
În contrast cu Narcis, Eminescu 
nu devine o victimă a 
autoreferinţei, ci o transformă 
pe aceasta din urmă într-un 
principiu de creaţie. În 
Eminescu trăiesc deopotrivă un 
poet şi un poetician…” (p. 43). 

Acad. Mihai Drăgănescu, 
autorul unei noi teorii despre 
profunzimile materiei, recu-
noaşte în Eminescu singurul său 
precursor: „Eu nu am întâlnit o 
altă personalitate preocupată de 
ideea de informaterie în afară de 
Eminescu. Substanţa imaterială, 
noţiune care rezultă ca 
inevitabilă pentru Eminescu, cu 
tot paradoxul pe care o conţine, 
este de fapt informateria pe care 
eu am fost obligat a o introduce 
pentru raţiuni similare” (p. 62). 
Se dezvăluie şi din această 
perspectivă profunzimea con-
ceptului de arheu la Eminescu. 

 
Pe acelaşi motiv al arheităţii 

îşi reafirmă adeziunea ontolo-
gică la eminescianism şi 
Dumitru Tiutiuca.  

Eminescologul gălăţean 
adaugă arheului dimensiunea 
divinităţii, într-o perspectivă 
creştin-ortodoxă şi creştină, în 
genere. Criticul recurge chiar la 
demonstraţii care dezvăluie pro-
blematica unei noi cărţi ce-şi 
aşteaptă intrarea în lume: 
„Rezumând, arheitatea consti-
tuie principiul ontologiei emi-
nesciene şi ea stă la baza unei la 
fel de originale gnoseologii. În 
liniile ei generale de definiţie, 
arheitatea este eternă, dinamică 
şi omnipotentă, verificându-se în 
toate cele ce există” (p. 214). 

 
Motivul ontologic revine şi 

în dialogurile cu Rosa del Conte, 
Svetlana Paleologu-Matta, Marin 
Mincu, Ilie Bădescu. Altminteri, 
problema sacrului constituie 
substanţa uneia dintre cele mai 
bune cărţi de eminescologie, 
Eminescu sau despre Absolut de 
Rosa del Conte. Uimit, în aceeaşi 

direcţie, se arată scriitorul 
izraelian Nicu Horodniceanu, 
care spune că la Eminescu 
aproape „nu ştii ce să faci cu 
atâta sacru…” (p. 198). Lecţie de 
ţinut minte pentru cei care cred 
că-l pot „desacraliza” pe 
Eminescu, văzând în el doar 
părul de pe picioare, platfusul 
etc., iar nu lumina ce în lume-a 
revărsat-o, cum poetul însuşi 
atrăgea atenţia în Scrisoarea I. 

Despre naţionalismul lui 
Eminescu vorbeşte eminesco-
logul craiovean Tudor Nedelcea, 
un naţionalism luminat, modern, 
în contradicţie cu imaginea 
denaturată a celor interesaţi. Şi 
cum Tudor Nedelcea este el 
însuşi un documentarist, îşi 
pune întrebări răscolitoare 
despre unele  amănunte bio-
grafice rămase obscure. Criticul 
corectează imaginea indusă de 
Iacob Negruzzi despre reacţia 
Veronicăi Micle în momentul 
îmbolnăvirii poetului. 

Din scrisorile rămase de la 
tânărul ofiţer Iuliu Roşca nu 
rezultă că ar fi avut o relaţie 
amoroasă căreia Veronica să i se 
fi dăruit. „Mai sunt şi alte necu-
noscute în traiectoria relaţiei 
Mihai-Veronica. De pildă, ce s-a 
întâmplat cu moartea copilului 
Veronicăi conceput cu Mihai, de 
ce biografii tac? Cine-i acea 
doamnă în voal care a urmărit 
cortegiul funerar de la 17 iunie 
1880?” (p. 99). 

Interesante amănunte bi-
ografice mai aflăm de la Victor 
Crăciun, care urmăreşte dru-
murile parcurse de poet în 
cursul vieţii. De exemplu, nu s-a 
ştiut până acum că la Praga, 
unde a venit cu fratele său 
Şerban, Eminescu a locuit pe 
strada Teiului (Lipova), „aici 
având intenţia de a se înscrie la 
Universitatea Carolina, dar nu a 
reuşit din cauza lipsei certi-
ficatului şcolar” (p. 82). 

 
Un capitol aparte ar putea 

constitui modul cum este 
receptat Eminescu în alte 
culturi. Există încă dificultăţi nu 
numai de traducere, dar şi de 
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politică adecvată a statului 
român. Nu e de mirare de vreme 
ce oficialităţile româneşti trăiesc 
sub imperiul ideologic al 
demitizării lui Eminescu. Cum să 
nu fii uimit, de pildă, de gestul 
fostului dublu ministru Andrei 
Pleşu, care, primind volumul 
Rosei del Conte despre 
Eminescu, „nu a trimis nici un 
semn de mulţumire”? (p. 343). 
Mai mult, drepturile de autor la 
ediţia de la Dacia (Cluj-Napoca) 
au fost vărsate în contul Liber-
tatea, dar cei răspunzători „nu 
mi-au trimis confirmarea nici 
până astăzi” (Ibidem). 

 
Aurelia Rusu, eminenta 

editoare a lui Eminescu, nevoită 
să trăiască din 1986 în Franţa, a 
încercat zadarnic să convingă 
Ministrul Culturii din România 
că e nevoie nu doar de simple 
volume răzleţe de traduceri, ci 
de impunerea lui Eminescu 
printr-un corpus de 5 volume de 
tipul „Plčiade”, care să apară în 
anul 2000.  

 

 
 

E de mirare că statul român 
nu înţelege că fără ediţii critice 
temeinice de Operă marii noştri 
scriitori nu se pot impune cu 
adevărat în lume: „Şi doreşte 
oare cineva cu adevărat o 
asemenea ediţie? Când vrei – 
găseşti şi mijloacele de 
realizare” (p. 262). Nu mai 

vorbim de atmosfera sufocantă 
care i s-a creat editoarei în ţară, 
la Editura Minerva, unde urma 
să înceapă editarea publicisticii 
cu vol. IX. 

 
Din Belgia, Michel Steriade 

nu se ruşinează că a trăit în 
cultul Eminescu şi laudă „munca 
titanică, de lungă durată” a unor 
traducători ca Verghi, Barral, 
Juin, Bosquet etc. de a răspândi 
„pe tărâmul francofoniei” opera 
eminesciană (p. 15). Suren 
Kolangian (SUA), surprinde 
afinităţile dintre Eminescu şi 
poeţii armeni (p. 31).  

 
Ucraineanul Stanislav 

Semcinski, bun cunoscător al 
literaturii române, consideră că 
Eminescu e mai bine receptat în 
Ucraina decât în Franţa sau An-
glia, „deoarece avem multe 
asemănări în cultură” (p. 56). De 
la albanezul Kopi Kyqyku, aflăm 
că Eminescu a avut o puternică 
influenţă asupra celui mai mare 
poet liric al lor, Lasgush 
Paradeci (1899-1987). Paradeci 
a şi tradus aproape 5000 de 
versuri din Eminescu. 

Un alt poet albanez, Naim 
Frascheri, considera că nu se 
poate imagina o istorie modernă 
a gândirii din sud-estul Europei 
fără Eminescu, iar poetul 
modern Asdren mărturisea că 
poezia românului „mi-a fost 
carte de căpătâi” (p. 131). 
Românul din Serbia Ion Miloş, 
stabilit în Suedia, este unul 
dintre fervenţii traducători şi 
promotori ai lui Eminescu în 
literatura nordică (p. 135-140). 

 
Cunoscutul profesor Klaus 

Heitmann e nemulţumit de 
proasta cunoaştere a lui 
Eminescu în Germania, deşi de 
acolo a început cariera 
europeană a poetului (p. 141). 
Helmuth Frisch (Universitatea 
din Bochum) este autorul unei 
contribuţii majore, Sursele 
germane ale creaţiei eminesciene 
(2 volume). Ilia Konev din 
Bulgaria subliniază afinităţile 
dintre Hristo Botev şi Eminescu, 

cât şi influenţa exercitată asupra 
lui Vazov. Totuşi, mai 
importantă e influenţa lui M. Sa-
doveanu asupra literaturii 
bulgare (p. 189).  

 
Nicu Horodniceanu con-

sideră că poezia lui Eminescu 
este foarte potrivită pentru 
limba ebraică (v. traducerea lui 
Auva bat Hanna): „Îndrăznesc să 
spun că dacă ar fi scris în 
ebraică, Eminescu ar fi fost un 
poet şi mai mare (cu toate că 
este şi în română!) şi ar fi sunat 
mai bine” (p. 200). Este o opinie 
şi aceasta. În sfârşit, ca să 
scurtez periplul, Xu Wende, 
traducător în chineză al poetului 
nostru, mărturiseşte fascinaţia 
pe care o exercită Eminescu 
asupra cititorului chinez, numit 
acest „mare poet-filosof” care 
se-ntâlneşte cu taoismul (p. 
288). 

 
La întrebarea dacă şi pentru 

români Eminescu mai poate 
însemna ceva, Marin Mincu 
răspunde că el nu e dintre aceia 
care-şi schimbă părerea despre 
valori după cum bate vântul. 
Marin Mincu crede că nu e cazul 
să se revizuiască: „Susţinând că 
geniul naţional este deja 
exprimat integral în Eminescu, 
nu ne aflăm în faţa unei 
concluzii sceptice în ceea ce 
priveşte evoluţia pe mai departe 
a poeziei române, ci dimpotrivă, 
ne aflăm în faţa unei garanţii 
extraordinare, în faţa unei mari 
deschideri, singura capabilă să 
incite la noi căutări de crea-
tivitate. Abia dacă nu posedam 
acest reper trebuia să fim cu 
toţii sceptici în ceea ce priveşte 
creativitatea poetică. Prin faptul 
că Anglia e deja exprimată în 
Shakespeare, Italia în Dante, 
Germania în Goethe, nu scad de 
loc posibilităţile catalitice ale 
acestor literaturi” (p. 239). 

Aşadar, putem încheia 
liniştiţi aceste sumare consi-
deraţii despre cartea lui Mihai 
Cimpoi. 
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Constantin PRICOP 
 
 
 

Semne și simboluri 
(fragmente) 

 
 

iscret, retras într’o 
paloare care îi 
amplifică forţele, 

poetul, prozatorul şi eseistul 
Liviu Pendefunda, medic 
neurolog în viaţa de fiecare zi, 
îşi desăvârşeşte, sub semnul 
marilor simboluri, opera 
literară. Poet, excelează în lirica 
de atmosferă, cu incursiuni 
într’o lume a iniţierii, bântuit de 
semne riguros ordonate. Masiva 
antologie Ros lucis, apărută în 
2009, stă dovadă pentru această 
afirmaţie. La fel volumele de 
proză.26 Și, mai puţin ştiutele, 
poate, eseuri şi studii iniţiatice, 
publicate în cărţi ca Luminătorii 
Timpului (2012) sau Lirică și 
Duh (2016), Quinta Essentia 
(2019). In acestea din urmă 
jocul semnelor, cu interpretări 
înscrise în structuri eterne, 
vorbeşte despre o lume bine 
organizată, coagulată în ritualuri 
neschimbătoare.  
* 
Ca orice artă, literatura îşi are 
punctul de plecare în trăire şi în 
sentiment. Sigur că reflecţia nu 
lipseşte niciodată. In fiecare caz 
proporţiile dintre sentiment şi 
calcul artistic sunt variabile. 
Traiectoria pe care evoluează 
scriitorul nostru este una 
circulară: se pleacă de la intuiţie, 
aceasta se întrupează în lumea 
sensibilă, de unde sunt extrase 
elementele de con-strucţie ale 
imaginilor, iar de aici se ajunge 
la sensuri simbolice, ascunse 
profanilor. Sunt traiectoriile din 

                                                
26 Farmacii astrale 2 – Chintesenţe 
dintr’un aludel (proză scurtă) şi Robia 
Timpului (roman), Editura Princeps Edit, 
2010 

volumul de faţă. De subliniat, ca 
un punct de plecare, 
ascensiunea constantă către 
valoarea artistică, componentă a 
valorii spirituale…  
 

 

Iată’l pe autor subliniind el 
însuşi importanţa unui 
asemenea mod de existenţă 
artistică: „....reflecția. Această 
facultate mentală este desigur 
facultatea cea mai importantă a 
conștienței noastre subiective. 
În fapt, urmarea acesteia putem 
acționa și gândi în orice 
moment. Dacă puterile noastre 
mentale s-ar fi limitat numai la 
memorie și imaginația noastră, 
atunci viața tributară 
conștienței ar fi fost în mod 
constant îndreptată către un 
trecut pe care l-am fi regretat 
sau l-am fi pus în balanța cauză-
efect, ori dimpotrivă către un 
viitor pe care ni l-am imagina 
mai bine adaptat aspirațiilor 
noastre”.  
* 
Reflecția în calitate de facultate 
subiectivă înseamnă pentru 
autor „a raționa, iar a raționa 
înseamnă a face o judecată 
asupra unei situații sau 
probleme.” Actul de raționare 
pur subiectiv cere, pentru a nu 
intra într’un cerc vicios, fie 
limitare la memorie (percepții 
despre amintiri), fie imaginație 
(indeterminare rela-tivă), 
inhibare a oricărei atitudini 
naturale obiective din partea 
cititorului. Cu alte cuvinte, o 
invitație la lectură într’o notă 
fenomenologică. Personajele din 
proza lui Liviu Pendefunda 

creează un univers repre-zentat, 
la nivelul lecturii, prin simțuri, 
ca intuiție originară a obiectelor, 
fenomenelor. Raţiunea meta-
morfozându-se astfel în 
memorie 
 
Autorul armonizează 
contrastele, lumile diametral 
opuse, stăpânind cu virtuozitate 
această tehnică. Lumile se 
întrepătrund: una abstractă, cu 
cât mai vie cu atât mai 
apăsătoare, mai neliniștitoare și 
o alta concretă, percepută în 
situații banale, obiecte (de la 
mobilier la rochii cu guler de 
dantelă) care induc o atmosferă 
de vetust, de misterios, ceva 
care se cere luat în seamă. 
 

* 
Opera literară a lui Liviu 
Pendefunda este echiva-lentul, 
în domeniul artei, al unei 
continue, aprofundate iniţieri. 
Artistul creşte o dată cu 
transformarea acestor iniţieri, 
cu diversificarea lor. Avem aici 
câteva trepte din constituirea 
operei care îl reprezintă pe 
scriitor. Iar scriitorul îşi 
rafinează mijloacele, îşi 
amplifică puterea singulară de 
sugestie. Mâna sa realizează 
uneori desene complicate, 
înmulţind la infinit detaliile – 
alteori şterge şi simplifică, 
menţine doar liniile principale. 
Totul cu forţă, pe de o parte, cu o 
amplificare a subtilităţii, pe de 
alta… Poezie şi proză, raţiune şi 
intuiţie… 

●

D 
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Constantin CĂLIN  

 
 

În pas cu evoluţia spiritului 
teoretic 
 
 
 

 
e loc ocupă omul de ştiinţă în galeria 
personajelor lite-raturii contemporane ?1  

L.P. - Un inventar al acestora – care n-ar fi 
deloc nesemnificativ – nu cred să fie în măsură să 
ilustreze suficient că omul de ştiinţă a devenit un 
personaj literar fascinant ori de prim ordin. Nu 
punctul de vedere statistic  este elocvent în acest 
sens. Ceea ce mi se pare a fi important este să 
definim ce anume ar fi „om de ştiinţă” în raport cu 
literatura, mai exact spus cu mişcarea şi prezenţa 
acestuia în interiorul ei.  

Şi mai mult decât atât, oare scriitorul care 
tratează astfel de subiecte, care aduce în opera sa 
literară imaginea şi problematica omului de ştiinţă 
– a medicului, cercetătorului sau inginerului – este 
mai puţin un om de ştiinţă ? Şi mai departe, de ce 
când acel om de ştiinţă – şi, slavă Domnului, că nu 
sunt puţini în istoria literaturii române – este poet 
sau dramaturg , scrie o poezie de altă factură decât 
aceea ştiinţifică, reflexivă, să zicem,   ori 
matematică, se găseşte în situaţia de a fi considerat 
mai puţin om de ştiinţă ?  

Să ducem mai departe acest raţionament: oare 
poetul care scrie o poezie adânc impregnată de 
cunoştinţe şi incidenţe ştiinţifice, de ce să nu fie 
considerat şi el un om de ştiinţă ? Dacă teoriile 
literare şi estetice sunt şi ele o ştiinţă, sunt adică 
emanaţia şi consecinţa unei anumite epistemologii, 
de ce, aşadar, n-am considera că scriitorul este, 
într-o anumită măsură, un om de ştiinţă ?  

Ca umanist el trebuie să încorporeze în ştiinţa 
sa literară cunoştinţe din variate domenii ale 
spiritului, să inventeze metode şi metodologii care 
pot fi asemănătoare cu cele ale istoricului şi 
sociologului, ale fizicianului sau matematicianului.  

Dar, să nu anticipăm celelalte întrebări, pe 
care, fireşte, le-am parcurs mai înainte de a 
răspunde la prima dintre ele. 

 

                                                 
1 în dialog cu Solomon Marcus şi Liviu Pendefunda (Ateneu, 

august 1989) - redăm doar dezbaterea consemnată din discursul 

pendefundian. 

 

 
În ce măsură se foloseşte literatura contem-
porană de achiziţiile recente ale ştiinţei ? 

L.P. - Anumite paralelisme între dezvoltarea 
spiritului ştiinţific – mai puţin a ştiinţelor în sine – 
şi ştiinţa literaturii există. Uneori, cum se întâmplă 
şi s-a întâmplat în poezie, există chiar şi anticipări 
ale uneia sau alteia din viziunile parţiale sau totale 
care sunt descoperite la un moment dat într-un 
domeniu sau altul al cercetării ştiinţifice.  

Exemplul cel mai important pentru noi în 
această direcţie rămâne tot marele Eminescu. Oare 
este întâmplător faptul că poetul din el – a cărui 
intuiţie era fenomenală – s-a dăruit cu toată 
puterea sa de înţelepciune şi de asimilare studierii 
teoriilor de fizică şi chimie, din lingvistică şi 
matematică? Nu, desigur, Eminescu – romanticul a 
încercat şi a izbutit să iasă din „cercul strâmt” al 
romantismului, a rupt zăgazurile limitate ale 
acestuia, ori i-a dat o nouă destinaţie. Forţa 
romantismului său deloc „romantică” a fost dirijată 
spre cele mai mănoase câmpii ale noului 
romantism care era modernismul oferit de noile 
cunoştinţe, de viteza prin şi cu care îşi articulau şi 
dezvoltau acestea teritoriile lor de afirmare. 

Un alt exemplu apropiat inimii şi sferei mele 
de lectură este Nichita Stănescu. Poezia sa, după 
cum se ştie, nu este una şi aceeaşi de la debut până 
la ultima sa apariţie editorială.  

Dacă primele sale cărţi reflectă întâlnirea 
poetului cu anumite cunoştinţe de ordinul unei 
culturi generale caracteristice epocii de până la 
apariţia volumului 11 elegii, imediat după acesta 
poezia sa îşi schimbă complet înfăţişarea, 
universul şi „instrumentele, devenind dintr-o lirică 
concretă şi oarecum clasică, o poezie abstractă, 
adânc influenţată de progresele înregistrate în 
domeniul fizicii şi al logicii matematice. Lucru 
demonstrat cu pregnanţă de Solomon Marcus în 
cunoscutele şi mult apreciatele sale cărţi cu 
caracter interdisciplinar. 

De altfel vreau să spun că ancheta 
dumneavoastră vine să ilustreze cum nu se poate 
mai bine această trăsătură caracteristică literaturii 
noastre contemporane, anume a ceea de a ţine 
pasul – cel puţin sub aspect calitativ – cu infor-

C 
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maţia bogată şi uneori senzaţională adusă de 
evoluţia spiritului teoretic.  

Nu reiau aici opiniile criticii despre acest 
aspect a liricii lui Nichita Stănescu. Cu toate 
acestea, analiza operei poetului nu acoperă 
suficient sau nu dezvăluie în profunzime aceste 
incidenţe dintre ideile ştiinţifice şi ştiinţa sa 
poetică – prezentă în volumele Laus Ptolemaei, 
Epica Magna şi Noduri şi semne. Poate că nici un 
poet contemporan n-a izbutit ca Nichita Stănescu 
să încorporeze „ştiinţa semnului” a lui 
Wittgenstein într-o literatură a semnului de o 
asemenea rezonanţă universală ca aceea din 
cărţile sale. 

 

 
Ion Irimescu 

 
Care din ramurile ştiinţei au reprezentări 
adecvate în poesia, proza şi dramaturgia 
contempo-rană ? 

L.P. - Cred că răspunsul la această întrebare 
este cuprins în cele afirmate mai înainte. N-aş vrea 
să repet ceea ce a arătat în această privinţă pro-
fesorul Solomon Marcus, atât în cărţile sale, cât şi 
în serialul său dedicat în exclusivitate cercetărilor 
interdisciplinare, unicul de acest fel în publicistica 
noastră actuală.  

Regulile elementare ale cercetării ştiinţifice ne 
obligă să avem în vedere această bibliografie, să-l 

cităm la locul cuvenit pentru întâietatea pe care o 
are în acest domeniu. 

 
Ce modificări aţi sesizat în discursul unor 
scriitori de azi, determinate de descoperirile 
ştiin-ţifice din ultimile decenii ? 

L.P. - Întrebarea nu şi-ar fi avut rostul dacă o 
asemenea diferenţă şi diferenţiere n-ar fi existat. 
Dau un singur exemplu care mie mi se pare semni-
ficativ nu numai pentru opera epică a lui G. 
Călinescu în special, ci şi pentru literatura română 
în general. „Bietul” arhitect Ioanide reprezintă 
viziunea scriitorului asupra rolului pe care trebuie 
să-l întruchipeze omul de ştiinţă şi de artă în 
societate.  

Dar această viziune este strâns legată de 
imaginea pe care societatea noastră mereu 
revoluţionară o avea despre acesta la un moment 
dat. Esenţialmente, arhitectul Ioanide rămâne un 
vizionar, trăsătura caracteristică omului de ştiinţă 
şi omului politic. Nevoia sa de a construi şi 
reconstrui din temelii o structură urbanistică este 
validată astăzi de cele mai înaintate proiecte şi 
tehnologii ale domeniului.  

N-avem încă acea operă literară care să fie la 

înălţimea acestor cuceriri, a acestei impetuoase 
dezvoltări sau, mai precis, care să pre-
figureze pe cele viitoare. 

 

 
Ion Irimescu 
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C. STĂNESCU  

 
 

Un om fericit: Emil Cioran 
 

n ultimii peste 20 de ani 
puține reviste mi-au scă-
pat fără să-mi treacă măcar 

pe dinaintea ochilor. Pe multe 
dintre ele le-am citit cu creionul 
în mâna. Nu sunt puține nici cele 
pe care le-am tăcut. Revista 
„Contact inter-national“ apare la 
Iași din 1990. E o publicație de o 
rară eleganță, cu o ținută grafică 
și plastică de clasă, dar probabil 
tocmai de aceea, într-un peisaj 
revuistic atât de pestriț și inegal, 
ea a trecut, cu discreția 
eleganței, ca și neobservată. O 
văd pentru prima oara și, 
recunosc, e o plăcere să o 
deschizi și răsfoiești, întârzi-ind 
mai întâi asupra „verni-sajelor“ 
de artă plastică pe care ni le 
oferă. Revista, condusa de Liviu 
Pendefunda, cultivă eseuri pe 
cele mai diverse teme, cu 
precădere literare și, într-o 
măsura apreciabilă, un eșalon 
literar – proză, poezie, 
dramaturgie – cu nume mai noi 
sau mai vechi. Puterea unei 
reviste stă în colaboratorii săi. 
Spre lauda ei, revista „Contact 
interna-tional“ își menține de 
ani buni un număr de 
colaboratori experimentați, 
profesioniști ai eseului și criticii 
literare, de la reputatul 
Constantin Călin, prezent cu 
melancolice și acide aforisme 
(„vorbe scurte“ le zice exegetul 
lui Bacovia) ori cu meditații 
memorialistice pline de miez, 
pâna la publiciști, istorici și 
critici literari precum Mircea A. 
Diaconu, Constantin Coroiu, 
Ioan Holban, Antonio Patraș, 
Liviu Papuc, Theodor Codreanu 
și mulții alții care susțin prin 
competență și erudiție progra-
mul anunțat de directorul 
publicației: „Orice revistă 
trebuie să fie un proiect, să aibă 

un mesaj ascuns sau vizibil, nu 
se poate impune prin 
anonimatul amorf al unui 
amestec nedigerabil de texte“. 
Amestecul din „Contact inter-
national“ e „digerabil“, in-
structiv și plin de ingrediente 
savuroase. Așa sunt, bună-oară, 
portretele pe care Liviu Papuc le 
face unor oameni de seama 
descriind casele în care au locuit 
sau despre care au scris, G. 
Cplinescu, Gh. T. Kirileanu ori P. 
P. Carp: locurile „populate“ de 
aceștia, casă, conac, moșie au 
luat, ele, chipul locuitorilor lor. 
Sau ca să luăm alte exemple, 
eseul nuanțat și plin de disocieri 
pe care Constantin Trandafir îl 
dedică judecăților și preju-
decaților asupra misterioasei 
„inspirații“, cronicile literare 
amabile și judicioase pe care 
finul critic Mircea A. Diaconu le 
dedică doamnelor: Cornelia 
Maria Savu („Roman cu 
sertare“), Letiția Ilea („O per-
soană serioasă“) și Mariana 
Codruț („Ultima patrie“)… Citesc 
apoi un execelent eseu al 
experimentatului Constantin 
Coroiu: „Scrisorile expertului 
decăderii“, și ce constatăm? 
Clasicul „amărăciunii“ și al 
„inconvenientului“ de a te naș-te 
și trăi ni se arată, în jurna-lul 
austriacului Wolfgang Kraus, ca 
un personaj ca și necunoscut, un 
„alt Cioran“, departe de 
imaginea din scrie-rile ce l-au 
consacrat. Omul scrierilor lui nu 
seamănă cu locuitorul 
mansardei și este departe de 
autorul și perso-najul conturat 
în și din ele. Iată-l pe Cioran în 
bluză și papuci, un batrân(el) 
vesel și bine dispus care urcă și 
coboară încărcat de plase și 
sacoșe scările spre și de la 
mansardă ca un tinerel (șapte 

etaje zilnic!). Din atitudinea lui, 
scrie austriacul, „emană bucuria 
de a trăi și grati-tudinea“. Cine e 
Cioran? „Un om fericit, modest, 
înțelept din naștere – care însă 
și-a exteriorizat consecvent 
toate emoțiile. Asta a fost 
înțelepciu-nea lui, care niciodată 
nu s-a manifestat ca atare și l-a 
ferit de o batrânețe otravită…“. 
Las la o parte ca i-a convenit și i-
a dat mâna unui Emil Cioran sa 
fie „un om modest“ (!), ca să mă 
opresc puțin asupra „batrâneții 
otrăvite“ de care s-a ferit și a 
scăpat cu bine. Cioran, mai 
spune Kraus, „a fost ieri cu mine: 
un exemplu pozitiv“. Nici vorbă 
de un mare scriitor acrit la 
bătrânețe, „otrăvit“ de povara 
anilor și de orgolii. Cum să scapi 
de „otrava“ pe care anii o adună 
și o împrăștie în jur?... Otrava 
bătrâneții unui om de seamă 
strecoară în cei tineri ambițiile 
și ranchiunele celor batrâni: 
vedem asta în jurul nostru, avem 
exemple la înde-mână... 
Exemplul lui Cioran le-ar putea 
da de gândit. Sunt unii, îmi 
spunea regretatul Z. Ornea, care 
„îmbătrânesc urât“. Așa e, și 
spectacolul continuă. În aceeași 
bună revistă ieșeană, Constantin 
Călin notează: „logic ar fi ca un 
moralist să se poarte moral: în 
nouă din zece cazuri nu se 
întâmplă așa“. Cum vedem, 
clasicul amărăciunii e cel de-al 
zecelea din aforismul lui 
Constantin Călin: un exemplu 
pozitiv, un om fericit! E o revistă 
bună aceea în care poți citi astfel 
de articole, eseuri, cronici și 
meditații: „un exemplu pozitiv“. 
 

Cultura, V, 16(321), 28 Aprilie 
2011, pp.2-5 

Î 
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Sudhakar GAIDHANI 
 

Jerusalem 
 
Introduction: Devdoot, the cosmically travelled Angel Bird, was present when Jesus Christ lived, 
preached, was crucified, and resurrected. This is a dialogue between Devdoot and Christ, which the 
Angel Bird narrates in his dying moments to assorted birds gathered round him. 

The birds’ conversation is in the present time. 
 
Excerpt  from  Mahavaakya  (The  Jumbo  Utterance),  a  Marathi  epic  by Sudhakar Gaidhani. Lines 

translated by Omprakash Biyani Bhaarati. 
 
 

Canto IV 
 

 (  
 
 

 
Radu Carnariu 
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Radu Carnariu 
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Nicolae DABIJA 
 

 

Precuvintele 
 
 
Există o stare de dinaintea cuvintelor, 
pe care profeţii şi azi 
o’mpart ca pe o bucată de pâine 
să nu moară de foame. 
Există. 
 
Cei crucificaţi pentru un basm, 
cei schingiuiţi pentru-o frază, 
cei rupţi de cai pentru un poem - 
o ştiu. 
 
A scrie cu precuvinte - e ca şi cum 
ai scrie cu însăşi 
obiectele şi întâmplările; 
tu ai declanşa sorii şi tu i-ai stinge. 
 
O, cât de atent umblă 
în preajma lor cei chemaţi, 
ca nişte acrobaţi 
pe gura unei prăpăstii: 
dincoace de ele’ncepe vorbăraia goală, 
dincolo de ele’ncepe haosul. 
 
Iată-aşa are loc prostituarea cuvintelor: 
că se lasă rostite de-oricine. 
Dacă un călău rosteşte acum un cuvânt 
mai ppţi peste-o oră să’l aşezi într’un   

poem ?! 
 
Caut în dicţionare, naivul de mine, 
acele cuvinte primordiale, 
din vremile când cuvintele declanşau  

lumi, 
când trăiau poeţi visaţi de cuvinte... 
 
Am văzut poeme strangulate de cuvinte, 
poeţi sufocaţi de cuvintele ce le şedeau în  

gură ca un căluş; 
chiar şi Biblia’i plină de îngeri ce nu mai  

pot zbura 
de greutatea vorbelor auzite prin  

bâlciuri... 
 
Aş putea cu o custură să le răzui de  

moarte, 
de ceaţa depusă de ele în straturi de-a  

lung de milenii, 
să le aud lepădându-se de sensurile  

improprii 
ca şopârla de coadă ?! 
 
Şi ca’n anul Unu - CUVÂNTUL să’l simt 
pulsând, sub mâna mea, ca o tânără fiară, 
fără să ştiu nici eu prea bine ce are de  

gând: 
să se lase’mblânzit 
sau, lăcomos, să mă sfâşie. 

 

 George Gavrileanu 



1038 vol.30,  200| Thoth, 2020 

 

Aurel RĂU 
 
 

Nunţile  
 
În România 
după anul, de la Cristos…, 
în plină criză economică  
încă-n peţite, 
a irupt  
un sindrom al nunţilor. 
 
Pe când „mulţimea anonimă”  plânge, 
omoară, 
freacă menta, 
şterge putina, 
lumea bună 
a prins acest chef de nunţi. 
 
„De argint”,  
între amanţi  cu copii, acriţi; 
„de platină”;  
ori care n-au fost făcute la preot…  
Aceste -Uau!-uri 
în topul cronicilor mondene, 
anunţate cu  
fel de surle. 

 
Sunt comandate rochiile de zăpadă din 
SUA, 
din Italia, 
de la Londra, 
spun cu ochii pierduţi mămici sau 
analiste politice, 
vreun babac tomnatic, în bani,  
brusc un Romeo,  
în drumul lor în maşini de lux, spre 
altar, 
naşi sau socri vedete în sport sau în 
bisnis, 
de toate neamurile şi de toate hramurile,  
dintre hoţi cei mai hoţi, sau sus-puşi,   
cu batiste păsări la piept,  
cu burţi rotunde şi  urechi mari, ori cu 
papion, 
 

şi ţara uită că o ia dracu.  
 
Hai la lupta cea mare, 
sub apă, 
într-un hotel de gheaţă, din munţi, 
în helicoptere; 
şi la luni de miere în Bali, 
în Dubai, 
în Las Vegas! 
Verighete de platină,  
fructe de mare, 
vin de Porto, 
cristale Zvarovski – 
să nu mai mori! 
 
Tot cu mari boşorogi ori cu boşoroage, 
într-o horă de hârciogi şi hârcioage,   
cu silfide grase ori suple, 
cu nuntaşi fălcoşi ori cu cefe lucios rase, 
în fracuri –    
din niciodată. 
  
În timp ce nunţile din Poveştile la 
români  
sunt cu feciori şi fete de împărat, 
cu Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana, 
cu naşi soarele şi luna, 
mândrul soare  
şi mândra lună, 
şi nuntaşi brazi şi păltinaşi 
 
şi nicio Ştirbă Babă-Cloanţă…  
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Geo VASILE 
 

Uno scroscio di plausi 
 
 

Ora sagome dubbie forano le nebbie 
si atteggiano da menestrelli che 
portano sepolto dentro di loro 
il Verbo come la perla nell’ostrica, 
sanno a amemoria il bianco della 
luna, frasi dimesse allagano le strade 
come l’acqua alta delle lagune,  iniziò 
ormai il conto alla rovescia delle 

emazie, 

rugiada insanguinata ravvivi le vetrate 
così anche la tua vita finirà in fin dei 
conti, quando ti porteranno fuori 
dalla chiesa va meglio uno scroscio 
di plausi  mentre il monaco-poeta 
va recitando una  poesia accanto 
all’ impaziente coperchio del feretro 
sul canto infinito degli usignoli 
che fanno traboccare il calice del cielo 

 
 
 

Sogno d’Ovidio sul Mar Nero 
 

Quell’ombra liquida era di un uomo, 
e man mano che avanzavo, mi rendevo 
conto ch’era fatta d’una luce più nitida 

dei raggi e della limpidezza che mi 
circondavano, una luce quasi corporea, 

mi dicevo; sono giunto, in fine sono giunto, 
eccomi alla fine del mio viaggio, 

 
mă pregăteam să cobor, ca şi cum acea 

umbră, de fapt acea suprafirească lumină, 
ar fi fost un port în care aş fi găsit 

tot ceea ce zadarnic căutasem până atunci 
 

stavo per scendere, come se quell’ombra, 
cioè quella sovrumana luce fosse stata un 

porto in cui avrei trovato tutto ciò che avevo 
indarno cercato fino a quel attimo a Sulmona, 

Atene, Sicilia, Roma. Una scossa, 
il pesce scomparì, risucchiato dalla luce 

a forma umana, mi dicevo: la mi barca toccò 
la sponda, era vero, però era una barca vera, 

quella in cui mi ero addormentato e 
avevo sognato, era la vera sponda del Mar Nero. 

La pesca era finita. 
Parola d’ Ovidio 
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Yang-Taek LIM  
 

 

Cherishing a Memory 
  

When red autumn leaves 
Are harassed by the late Autumn wind, 

My grief 
That stares ceaselessly 
At the hills far beyond, 

Changes into drops of tears 
And becomes a snowstorm. 

 
Longing 

That rushes in like the tide, 
Becoming gushing sorrow, 

Pierces my heart. 
And far away 

Floating faintly at my eyes 
The image of my Master! 

 
How could I dare fathom 

Your high aspirations and deep resentments. 
 

That I could not realize 
Even when crossing to and from the Pacific; 
As the whirlwind history of the past decades 

Closes into one moment, 
In the empty wilderness where I have lost you 

The ideals of my master! 
I finally do realize. 

 
When belief like a high mountain, 

Longing that cuts the heart, 
Changes to the sound of the evening bell 

That is stronger than blood, 
And groans secretly, 

The small starlight of the crescent moon 
Lights up the old tree that stands alone. 
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Matei VIȘNIEC 
 

Dacă toate au un început 
 

 

Dacă toate au un început şi un sfîrşit 
înseamnă că şi moartea are un început şi un sfîrşit 
 
de aceea stau aici cu voi 
aştept sfîrşitul morţii 
curios ca un copil aştept 
să văd ce începe după întrebările retezate ale 
                                     morţii 
 
nu mă grăbesc, aştept fără să protestez 
ştiu că s-ar putea să dureze 
ştiu că s-ar putea să rămîn ultimul în sala de  
                                    aşteptare 
eu şi cuvîntul moarte 
lipit de cerul gurii mele ca un sufleur în cuşcă 
 
ciudat, toate lucrurile esenţiale mi se spun într-o  
limbă străină  
moartea inventeză cuvinte noi 
ca să-şi ascundă urmele 
eu însă aştept, aştept, dacă toate au început  
                                                             şi un sfîrşit 
înseamnă că vieţile noastre sunt nişte comete 
ne vom mai întîlni cu siguranţă unii cu alţii 
totul este să avem răbdare 
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M.N. RUSU 
 

Regele Ferdinand și poetul 
Al. Mateevici 
 

n jurnalul lui G.T Kirileanu pe care revista Magazin istoric îl publică de cîteva numere 
încoace27, fostul bibliotecar personal al Regelui Ferdinand I, afirmă la un moment dat: 
"...dau prințului cererea de ajutor a Nadejdei Mateevici din Chișinău, mama răposatului 

poet Alexie Mateevici". 
Această frază vine să ne confirme cercetările noastre întreprinse ăn anii dictaturii, pentru 

depistarea documentelor referitoare la relațiile poetului basarabean cu marea literatură 
română, în care se simșea implicat, și pentru care lupta în mod direct pe fronturile de la 
Mărășești. Moartea lui petrecută aici nu'l aruncă în uitare, dovadă că, văduva poetului 
adresându-se Regelui Ferdinand I, acesta îi acordă subvenția cerută. Nu există nicio discrepanță 
între cele scrise de G.T Kirileanu în jurnalul său și cele afirmate, scrise de către Nadejda 
Mateevici, văduva poetului, în memoriul ei adresat regelui; doar de timp. În consecință lăsăm 
documentul să vorbească de la sine: 
 
Majestatea Voastră! 
Subsemnata Nadejda Mateevici – văduva decedatului poet, domiciliată în or. Chișinău, Str. 
Mitropolitul Gavril (Gogol), nr. 2, am onoarea în a Vă aduce la cunoștință că cu ocazia vizitei 
Majestății Voastre a expoziției în or. Chișinău în luna septembrie 1925, eu am fost fericită a înainta 
Majestății Voastre o plângere în privința acordării unei pensie după decedatul meu fiu, cunoscutul 
naționalist și poet al Basarabiei, preotul Alexie Mateevici care și-a dat viața pentru patria sa ăn 
ultimul război ca un preot militar. În urma cererii amintită în luna Octombrie 1925 eu am avut 
fericirea a primi prin secretarul personal Majestății Voastre subvenție pentru ce sunt foarte 
mulțumită și totodată promisiunea orală în privința primirii unei pensie cu începere de la 1 
Ianuarie a.c., însă până în prezent nu am primit niciun aviz oficial și prin urmare nu primesc 
pensia promisă, deci, încă odată vin înaintea Majestății Voastre cu rugămintea să binevoiți a nu 
respinge cererea mea, întrucât în momentul de față sunt într'o situație foarte grea materială, din 
care cauză sunt nevoită a solicita așa des. De multe ori cer scuză. 

Al Majestății Voastre 
prea supusă și prea plecată 

Nadejda Mateevici 
 

Majestății Sale Regele României Ferdinand I 
26 mart. 1926 
 

Se aprobă o pensie de două sute lei lunar cu începere de la 2 Iun. 1926. 
Maria Poenaru 
C. Hiatu 

Precizăm că revista Contact international reproduce – în exclusivitate – textul integral al 
cererii formulate de Nadejda Mateevici.  Dincolo de stângăciile acestuia, el este o dovadă 
peremptorie că atât Regele cât și consilierii săi cunoșteau perfect valoarea lui Al. Mateevici în 
ceea ce privește elogiul limbii și literaturii române, premergătoare realizării României Mari. Și 
pentru care Al. Mateevici s's în-zidit în aceasta. 

                                                 
27

 Articol apărut în nr. 7  1992 în revista noastră 

Î 
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Theodor DAMIAN 
 
 

Starea de îndrăgostire 
Contact Internațional – 30 
 
 

a să faci o revistă din banii tăi, pe munca ta, pe timpul 
tău,. pe riscurile multiple pe care ţi le asumi la nivel 
relațional, deci fără redactori, tehnoredactori, secretari, 

corectori plătiţi de o instituţie privată sau de stat, dar de calitate 
şi substanţă, recunoscută fiind ca atare pe plan naţional şi 
internaţional, şi apoi ca să o păstorești în mod consecvent, iată, 
de 30 de ani acum, este, trebuie recunoscut, un lucru mai puţin 
obişnuit, dincolo de domeniul ordinarului, aşadar, să o spunem, 
extraordinar. 

Asta înseamnă, pentru păstor, vocaţie, pasiune, îndrăgostire. 
Liviu Pendefunda, directorul fondator al revistei este un astfel 
de îndrăgostit. Zice un autor american: „Marrying for love may 
be a bit risky, but it is so honest that God can’t help but put a 
smile on it” (Joseph Billings). „A te căsători din dragoste poate fi 
un pic riscant, dar e aşa de onest că nici Dumnezeu nu poate 
decât să zâmbească.” 

După chipul şi asemănarea ctitorului ei, personalitate cu 
demonstrate aptitudini şi realizări interdisciplinare – vorbim 
aici de ştiinţă, teologie, filosofie, antropologie, psihologie, ş.a., cu 
infinită deschidere spre frumos şi creativitate – revista Contact 
Internaţional reprezintă în cultura română o lumină iradiantă ce 
se degajă şi în acelaşi timp provoacă atât prin eseurile 
directorului ei cât şi prin textele alese ale colaboratorilor pe 
care el îi promovează şi care se află pe acelaşi palier al 
pelerinajului lăuntric, paradoxal în multe feluri, deci provoacă la 
o reconsiderare a ceea ce ştim despre lucruri, la o confruntare, 
după ce o descoperi, cu faţă ascunsă a adâncului din noi şi din 
lucruri. 

Deci vorbim de o revistă care atrage atenţia asupra 
caracterului eshatologic al istoriei, vorba lui E. Levinas, dar care 
prețuiește la modul cel mai înalt sălășluirea întru poetic, vorba 
lui Hölderlin. 

La mulţi ani, Contact Internaţional! 

La mulţi ani, dragă Liviu Pendefunda! 

 

C 
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Constantin BĂLĂCEANU STOLNICI 
Ştefan PLEŞIA 
 

Moartea lui Mozart 
 

n noaptea de 4 spre 5 
decembrie 1791 la orele 0 
şi 55 minute se stingea din 

viaţă la numai 35 de ani, în 
locuinţa sa din Viena 
(Rauchensteingasse nr. 30) 
Wolfgang Amadeus Mozart.  
Acest eveniment de la care anul 
acesta se împlinesc 200 de ani, a 
stârnit nu numai profundul 
regret de a vedea dispărând în 
plină forţă creatoare unul din 
geniile cele mai remarcabile din 
istoria culturii, dar şi o serie de 
nedumeriri şi suspiciuni care au 
fost apoi preluate şi amplificate 
de romantism. 

Pentru atmosfera de la 
începutul veacului XIV, un 
răsunet emoţional deosebit a 
avut-o ideea potrivit căreia 
marele compozitor a căzut 
victima influenţelor malefice ale 
unui misterios personagiu, care 
prin intermediul unui trimis tot 
atât de tainic a cerut lui Mozart, 
în iulie 1791, să-i compună un 
recviem, care într-adevăr a şi 
fost ultima creaţie a sa – vestitul 
Recviem K.626. Mozart însăşi a 
fost convins că necunoscutul 
comanditar I-a comandat şi 
plătit propriul său recviem. 

Toate speculaţii esoterice 
făcute în acest sens de o bogată 
literatură, s-au prăbuşit în 1969, 
când s-a putut preciza că „geniul 
cel rău” nu era altul decât 
contele Franz von Walsegg, iar 
„agentul său malefic” intenden-
tul său Leitgeb. Acest von 
Walsegg avea obiceiul să co-
mande în secret, unor compozi-
tori cunoscuţi, diferite opere 
muzicale pe care apoi le semna 
cu propriul său nume, ceea ce 
probabil s-ar fi întâmplat şi cu 

Recviemul lui Mozart, dacă 
acesta nu ar fi murit. 

Cu o coloratură tot atât de 
misterioasă a fost şi părerea 
care mai persistă uneori şi 
astăzi, ce atribuie moartea lui 
Mozart unei execuţii masonice. 
S-a şi avansat numele călăului 
său ritual (Franz Hofdemel), 
prieten şi frate de lojă al 
compozitorului şi s-a precizat şi 
motivul uciderii sale şi anume că 
în opera „Flautul Fermecat” (K. 
620) r fi fost dezvăluite taine ale 
franc-masoneriei. 

Într-adevăr, Wolfgang Ama-
deus Mozart a intrat în franc-
masonerie în decembrie 1784 şi 
a făcut parte la început din loja 
„Zur Wohltätigkeit”, apoi din 
loja „Zur negekrönten Hoffnung” 
şi a adus o contribuţie impor-
tantă „mişcării” prin cele zece 
cantate şi lieduri masonice, el le-
a compus pentru ceremoniile 
lojei sale. 

De asemenea este adevărat 
că în opera „Flautul Fermecat”, 
el expune unele ceremonii, rituri 
şi simboluri masonice, pe carele 
utilizează şi în muzica respec-
tivă, ca cele trei acorduri în mi 
bemol major din mijlocul 
uverturii. 

Totodată e bine cunoscut, 
încă dintr-un pamflet anonim 
antimasonic „The Grand 
Mystery of the Free Masons 
discovered” din 1725 că cei ce 
dezvăluie secretele ordinului 
trebuie ucişi. 

Numai că franc-masonerie 
vieneză, ce data din 1742, nu a 
avut niciodată un caracter as-
pru, ea bucurând-se de protec-
ţia imperială şi de acceptarea 

prelaţilor catolici, ceea ce 
explica de altfel aderarea lui 
Mozart, care ştim că era un 
catolic practicant crescut la 
curtea arhiepiscopilor din 
Salzburg. 

Vălul ridicat asupra maso-
neriei în opera lui Mozart – 
compusă pe un libret al 
actorului E. Schikaneder – era o 
încercare de a face propagandă 
pentru această societate secretă 
într-un moment critic al ei, când 
se afla sub presiunea Împăra-
tului Iosif II şi al electorului 
Carol-Teodor al Bavariei. 

Dacă Mozart ar fi fost 
condamnat de franc-masonerie, 
nu se explică de ce acesta a mai 
compus o cantată masonică (K. 
623), după reprezentarea 
„Flautului Fermecat”, de ce 
această cantată a fost publicată 
de lojile vieneze după moartea 
compozitorului; de ce s-a ţinut – 
cu prilejul stingerii din viaţă a 
lui Mozart – o priveghere de 
doliu în loja sa, unde i s-a citit şi 
un panegiric şi de ce casierul M. 
Puchberg al lojei „Zur wahren 
Eintrocht” a ajutat permanent 
cu bani pe Mozart, în timpul 
bolii sale? 

În multe publicaţii s-a 
speculat asupra mizeriei în care 
Mozart ar fi trăit în ultimii săi 
ani, mizerie care ar fi fost cauza 
indirectă a morţii sale. Această 
afirmaţie se bazează pe faptul că 
familia Mozart avea obiceiul să 
împrumute bani, dar mai ales pe 
o calomnie ce i-a fost adusă când 
cineva a şoptit împăratului că 
marele compozitor a lăsat 
30.000 florini datorii. 

 

Î 
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Din documentele pe care noi 
le-am cercetat, rezultă că a lăsat 
o datorie de zece ori mai mică! 
În plus, erau prieteni care îi 
datorau, ei, sume mari de bani, 
căci Mozart a fost un om 
generos. Dacă luăm în conside-
rare mărimea şi aşezarea – 
foarte centrală – la circa 150 de 
metri de domul Sf. Ştefan – a 
locuinţei sale, dacă ţinem seama 
de luxul vestimentar al familiei – 
cum reiese din inventarele 
făcute şi de nivelul ei de trai 
(coafor zilnic, două servitoare, 
călătorii scumpe, curele 
balneare costisitoare ale lui 
Constanze – soţia sa – la Baden 
ş.a.), e greu să afirmăm că 
Mozart a trăit în mizerie sau 
sărăcie. Ceea ce s-a întâmplat în 
realitate, este că a trăit adesea la 
un nivel peste puterile sale 
financiare, dar aceasta nu poate 
să-i fi provocat boala sau 
moartea, în nici un caz. 

De altfel, datele existente ne 
arată că marele compozitor a 
încasat în ultimul său an de 
viaţă, cel puţin 3.411 florini, 
dacă luăm în considerare 
salariul şi retribuţiile cunoscute 
ce le-a primit pentru compozi-
ţiile sale, ceea ce nu reprezintă o 
sumă modestă pentru epoca 
respectivă! 

Istoriografiei muzicale – mai 
ales celei germane – i-a plăcut să 
explice aşa-zisa „mizerie” a vieţii 
lui Mozart din ultimii săi ani şi 
prin frivolitatea, lipsa de 
înţelegere, absenţa oricărui simţ 
gospodăresc şi chiar infidelităţii 
soţiei sale Constanze Weber. Dar 
aceste afirmaţii s-au adeverit a fi 
simple calomnii, aşa cum rezultă 
din corespondenţa lui Mozart, 
însuşi din relaţiile celor ce o 
cunoşteau, memorialistica o-
biectivă şi deci comportamentul 
Constanzei după moartea soţu-
lui ei. 

Foarte curând după moartea 
lui Mozart s-a răspândit în Viena 
şi apoi în toată Europa, ştirea că 
acesta a murit otrăvit. Mozart 

însuşi ,prin octombrie 1791, 
susţinea că este otrăvit siste-
matic cu „acqua tofana”, otravă 
pe bază de acid arsenic la modă, 
de când ar fi fost inventată de o 
criminală siciliană Tofana din 
secolul XVII. 

Odată emisă ideea otrăvirii 
lui Mozart, au început să circule 
zvonurile cu privire la autor. 
Cele mai romantice ipoteze 
susţineau crima pasională. Din 
nou este acuzat acel mason 
Franz Hofdemel, care ar fi 
bănuit – ca şi Beethoven mai 
târziu – că ar fi existat o legătură 
între soţia sa, marea pianistă 
Magdalena Hofdemel şi autorul 
operei Don Giovanni. Zvonul 
acesta se baza doar pe faptul că 
a doua zi după moartea lui 
Mozart, Franz Hofdemel şi-a 
mutilat soţia cu briciul, înainte  
de a se sinucide. 

Versiunea care însă s-a 
încetăţenit până astăzi când a 
fost reactualizată de ecranizarea 
unei biografii a lui W.A. Mozart, 
de Hildesheimer, ca şi de piesa 
„Amadeus” a lui P. Schaffer, este 
aceea potrivit căreia tânărul, dar 
genialul compozitor ar fi fost 
otrăvit din invidie profesională 
de confratele său Antonio 
Salieri. „Succesul” acestei   versi-
uni se datorează, în special, 
piesei „Mozart şi Salieri”, scrisă 
în 1830 de Puşkin.  

Nu se poate contesta că 
Salieri a acceptat greu prezenţa 
lui Mozart în Viena. Mult mai 
tânăr decât el, acesta strălucea 
printr-o muzică de o altă cali-
tate, care-l depăşea nu numai 
prin însuşirile ei melodice şi 
orchestrale, dar crea lui Salieri, 
format de muzica italiană şi de 
cea franceză a lui Glück, un 
profund disconfort prin nouta-
tea ei structurală şi prin pro-
movarea germanismului în stilul 
discursului muzical şi chiar în 
textul libretelor de operă. 
Aceasta a generat, evident, aspe-
rităţi între cei doi compozitori şi 
dirijori şi a determinat pe Salieri 
să facă unele dificultăţi promo-

vării lui Mozart în posturile  
oficiale sponsorizate de Curtea 
Imperială. 

Dar nu trebuie să uităm că 
Salieri a înscris în programele 
sale dirijorale, de foarte multe 
ori, compoziţiile lui Mozart. 
Numai în anul 1791 am putut 
găsi programele a cinci serii de 
concerte, în care Salieri a dirijat 
compoziţii mozartiene (Simfo-
nia 40 K. 55o, Ofertoriul 
„Mizericordias” K. 222, misa I. 
337 şi motelul K.A. 121, misa 
Piccolomini K. 258 şi misa 317).  

De asemenea, ştim că Anto-
nie Salieri, împreună cu metresa 
sa Caterina Cavalieri, au asistat 
la 13 octombrie 1791 la repre-
zentaţia „Flautul Fermecat” şi 
Mozart i-a dus el însuşi cu 
trăsura sa la teatrul „Auf der 
Wieden”. 

Nu trebuie să uităm că Salieri 
a scris un elogiu al acestei opere 
şi că tot el, două luni mai târziu, 
a asistat la funeraliile lui 
Mozart! 

Salieri s-a apărat cu energie 
faţă de această acuzaţie, mai ales 
într-o discuţie aprinsă cu 
pianistul şi compozitorul Ignaz 
Moscheles. E drept că se susţine 
că, la un moment dat, Salieri, 
bătrân şi internat într-un cămin-
spital, cu mintea tulbure şi după 
o nereuşită tentativă de suicid, 
ar fi mărturisit că este ucigaşul 
lui Mozart. 

Ipoteza otrăvirii nu a fost 
niciodată acceptată nici de 
Constanze şi nici de medicii care 
l-au îngrijit pe Mozart. Atât 
doctorul Closset, cât şi doctorul 
Mathias von Salba au respins 
categoric acest diagnostic, ca şi 
doctorul Guldenervoin Lobes, 
consilier aulic, care a fost 
chemat să examineze pe Mozart 
în cursul bolii sale finale. 

Diagnosticul lor a fost de 
„febră reumatismală” şi de 
„febră mihiară”. Complicaţia 
finală a fost considerată, de 
medicul curant Closset, drept un 
accident cerebral („un depozit 
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pe creier”). Medicii care l-au 
îngrijit – potrivit concepţiilor 
epocii – i-au administrat săruri 
bazice, i-au aplicat comprese 
reci pe corp şi i-au făcut 
sângerări masive – care i-au 
grăbit sfârşitul – asociate, - 
potrivit unor recomandări mai 
vechi ale lui G.B. Cortessi (1554-
1643) şi T. Sydenham (1624-
1689) cu vomitive şi clisme. 
Deşi cadavrul său a fost exami-
nat de un medic infecţionist, H. 
Birner, nu i s-a făcut o autopsie. 

Pentru precizarea diagnosti-
cului lui Mozart suntem reduşi 
doar la datele cuprinse în scriso-
rile celor care l-au cunoscut şi l-
au văzut şi la datele memoria-
listice existente. Din ansamblul 
acestor informaţii noi am 
reconstituit şi cu ajutorul dr. R. 
Petolea o foaie de observaţie 
clinică, în care sunt cuprinse 
datele medicale ale lui Mozart, 
din copilărie până la ultima sa 
suflare. 

(Nu trebuie să uităm că la 
epoca respectivă oamenii circu-
lau foarte greu şi nu exista 
telefonul. De aceea şi scriau 
mult. Scrisorile extrem de 
numeroase care circulau, conţin 
informaţii extrem de amănun-
ţite care sunt şi astăzi o mină de 
aur pentru cercetători, mai ales 
în ceea ce priveşte pe Mozart). 

Pe baza acestei „foi de 
observaţie” a posteriori – pe 
care o vom publica în altă parte 
– am ajuns la concluzia că 
marele compozitor a suferit încă 
din 1784 de o boală de colagen 
de tipul lupusului eritematos 
diseminat, care s-a constituit pe 
un teren caracterizat printr-o 
apărare imunologică slab 
manifestată încă de la vârsta de 
6 ani. 

După 1787 Mozart prezintă 
tabloul clinic specific al formei 
neuropsihice a lupusului erite-
matos difuz, descrisă de 
Denbury şi colab., în 1988. 
Episodul final reuneşte într-un 
ansamblu caracteristic febra 
artralgiilor, afectarea renală şi 

cardiacă; crampele abdominale 
şi leziunile purpurice. Însăşi 
instalarea hemiplegiei şi criza 
comiţială preterminală se 
înscriu în istoria naturală a bolii 
lupice. 

Ceea ce este surprinzător 
este faptul că Mozart şi-a păstrat 
– în ciuda bolii sale – care a 
afectat evident şi sistemul său 
nervos, până în ultimele clipe, 
capacităţile sale creatoare. Din 
1787 până la moartea sa, Mozart        
a creat 118 compoziţii  muzicale, 
deci  18,84 %  din operele  sale,       
într-o perioadă care reprezintă 
doar 16,60 % din durata carierei 
sale componiste.  

În ceea ce priveşte ultimul 
său an, 1791, constatăm că în 
cursul acestui an Mozart a 
compus 34 compoziţii (două 
opere, două concerte, trei 
cantate, trei cântece, un motet, 
un duet comic, un cor, 13 dan-
suri, un cvintet, şase compoziţii 
pentru pian sau orchestră de 
cameră şi bineînţeles Recvie-
mul!). 

Între 8 octombrie şi 20 
noiembrie 1791 – când boala l-a 
imobilizat la pat – Mozart a 
compus cea mai mare parte a 
Recviemului şi cantata masonică 
K.623. După 20 noiembrie a 
continuat să compună Recvie-
mul, scriind sau dictând compo-
zitorului Fr. X. Süsmayer. Chiar 
în ziua morţii sale a scris cele 
opt măsuri iniţiale din 
„Lacrimosa” şi şa dat indicaţii lui 
Süsmayer cum să continue 
Recviemul. 

Aşa cum a subliniat N.C. 
Robbins-Landău, Mozart nu a 
lăsat numai indicaţii verbale, 
dar un număr considerabil de 
schiţe sau particelle care au 
servit lui Süsmayer, ajutat se 
pare şi de compozitorii 
Freystadter  şi Eybler să termine 
Recviemul, aşa cum l-a gândit 
Mozart. 

Toată această intensă activi-
tate a unui om atât de grav 
bolnav, este una din marile 

enigme pe care le pune boala lui 
Mozart! 

De sfârşitul lui Mozart se 
leagă şi enigma înmormântării 
sale. Literatura romantică a 
acreditat ideea că marele com-
pozitor, uitat de toţi, a beneficiat 
de un rudiment de funeralii pe o 
zi furtunoasă şi că a fost 
abandonat groparilor care l-au 
azvârlit într-o groapă comună în 
cimitirul Sf. Max din Viena. 

În primul rând, în ziua 
respectivă – 6 decembrie 1791 – 
nu a fost frig în Viena, nu a nins, 
nu a plouat şi nu a fost vânt. 
Apoi, populaţia vieneză melo-
mană, înconjura cu anxietate 
casa lui Mozart, cu aproape o 
săptămână înainte de moartea 
sa, ca să-şi exprime afecţiunea 
sa faţă de marele artist ce-şi 
trăia ultimele zile.  

Funeraliile au fost organizate 
de baronul Gottfried van 
Swieten, preşedintele comisiei 
imperiale pentru educaţie. Ele 
au fost evident modeste dat 
fiind banii lichizi puţini de care 
dispunea Constanze în momen-
tul respectiv. A costat 11 florini 
şi 56 kreuzeri. 

Ceremonia funebră a avut loc 
cu tot fastul necesar la catedrala 
Sf. Ştefan, în a cărei parohie 
locuia Mozart şi în care fusese 
numit dirijor, puţin înainte de 
moartea sa. La înmormântare a 
asistat un public relativ nume-
ros format din familie, prieteni, 
reprezentanţi ai nobilimii –
printre care van Swieten, 
compozitori ca: Salieri şi 
Albrechtsberger, cântăreţi şi 
actori.  

Contrar unor păreri care 
afirmau că s-a încropit în grabă 
o mică slujbă în afara Domului, 
ceremoniile rituale s-au oficiat, 
după rânduială, la două capele 
exterioare şi în importanta 
capelă interioară a Crucifixului. 
E drept că apoi corpul a fost 
predat, la poarta Stubenhor 
groparilor, printre care era acel 
Rotmayer care, după 10 ani va 
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scoate craniul probabil al lui 
Mozart din groapa comună şi-l 
va transmite din generaţie în 
generaţie, până va ajunge la 
marele anatomist J. Hirtl, a cărui 
familie îl va dona apoi, în 1901, 
colecţiei Mozarteum-ului de la 
Salzburg. 

 

„Abandonarea” corpului lui 
Mozart, nu a fost o neglijenţă, ci 
a fost consecinţa edictului dat de 
Josef al II-lea şi menţinut de 
Leopold II potrivit căruia nu 
erau permise ceremonii în 
cimitirele Vienei, pentru evita-
rea epidemiilor de ciumă. 

De asemenea, era interzisă 
asistarea la actul înhumării. Tot 
edictele imperiale, extrem de 
severe pe care le aminteşte 
Hutschinson în monografia sa 
asupra lui Mozart, prescriau şi 
condiţiile de înhumare, indicând 
cu preferinţă cele în gropi 
comune de câte 16 cadavre. 
Cadavrele care erau etichetate şi 
consemnate în registre speciale, 
puteau fi recuperate după 10 
ani, când aceste gropi erau 
golite.  

De aceea, în 1801, Rotmayer 
a putut „fura” pentru el craniul 
presupus al compozitorului. 
Dacă familia nu era prezentă să-l 
revendice, cadavrul era aruncat 

de astă dată, fără etichetă sau 
consemnare într-o groapă 
colectivă în care identitatea lui 
se pierdea. Este ceea ce s-a 
întâmplat cu Mozart, căci 
Constanze nu a venit la cimitirul 
Sf. Max decât în 1808 –după 17 
ani! De ce aşa târziu, nu se ştie. 

Astăzi, în micul cimitir Sf. 
Max, de pe Leberstrasse nr.6, 
dincolo de Palatul Belvedere şi 
de gara Aspang, în sud-estul 
Vienei se află o groapă goală, 
simbolică, vegheată de un înger 
care plânge. 

 

●
 

 
 

 
Elleny Pendefunda 
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Traian Mocanu 

 

Adriana WEIMER 
 

Lumină de stea 
 

Se va întoarce 
fructul în sămânță 
și strălucuirea solară 
în lumină de stea 
își va regăsi cerul; 
 
se va întoarce 
izvorul la matcă 
și cuvântul în sens 
își va regăsi calea; 
 
cântecul 
se va reîmtoarce 
în sfere 
și rugăciunea 
va renaște 
calea sfințirii. 
 
În lumină voi apune, 
în lumină voi trece, 
cum lumina-n vitralii 
îndumnezeită-n 
Altare. 
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Marin SORESCU 
 

Ceva ca rugăciunea 
 

Nu știu ce am, 
Că nu dorm când dorm. 
Nu știu ce am, 
Că nu sunt treaz, 
Când stau de veghe. 
 
Nu știu ce am, 
Că nu ajung nicăieri, când merg. 
 
Nu știu ce am, 
Că stând pe loc 
Sunt, hăt, departe. 
 
Doamne, din ce fel de humă 
M-ai luat în palmele tale calde 
Și cu ce fel de salivă 
Ai amestecatși-ai frământat huma-mi? 
 
De nu știu ce am 
Că exist, 
Nu știu ce am 
Că nu mai am nimic, 
Decât pe tine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liviu Pendefunda 
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Katya KELARO 
 
 

Venind, îl voi vindeca 
 

ând Hristos, Domnul nostru blând și iubit, 
sfințea cu piciorul Său drumul de intrare în 
Capernaum, iată Îl întâmpină un soldat 

roman, un sutaș ce și-a croit drum prin mulțime, 
printre ucenici, apropiindu-se de Iisus, rugându-L, 
zicând ,,Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, 
chinuindu-se cumplit.” Iar Domnul i-a răspuns 
îndată ,,Venind, îl voi vindeca.” Matei 8,5-7. Vedem 
că spre Hristos, pentru vindecare, veneau nu doar 
copiii casei lui Israel, ci și femeia cananeancă, 
sutașul roman, iar Iisus vorbise mulțimilor despre 
binele și credința bunului samarinean, și 
recunoaștem că suferința desființează bariere, 
prejudecăți, e o sabie care intră în carne până la 
măduvă și că în preajma Domnului alergau ca mieii 
și bogații și săracii, cei sănătoși și cei însănătoșiți, 
căutând dincolo de vindecarea trupului, pacea 
sufletească. Sutașul îl numise pe Hristos ,,Doamne” 
recunoscându-I dumnezeirea, înfățișându-se 
înaintea Sa nu ca soldat, ci ca om, așa cum înaintea 
unei operații chirurgicale grave familia se apropie 
de chirurg și mijlocește pentru sănătatea lui, 
punându-și toată nădejdea în vindecare și în 
puterea medicului. Dar sutașul îl numește pe 
Hristos Doamne, îl cheamă corect și adevărat, 
mărturisind grija pe care o manifesta față de cel ce 
trăgea să moară, recunoscând adevărul pe care îl 
purta în inima sa, mărturisindu-l înaintea 
poporului iudeu și văzându-L deasupra stăpânirii 
romane lumești. Mai aflăm că sutașul își adusese 
sluga suferindă în casă, nu o ținuse afară așa cum i-
ar fi fost rangul, nu l-a îndepărtat în ceasul 
neputinței, nu s-a dezlipit de suflarea lui și nici n-a 
fost oripilat de miasma bolii, ci se tânguia inima lui 
de gemetele celui aflat la pat, aflat în stăpânia bolii. 
Evanghelia consemnează lapidar cum ostașul 
roman, centurion fiind, nu l-a înconjurat pe Hristos 
cu soldații săi, deși ar fi putut să o facă, cum cel 
aflat sub stăpânirea lumească vine la Stăpânul cel 
ceresc pentru a pentru a mijloci vindecarea celui 
ce-l slujise cu credință, mesager al suferinței 
omului care-i fusese în ascultare, a arătat lumii 
durerea pe care o purta cu sine pentru aproapele. 
Despre vindecarea slugii sutașului din Capernaum 
aflăm din două Evanghelii osebite, cea de la Matei 
8, 5-13 și cea de la Luca 7,1-10. 

Din Evanghelia de la Matei, aflăm dialogul 
direct, ființial dintre sutaș și Dumnezeu Fiul. 
Soldatul s-a apropiat de Hristos și i-a spus că sluga 

lui e chinuită de boală, iar Mântuitorul, deși vorbea 
cu un păgân, cu un reprezentant al stăpânirii 
romane, i-a spus înainte de a zice omul: Vino, 
Dumnezeu a spus: Venind, îl voi vindeca. 
Dumnezeu n-a căutat la rangul celui ce venise să-i 
ceară ajutorul, că e de alt neam, altă credință, altă 
lege, El a văzut cum legea naturală din om a vorbit 
și L-a recunoscut cu toată ființa și credința și i-a 
împărtășit suferința celui apropiat. Sutașul iese 
încă o dată în întâmpinarea Domnului, cu 
simplitatea vieții ostășești, a ordinului lapidar care 
se execută cu credință. Așa după cum el poruncea 
trupurilor ascultătoare să execute porunca, și 
observăm cum ostașilor le spunea: unuia, du-te și 
se duce, iar altuia vino și vine, iar slugii: fă aceasta 
și face. Sluga era fapta cea bună, nemijlocită decât 
de Cuvântul, iar ostașii sunt călătoriile spre 
dobândirea faptelor bune și ale mântuirii, iar sluga 
cea ascultătoare era lucrătorul smerit al celor 
înțelepte. De ce era atât de prețioasă sluga? Pentru 
că, în timp ce soldații reprezentau lupta, erau 
prețioși în timp de război, eroismul lor vădindu-se 
pe câmpul de bătălie, erau gardienii care păzeau 
cetatea, erau obligați prin ordinul împărătesc să 
facă ascultare, sluga era prețioasă căci ea 
reprezenta fapta bună pe timp de pace, era 
aducătoare de belșug sufletesc, de mângâiere, de 
liniște, de mare bucurie lăuntrică. Era cea care 
ținea focul aprins în vatră, cocea pâinea, gătea 
bucate, curăța casa, grădina, primenea și grijea 
livezile și viile și ogoarele pe care soldații, aflați 
mereu de veghe ori la ordinul împărăției, nu mai 
aveau timp să le lucreze. Ogorul acesta al casei, 
casa și vistieria erau în grija slugii, iconomul 
sufletesc al sutașului, iconom credincios. Obișnuit 
a executa întocmai porunca, sutașul se micșorează 
pe sine și-I spune a doua oară lui Iisus ,,Doamne, 
nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci 
numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea”. 
Dacă prima dată îi împărtășise motivul aducerii pe 
sine înaintea Domnului cu glasul scăldat de durere 
și nădejde, tonul lui ce îmbracă în strai cernit, în 
velință aspră, bărbătească. Fiind sutaș, casa lui era 
una bogată dar se smerește pe sine considerându-
se nevrednic de a-l avea oaspete pe Domnul Căruia 
îi ieșise în întâmpinare, îi cere un Cuvânt. Față de 
iudei, care asistau la minuni, voiau să vadă și n-au 
crezut, voiau să pipaie, voiau certitudinea sub ochii 
lor, sutașul cu o credință ce-l descoperea a fi 

C 
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sensibil la Logos, pe un teren în care mintea sa era 
pregătită să asculte învățătura, a dărâmat ordinea 
lumii vechi din atriumul sufletului său, a intrat cu 
restul suferinzilor în agora, devenită baia 
suferinței, botezul suferinței. Pe sutaș l-au botezat 
înaintea Domnului propriile-i lacrimi, a spus crezul 
suferinței aproapelui, a mărturisit pentru celălalt 
nezdruncinat nici în puterea Domnului Celui Viu și 
întrupat, Dumnezeu Fiul. În Biblia de la 1924 
Scriptura consemnează,,Doamne, nu sunt destoinic 
ca să întri supt acoperișul meu; ci zi numai un 
cuvânt și se va tămădui sluga mea.” (Mateiu 8, 8) 

Versetul al zecelea al primului icos din 
Acatistul Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de 
mir, spune ,,bucură-te, dezrădăcinătorule al 
păgânătății” ostașului lui Hristos care L-a 
mărturisit înaintea oamenilor și tot astfel, sutașul 
din Capernaum, centurionul care era expresia 
voinței stăpânirii romane pe pământ iudeu, a 
dezrădăcinat păgănătatea căci aflăm o nestemată 
despre acest om din Evanghelia de la Luca 7, 1: 
înșiși bătrânii iudeilor, înțelepții au ieșit să dea 
mărturie despre cel străin de credința și neamul 
lor, înaintea lui Iisus spunând ,,Vrednic este să-i 
faci aceasta, căci iubește neamul nostru și ne-a 
zidit sinagoga”.  

Dacă în Evanghelia de la Matei, însuși sutașul a 
ieșit în calea Domnului, iar armura lui, 
strălucitoare înaintea cezarului, era încovoiată 
acum de lacrimi la răsăritul unei zile în care avea 
să afle tămăduire, un prieten în acel necunoscut 
care îi vindecase sluga, fiind inspirat de Duhul să 
alerge acolo de unde avea să vină vindecarea, avea 
să spună în auzul celor orbi și în văzul celor surzi 
că Hristos era Domnul milei și al cuvântului plin de 

viață, iar Cuvântul era Logos, scut al milei, armura 
întremătoare a iubirii cu care să încingă pe cel ce 
zăcea în casă, în spațiul intim al acestei vieți, 
Cuvântul care avea să fie mai vindecător pentru 
sângele slugii decât erau strălucitoare penele 
coifului victoriilor sale, ieșise înaintea Domnului 
cu sobritetatea spartană a celor obișnuiți cu 
marșurile, cu garnizoana, cu viețuirea militară. 
Înaintea lui Iisus, sabia strategului roman avea să 
devină crin înaintea Strategului ceresc, 
Împăratului oștilor cerești, ai heruvimilor și 
serafimilor,  coiful potirul lacrimilor, platoșa 
velința dreptății, scutul acoperământul milei 
dumnezeiești venise a fi sub scutul Domnului. 
Asemeni bunului samaritean, Domnul îl miluiește 
pe cel de alt neam care cu credință Îl caută printre 
necazurile vieții și îi iese în întâmpinare. Sutașul 
nu-și lasă sluga în voia sorții, nu o abandonează, 
nu o înlocuiește, iar măreția lui spirituală se arată 
prin aducerea în casă a slugii aflate în agonie. 
Zacerea, pentru disciplina militară, asociată 
statutului de inapt, slăbănogirea slugii care 
reprezenta pâinea casei, grija, paza și straja la 
hotarele casei în timp ce soldatul e straja la 
hotarele cetății și ale pământului, chezașul binelui. 
În multe icoane ale acestei vindecări, Iisus e 
zugrăvit pe cale, urmat de ucenici, sutașul 
îngenunchiind cu capul descoperit, înaintea casei 
sale iar ușa e larg deschisă, departe în fundal, 
neagră ca o intrare în peșteră, în mormânt. Hristos, 
atent la rugămintea sutașului transformă ușa casei 
sale din mormântul speranței în ieslea vindecării, 
iar ușa aceea neagră e necuprinsul milei 
dumnezeiești, bolta cerească a divinului înstelând 
inimi și decorând cu bunătate suflete, vindecarea e 

Liviu Ioan STOICIU 
 

O revistă vindecătoare de suflet 
 
   30 de ani – Contact Internațional, revista strălucitului poet neurolog Liviu Pendefunda, a eseistului 
hermeneut de mare anvergură (la câte mistere sunt, el adaugă altele). Într-o lume culturală dominată de 
depresie, Contact Internațional e o revistă vindecătoare de suflet, are rolul ei de invidiat, de apostolat în 
mediul metafizic-astral. Faptul că revista apare și azi (după ce o sumedenie de reviste de cultură 
postcomuniste au dispărut, unele cu ștaif, de valoare), la același nivel academic (și cu aspect grafic de 
excepție), e un noroc pentru scriitorii români, care profită de ea, fiind publicați cu generozitate de 
fondatorul și directorul ei. Personal, ridic în slăvi poeții ieșiți din tipar, îndeosebi „optzeciști de top” care 
editează reviste ale lor; ei sunt mai mult decât ceilalți (puși cum sunt la dispoziția altora) prin devoțiunea 
față de limba și literatura română, prin modelul de profesionalism de fond descoperit public. Îi mulțumesc 
lui Liviu Pendefunda pentru semnele de bunăvoință arătate. La mulți ani, Contact Internațional! Revista 
ocupă deja un raft de sus al bibliotecii-care-rămâne. 

 12 august 2020. BV 
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medalia cea mai de preț pe care sutașul avea să o 
poarte în suflet până la capăt. Deasupra casei un 
foișor cu sluga bolnavă ridicându-se la chemarea 
Domnului din patul suferinței, Hristos a ridicat 
zapisul bolii ca un ordin de chemare la viața cea 
veșnică, la bucurie, iar prin vindecarea celui mai 
mic, avea să guste bucuria deplină și cel mare, prin 
care venise vindecarea. Deși soldații erau cei ce 
aveau să-L urce pe cruce și să-i străpungă coasta 
cu sulița, Dumnezeu Fiul știa cele ce aveau să se 
întâmple pentru plinirea Legii, a Scripturilor, iar 
prin sutaș pe care-l binecuvintează împreună cu 
casa a cărei nucleu era suferind, e atent la rugul 
faptelor bune. Închinător la idoli, sutașul își sfarmă 
idolii din suflet și se așterne pe sine în calea 
Mântuitorului, făcându-și sufletul veșmânt al 
izbăvirii. Dacă pe femeia cananeancă a încercat-o 
Dumnezeu fiind impresionat de credința ei uriașă 
spunându-i ,,nu este drept să iei pâinea copiilor și 
s-o arunci câinilor”  la care ea, cu dragoste de 
mamă, se smerește până la măduvă ,,Dar și câinii 
mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa 
stăpânilor lor”, aici Iisus răspunde imediat. De ce? 
Pentru că sluga nu era o rudă de sânge sutașului, 
putea fi din orice neam și din orice credință, dar 
pentru el, ca la un botez cum depune nașul 
mărturie celui creștinat, așa aici pentru credința, 
dreapta slujire și cumplita pătimire depunde 
mărturie sutașul, păgânul cu ochii minții limpeziți 
și atras de Duhul la fântâna izbăvirii, la Izvorul 
Vieții.  

În Evanghelia de la Luca află această vindecare 
minunată relatată într-un mod atât de profund 
încât uimește pe oricine meditează asupra textului 
Sfintei Scripturi. Ne spune sfântul Evanghelist Luca 
cum sutașul auzind despre Iisus a trimit la El 
bătrâni ai iudeilor, rugându-L să vină și să vindece 
pe sluga Lui. Luca 7,2-3. Vedem că sutașul nu a 
îndrăznit să vină la Hristos, ci a trimis pe înțelepții 
iudeilor să mijlocească pentru el ca să-i vindece 
sluga. Iar iudeii, lucru rar pentru evrei, dau ei înșiși 
mărturie despre viețuirea dreaptă a sutașului: 
Vrednic este! Au spus iudeii, căci iubește neamul 
nostru și el ne-a zidit sinagoga. Luca 7, 4-5. Și, 
consemnează Evanghelia, îl rugau stăruitor chiar 
bătrânii iudeilor, adică slujitorii și apropiații 
sinagogii. Aproape de casa sutașului, acesta își 
trimite prietenii zicându-i ,,Doamne, nu Te osteni, 
că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul 
meu” Atât de îndatoritor și grijuliu e ostașul acesta 
cu sufletesc îngeresc încât îi spune Domnului, 
cruțându-i efortul, osteneala drumului lung și 
trimițându-i la El pe prietenii săi. Iată trepte ale 
apropierii sufletului omenesc de Dumnezeu, 
mijlocise mai întâi prin cei cărora le făcuse bine, le 
zidise sinagoga, el de altă credință și alt neam, 
adusese jertfă lui Dumnezeu. I-a trimis pe cei din 
neamul iudeilor, poporului evreu, apoi și-a trimis 
înaintea Domnului pe prieteni, mesageri, soli de 

pace și cu cioc glăsuitor de milostivire. Ce au spus 
prietenii sutașului lui Hristos? ,,De aceea nici pe 
mine nu m-am socotit vrednic să vin la Tine. Ci 
spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea ”Luca 
7,7 Unde era sutașul când a trimis mai întâi 
rațiunea, adică avangarda faptelor bune, a 
dreptății și judecăților bune înaintea lui Iisus, apoi 
a trimis iubirea prin prieteni, apropiați, casnici ai 
lui...el se afla lânga patul de suferință al slugii sale. 
Mărinimia lui e cu atât mai mare cu cât nu era de 
un sânge cu cel pentru care plângea, dar inima lui 
slujitoare înțelesese valoarea celui ce murea sub 
ochii lui după ce îl urmase și slujise cu credință. 
Ascultarea, credincioșia fuseseră armele cu care 
sluga îmblânzise inima stăpânului, voioșia cu care 
umpluse de lumină casa și de daruri cămara. Dacă 
ar fi murit, casa, cetatea, pământul ar fi devenit 
pustii, sluga credicioasă e inima care-l urmase atât 
în bătăliile rațiunii, pe câmpul vitejiilor ostășești, 
victoriilor spirituale, cât și pe piscurile unde stră-
juia rațiunea, inima îi spusese tainic să constru-
iască evreilor sinagogă, inima îi spusese să cum să 
devină un stăpân, un comandant neînfricat și iubit 
de ostașii săi, și ascultat în cuvânt, atât în poruncă, 
dar și în sfat, în îndemn. Inima era cea fără de care 
sutașul nu se putea înfățișa înaintea Domnului 
ceresc, și, asemeni strategului ceresc Mihail, 
sutașul se ascunde în casa sa precum serafimii și 
heruvimii sub aripile lor. Atitudinea pe care o are 
sutașul față de sluga sa ar trebui să o aibă toți 
împărații vremelnici ai lumii față de popoarele lor, 
construind acolo unde trebuie biserici, plecând 
genunchii înaintea lui Dumnezeu, dând slavă Lui, 
mijlocind pacea, iubirea, vindecarea și sfințenia. 
Lecția sutașului e legea prin care vor fi judecați 
stăpânitorii lumii care și-au măcelărit supușii, i-au 
abandonat, i-au strivit în războaie, pe timp de 
pace, i-au abandonat în jale, în suferință, în agonie, 
le-au mutilat sărbătorile, le-au sacrificat familiile, 
i-au trimis la cules de sparanghel poate departe, au 
asistat indiferenți la tăieri, la smulgeri din rădăcini, 
la scoaterea măsălelor de minte ale inimii, au 
înroșit ochiul lor cu priveliști nedemne, care au 
semnat și îndemnat la degradare morală. Sutașul 
cel care a deschis ceata drept măritorilor e un 
model de viețuire socială, inaungurând o eră uitată 
astăzi: a buneicuviințe și a respectării credinței 
poporului cârmuit. Sutașul nu a închis sinagogice 
evreilor, nici nu le-a dărâmat, nici nu le-a defăimat. 
Sufletul lui a fost lespedea peste care a construit o 
punte de dialog dintre iadul păgânilor și locașul 
celor curați cu inima precum în Psalm scris este 
,,Domnul a zis către Mine: Fiul Meu ești Tu, eu 
astăzi te-am născut!” Hristos l-a vindecat pe servul 
sutașului pentru că sutașul a făcut milă cu 
binefăcătorul său. 

●
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Elizabeth HUDDLESTON 
 
 

Cristos din noi şi 
pneumatocraţia 
 

onceptul cristic interior este cu siguranţă 
unul cosmic realizat prin puterea sa 
transformativă, altruistă şi de iubire atât în 

casele noastre, la locul de muncă, cât şi în 
societate. Adesea oamenii preiau conceptele 
creştine în sens literal, concret şi aşteaptă un 
Dumnezeu dinafară sî le rezolve problemele, lor ca 
fiinţe locuitoare pe această planetă. Acest concept 
externalizat al binelui spiritual domină cu atât mai 
mult cu cât oamenii realizează că sunt parte a unei 
componente fundamentale. 

Fiind aserviţi întrutotul unei puteri 
supranaturale tind să coboare şi să reducă aceasta 
la o dimensiune umană ceea ce ar însemna că 
spiritul interior nu se mai poate exprima. 
Dumnezeul exterior este privit ca o putere ce-i face 
pe oameni mici, imperfecţi şi ineficienţi; aceasta 
este deficienâa interpretării fundamentaliste a 
oricărui lucru. 

Oamenii, ei înşişi, pot fi îmbibaţi cu conştienţă 
cristică, sau calitatea sufletului, care ne este 
accesibilă când acţionăm împotriva oricărui blocaj 
al naturii mentale, cum ar fi teama, ne permite să 
avem o viziune mai clară. 

Cu cât ne simţim mai mult ca nişte pioni, 
ignoraţi în favoarea unor dorinţe egoiste şi 
înguste, cu atât ne vom simţi înghesuiţi în 
enclavele unor minţi mărunte. Aceasta este 
antiteza stimei de sine, o greşeală spirituală care 
nu aduce a lege divină sau ceea ce ar trebui să fie 
alinierea spirituală. 

Începând să se ridice deasupra acestui nivel 
orice persoană poate atinge spiritul lui Cristos. El 
se bazează pe o gândire independentă şi un 
esoterist adevărat ştie aceste lucruri şi poate 
aprecia cât de puternic dezvoltată îi este Mintea. 
Dar pentru a se considera pe drept creştin 
calităţile sale au nevoie de un character regal. E o 
tăsătură care depăşeşte spiritual nobil şi esotericii 
prin excelenţă ştiu să facă diferenţa pentru ei 
înşişi. 

În sens spiritual, cei care urmează să aibă 
acest character au în primul rând capacitatea de a-
şi corecta singuri deficienţele, pot vedea care este 
sensul evoluţiei spre mai bine decât timpurile de 
dînainte. Frica nu este o componentă a unei 

conduite regale, deşi este înţelept să ştii că există 
pericole şi cum să te ocupi în mod eficient cu 
aceasta. Aşadar o astfel de Minte nu este guvernată 
de frică. 

Există, de asemenea, un sentiment de 
supravieţuire triumfătoare în ceea ce eu numesc ", 
colectarea de date". Putem simţi sensul de "mai 
sus" pentru situatii negative atunci când observăm 
ceea ce este greşit şi ceea ce nu, adică diferenţiem 
binele de rău în mod constructiv. 

Desigur, singurătatea de orice fel nu este 
imposibilă, iar rezultatele vor fi o reflectare a 
acesteia. Cu toate acestea, să fii regal în spirit nu 
înseamnă eludarea realităţii, dar infuzia sfinţeniei 
individuale (care înseamnă în "intregul" omului), 
prin care spiritul nostru este viu şi respiră, ca şi în 
vibraţia vieţii, conduce la stăpânirea de sine 
proporţională staturii regale din noi înşine şi nu 
concură cu nimic. 

Stăpânirea de sine este deschisă pentru noi 
toţi şi vine din interior, după gradul de dezvoltare 
şi învăţare pe toate nivelurile (fizic, emoţional, 
mental şi spiritual), care este întotdeauna 
împlinită prin efort individual. 

Nimeni nu poate cu adevărat să poarte 
"coroana" altei persoane (deşi fapte mari pot fi 
recunoscute, în mod formal), pentru că noi toţi 
trebuie să avem propria noastră "coroană" prin 
cuvinte şi fapte. Aceste concepte de ce-ar putea fi 
Cristic şi regal în fiinţa noastră, fără a apela la o 
gândire învechită şi la imagini concrete, se 
regăsesc în filosofia pneumatocraţiei, regulei de 
bază a sufletului. 

Pneumatocraţia oficială a fost stabilită ca un 
concept elevat în 1975 de către Johan Quanjer, 
editor al Umanităţii New Journal, la Londra. 
Pneumatocraţia este definită în continuare într-un 
dicţionar de Minte şi Spirit, 1991 (Anglia), editat 
de Donald Watson: 

  
"Într-o societate pneumatocratiăc, toată lumea 

va fi ghidată în acţiunile lor de către propriilelor 
funcţii superioare, rezultată dintr-o structură 
socială flexibilă cu o creativitate naturală, bazată 
nu pe o poziţie dominantă, ci pe conştienţă 
spirituală, sensibilitate, şi exprimarea creativităţii. 

C 
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Toată lumea va recunoaşte responsabilitatea lor, nu 
numai datorită acţiunilor proprii, ci pentru viaţă în 
general ". 

În timp ce nimeni nu poartă coroana altei 
persoane, în sens spiritual, în cazul în care poziţia 
dominantă observată la unele persoane se 
înlocuieşte cu ceva mai bun, modul în care poate fi 
afişată si uşa sa sunt deschise către cei ce doresc 
cunoaşterea necesară gândiri. Cu atât mai mult 
totul se bazează pe conceptele profunde ale vieţii, 
care duc la aplanarea conflictelor şi a unei gândiri 
încâlcite. 

Gândirea independentă este cheia viaţii 
spirituale şi deblochează cunoştinţe în noi toţi, 
astfel încât ceea ce  este de aur este sporit şi ceea 
ce este de "plumb", sau întunecat, neclar, sau plin 

de teamă, se ridică la înălţimi neînchipuite, caz în 
care cu adevărat "regalitatea" domneşte. 

Nu este nimic, în cele din urmă, ce s-ar putea 
pierde în dorinţa de a găsi cele mai intime resurse 
de forţă, rezistenţă sau capacitate intelectuală, 
functionând intuitiv pentru ridicarea conştiinţei 
noastre la ceea ce este cu adevărat încoronat, cu 
adevărat Cristic. 

Aceste concepte sunt spirituale şi se bazează 
pe ceea ce este în interior; cei ce ştiu nu sunt "în 
afară şi mai sus". Conceptele sunt la îndemâna 
noastră. Singurul mod de a afla ce este Cristos este 
să începi sau să continui să gândeşti ...! 

●

 

 

Mircea ŞTEFAN 
 

Dacă, undeva, cineva, editează o revistă de cultură, atât de necesară acum, locul cel mai 
nimerit este oraşul lui Eminescu şi ar trebui să poarte un nume. Contact internaţional 
este acesta iar cel care o conduce este predestinat unui destin nepereche.Când, de la o 
mare depărtare, citesc, cu mijloacele de azi, conţinutul acestei reviste, mă simt mai 
aproape de fraţii mei cei care vorbesc şi gândesc în aceasta minunată limbă română.La 
mulţi ani.  

Cleveland 
 

În linişte  
 

pe mine mă locuieşte cuvântul  
ca pe un prun uscat la margine de sat  
 

în cimitir 
 crucile au putrezit demult  
 

s-a dat la arat întregul deal  
aşa spânzurat de un petic de cer  
 

ochiul fântânii e acoperit de o tăcere pietrificată 
 mici valuri mişcă imaginea  
păsuind destinul  
iar ultimele pâlcuri de pădure au dispărut  
ca un foc de lacrimi 
 

 (de ce nu mai trăieşti tată  
să punem pulbere de glonţ în foc  
să ne ascundem dincolo de liziera pădurii 
 într-o lumină a liniştii de mail)  
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George Gavrileanu 
 

George GAVRILEANU 
 

 

Învăţăcelu’ în 
mijlocul fiarelor 

cu toată dragostea, familiei Pendefunda 
 

 
Cu înfrigurare, apropiindu-se de Sine, 
şi cucerindu-se, îşi zise: 
Sunt înconjurat de fiare 
cu colţii şi ghearele ’nfipte’n 
plăpânda făptură a sufletului 
(acolo unde este Maestrul 
pe un tron învolburat de vorbe) 
şi de jur împrejur se aud 
strigătele arenei, imnurile morţii, 
şi toţi spectatorii, în flăcări, 
fac însemnele mâinii, cu degetul mare în jos, 
acolo, în groapa comună a viselor, 
unde se dă lupta pe viaţă şi moarte 
între îngerul meu şi demonul meu... 
 
El mai stă şi acum, 
după moartea sa, 
cu mâinile, arzând, îndreptate 
către cerul inimii Sale: 
“Doamne, Doamne, 
fă o minune şi  
transformă aceste animale apocaliptice 
în femei cântătoare 
pe creanga de aur 
al Raiului Tău...” 
                                                                      luni, 18 ianuarie 1999 
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Irina Lucia MIHALCA 
 

Întoarcerea clepsidrei 
 

Pradă unei derive năucitoare, 
uneori, imprevizibilul  
răstoarnă 
întreaga ordine a lucrurilor. 
Simți adierea dulce, efemeră, 
a unui sens 
răsfrânt în oglinda paginii. 
O întâmplare 
te-a smuls 
din absolutul fericirii. 
 
Acum te întrebi dacă 
te poți întoarce înspre povestea de aur 
a singurei tale iubiri. 
 
E o liniște cosmică în care 
se-aude doar respirația ta calmă. 
Ploaia îți poartă pașii spre paradisul vieții. 
Să faci lumină și să desfaci 
multe neștiute! 
 
Realitatea e pânza albă 
pe care pictezi cu speranța 
care te călăuzește. 
 
Privește în adâncime, 
dincolo de aparențe! 
Lumea prin microscop  
se face tot mai mare. 
 
Un punct apare și iată destinul 
ce începe să se schițeze  
în linii simple,  
desprinse delicat  
din fiecare literă conturată. 
 
Femeia împlinește 
zâmbetul Luminii divine. 
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George Virgil STOENESCU 
 

Un poem ca o răzbunare 
Fiilor Văduvei 

 

 
Acesta nu este un poem - este un plan 
Ca un râu curgând în toate părţile 
Un turnir al răzbinării întoarse, 
Iar la sfârşit vom celebra o înviere 
În haine noi, închise la culoare, 
Înnoptate sau cam aşa ceva... 
 
Un fel de răzbunare, 
O presimţire a unui război civil 
Între echinocţii. El a fost aşezat în mormânt şi a înviat 
El a înviat şi poate fi coborât în mormânt fără a pieri... 
Dumnezeu nu are simţul umorului 
Suspendat între relativ şi absolut 
O disperare albă, o disperare neagră 
Lângă minciuna oarbă a primăverii. 
 
O viaţă într’o clipă în zarul unui zâmbet 
Solstiţii infernale ard imperii 
Şi toate punctele cardinale. 
În frica greşelii primare 
O posibilitate utopică întrezărim 
Că totul ar mai putea fi luat de la început 
Echivalentul unei naşterii într’un înveliş veşnic, în viaţă 
O înviere liberă de orice convenţie parfumată... 
 
În acest întuneric imens ce (ne) luminează 
Lacrima unui vas fantomă 
Solstiţii infernale ard imperii 
Pe calea cea dreaptă a Principiilor - a Princepelui 
A XX-a arcană - otrăvit triumf 
În speranţa unor aplauze goale 
Poemul acesta fi-va un plan 
Un fel de răzbunare sau poate o mare oboseală 
Când toate lucrurile cad la fel 
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Ioanid ROMANESCU 
 

Anno Domini 
 

 
Sărbătorile pascale – şi Cristos 
 încă e acolo sub lespede  
şi Maria Magdalena plângând  
nici nu simte cum trecători vulgari  
îi ridică poalele şi-i dau palme  

peste fund, mulţimea petrece  
dar aproape stinsă e credinţa 
 
Uitând de unde am plecat,  
nebunie ar fi să pretindem  
că ştim încotro mergem 
 
O, libertate fără Dumnezeu,  
mai trist şi mai umilitor  
decât armele sună arginţii. 

 

 Liviu Pendefunda 
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Cristinel POPA 
 
 
 

Du-te și întreab-o pe Gina! 
 
 
 
De zbori prea mult 
și ai rău de soare 
Ori pur și simplu ai răcit 
Du-te și întreab-o pe Gina 
Ce remediu să iei 
Ce pastile ți-o măresc 
Ce anume ți-o micșorează 
(temperatura)  
Ea le știe pe toate  
Are trei metri înălțime 
și e foarte bine dotată 
Dacă ai vise erotice 
și dimineața se ridică, fără pic de  
                                         ceață 
Du-te și întreab-o pe Gina 
Ea e o specialista teapănă 
Are opt inch în diametru 
și poartă centura, 
țeapănă, 
Dacă îți place să iubesti și te 
îndrăgostești instantaneu 
Du-te și întreab-o pe Gina 
Ea e mereu coafată  
și o are pregătită. 
Dacă ai făcut pană 
și te-a lăsat cricul 
Cheam-o pe Gina 
Ea are trei metri înălțime și te  
                                         poate ridica 
și din morți  

 
 
 
 
Dacă te-a lăsat bateria și nu-ți mai 
pornește motorul 
Cheam-o pe Gina 
Ea îți oferă tot suportul 
Are sânii calzi  
Pieptul ei emană multă, foarte 
multă electricitate! 
Dacă ți-e inima varză și tragi să mori 
Cheam-o pe Gina 
Ea are o înălțime de trei metri 
și e mult mai aproape de cer 
Plus că a pus-o și cu ăla… 
știi tu, ăla după care cauți tu 
drum… 
De nu știi nici drumul 
Cheam-o pe Gina 
Ea zboară spre Lună 
Are motor cu reacție… 
E mai bun și ca cel al lui Coandă 
Merge doar pe bază de 
reciprocitate 
Cheam-o pe Gina! 
Ea are trei metri înălțime… 
E atât de dotată! 
Cheam-o pe Gina! 
Amin! 
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Florentin SMARANDACHE 
 
 

Tipuri de Distihuri 
Paradoxiste: 
 
 1 - parafrazări de clișee: 
 "Omul potrivit / La locul nepotrivit" = 

INFRACTOR; 
 2 - parodieri: 
proverbul popular <vorbești de lup / și lupul 

la ușă>  
devine, prin substituție ironică,  
 "Vorbești de lup / Și porcul la ușă (!)" = 

COINCIDENȚĂ; 
 3 - formule întoarse pe dos: 
 "Orice excepție / Admite reguli"  (în loc 

de <Orice regulă / admite excepții>); 
 4 - dubla negaȚie, care înseamnă afirmare:  
 "Război / Împotriva războiului" = PACE; 
 5 - ori dubla afirmare, care înseamnă negare, 

ciudat nu?  "SfinȚirea / SfinȚilor" 
= HIROTONISIRE, adică și sfinții au 
păcatele lor!... deci nu's chiar așa de 
sfinți; 

 6 - deturnarea pe piste false: 
 "Cu un ochi de sticlă, / Iar celălalt de 

pisică!" (Te gândești la vreo ființă, când 
colo este) = MOTOCICLETA; 

 7 - hiperbolice (exagerate):  
 "Din patru salariați / Cinci sunt șefi" = 

BIROCRAȚIE; 
 8 - cu nuanță schimbabilă după titlu: 
 "A fost virgină / De două ori" =  
a) serios (biblic): FECIOARA MARIA; 
b) sau în bășcălie: PROSTITUATĂ; 
 9 - epigramice: 
 UNUI ȘEDINȚOMAN = "N-are decât să 

facă ședință / Cu el însuși"; 
10 - pseudo-paradoxuri:  
 "Vinovați / Nevinovați" = INOCENȚI 
 "Motivație / A nemotivării" = DELĂSARE;  
11 - tautologice:  
 "Apropierea / De aproape" = 

PROXIMITATE 
 "Dincolo / De dincolo" = ÎN DEPĂRTARE 

EXTREMĂ 

 "Oraș/ De orașe" = METROPOLĂ 
 "Mai adânc / Decât adânc" = STRĂFUND 
 "Cât de prieteni / Ne sunt prietenii?" = 

VIGILENȚĂ; 
12 - redundante: 
 "Mergem, / Ori nu mai stăm?" = 

ÎNCOTRO 
 "Ce faci: dormi, / Sau nu te-ai trezit?" = 

CUCĂIT; 
13 - bazate pe pleonasme: 
 "Inventează ceva / Deja inventat" = 

PLAGIATOR 
 iar TAXATOAREA ÎN AUTOBUZ: "AvansaȚi / 

Înainte!"; 
14 - ori pe anti-pleonasme:  
 CĂLĂTORII: "Ba avansăm / Înapoi!"; 
15 - substituirea atributului în sintagme (prin 

luare în răspăr, ridiculizare, Și contra-
sens):  

<Schiop de-un picior>, care este o sintagmă 
trivială, devine prin înlocuire: 

 "Chior / De-un picior" = COTONOG 
(Și capătă astfel un aspect mai interesant); 
16 - substituirea complementului în sintagme 

[pedalând pe un nonsens metaforic (nu 
absurd), exagerând sintagma în direcție 
suprarealistă]:  

<Cu Șosete rupte'n călcâi>, care este o 
expresie comună, devine prin înlocuire: 

 "Cu Șosete rupte / 'N fund!" = 
ZDRENȚUROS 

(mai jovial); 
17 - permutarea părților întregului: 
<Se face frate cu dracu' / Până trece lacu'" 
     "Se face frate cu lacu' / Până trece dracu'" = 

BALTĂ; 
<Nu băga mâna / unde nu-ti fierbe oala> are 

variante 
 "Nu băga oala / Unde nu-ti fierbe mâna", 
 sau "Nu-ți fierbe oala / Unde nu bagi mâna" = 

ÎNCERCARE; 
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Care sunt formele 'originale' ale expresiilor 
permutate: 

 "Ciocanul / își laudă țiganul"    
 "Ochi la ochi / Nu scoate corbii" 
 "Bate caldul / Cât e fier" 
     "Mâța cu Șoareci / Nu prinde clopot" 
 "Câine bun / În burduf de brânză" 
     "În urma voinicilor / Multe războaie se-

arată" 
 "Nu te rupe / Că te'ntinzi" 
 "Aceeași pălărie / Cu altă Mărie" 
 "Trunchiul nu sare departe de / Așchie" 
 "Pică pară nătăfleață / În gura lui 

mălăiață" 
 "Darul de dinți / Nu se caută'n cal"? 
GăsiȚi un titlu corespunzător pentru fiecare 

din aceste 11 distihuri paradoxiste; 
18 - negarea clișeelor (dar care să producă 

antiteze): 
<Primește / ce ți se dă> devine 
 "Primește / Ce nu ți se dă" = 

NECONFORMIST; 
<Lasă-mă / să te las> devine 
 "Lasă-mă / Să nu te las" = RĂZBUNĂTOR; 
analog "Surdul aude, / Dar nu le potrivește" = 

CONFUZIE; 
19 - antonimizare (substantivală, adjectivală, 

etc.): 
<Dulce ca / mierea> devine  
 "Dulce ca / Fierea" = BITTER (băutură 

spirtoasă), 
  ȘI "Amar ca / Mierea" = SIROP DE ZAHĂR; 
20 - basme în răspăr: 
ȘI-AVEA O FATĂ AȘA FRUMOASĂĂĂ... // "Că 

la dânsa te puteai uita / Dar la soare ba"! 
(<soare> Și <dânsa> au fost intervertite); 
21 - schimbarea categoriei gramaticale 

(păstrând omonimia substituenților):  
 LA NEVOIE // "Prietenul bun / Anevoie 

se cunoaște" 
(complementul circumstanțial de loc <la 

nevoie> s'a transformat în complement 
circumstanțial de mod <anevoie> 
printr'o înlocuire fonetizantă), 

Și viceversa: 
 ANEVOIE // "Prietenul bun / La nevoie 

se cunoaște"; 
22 - în stil epistolar sau colocvial:   
 DOMNU ÎNVĂȚĂTOR, // "Copilul știe să 

citească / Dar nu cunoaște literele" 
(observați aberația); 
23 - enigmistice:  
 "Se uită la tine / Fără să te vadă" = (Cine?  

CÂRTIȚA, fiindcă n'are ochi; sau ORBUL); 

Lucian VALEA 

 

 

Comoară 
lui Liviu Pendefunda  

cu preţuire pentru poet  
şi sinceră prietenie 

 

Motto: In Năsăud 

Cimitirul se numeşte  

Comoară 

 

Pe Someş oamenii sunt filosofi 
Frumoase nume dau la cimitire 
Şi-aşa precum ar îngropa cartofi 
Ei intră în pământ şi’n amintire. 

 
Bacău, 1981 

 
 
 
24 - metaforice:  
 "Mă scald afabil în lumina / NopȚii 

pletelor de Șandru" = IUBIRE; 
25 - filosofice: 
 PERSIFAL (grec): "Nu Știa / Că Știa"; 
26 - distihuri-traduceri: 
 VOLENS NOLENS = "Vrând / Nevrând"; 
27 - altele's pure definiții științifice: 
 "Formă superioară / A ființelor 

inferioare" = AMIBĂ; 
28 - jocuri omonimice (rebusiste): 
 "Mai mare decât / Mare" = OCEAN; 
29 - distihuri de versuri duale:  
 "Știința religiei / Sau religia științei" = 

TEOLOGIE; 
30 - poeme-colaje paradoxiste: 
imagini violente, decupate din presă ori mass-

media, alternând în discordanță una cu 
alta  [volum aflat în șantier]; 

31 - poeme semi-colaje: 
colaje + creații originale în contradicție  

[volum aflat în șantier]; 
32 - majoritatea distihurilor se pot generaliza: 
 "Să vezi ceea ce / Alții nu văd" = 

PERSPICACE (I) 
 "Să auzi ceea ce / Alții nu aud" = 

PERSPICACE (II) 
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George Gavrileanu 

 
 
iar prin extindere ajungi la 
 "{Predicat} ceea ce / Alții nu {predicat}";  
analog SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII: 
 "Cât de liberă / Este presa liberă?" 
unde <liberă> Și <presa> pot fi substituite 

prin {atribute}, respectiv {subiecte} 
corespunzătoare;  

33 - prinse (incastrate) în formule de creație: 
Fie <S(N)>    un substantiv la nominativ,  
    <S(G)>    un substantiv la genitiv, 
    <S/A>     un substantiv adjectivat, 
    <A>       un adjectiv, 
    <V>       un verb, 
    <Adv>     un adverb 
    <Adv/A>   un adverb adjectivat, 
    <V/S>     un verb substantivizat, 
    <Non-S>   antonimul substantivului S, 
    <Non-A>   antonimul adjectivului A, 
    <Non-Adv> antonimul adverbului Adv, 
    <Non-V>   negaȚia verbului V, 
{plus particulele de legătură (prepoziții, 

conjuncții, etc.) ajustate după caz}. 

Iată câteva categorii: 
  a)   <S(N)> / <S(G)> 
 "Critica / Criticii" = EXEGEZĂ 
  b)           <S> / <S/A> 
 "O întâmplare / Întâmplătoare" = 

PĂȚANIE 
  c)        <S> / <Non-S> 
 "Adeziunea / La neadeziuni" = 

LIBERTINISM 
   "Orice cunoscută / Are o necunoscută" = 

ECUAȚIE 
  d)         <V> / <Non-V/S> 
 "Reprezintă / Nereprezentabilul" = 

INSIGNIFICANT  
Și viceversa; 
  e)      <Adv> / <Non-Adv/A>  
 "Serios în / Neseriozitatea lui" = HAZLIU 
 "În mod serios / Este un tip neserios" = 

CAPRICIOS 
  f) formule care să fie inventate de cititorul 

activ (nu pasiv) ...?...?...?...  
34 - perechi de distihuri duale: 
definind aceeași noțiune (titlu): 
 "Melodie / Anarhică" = JAZZ (I) 
  Și "Anarhie / Melodioasă" = JAZZ (II) 
sau noțiuni diferite:    
 "Profesionist / Amator" = DILETANT 
  Și "Amator / Profesionist" = PASIONAT; 
35 - dublu paradox: 
 "Melodie anarhică / Sau anarhie 

melodică" = JAZZ 
 "Sensul are un nonsens, / Și nonsensul 

are un sens" = ESENȚA 
PARADOXISMULUI 

(uneori iese prin combinarea a doua distihuri 
duale); 

36 - dublu semi-paradox: 
 "Renumit geolog printre fizicieni,  
  Și fizician printre geologi" = 

GEOFIZICIAN 
(uneori iese prin combinarea a doua distihuri 

semi-paradoxiste); 
37 - roman în distihuri paradoxiste 

(înlănțuite):  
cu capitole antagonice;  exemplu:  DE RĂMÂI 

PERPLEX! 

 
 

Continuare în ediția următoare
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Alexandru DOBRESCU 
 
 

 

Terapia prin deriziune 
  

 

„Eu: - Ce mai spun gazetele, nene ? 
 Nenea: Mofturi! 
 Eu: Ce era azi în cameră ? 
 D. Deputat: Mofturi! 
 Un cerşetor degerat: Fă-ţi pomană; mor de foame! 
 Un domn cu bundă: Mofturi! 
 Librarul: Iată o carte nouă, foarte interesantă! 
 Un june cult (dând cu dispreţ volumul la o parte): 

Mofturi! 
 X : - Mâine seară e o eclipsă de lună. 
 Y: -  Mofturi !” 

 
 

oftul, zice Caragiale, ne reprezintă 
precum vendetta pe italieni şi spleen-ul 
pe briţi. Este un cuvânt cu puteri 

miraculoase, căci, prin simpla rostire, descalifică 
evenimente, idei, sentimente. Zicem moft şi cea 
mai teribilă realitate îşi pierde subit consistenţa, 
dezumflându-se aidoma unui balon atins de vârful 
acului. 
 

De unde această permanentă nevoie de a 
înţepa fapte şi idei, de a le diminua proporţiile, 
bagatelizându-le? E de observat, mai întâi, că 
noutatea este principala victimă a 
minimalizatorului tratament. Locul comun, în 
schimb, pare să se bucure de mult mai mare 
respect. Însă iniţiativa de orice fel e întâmpinată cu 
neîncredere şi suspectată de inconsistenţă: nimic 
nou sub soare, doar aparenţe de inedit, hilare prin 
pretenţii, într-un cuvânt: mofturi! 

 
Scepticismul instinctiv în faţa noului vine din 

teamă. Perspectiva înnoirii ameninţă ordinea 
existentă a lucrurilor. Poate că această ordine nu e 
şi cea mai bună, însă cel puţin ne e cunoscută, ne-
am deprins cu ea, am învăţat să-i atenuăm 
incomodităţile şi să-i valorificăm şansele. Ne-am 
format, în timp, o serie de reflexe, datorită cărora 
viaţa în această lume e suportabilă. Preferăm, de 
aceea, puţinul bine de acum mai binelui promis 
pentru mâine. Căci el presupune fie şi o minimă 
schimbare, aşadar invazia necunoscutului. 
Împrejuru-ne, ca şi în noi înşine.  

Spaima de necunoscut e ancestrală. Ne ridicăm 
împotrivă-i din instinct, străduindu-ne din 
răsputeri a-l îndepărta ori măcar a-i diminua 
acţiunea. Reacţia de respingere are câştig de cauză 
dinaintea dorinţei de a cunoaşte. Aceasta din urmă 
se manifestă abia atunci când presiunea noului 
devine insuportabilă şi şansele de a-i face faţă se 
împuţinează. Atunci ne asumăm, în sfârşit, greaua 
răspundere de a-l cerceta pe toate feţele, 
cântărindu-i beneficiile şi neajunsurile, 
subliniindu-le pe primele, chiar exagerându-le, în 
speranţa de a câştiga partizani, făcând propagandă 
metodică în favoarea lui, adormind pe încetul 
temerile obşteşti, de obicei sugerând că ceea ce e 
privit ca noutate absolută îşi are rădăcinile adânc 
înfipte în realităţile unanim acceptate, nefiind, la 
urma urmelor, decât fireasca încununare a 
acestora. 

 
Impunerea noului este rezultatul unei lungi şi 

anevoioase bătălii, la care puţini se arată dispuşi să 
ia parte. Majoritatea preferă să nu se angajeze făţiş 
într-o tabără sau cealaltă. Angajarea ar presupune, 
oricum, pe lângă uriaşa cheltuială de energie, 
tulburarea existenţei, abandonarea fie şi 
temporară a habitudinilor. 

 
Ipostaza de spectator pare mai convenabilă, 

pentru că e mai liberă de răspunderi şi mai ferită 
de riscuri. Anonim, suporterul poate încuraja în 
voie atacurile pornite din tabăra ostilă schimbării 
şi poate huidui, tot în voie, ripostele „liber-

M 
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schimbiştilor”. Indiferent de rezultatul bătăliei, 
statutul lui social va rămâne neafectat. 

În primă instanţă, când ostilităţile abia au fost 
anunţate şi teama de necunoscut e maximă, 
suporterul se mărgineşte să creeze atmosferă. 
Bineînţeles că defavorabilă noutăţii. Tehnica e, pe 
cât de simplă, pe atât de sigură: desconsiderarea 
agentului perturbator, tratarea lui cu 
superioritate, ridiculizarea lui pe cele mai diverse 
criterii. Redus la dimensiuni microscopie, calificat 
drept fleac, bagatelă, moft, noul îşi pierde 
maiestatea şi devine, nu-i aşa?, inofensiv. Cine ar 
mai cuteza, după un asemenea tratament să-l ia în 
serios? Nu-i aşa că nici măcar puţinii săi partizani ? 

 
Ar fi deosebit de instructivă o istorie a 

introducerii noului în cultura română, urmărindu-
se categoriile de reacţii pe care prezenţa acestuia 
le trezeşte în spiritul public. S-ar băga de seamă 
atunci că procesul a urmat, cu minime şi 
nesemnificative excepţii, scenariul de mai sus şi că 
deriziunea a reprezentat, întotdeauna, cel mai 
popular mijloc de opoziţie la noutate. Căci, supus 
deriziunii, orice obiect suferă o bruscă pierdere de 
substanţă, rămânând din el numai învelişul. În 
atari condiţii, forma încetează a mai fi expresia 
necesară a unui fond determinat şi ajunge să 
beneficieze de o nesperată şi, în fond, inutilă 
independenţă. 

 
Spectaculoasa bătălie împotriva „formelor fără 

fond”, inaugurată în veacul trecut de Maiorescu şi 
continuată, sub diverse forme, până azi, nu e 
altceva decât un capitol al procesului de impunere 
a noului, transformat prin deriziune în „formă 
goală”. Partizan al evoluţiei lente, organice, 
junimistul acoperă de ridicol orice iniţiativă ce 
ameninţă ordinea existentă. Calificate drept 
manifestări ale vidului ştiinţific, moral, artistic şi 
politic, iniţiativele înnoitoare îşi găsesc mai greu 
aderenţi şi recunoaşterea lor trenează. Însă nu 
poate fi definitiv oprită. E de reţinut amănuntul că, 
îndată ce ele sunt recunoscute şi integrate în 
categoria locurilor comune, acerbul lor critic 
figurează printre marcanţii lor susţinători.  

O versiune mai elegantă a poziţiei junimiste 
este teoria spiritului critic moldovenesc, 
dezvoltată de Ibrăileanu. Nu e locul potrivit pentru 
detalii. Destul să spunem că preeminenţa spiritului 
critic, decretată de mentorul Vieţii Româneşti în 
aria moldovenească, e, de fapt, preeminenţa 
spiritului conservator. 

 
Cât despre Caragiale, el aparţine aceleiaşi 

direcţii potrivnice schimbării. Ibrăileanu avea 
toate motivele să- consacre un substanţial capitol 
din Spiritul critic în cultura românească în calitate 

de „duşman al «liberalismului» tot atât de 
intransigent şi de ireductibil ca şi Eminescu, şi încă 
mai fără milă decât acesta”. 

 
Un scurt popas în universul Scrisorii pierdute 

nu e de prisos. Sunt doi pretendenţi locali la 
mandatul de deputat: Farfuridi şi Caţavencu. Unul 
e partizanul evoluţiei organice, celălalt vrea 
„progresul cu orice preţ”. Farfuridi e, cum s-ar 
spune, emulul lui Maiorescu, în vreme ce 
Caţavencu, adeptul masivelor introduceri ale 
formelor noi, e antimaiorescian. Glumind puţin, 
Farfuridi ar fi putut scrie În contra direcţiei de 
astăzi în cultura română, vizându-l prin acest 
pamflet tocmai pe Caţavencu. Primul se întemeiază 
pe experienţa istorică autohtonă, ultimul cere 
imediata racordare la spiritul veacului. Moderaţiei 
unuia („adică vreau să zic, da, ca să fie moderaţi… 
adică nu exageraţiuni!…”) îi răspunde completa 
deschidere a celuilalt („Până când să n-avem şi noi 
faliţii noştri? Anglia-şi are faliţii săi, Franţa-şi are 
faliţii săi, până chiar şi Austria-şi are faliţii săi. 
Numai noi să n-avem faliţii noştri!…”). 

 
Caragiale îi ridiculizează pe amândoi, dar 

ultra-progresismul lui Caţavencu îi e mai antipatic 
decât moderaţia lui Farfuridi. Nu ne dă oare, 
intriga piesei dreptul de a conchide că noul, al 
cărui purtător de cuvânt e directorul Răcnetului 
Carpaţilor, se poate impune numai pe căi ilicite? 
Ce altceva vrea să însemne şantajul cu scrisorica 
de amor? Ca să-şi pună, eventual, în aplicare 
programul, Caţavencu trebuie să fie mai întâi 
deputat, iar casă ajungă deputat trebuie să forţeze 
mâna autorităţilor locale. Pierzând epistola, el 
ratează unica şansă dea-şi materializa ideile.  Să ne 
mai mirăm că maiorescianul Farfuridi îi strigă lui 
Caţavencu: „Ia scuteşte-mă cu mofturile dumitale!” 
şi-i tratează pe susţinătorii acestuia („dăscălimea 
d-tale”) de „moftangii”? În ochii săi, a voi 
„progresul şi nimic altceva decât progresul” 
reprezintă, a învăţat-o de la ilustrul său maestru, 
smintita încurajare a „formelor fără fond”. 

Moftul închide în el o filosofie, a statu-quo-ului 
şi o terapeutică: deriziunea. Este îngerul nostru 
păzitor, protectorul confortului nostru lăuntric. 
Dacă gazetele nu relatează decât mofturi, dacă 
piaţa literară furnizează tot numai „preţioasa 
legumă”, dacă şi Parlamentul îşi trece vremea cu 
mofturi, dacă până şi anunţata eclipsă e un moft, n-
avem de ce ne teme. Vom continua să trăim într-o 
lume previzibilă, poate că monotonă, dar sigură. 

 
 

●
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Elleny PENDEFUNDA 
 

Istoria trebuie trăită în 
PREZENT  

 
Continuare din numărul precedent 
 

rădina Boboli din spatele Palatului Pitti, este imensă, plină de statui, copaci 
diferiți, muzee și o fântână cu personaje mitice. Aici se poate găsi Grota 
Buontalenti (Grota Mare), printre autori fiind Giorgio Vasari și Bernardo 

Buontalenti și Fântâna lui Neptun, care îl arată pe Neptun înconjurat de sirene și 
tritoni. Tot aici, aproape de ieșirea din Gradini, găsim două statui diferite de celelalte din 
muzee și din gradină. Două statui ale Dacilor, recunoscuți după portul popular, 
executate din porfir, găsite în timpul săpăturilor arheologice din secolul XVI-lea, unul 
dintre ei fiind identificat ca regele Decebal.  
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Petre ŢUŢEA 
 

Don Quijote 
 

Poetul Alexandru Prahovara este medic. El s’a întâlnit pentru 
eternitate cu Petre Ţuţea la Clinica de Chirurgie a Spitalului de 
urgenţă din Bucureşti. I-a făcut anamneza. “M’am născut 
într’una din zilele care-au trecut” a afirmat Ţuţea răspunzând la 
întrebarea privind vârsta. Şi aşa, acolo, pe patul de spital, pe 
masa de operaţie, până la externare, Alexandru Prahovara şi-a 
notat din experienţa de viaţă a maestrului, regretând şi azi 
colocviile sale sui generis.  

 

urerea ? E singura latură păgână a sufletului meu. Mă las tăiat, fiindcă n’am suportat 
durerea, calea regală a mântuirii sufletului. 

Explicaţia a murit odată cu aparţia întrebării în istoria lumii, după ce dracul a 
convins-o pe Eva să facă păcatul originar, luându’l părtaş pe Adam. Aşa începe istoria 
univerasală a omului, văzută biblic. De-atunci omul se mişcă între aproximaţii şi invarianţe 
formale, acest joc util încetând prin actul rătăcirii. Întrebarea sau problema este umbra omului 
căzut în istorie, nefericit că a pierdut Paradisul. 

Îmi plac poziţiile afirmative ale existenţei. Dacă există Dumnezeu, există tot. Dogmele sunt 
situarea spiritului în imperiul certitudinii. 

Puritatea morală excesivă reprezintă cel mai mare duşman al religiei, pentru că religia nu se 
bazează atât pe morală, cât pe adoraţia lui Dumnezeu. 

Vlad Ţepeş a încercat, prin exces temperamental, să mute morala reală la nivel cotidian. 
Dormeai cu aurul la picioare şi nu’l lua nimeni. 

Papini la definit pe Don Quijote, prin sfânta nebunie a idealului. Când gândea sub semnul 
acesuia, cavalerul putea să îmbrace forma de consilier aulic. Dar rătăcire era percepţia lumii 
imediate. 

Un viciu fizic nu poate fi acoperit nici măcar de geniu. Leopardi era cocoşat şi bolnav. De aici, 
pesimismul lui. 

Kant aspiră la adevăr. Pentru el nu există adevărul unic, adică Realul transcendent în esenţă. 
Eu cred că nu există decât un singur adevăr: Dumnezeu ! Mai multe aşa zise adevăruri, afirmate 
în logica polivalentă, sunt, în realitate, foloase multiforme. Dacă din lumea vizibilă şi invizibilă, 
pomenită corintenilor de apostolul Pavel, ar lipsi divinitatea şi nemurirea, atunci omul se mişcă 
venind de nicăieri spre nicăieri şi este un animal damnat. 

Nae Ionescu numea sublim criticismul. Dar, a vorbi despre sublim, la Kant, este cum ai juca 
sârba la o înmormântare. Critica pune vitriol pe trandafiri. 

Dogma este un mister revelat. Nemţii o numesc Zwanga Idee - ideea constrângerii. eu 
privesc libertatea dogmatic, ca având două sedii: unul aici, în templul creştin, unde Treimea îl 
învăluie, prin liturghie, pe teolog, care nu e mistagog, iar celălalt sediu se află dincolo, unde 
libertatea este absolută. 

Creştinismul a apărut în istorie, dar este etern. A coborât eternitatea în timp şi în spaţiu. 
Când, în închisoarea Aiud am vorbit despre Platon şi despre Christos, am spus că Platon, cel 

mai mare gânditor european, este un modest precursor al lui Christos şi că tot ce a fost înaintea 
Mântuitorului, sub raportul adevărului, reprezintă doar preistorie. Şi am mai declarat acolo, în 
faţa colonelului Crăciun: fraţilor, dacă murim în lanţuri şi’n haine vărgate, nu noi facem cinste 
poporului român murind pentru el, ci poporul român ne face onoarea să murim pentru el. 
 

 
 

D 
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Camil PETRESCU 
  
 

Zeflemeaua 
Motto: „Românii e deştepţi!“ 

 

Cînd va veni sfîrşitul lumii 
Românii nu vor fi atenţi 
Isus a spus: „Talita kumi“ 
Dar nu pentru inconştienţi. 
 
Iar Ziua Domnului, ca hoţul 
În miez de noapte va sosi 
Femeia va dormi, iar soţul 
Reviste porno va citi. 
 
N-avem conştiinţa tragediei 
Şi totul luăm „à la légere“ 
Noi, campionii băşcăliei 
Am compromis orice mister. 
 
Avem o scuză de faţadă: 
„Lasă, că merge şi aşa!“ 
Trădăm la primul colţ de stradă 
Şi-apoi încălecăm pe-o şa. 
 
Senzaţia e de plutire 
De infinit paraşutism 
Noi am făcut mişto subţire 
Şi de marxism, şi de fascism. 
 
Ce Decebal şi Burebista? 
Ce patriotul cărturar? 
Trăiască Miţa Biciclista 
Şi berea rece la pahar! 
 
Mitică veşnic să trăiască 
Şi noi pe lîngă el, noroc! 
Filozofia chelnărească 
E tot pe loc, pe loc, pe loc! 
 

Întreaga drojdie se scurse 
Din mahalale de Fanar 
Şi-n loc să fim un roib de curse 
Noi am ajuns din cal – măgar. 
 
Pe primul loc e-njurătura 
Ea pentru toate e un leac 
Simţi cum îţi umple toată gura 
O moştenim din veac în veac. 
 
Noi „facem“ şi „băgăm“ de-a valma 
Noi suduim neîncetat 
Iar la acest popor, sudalma 
E o religie de stat. 
 
La treburile serioase 
Noi nu ne concentrăm destul 
Avem o somnolenţă-n oase 
Şi-o zeflemea de prost fudul. 
 
Si doar la reluări de faze 
Parcă ne mai trezim puţin 
N-avem profil de kamikaze 
Tiparul nostru-i byzantin. 
 
Apocalipsa furtunoasă 
Îi sperie pe pămînteni… 
Pe noi nu ne-o găsi acasă – 
Vom fi la meci, sau la pomeni. 
 
Aceasta, poate, ne e soarta 
S-o tragem şi pe asta-n piepţi 
N-aveţi decît să-nchideţi poarta 
Dacă tot face ea pe moarta… 
Hai, că românii e deştepţi! 
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Matei VIȘNIEC 
 
 

Anul în care ne mor bătrânii 
 
 

xistă un film japonez pe 
care ar trebui să-l 
vedem sau să-l reve-

dem în această perioadă de 
epidemie. Titlul, în engleză, este 
The Ballad of Narayama.  Filmul, 
realizat de Shohei Imamura, 
după o nuvelă de Shichiro 
Fukazawa, a impre-sionat 
profund, în 1983, juriul 
Festivalului de la Cannes şi a 
obţinut recompensa supremă, 
Palme d’Or. 

Povestea din film este 
inspirată, s-ar părea, din fapte 
reale: în secolul al XIX-lea, în 
unele regiuni foarte sărace ale 
Japoniei, cînd bătrînii împli-
neau 70 de ani şi nu mai puteau 
munci, erau invitaţi să plece 
benevol de acasă, de exemplu pe 
cîte un vîrf de munte, şi să 
aştepte moartea acolo. The 
Ballad of Narayama  narează o 
astfel de situaţie, plecarea unei 
mame, acompaniată de fiul ei cel 
mare, pe „ultimul drum“. 
Cutumele acelui sat sărac erau 
stricte şi foarte prag-matice: la 
ce bun să mai ţii în casă un 
bătrîn din moment ce nu mai 
poate munci, ba mai trebuie să-l 
îngrijeşti, şi care înseamnă o 
gură în plus, un castron de orez 
luat de la gura copiilor? 

Or, iată-ne acum într-o 
logică similară, doar că de 
transferarea bătrînilor în lumea 
cealaltă se ocupă un 
coronavirus. Statisticile sînt 
unanime, majoritatea celor 
morţi în urma contaminării cu 
COVID-19 sînt oameni avînd 
peste 60 de ani. De la începu-tul 
epidemiei, în Franţa, jur-nalele 
televizate încep aproa-pe 
sistematic cu dramele 

intervenite în diverse case de 
bătrîni unde virusul a intrat nu 
se ştie cum, iar pensionarii mor 
pe capete. Este ca şi cum COVID-
19 ne-ar fi auzit în ultimii ani că 
ne tot plîngem de fenomenul  
îmbătrînirii populaţiei şi ar fi 
decis, în felul său, „să ne dea o 
mînă de ajutor“. În Italia, de 
exemplu, 70% din victime sînt 
bărbaţi, avînd media de vîrstă 
de 79 de ani… 

Iată, poate, un subiect 
pentru un alt film sau poate 
pentru un roman macabru: un 
spirit malefic simte că locuitorii 
unui oraş nu-şi mai iubesc 
bătrînii şi îşi „oferă serviciile“. 
Este vorba de un oraş (sau de o 
ţară, sau de o lume) unde 
oamenii încă activi, ba chiar 
hiperactivi, se simt tot mai 
deranjaţi de bătrîni, chiar 
îngrijoraţi că îi vor costa prea 
mult întreţine-rea părinţilor şi a 
bunicilor. Longevitatea altora 
este văzută  treptat ca o pacoste.  

Generaţiei ajunse la vîrsta 
senectuţii i se reproşează chiar, 
tacit, că a dus-o prea bine în 
viaţă, că a profitat de o lungă 
perioadă de pace, că s-a hrănit 
bine, că a gustat din plin din 
plăcerile societăţii de consum şi 
că nu vrea să mai iasă din scenă, 
că trage de viaţă excesiv, că 
împinge limitele ei pînă la 
nouăzeci de ani şi pînă la o sută. 
În lumea (imaginară) din acest 
film macabru, longevitatea 
persoa-nelor vîrstnice începe 
chiar să provoace o panică 
generală, oamenii încă tineri sau 
cei aflaţi în plină activitate 
desco-peră că întreţinerea 
bătrînilor va fi o lungă povară 
finan-ciară. Statul este şi el 
îngrijorat, întrucît bătrînii au 

nevoie de medici, de personal 
specializat, de bucătari, de 
activităţi adecvate stării lor 
mentale şi psihice. În plus, mulţi 
au Alzheimer, ceea ce înseamnă 
şi mai multe griji, şi mai mulţi 
bani, şi mai multe asistente la 
dispoziţia lor… Cam aşa ar urma 
să înceapă filmul sau nuvela 
noastră macabră, cu o 
acumulare de îngrijorări, de 
dezbateri, de oftaturi, de 
grimase, de gesturi iritate, de 
calcule băneşti, de tentative de 
reformare a sistemului de 
pensii… 

 
 

 
 

Traian Mocanu 
 

În oraşul sau în lumea pline 
de bătrîni se instalează un fel de 
alergie generală faţă de ei, deşi 
oamenii rămîn totuşi civilizaţi, 
nimeni nu spune exact ce 
gîndeşte, dar gîndurile sînt 
aceleaşi, trec dintr-o minte în 
alta… „Cît or să mai trăiască 
părinţii noştri? Vor să ne 

E 
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îngroape ei pe noi? Deja unii au 
ieşit la pensie la vîrsta de 55 de 
ani sau la vîrsta de 60 de ani cel 
tîrziu… Iar noi va trebui să 
muncim cel puţin pînă la 65, sau 
chiar pînă la 67, sau chiar pînă la 
p…“ Şi atunci, spiritul malefic, 
auzind toate aceste gînduri, 
simţind toată această revoltă 
mută a oamenilor maturi şi 
activi faţă de părinţii lor inactivi 
şi octogenari, intră în scenă şi 

spune: „Mă ocup eu“. Şi ia forma 
lui COVID-19. Şi aşa dispare 
treptat o întreagă categorie de 
populaţie. 

 
Sigur, COVID-19 mai 

greşeşte, pentru că este un virus 
fără creier. Mai mor şi oameni 
de 50 de ani, ba chiar unii şi mai 
tineri, de 16, de 17, de 21 de ani. 
Pentru spiritul malefic însă, 
acestea sînt pierderi colaterale. 

Obiectivul său rămîne 
exterminarea bătrînilor, pentru 
ca oraşul (sau lumea 
respectivă) să poată răsufla la 
un moment dat în linişte. 
Casele de bătrîni se golesc. 
Familiile rămîn fără bunici. Tot 
ce trece de 70 de ani se mută în 
urne funerare sau în cavouri la 
cimitir. Masacrul durează cam 
trei luni. Dar imediat după 
aceea… miracol! Economia 
redema-rează, banii sînt 
investiţi mai judicios, în invenţii 
şi inovaţii, în crearea de 
întreprinderi… Statul răsuflă 
uşurat întrucît nu mai are de 
plătit atîtea pensii. Oraşul se 
redresează ca şi cum ar fi avut 
o cocoaşă pe spinare şi o mînă 
divină i-ar fi luat-o brusc. 
Fiecare locuitor afişează, de 
alfel, o faţă mai radioasă, mai 
opti-mistă. Din spatele 
fiecăruia a dispărut cocoaşa… 
Iată-ne, cu toţii, debarasaţi de 
cocoaşe! 

 
După ce şi-a făcut treaba, 

spiritul malefic dispare o 
vreme, se topeşte în natură. Uf! 
Oraşul nostru imaginar parcă a 
întinerit… Sigur, mai rămîne 
angoasa faptului că şi cei avînd 
astăzi 30 sau 40 sau 50 de ani 
vor îmbătrîni la un moment 
dat. Dar pînă atunci mai este. 
Mai vedem ce va fi peste 20 sau 
30 de ani… Numai că timpul 
trece, şi încă repede. Generaţia 
hiperactivă, eliberată de grija 
bătrînilor, ajunge şi ea la vîrsta 
de 65, de 70, de 80 de ani. Şi 
iată că, într-o bună zi, spiritul 
malefic îşi face din noua 
apariţia, pătrunde în luxoasele 

case şi cămine pe care şi le-au 
pregătit pentru pensie hiper-
activii de altădată şi le spune: 
Hello, am sosit. „Cum? Ce? Păi, 
nu aşa ne-a fost vorba“, spun 
pensionarii surprinşi în plină 
partidă de whist. Ba da, 
răspunde spiritul malefic, cine 
semnează un contract cu mine o 
face pentru eternitate. 

● 

 

 

 Traian Mocanu 
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Premiile  Revistei  și Editurii  

CONTACT INTERNATIONAL 
 

1991 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Ion Alex Angheluş (Husi) pentru întreaga sa 
activitate literară 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Cezar Sterpu (Suceava), pentru volumul De veghe la porţile 
gândului 
 

1992 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)  - Cornelia Zaharia (Craiova) pentru volumul Nervii 
Cranieni 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Liviu Pendefunda (Iasi)  pentru volumul Mişcarea 
Cerească 
Premiul Clio (pentru arhivarea literaturii în istorie)  - Ilie Puia & Justin Tambozi (Constanta) pentru volumul Istoria Economiei 
Nationale 
 

1993 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Antonietta Dell’Árte (Milano) pentru volumul 
Bagheta Magică 
Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate)  - Volodea Macovei (Iasi) 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)   - Eugen Târcoveanu & Dan Lăzescu, (Iasi)  pentru 
volumul  Abdomenul Acut Chirurgical 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Jonathan Franklin,(USA) pentru volumul  Mintea şi Relaţiile în 
Noua Eră 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - George Pânzaru (Iasi) 
 

1994 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Luigi Attardi (Roma) pentru volumul  Nonsens 
Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări)  - James W. Thorburn (USA) pentru volumul  
Cântecul Ucigaş 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Silvia Cinca, (USA) pentru volumul  Radiografii pentru Succes 
Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate)  - Ecaterina Caraianis (Craiova) 
 

1995 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Souleiman Awwad (Damasc) pentru volumul 
Trandafiri între Pământ şi Cer 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)  - Viorica Gavăt & Lucian Indrei (Iasi) pentru volumul  
Alimentaţia Omului Sănătos 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - Elizabeth Huddleston (USA) 
 

1996 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Nichita Danilov (Iasi) pentru întreaga activitate 
literară 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)   - Alexandru Olaru (Craiova) 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Constantin Romanescu (Iasi) pentru volumul Ştiinţă şi 
credinţă 
Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate)  - Michaela Iacob (Iasi) 
 

1998 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)  - Rodica Maria Prodan (Iasi) pentru volumul  Sindroamele 
Ischemice de Trunchi Cerebral 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Paul Gregor (USA) pentru volumul Sex şi Magie 
Premiul Clio (pentru arhivarea literaturii în istorie)  - Andrew Morton, (London) pentru volumul  Diana: Povestea ei adevărată 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - George Anca (Bucuresti) 
 

2000 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - George Gavrileanu (Gura Humorului) pentru 
întreaga sa activitate literară şi artistică 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Boris Luban Plozza, Ugo Pozzi & Tazio Carlevaro, (Lausane) 
pentru volumul Viaţa alături de stress  
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - Julieta Carmen Pendefunda (Iasi) 
 

2001-2011 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) Elleny Pendefunda și Cassandra Corbu (Iasi) 
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Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii) Emilian Dobrescu (Bucuresti) și Virgil Enătescu (Satu 
Mare) 
Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) Gheorghe Andrei Neagu (Focsani) 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) Emanuela Ilie și Ioan Holban (Iasi) 
Premiul Clio (pentru arhivarea literaturii în istorie) Mihai Cimpoi (Chisinau) și Constantin Pricop (Iasi) 
Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) Constantin Coroiu și Constantin Dram (Iasi) 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) Mario Castro Navarrete (Stokholm) și Nail Chiodo (Roma) 
Premiul Iulia Hasdeu (pentru debut în arta Cuvântului) Carmen Pallada (Iasi), Dan Hudescu (Scanteia) și Andra Iordache 
(Vatra Dornei) 
Premiul Paracelsus (pentru excelență în redarea harului fantastic) Petre Solonaru și Valeria Z. Paraipan (Bucuresti) 
Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate) Constantin Trandafir (Campina) și Constantin 
Călin (Bacau) 
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru așezarea erudiției în piatra unghiulară a templului culturii) Aurel Rău (Cluj) și Radu 
Cârneci (Bucuresti) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii)  Matei Vișniec (Paris) și Theodor Damian (New 
York) 
Premiul William Blake  (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului inițiatic)  Anna Mir (Barcelona) și 
Valentin Ciucă (Iasi) 
 

2012 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Geo Vasile (Bucuresti) 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Cornel Ungureanu (Timisoara) 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) - Adrian Popescu (Cluj) 
Premiul Paracelsus (pentru excelență în redarea harului fantastic) - Nicolae Baciut (targu Mures) 
Premiul Sophia (pentru pentru șlefuirea pietrei filosofale) – Gheorghe Schwartz (Arad) 
Premiul Aurora (pentru sublimarea liricii în athanor ) – Gellu Dorian (Botosani) 
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru așezarea erudiției în piatra unghiulară a templului culturii) –  
                                                  Revistelor "Oglinda literară", Focșani și "Cultura", București 
Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibrația luminii în plasticitatea neuronală) – Dafin Mureșanu (Cluj) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii)  - Julieta Carmen Pendefunda (Iasi) 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) - Cristinel C. Popa (Iasi) 
Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) - Lucian Nicolae (Alba Iulia) 
Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Elena Cristina Potop (Iasi) 
Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Bogdan Constantin Dogaru (Focsani) 
Premiul William Blake  (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului inițiatic)  - Liviu Pendefunda (Iasi) 
Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene”: 
Secțiunea poesie - Premiul revistei „Contact international - Lilia Burlacu (Criuleni, Moldova) 
 

2013 
Premiul Athanor (pentru sublimarea liricii în athanor) - Horia Zilieru (Iasi) 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Cornelia Maria Savu (Bucuresti) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) -  Adrian Alui Gheorghe (Piatra Neamt) 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) - Valeriu Matei (Chisinau) 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Theodor Codreanu (Husi) 
Premiul Paracelsus (pentru excelenţă în redarea harului liric) - Daniel Corbu (Iasi) 
Premiul Sophia (pentru şlefuirea pietrei filosofale) – Emilian Marcu (Iasi) 
Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) - Eugen Mircea (Iasi0 
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii)– revista Plumb, Bacău 
Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibraţia luminii în arhitectura neuronală)– Alexandru Vlad Ciurea (Bucuresti) 
Premiul Atma (pentru arderea în alambic a ştiinţei şi literaturii) – Petru Frăsilă (Piatra Neamt) 
Premiul Aristotel (pentru înscrierea alchimică a luminii) – Marcel Cahniţă (Iasi) 
Premiul Aurora (pentru metamorfoza catalizatorilor în literatură) – Liliana Scărlătescu (Iasi) 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) –  debut in poesie - Viorica Mocanu (Slanic Moldova) 
Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) -  debut in proză - Cătălin C. Rădulescu (Bucuresti) 
Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Bogdan Mihai Mandache (Iasi) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) -  Dan Cumpătă (Washington) 
Premiul pentru debut in poesie, la Salonul internațional de carte pentru copii și tineret, Chișinau 2013 - Ion Ciobanu, Acasa la cei dragi, 
Integritas 
Festivalului-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene”: 
Secţiunea Proză - Premiul II şi Premiul revistei „Contact international - Nicolae Cărstea, Bucureşti; 
Secţiunea Poezie - Premiul al III-lea şi Premiul revistei „Contact international” - Daniela Bejinariu, Suceava. 
Festivalului-concurs de poesie Nicolae Labiș, Premiul revistei „Contact International” Iaşi - Ionela Mădălina Grosu, Todireşti - Suceava, 
 

2014 
Premiul Sophia – (pentru şlefuirea pietrei filosofale) - Eugen Simion (București) 
Premiul Athanor (pentru sublimarea liricii în athanor) - Adam Puslojic (Belgrad, Serbia) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) - Nail Chiodo (Roma – Italia) 
Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Suzana Fântânariu (Timișoara) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) - Florin Stoenescu (București) 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Aurel Ion Brumaru (Brașov) 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Boris Marian (Bucuresti), Doru 

Scarlatescu (Iasi) 
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Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Mihai Constantinescu (București) 
Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibraţia luminii în arhitectura neuronală) – Stanislav Groppa (Chișinău, 

Moldova) 
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii) –  Revistele „Banat“ (Lugoj), 

„Citadela“  (Satu Mare)  
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) – Vlad A. Gheorghiu (Piatra Neamt) 
Premiul Atma (pentru arderea în alambic a literaturii) - Revistele „Destine literare“ (Canada) şi „Onyx“ (Irlanda)        
Premii speciale ale juriului pentru ghitară Walter Michael Buchholtzer, canto Noelia Ibanez Blazquez și pictură Elleny 
Pendefunda 
Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene” 2014, Suceava 
Secţiunea Proză - Premiul I şi Premiul revistei Contact international: - Ovidiu Laurenţiu Cavachi, Constanţa 
Secţiunea Poezie - Premiul al III-lea şi Premiul revistei Contact international: - Mara Diana Alexoaea, Suceava 
Festivalului-concurs de poesie Nicolae Labis  
Premiul revistei „Contact International” - Veronica-Emanuela Avram, Bicaz, Neamţ 
 

2015 
Premiul Herodotus Athanor (pentru sublimarea tainelor istoriei) – Gilles Duguay (Montreal, Canada) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) – Adrian Dinu Rachieru (Timişoara) 
Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Eugen Dornescu (Sibiu) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – Giuseppe Ciccia (Florenţa) 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Mircea Martin (Bucureşti) 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Augustin Buzura (Bucureşti) 
Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Szombatfalvi-Torok Francisc (Sibiu) 
Premiul Zamolxe (pentru învățăturile ancestrale de vindecare spirituală), - Carmen Buga (Johannesburg) 
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii) –  Revista "Cafeneaua 

literară" (Piteşti) 
 
Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene” 2015, Suceava 
Secţiunea Proză - Marele Premiu “Eusebiu Camilar”şi Premiul revistei Contact international: Ovidiu Laurenţiu Cavachi 
(Constanţa); 
Secţiunea Poezie - Premiul al III-lea şi Premiul revistei Contact international: Luciana Cărare (Suceava)  
 

2016 
Grand Prize May Banks-Stacey (for her new vision of Genesis illustrated in the album art: Elleny Pendefunda. In the beginning 

was the Word) Elleny Pendefunda (Jassy – România) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) – Năstasă Forțu (Bârlad) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – Dan Hatmanu (Iași) 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) – Vlad Scutelnicu (Botoșani) 
 

2017 
Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibraţia luminii în arhitectura neuronală) – Liviu Pendefunda (Iași) 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) – Alexandru Cetățeanu (Montreal) 
Premiul Aurora (pentru metamorfoza catalizatorilor în literatură) - Antonio Spagnuolo (Napoli) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – Radu Carnariu (Iași) 
 

2018 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos)- Eugen Răchiteanu (Firenze, Italia) 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) – Gheorghe Schwartz (Arad) 
Premiul Atelierului de Creație Athanor (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Riccardo Carapelli (Firenze, Italia) 
 

2019 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos)- Achyuta Samanta (Bhubaneswar, Odisha, 
India) 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) – Irina Lucia Mihalca (Bucharest, Romania) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – Jacob Isaac (South Africa & 
India) 
Premiul Atelierului de Creație Athanor (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Luigi & Kate Agnelli (Italia, 
Australia) 
 

2020 
 
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) – Cleopatra Lorințiu (Tel Aviv) 
Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor din cuvinte) – Petru Damir (București, Romania) 
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) - Florentin Smarandache (USA) 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) - Katya Kelaro (Jassy, Romania) 
Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibrația luminii în plasticitatea neuronală) – Lucian Eva (Jassy, Romania) 
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LA MULȚI ANI  
CONTACT INTERNATIONAL! 

 
pune-mi cu cine te împrieteneşti( cu 
variantele te aduni sau te însoţeşti), ca să-
ţi spun cine eşti… – ce român nu a auzit 

această vorbă înţeleaptă!  În lumea anglofonă se 
spune aproape la fel – Tell me who your friends are 
and I will tell you who you are (Spune-mi cine sunt 
prietenii tăi şi îţi voi spune cine eşti). Precum în 
română și în limba engleză există câteva variante, 
probabil cea mai comună este aceasta:   Show me 
your friends... - Arată-mi prietenii tăi... iar restul 
este la fel.  

În lumea francofonă se zice – Dis-moi qui sont 
tes amis et je te dirai qui tu es – acelaşi sens ca în 
română sau engleză şi unii francezi sunt siguri că 
este un proverb franţuzesc...   

În ce limbă s-a spus prima dată acest proverb, 
este greu de spus – după unii în bulgară, după alţii 
în spaniolă (Mexic), în rusă, în coreeană... La 
japonezi, există cumva aceeaşi idee  – Când 
caracterul unui om nu îţi este clar, uită-te la 
prietenii lui! 

Mai există vorba înţeleaptă că – cine se 
aseamănă, se adună. Oare există limbi pe Planetă 
în care să nu existe acest proverb, sau mai bine zis, 
sensul lui? În franceză  - Qui s’assemble se 
ressemble (Cine se aseamănă se adună)!  În 
engleză se zice – Who come togheter are alike 
(Cine se adună este la fel). Sau... Birds of same 
feather, flock togheter (Păsările cu aceleași pene 
se adună împreună)!  

Am făcut această introducere cu proverbe 
despre prieteni și prietenii, cu scopul precis de a 
„ajunge” la prietenii mei de vază, la prieteniile de 
suflet - conştient fiind că subiectul este vast. Sunt 
mândru că sunt prieten cu personalităţi 
impresionante precum Acad. prof. universitar dr. 
Liviu Pendefunda, scriitor şi publicist de seamă. 
Ne-a legat sufleteşte felul de a fi (proverbele de 
mai sus fac sens – nu le-am amintit întâmplător) şi 
în plus, pasiunea pentru literatură, manifestată şi 
prin revistele pe care le scoatem – Contact 
international şi Destine Literare.  Este 
remarcabil faptul că revista Contact international 
(contactinternational.ro) a ajuns la cel de-al 30-lea 
an de existenţă! Îi urez viaţă lungă şi succese în 
continuare! Este mare nevoie de publicaţii care să 
stabilească punţi de legătură între scriitorii de pe 
diferite meridiane – români şi de alte naţionalităţi 
şi să-i facă mai bine cunoscuţi iubitorilor de 
literatură (și de informații corecte, necesare) din 

lume. Cum a avut această viziune în urmă cu atâţia  
ani? Cât efort, câtă pasiune, câtă muncă! Poate că 
cine nu a scos publicaţii, greu îşi dă seama de câtă 
energie este nevoie pentru a realiza o aşa 
performanţă ! Nu am cuvinte să-mi exprim 
gratitudinea şi admiraţia pentru medicul neurolog 
şi profesorul universitar, scriitorul Liviu 
Pendefunda! Am simţit o mare bucurie în suflet 
când Congresul Mondial al Poeţilor (World 
Congress of Poets), i-a acordat prietenului meu 
titlul de Doctor Honoris în literatură, cu ocazia 
celui de-al 39-lea congres, ţinut în Bhubaneswar, 
capitala statului  Odisha/India, în luna octombrie, 
2019.  Preşedintele acestei uluitoare reuniuni a 
poeţilor (au participat aprox. 1300 de poeţi din 89 
de ţări!) a fost renumitul prof. Dr. Achyuta 
Samanta, parlamentar indian, fondatorul a doua 
universităţi (KISS si KIIT) pentru copiii săraci, 
proveniţi din sutele de aşa zise triburi, în realitate 
comunităţi minoritare, izolate, unde sărăcia este 
omniprezentă.  Am mai scris despre acest mare 
prieten al nostru, pe care am avut onoarea și 
bucuria să îl cunoaștem prin alt prieten de suflet, 
poetul Jacob Isaac, prezent cu poeme revistele 
noastre.  

Despre parlamentarul dr. Samanta, am aflat 
lucruri noi – s-a implicat încă din luna martie a.c. 
în înfiinţarea unui spital  pentru indienii infectaţi 
cu virusul Corona 19. Acesta este linkul la ziarul  
Odisha News Insight, de unde se pot afla mai 
multe despre acest erou al zilelor noastre:   
https://odishanewsinsight.com/health/largest-
coronavirus-hospital-to-be-set-up-in-odisha/ 
(trimis de Jacob Isaac). Ferească Dumnezeu, 
Budha, Alah și cei trei zei  ai celor peste un miliard 
și 200 de milioane de credincioși hindu, respectiv 
Brahma, Vishnu și Shiva (cu soțiile partenerii lor – 
Saraswati, Lakshmi și Parvati) de această 
pandemie, care s-a abătut fără milă pe Planetă!  

 
Le urez la toţi prietenii din România şi de 

oriunde în lume, contacte strânse, informații 
corecte şi succese!  Nihil est în vita dulcius quam 
amicitia firmisima! 

 

Alexandru CETĂȚEANU   

de pe țărmul drept al fluviului Saint 
Laurent 
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Acest număr, la a cărui machetare am îmbinat forma începuturilor 
cu cea utilizată în prezent, cuprinde texte și ilustrații reprezentative 
publicate de-a lungul celor 30 de ani și mesaje lirice ori aniversare 
primite cu acest prilej, la redacție, în ultimile zile, onorându-me 
sărbătoarea. Cu speranța că acest florilegiu ne reprezintă și la ceas 
jubiliar, dorim cititorilor noștri, de pe întreg mapamondul, sănătate 
și mereu lectură plină de har.  
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