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Liviu PENDEFUNDA 
 

Reditus Chao  
Even if, apparently, doctors and the health care 
network of the entire earthly universe have a leading 
role to save the endangered human species, 
programmed or not by global elites of the solar system, 
the author is firmly convinced that contemporary 
medicine dances to a song imposed by the same actors 
of the puppet theater, always manipulators of the 
invisible strings. Well, now, that we have discovered, 
anthropologically speaking, that many other 
civilizations have perished under divine architecture 
here and there, we can appreciate the real implications 
for the evolution of mankind and its prognosis. Once 
out of chaos, order was established on Earth. Now, in 
the context of an unrealistic pandemic, in which the 
ropes became visible, like human rights-limiting odds, 
medicine is sinking into quicksand, as is the socio-economic collapse and culture no longer having 
its historical place of spiritual pandemic. Everything in medicine is primarily about treating 
Chinese flu patients, limiting the possibility of rescuing patients from other acute or chronic 
diseases, in an amalgam of treacherous interests and social dysfunctions that eradicate the human 
being, forced to sell his genome donated by the Creator. Order returns to primordial chaos! 

 
Căutarea Spiritului nu trebuie să însemne  

niciodată fuga de realitățile Materiei.1 
 

m putea începe drumul spre înțelegerea 
Luminii pornind de la Evanghelia lui Ioan, 
pe care o cunoaștem și o răstălmăcim în 

fel și chip. Structura creierului ca parte materială a 
ființei umane cuprinde foarte multe nivele de 
descriere anatomică, fiziologică, filosofică, 
cuantică, esoterică ori fractală. De fapt, la 
răspântia dintre celule, suflet și percepțiile 
contemplative ori noetice spirituale se află 
frecvența energetică numită uzual lumină. Ea 
reprezintă o formă de manifestare primordială din 
al cărui mesaj informatic se poate dezvolta după 
un plan arhitectural bine ticluit întregul univers. 
Capacitatea de a se întrepătrunde și emite lumină 
a organismului uman, cu predominanța 
structurilor matrice de receptare ale noosului se 
poate remarca prin fenomenul kirilian și 
observarea aurei – toate fiind reflectarea nivelelor 
de condensare ale oricărei forme de existență 
însuflețită ori nu.  

Să ne întoarcem la creier a cărui activitate 
mentală măsurată în cicli pe secundă, urmărită cu 
interes de cercetători atât în stare de veghe cât și 
în cea de somn, unde domină straturi de activitate 

                                                 
1 Daniel Meurois, Cartea secretă a lui Ieshua 

onirică. Alpha, Beta în stare de trezie, relaxare și 
respectiv activitate, Theta și Delta în repaus... 
Starea de conștiență care receptează informațiile 
celor cinci simțuri și aspectele contemplației se 
corelează cu memoria și meditația conștienței prin 
care se conectează cu trăirile sufletului și voința 
spirituală. Cea de-a cincea frecvență de 
manifestare apare din ce în ce mai mult și la mai 
mulți oameni capabili să acumuleze, să gândească 
și să se dezvolte în cunoaștere și folosirea luminii 
pentru un nivel inacceptabil de înalt pentru 
conducătorii lumii. Acestea sunt undele Gamma 
întâlnite în timpul meditației, echilibrând 
gândurile într-stare mentală ordonată și capabilă 
să intre în relație cu Spiritul Creator al 
Universului, cel care a ordonat haosul pentru 
planeta noastră și nu numai. A rămâne la nivelul 
unui interes dominat de aspectele lumești ale 
vieții este doar dezideratul celor care doresc o 
lume în care oamenii trăiesc obedienți, asemenea 
turmelor de oi. Izolarea, amenințările, propaganda 
constantă a fricii, recompensarea celor ascultători 
și loaiali, din păcate foarte asemănătoare cu 
vremurile față de care oamenii din țările ce-au 
cunoscut dictatura nu și-ar mai dori să'și 
amintească, devin o diagramă tot mai vizibilă la 
nivel global. 

A 
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Să credem că înmulțirea fenomenelor 
geologice, schimbările climatice și disperarea 
stăpânilor lumii se datorează traversarea zonei 
galactice a Centurii Fotonice, și ea o sursă 
energetică de uriașă intensitate a energiei 
fotonice? Dacă da, gândind la faptul că ciclic am 
mai trecut, civilizațiile succesive ale Pământului 
au avut de suferit. Și atunci, când modificările 
mitocondriale ce coordonează genomul nostru pot 
determina destule daune, de ce abuzăm de 
descoperirile științei, considerându-ne asemenea 
lui Dumnezeu și ne lăsăm încătușați de puternicii 
lumii care se opun unei variante benefice de 
interrelație luminică ce ne-ar puteasigura un salt 
calitativ la nivel de conștiință?  

Iată, am creat în câteva cuvinte preceptele unui 
conflict al luminii din noi cu cea primordială pe 
care ne-o ecranează pe zi ce trece un grup de 
interes la nivel mondial. Ni se sugerează chiar că 
Dumnezeu ar fi permis răspândirea unui virus 
virulent pentru ca oamenii să înțeleagă că stilul de 
viață , anacronic față de cerințele morale și 
spirituale trebuie să se schimbe. Timpurile pe care 
le trăiește omenirea acum sunt nu atât 
revoluționare cât evoluționare, provocatoare, mai 
ales pentru cei care fac experimente clare asupra 
genomului uman. Dacă antropologic se vorbește 
că o rasă superioară, din alte părți ale universului 
a făcut inginerie genetică pe ființele umane sau 
doar umanoide în trecut, dezvoltând civilizația pe 
care o cunoaștem, iată că putem întrevedea că 
modificările ARN și respectiv ADN determinate 
prin conexiunile cu inteligența artificială și 
experimentele vaccinale duc la modificări ale 
fluxului bio-energo-informațional din celulele 
corpului uman. La acest nivel pot fi induse 
perturbări ale conteplației, meditației la nivel 
cuantic în lumea microversului nostru interior cu 
dezorganizarea activității ființei pe care o 
considerăm demnă de laudă – omul. 

Accentuam faptul că structura cerebrală se 
întrepătrunde la un anumit nivel cu energia ocultă 
conectată aurei. E tocmai acea uriașă parte care se 
considera până nu de mult că nu este folosită din 
creier. Acesta este portalul de transfer 
informațional între organic și spiritul cosmic, 
vinovat și de participarea la capacitățile 
paranormale. Ce frumos s'a putu dezvolta omul 
prin cunoaștere, artă și cultură, cultivând și 
prelucrând tainele Creației. Insist, dezvăluind 
trecutul, prezentul și un viitor posibil al omului, al 
capacităților creierului său de a fi cel pe care și l-a 
putut imagina Creatorul, dar perspectivele tind să 
estompeze ordinea divină și să introducă 
omenirea într'un haos deja observabil printr'o 
nouă ordine falsă și distructivă. 

* ** 
De-a lungul vieții mele, am văzut mulți oameni 

săvârșind nenumărate acte stupide, brutalizându-i 

pe semeni și pervertind sufletele prin toate 
mijloacele. Am văzut bărbați, bărbați urâți, cu 
ochii scufundați în lumini întunecate, depășind 
duritatea stâncii, rigiditatea oțelului, insolența 
tinereții, falsitatea ipocritului; i-am văzut purtând 
măști care încercau să ascundă răutatea și mânia. 
Mai rar am putut vedea ochi plini de remușcare, 
dar în același timp de o ascunsă ură îndurerându'l 
pe Dumnezeul îndurării în mila Lui. Tot așa de la 
cea mai fragedă copilărie până la sfârșitul 
bătrâneții lor, i-am văzut rostind împotriva a tot 
ce respiră, împotriva lor și a destinului; 
prostituând femei și copii, dezonorând astfel 
părțile corpului consacrate modestiei și gloriei 
umane. Apoi, apele mării se ridică, înghițind 
corăbiile în adâncurile lor fără fund; uragane și 
cutremure la nivel de case; molime și epidemii 
greu de vindecat; munții începând să se agite, 
apele să se prăbușească în hăuri, odraslele 
infernului să se strecoară pe sub uși și prin 
crăpăturile geamurilor bântuind oamenii care 
ființează în locuri nesfințite, abandonate și 
sălbatice2. Scriu din experie,a unor ani. Am știut că 
singurul lucru pe care îl avem de făcut este să ne 
asigurăm că modul în care trăim este echivalent cu 
principiile legilor şi să ne racordăm cu forţele 
socio-culturale generate de moștenirea spirituală. 

Pitagora, în urmă cu circa 2.500 de ani, în 
„Legile morale şi politice”, a ţinut să atragă atenţia 
cetățenilor asupra următorului adevăr, ulterior 
confirmat de istorie ca fiind axiomatic: „Crimele şi 
nenorocirile ce ţi se întâmplă sunt rodul unei 
proaste rânduieli; rânduielile proaste sunt 
urmarea firească a suferinţelor pe care le înduri. 
Caută-ţi legiuitori de-ajuns de iscusiţi ca să te 
scoată din acest cerc vicios.” Albert Einstein a 
ţinut să ne avertizeze și el că „Lumea nu va fi 
distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi 
privesc şi refuză să intervină.”, iar filozoful 
Edmund Burke că „Singurul lucru de care răul are 
nevoie să triumfe este ca oamenii buni să nu facă 
nimic.”, sau, altfel spus, „Cine nu împiedică fapta 
rea, atunci când poate, acela îndeamnă la ea”3.  

Având în vedere fie și numai aceste adevăruri 
fundamentale, cu valoare axiomatică, consider că 
este de datoria fiecărui persoane ca, atunci când 
constată că cetățenii sunt prejudiciați, material 
și/sau moral, prin aplicarea unor prevederi legale 
aberante, absurde, să reacționeze, să riposteze, pe 
orice cale legală, chiar până a folosi căile violente 
atunci când dreptatea nu se mai poate înfăptui pe 
cale pașnică. Poporul român s-a convins și de 
faptul că, deliberat, cu bună știință, se fac legi cu 
ajutorul cărora cârmuitorii tiranizează 
nestânjeniţi, un alt adevăr cu valoare axiomatică 
exprimat de Pitagora prin citatul „Popor. Nu 

                                                 
2 Vechiul Testament, Isaia 34:13,14 
3 Seneca, Troades., 290 
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îngădui ca legea să fie masca cu ajutorul căreia 
cârmuitorii să tiranizeze nestânjeniţi.”4 Eleanor 
Roosevelt a ținut și el să atragă atenția omenirii 
asupra faptului că drepturile universale încep în 
locuri mici, aproape de casă, acolo unde este 
lumea fiecărei persoane în parte, acolo unde 
fiecare persoană urmăreşte o justiţie echitabilă, 
egalitate de şanse, demnitate egală fără 
discriminare. Citatul este următorul: „De fapt, 
unde încep drepturile universale? În locuri mici, 
aproape de casă – atât de apropiate şi mici încât 
nu pot fi văzute pe nici o hartă a lumii. Ele 
reprezintă lumea fiecărei persoane în parte... unde 
fiecare bărbat, femeie şi copil urmăreşte o justiţie 
echitabilă, egalitate de şanse, demnitate egală fără 
discriminare. Însă dacă aceste drepturi au un 
înţeles acolo, ele au un înţeles oriunde. În lipsa 
acţiunii cetăţenilor interesaţi de a menţine aceste 
drepturi acolo unde ei locuiesc, vom aştepta 
degeaba un progres la un nivel mai larg. Dar 
pentru păstrarea acestor drepturi, cetăţenii 
interesaţi au nevoie mai întâi să le cunoască. 
Progresul pe plan mai larg trebuie să înceapă cu 
educaţia pentru drepturile omului chiar în acele 
locuri mici, aproape de casă”.5  

 

 
A patra arcana minora, plan astral, tus policromie pe carton, 1980, 
 

Consider că este unul dintre cele mai grave 
acte de ipocrizie și de perfidie intelectuală să 

                                                 
4 Pitagora. Legile morale şi politice 
5 Eleanor Roosevelt 

teoretizezi în gura mare despre înfăptuirea 
legalității, dar fără ca, efectiv și în mod real, să 
intri în lumea reală, să reflecți corect și prompt 
suferințele pe care le suportă permanent, zi de zi, 
milioane de cetățeni de pe urma a numeroase 
aberante și absurde prevederi dintr-o mulțime de 
legi6. Trebuie să subliniez că nu este vorba despre 
un caz particular ci de o globalizare, hotărârile 
prin care s-a decretat o stare de pandemie pe 
toată suprafața Pământului fiind aplicate întocmai 
de către conducerile tuturor statelor, ezitările 
unora fiind de scurtă durată. Aproape că oricine își 
poate imagina care sunt implicațiile asupra 
societății umane izolată în restricțiile privind 
comunicarea, deplasarea, participarea la 
evenimentele cultural-sportive și religioase.  

 
 

Şi pentru ei a prorocit Enoch,  
al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis:  

“Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi 
ai Săi,  

ca să facă o judecată împotriva tuturor,  
şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi,  

de toate faptele nelegiuite,  
pe care le-au făcut în chip nelegiuit,  

şi de toate cuvintele de ocară,  
pe care le-au rostit împotriva Lui  

aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”7 
 

Un amalgam de trăiri încearcă sufletele 
tuturor. Nimeni nu are dreptul să se opună 
legilor Organizației mondiale a sănătății. 
Nimeni nu mai îndrăznește să crâcnească. 
Nelegiuiții sunt cei care au idei, alte idei și 
variante de rezolvare a problemelor. Medicina 
nu mai este o artă. Ea este o dictatură. Sau cel 
puțin astfel ne determină unii să credem. 

Să fac o demonstrație inversă asupra inter-
ferențelor haos/ ordine prin prisma artei și 
luminii. Bazându-se pe teoriile matematicii și 
geometriei, precum și pe filosofiile contemporane 
ale timpului și experiența timpului (în special în 
opera lui Henri Bergson), o serie de studii, în 
special cele ale lui Stephen Kern, Matthew Gale și 
Robert Antliff, au căutat să înțeleagă metodele 
experimentale pe care artiștii le-au folosit pentru 
a pune la îndoială ipotezele politice, culturale și 
filozofice care stau la baza artei. Concentrându-se 
pe rezultatele acestor metode experimentale prin 
abordarea relației dintre artă și timp prin roluri 
jucat de opere de artă în realitatea noastră de zi cu 
zi. În timp ce aceste contexte și diferitele lor 
juxtapoziții sunt critice pentru relațiile care se 
dezvoltă în timp încerc să urmăresc tensiunile și 
complexitatea subtilă cu care s-au confruntat 

                                                 
6 N. Grigorie Lăcrița 
7 Noul Testament, Iuda, 14-15 
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mulți artiști pentru a crea o libertate a cunoașterii 
și inițierii în lumină.8  

În timp ce primii cubiști nu erau deosebit de 
preocupați de spațiul temporal deoarece au 
reprezentat aspectele cantitative, mai degrabă 
decât calitative ale timpului, alții au folosit 
noțiunea de simultaneitate pentru a comenta pe 
ea în mod metaforic. Louis Aragon credea că 
suprarealismul însemna descoperirea feței 
infinitului în formele concrete. Ceasul care 
simbolizează ordinea și controlul timpului, a fost 
văzut ca un obiect imuabil ce încearcă să conțină 
timpul infinit. Aceasta a reprezentat, de asemenea, 
ideea tradițională de săgeata timpului, cu ideea că 
fiecare moment ocupă o poziție distinctă într'o 
serie temporală și că toate momentele leagă 
evenimentele în formă secvențială. Prin influența 
lui Freud, care a plasat simțurile în timp și spațiu 
în viziuni, suprarealismul a fost capabil să 
depășească limitările timpului datorate ceasului. 
Cele pictate de Salvador Dali nu sunt ferme și 
dure, dar șchiopătează, se topesc, curg, traducând 
în realitate concretă în mod tacit, o fricțiune 
tensionată între timpul măsurat și infinitul 
misterios. Dali nu încearcă să descrie "timpul în 
mișcare"; mai degrabă, opera sa reprezintă o 
întrebare și un memento despre timp văzut în 
raport infinit. Ca și el, parcurgând fără limite căile 
interzise dintre dimensiuni, reflectez asupra 
duratei călătoriei mele întinsă în memorie; eu 
însumi devin astfel un simbol al modului în care 
viața denaturează geometria sacră și presupusa 
exactitate a timpului interpretat mecanic. Timp și 
mișcare. Ideea lui Bergson despre puterea intuiției 
de a pătrunde în viața interioară a materiei și a 
mișcării absolute, îi opun acum structura 
sufletului îndepărtat de spațiul care crează o 
sinteză între mișcare, acțiune și lumină. Și iată că 
totul se răstoarnă, vârtejul timpului nu are o 
expresie între conștiență și conștiință, dinamismul 
universal este principiul care atrage împreună în 
timp și spațiu numai ce este materie. El nu mai are 
dreptul să fie și spirit, iar sufletul să cătrănit este 
deja bolnav, stressul, depresia și lipsa unui orizont 
deschis pe timp ce trece fanta libertății 
îngustându-se distruge atât pacienții cât și cadrele 
medicale, sfârșite, oripilate și deznădăjduite. 
Pentru a'l cunoaște pe om, trebuie, deci, să căutăm 
în el semnele unui Principiu de altă ordine decât 
principiul care animă materia. Observ cu atenție 
lucrările omului, văd că nu numai că sunt 
expresiile gândurilor lui; dar totuși, caută, pe cât 
poate, să se reprezinte în artă, neîncetând 
niciodată să'și înmulțească propria imagine și în 
cele din urmă, dă edificiilor pe care le ridică, 
proporții raportate corpului său. E un adevăr 
profund, care descoperă un spațiu imens pentru 

                                                 
8 Binecuvântarea Himerei. 

ochii inteligenți; pentru că această tendință, atât 
de activă, de a'și înmulți imaginea în acest mod și 
de a găsi frumusețea doar în ceea ce se referă la 
ea, diferențiază pentru totdeauna omul de 
celelalte ființe ale acestui Univers. Înainte ca 
lucrurile temporale să fi putut avea existența care 
le face să fie perceptibile, a fost nevoie de 
elemente primitive și intermediare între ele și 
facultățile creatoare din care provin, pentru că 
sunt de o natură prea diferită pentru a putea 
exista împreună, ceea ce ni se repetă fizic prin 
sare, sulf și aur, prin mercur și pământ, care se pot 
uni numai prin aceeași lege a unor substanțe 
intermediare. 

Până și Constantin Brâncuși a exprimat 
dorința de libertate a spiritului lucrând în 
antimaterie prin noțiunea de timp încremenit în 
păsările sale spațiale, afirmând că el nu identifică 
o pasăre ci zborul ei, deci verbul care e înafara 
lumii materiale, materie creată de inteligența 
cosmică, crează o senzație mai puternică de timp 
în starea de inconștiență sublimând percepția cu 
psihicul și intelectul noetic al ființării umane. Iar 
timpul, a patra dimensiune a spațiului este ordine, 
cosmos. 

Ne vom ascunde în peșteri să creăm, să 
exprimăm dorința noastră de înălțare a 
spiritului din caverna lui Platon, sperând că nu 
vom uita lumea Creației și vom adormi în cea a 
umbrelor în care ne vor anihila lanțurile. 

Ceea ce mă determină să fiu indecis în 
aprecierile mele este faptul că nimic nu poate 
apărea în lume fără a fi fost scrise'n lumină de El, 
care nu izvorăsc din El și care să nu'I aparțină, 
deoarece toate figurile posibile ale geometriei vor 
fi întotdeauna compuse din puncte, linii, cercuri 
sau triunghiuri, deși îmi pare că se depărtează cu 
fiecare cuvânt rostit în mintea sufletului care sunt. 
Sunetele și caracterele alfabetice, care servesc 
drept instrumente fundamentale pentru toate 
cuvintele pe care le folosim în manifestarea 
ideilor, se bazează pe semne și sunete primitive 
drept bază; și acest adevăr profund îl putem 
urmări din toată istoria lumii, fiind ordinea și 
disciplina determinate de Dumnezeu, pentru 
exprimarea gândurilor pe care ni le trimite. Astfel, 
cele mai grozave idei, pe care le puteți manifesta 
prin cuvântul rostit și scris, poartă întotdeauna 
amprenta Lui și, prin urmare, a unității gândirii: 
astfel omul nu poate rosti un singur cuvânt, nu 
poate urmări un singur caracter și nici nu poate 
manifesta facultatea creativă, deoarece tot ce se 
întâmplă e destinic statuat à priori… Atunci, cu ce 
drept suntem obligați să distrugem ordinea divină 
(a fost ea divină până la această pandemie?), să 
instaurăm o ordine care stinge lumina civilizației 
(cine hotărăște pentru miliarde de oameni?) și să 
ne supunem (dacă e să credem Apocalipsul) 
falșilor profeți și Anticristului? 
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Frank Patrick HERBERT  
(8 octombrie 1920 –11 februarie 1986)  
 
 
 
 
 
 
 

Dune 
 
 
Scriitor american de science fiction, este bine cunoscut 
pentru romanul Dune și cele cinci continuări ale 
acestuia. Universul Dune, care este plasat în viitorul 
îndepărtat al omenirii, tratează teme majore precum sunt 
supraviețuirea rasei umane, revoluția, involuția și evoluția, 
ecologia, terraformarea, intersectându-se adesea cu alte teme 
general umane precum sunt filozofia, gândirea, religia, 
politica și puterea. Opera sa se numără printre operele clasice din literatura de science fiction. Dune este 
"cel mai bine-vândut roman science fiction al tuturor timpurilor", iar seria este considerată printre 
clasicele genului.[Aceste citate „Dune” sunt unele dintre cele mai faimoase de acolo. Aceste citate sunt 
preluate atât din carte, cât și din film. (Wikipedia) 
 

 
 Frica este ucigașul minții. Frica este moartea mică care determină o obliterare totală. Mă 

voi confrunta cu frica și îi voi permite să treacă peste mine și prin mine... Și când va trece, voi 
întoarce ochiul interior pentru a-i vedea calea. Când s'a dus frica nu va mai fi nimic. Numai eu 
voi rămâne. 

 Adânc în inconștientul uman este o dorință răspândită de un univers logic care are sens. 
Dar universul real este întotdeauna cu un pas dincolo de logică. 

 Conceptul de progres acționează ca un mecanism de protecție pentru a ne proteja de 
teroarea viitorului. 

 La fel cum indivizii se nasc, se maturizează, se înmulțesc și mor, la fel și societățile, 
civilizațiile și guvernele. 

 Numai prin voință îmi pun mintea în mișcare. 
 Persoana care experimentează măreția trebuie să aibă un sentiment pentru mitul în care 

se află... Și trebuie să aibă un puternic simț al sarcasmului ... Ironia este tot ceea ce îi permite să 
se miște în sine. Fără această calitate, chiar măreția ocazională îl va distruge. 

 Când religia și politica călătoresc în aceeași căruță, călăreții cred că nimic nu le poate sta în 
cale. Mișcările lor devin tot mai rapide și lasă deoparte prudența, uitând că prăpastia nu se arată 
într'o goană oarbă decât prea târziu. 

 Ai auzit de animale care își devorează un picior pentru a scăpa din capcană?...Un om ar 
rămâne în ea, îndurând durerea, preferând moartea. 

 Misterul vieții nu este o problemă de rezolvat, ci o realitate de experimentat. 
 Salcia se supune vântului și prosperă până când într'o zi multele sălcii devin un zid 

împotriva vântului. Acesta este scopul ei.  

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/8_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1920
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1986
https://ro.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Seria_Dune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Terraformare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frank_Herbert#cite_note-RIF-1
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Geo VASILE 
 

La croce della  
rosa rossa 
Liviu Pendefunda - 70 
     

ocente universitario e medico neurologo, 
membro di parecchie società nazionali e 
internazionali, accademie di neurologia, 

psichiatria, antropologia ma anche di letteratura, 
Liviu Pendefunda è nato nella città di Iaşi, una 
specie di Firenze romena per la sue tradizioni 
storiche e le grandi  personalità culturali, 
scientifiche e artistiche. É autore di oltre 60 libri, la 
maggior parte di scienza (25) e di poesia (20); è 
anche saggista e prosatore. Gli furono assegnati 
numerosi premi e riconoscimenti di portata 
nazionale e internazionale, sia di letteratura che di 
medicina.  

Innamorato sin da adolescente di Lucian Blaga, 
ha fatto tesoro del pensiero estetico del grande 
poeta orfico, metafisico, espressionista transilvano. 
Ha condiviso il postulato del filosofo della cultura 
secondo il quale esistono delle essenzialità che nella 
luce dell’arte possono essere percepite molto di più 
che in quella della scienza.  

E’ vero infatti che  l’acqua di alcuni mari è più 
traslucida nella luce della luna che in quella del sole. 
Viene svelata così la categoria arcana dell’inconscio 
in questa trama di valori della cognizione ma anche 
della fede e simbolistica religiosa, sempre 
riconoscibile nella poesia di Liviu Pendefunda. 
Quindi solo l’inconscio, grazie alla convergenza 
delle serie abissali, è capace di proferire la noos 
(mente) cosmica, cioè lo spazio, il tempo e il grande 
intreccio universale che è la natura umana.  

A differenza degli ideologi della perfezione 
assoluta, da Platone a Mao, che hanno promesso il 
paradiso come premio, il poeta si fa voce-parola 
nello spiccare il volo verso la libertà, lungi dalle 
convenienze e dagli stereotipi. La poesia vissuta in 
modo autentico propone una visuale 
obbligatoriamente filosofica, che sprigiona di per sé 
la Weltanschauung del poeta. Malgrado i rischi 
d’inevitabili artifici e di voli d’ali imperfette, la 
poesia resta per Liviu Pendefunda la soluzione, una 
sintesi di rifugio e conforto nell’espressione di se 
stesso talvolta codificata, aulica sfida ed esorcismo 
delle proprie ossessioni  tipo materia, storia 
corrente col suo declino dei valori etici, estetici e 
morali. Allo stesso tempo, consapevole della 

caducità della condizione umana,  il  poeta  si rende 
conto che deve combattere senza tregua, conscio 
che  non può vincere se non attraverso un perpetuo 
integrarsi nell’arte. Arte quale via verso la 
conoscenza di Dio (quel Deus absconditus), che 
altro non è che una indefettibile nostalgia di Dio, un 
inestiguibile anelito di sacralità. 

L’esordio di Liviu Pendefunda ha luogo nel 
1979, a 27 anni con la silloge ”Sideralia”. Negli anni 
che seguono vengono pubblicati i volumi 
“Farmaciile astrale”, “Tihna scoicilor” (Il riposo 
della conchiglie), “Cabinetul Doctorului Apollon”  
che godranno di recensioni firmate dai grandi della 
critica dell’epoca, ma più pregiate per l’autore 
saranno le epistole del filosofo Constantin Noica. Le 
poesie di Liviu Pendefunda attestano 
l’onnipresenza di Dio, in ogni luogo fiorito o 
dannato, e in noi; a nostra volta, noi siamo presenti 
nei luoghi dove imperversano le malattie, la 
derisione, l’avvilimento, oppure, talvolta, popolati 
dallo Spirito Santo. Nel cuore del poeta abita il 
mago emineschiano pellegrino tra gli astri: 
distaccandosi dalla terra, egli ha attraversato le più 
diverse congiunzioni di soavi, amorose armonie e 
stridenti, disumane discordanze, di bello e laido, di 
bene e male, di ovvietà e allegorie polisemiche. I 
versi di Liviu Pendefunda aspirano verso un di là, 
senza spazio né tempo. Vivere almeno per un 
attimo la presenza di questo Deus Absconditus 
oppure nella terminologia di Lucian Blaga, il Grande 
Anonimo generatore di “differenziali divine” 
ontologiche e morfologiche, offre al poeta un altro 
senso del mondo e della propria poesia, del tutto 
insolito. La poesia dell’ermeneuta Liviu Pendefunda 
abbina sempre la disamina dell’uomo con quella del 
divino, in un’alchimia spirituale che tiene conto 
infatti della dualità dell’uomo, della sua basilare 
ambiguità.  

 Solo il sogno poetico ha la virtù di modificare e 
il più delle volte di abolire i due limiti entro i quali 
l’uomo è prigioniero: lo spazio e il tempo; 
appellandosi proprio al sogno poetico, Liviu 
Pendefunda cammina verso l’illuminazione 
interiore, verso “l’orizzonte del mistero e della 
rivelazione” con le parole dello stesso Lucian Blaga.                                            

D 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Mila infinită 
 
 

Sunt patru fluvii în Eden. 
Nepătruns şi imuabil e doar Dumnezeu. 
Tot ce se sfârşeşte începe. 
Tot ce dispare apare 
şi toate câte se împart au umbră. 
Lumină în lumină e doar El. 
 
Pe treizeci şi trei de căi de’nţelepciune 
gânduri şi milă în viaţă se revarsă 
dar viaţa nu e spirit ci trup 
iar sufletul doar adevăr. 
Copacul plutitor sub podul curcubeu 
învăluit de norii romboizi 
strecoară razele de stea pe un triunghi eteric, 
ordine şi vis, splendoarea infinită 
căci spiritul e calea 
 şi calea nu e una ci câte’n necuprins suntem. 

 
 
 
 

Pietà infinita 
 

Nell’Eden ci sono quattro fiumi. 
Imperscrutabile e immutabile è solo Dio. 
Tutto ciò che finisce comincia. 
Tutto ciò che scompare appare 
e tuttto ciò che si divide fa ombra. 
Luce nella luce è solamente Egli. 
 
 
Lungo trenta tre vie di saggezza 
pensieri e pietà nella vita traboccano 
però la vita non è spirito ma corpo 
mentre l’anima solo verità. 
L’albero galleggiante sotto il ponte arcobaleno 
avvolto dalle nuvole romboidi 
filtra i raggi astrali su un triangolo eterico, 
ordine e sogno, splendore infinito 
perché la via è lo spirito 
e la via non è una bensì quanti nell’infinito siamo. 
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Crucea întrandafirată 
 

 
Şi dacă pe valea în care cresc umbrele morţii  
spre muntele invizibil al magilor păşesc, e doar 
ca’n anul nopţilor întunecate să simt din alb 
în roşu trandafirul şi’n suflet pur să’l primenesc. 
 
Altarul forţelor oculte ce din adâncuri îl aduc 
pe braţele-unei cruci între petale m’ar atrage 
şi harul meu, lumină de a fi, sus în cuvinte 
neştiute şi nerostite m’ar răstigni umile şi sărace. 
 
Un infinit vibrând caleidoscop de pietre sparte 
e’n ochiul Lui arzând prin negre stele şi planete, 
un infinit e darul ce călătorul îl accede dăruind 
imagini răsturnate, învăţături alchimice secrete. 
 
Reîntoaceri succesive de suflet pe pământ – acestea’s 
ce’n mine râd şi plâng când ştiu că sunt o rază 
de neuitare şi de vânt în univers hălăduind 
o minte cu un scop şi-o cruce strălucitoare, trează. 
 
Căci nu’i odihnă’n mine să împlinesc o artă 
şi nici răgaz în labirint. Aş crede un fragment de soartă 
în centrul înfloririi luminii’n care eu mă simt, 
eu însumi, un simbol şi-o cruce întrandafirată. 

 

A șasea arcana minoră, plan astral, tuș policromie pe carton, 1980   
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Croce della rosa rossa 
 
 

E se nella valle in cui crescono le ombre della morte 
verso l’invisibile montagna dei magi cammino, è solo 
che nell’anno delle notti buie dal bianco in rosso io provi 
la rosa  e in un’anima illibata la rinnovi. 
 
L’altare delle forze occulte che dal profondo porteranno 
sui bracci di una croce ricolma di petali m’incanterebbe 
e il mio dono, il lume d’essere, in alto nelle parole 
sconosciute e non proferte umili e povere mi crocifiggeranno. 
 
Un infinito vibrante caleidoscopio di pietre spezzate 
è nel Suo occhio che brucia tra stelle e pianeti neri, 
un infinito è il dono che il viandante raggiunge dando 
sembianze rovesciate, insegnamenti alchimici secreti. 
 
Ritorni successivi dell’anima in terra –  
stanno ridendo e piangendo in me, già sono un raggio 
d’eterna rimembranza e  vento nell’universo librandosi a volo, 
mente con una meta nonché croce brillante, sveglia. 
 
Poiché non mi concedo quiete nel compiere un’arte 
né tregua al labirinto. Piuttosto uno squarcio di sorte 
al centro del fiorire della luce che mi sposa 
me stesso, un simbolo e croce della rosa rossa.. 

 

  A șasea arcana minoră, plan teluric, tuș policromie pe carton, 1980   
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Număr, greutate şi măsură 
 

Privesc manuscrisul ce pare doar o’nchipuire: 
număr, greutate şi măsură. Sunt instrumente 
cu care Dumnezeu a dat prin beznă ştire 
că a creat din haos oceane, ceruri, continente. 
 
Ascultă stâncile mişcarea şi apele de forţele create 
în litere şi cifre ascunsele lumini de umbre; 
doar prin Cuvânt, în simbol şi alegorie toate 
s’au lămurit cum într’un trup divinul să’l incumbe. 
 
Gânduri, înţelepciune şi adevăr în părul de lumină 
revarsă peste trupul închipuit din stelele brodate 
pe vălul unui tabernacul, pătrat încercuit de tină, 
din care naşte focul înscrisurilor transformate. 
 
Ating ceea ce închipuire’n axa omenirii’mi pare 
şi’n numere răstălmăcesc iubirea pe care o cuprind 
în picăturile de rouă menite în morminte să coboare 
în inimile celor ce în vis îi tot surprind gândind. 
 
Astfel crearea lumii sub vălurile negre, fără broderii 
sub care, iradiind a pace, ne surâde chipul - 
luminile şi focul, îngemănând eternii morţi şi vii, 
eşti, Doamne, finitul menit să zămislească infinitul. 

          
 

Albedo 
 

 La casa cu trei fântâni pătrund  
precum păunul în ploaie şi caut calea 
spre camera uscată unde tu ţii închise 
seminţele de haos 
pentru ca Diana şi Apollo şă nu’şi 
ude trupurile’n mormânt, 
pentru ca la nuntă să nu’ntârzii 
coborârea păsărilor în focul secret 
al unui lan de trandafiri. 
 
Şapte pahare de apaos, 
nouă zodii pe sfere deschise 
treizeci şi trei de stejari scobiţi 
şi un singur om hălăduind pe valea 
unde e aceeaşi casă în care, să nu te miri 
de ce, pătrund şi devin poet. 
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Numero, peso e misura 
 

Guardo il manoscritto che sembra solo illusione: 
numero, peso e misura. Sono i mezzi con i quali 
Dio ha fatto sapere attraverso le tenebre  
che ha creato dal caos oceani, cieli, continenti. 
 
Sottostano l’acque alle forze create e al movimento il macigno 
nelle lettere e cifre le nascoste luci dietro le ombre; 
solo tramite il Verbo, il simbolo e l’allegoria tutte 
hanno capito come cogliere in un corpo il divino. 
 
Pensieri, saggezza e verità, nell’albero di lume 
traboccano sul corpo ideato negli astri ricamati 
sul velo di un tabernacolo, quadrato accerchiato dall’argilla, 
da cui nasce il fuoco di  scritti tramutati. 
 
Tocco ciò che illusione nell’asse dell’umanità mi pare 
e interpreto nei numeri l’amore che abbraccio 
nei gocci di ruggiada votati a discendere nei tumuli 
nei cuori di coloro che nel sogno lo intuiscono pensando. 
 
Così la genesi del mondo sotto i veli neri privi di ricami 
sotto i quali, irradiando pace, ci sorride il viso – 
le luci e il fuoco, abbinado eterni vivi e morti, 
sei, Dio, il finito consacrato a concepire l’infinito.           

 

Albedo 
 

Nella casa dalle tre fontane entro 
come il pavone nella pioggia e cerco la strada 
verso la stanza asciutta dove  custodisci 
le sementi di caos 
perché Diana e Apollo non bagnino 
il loro corpo nel sepolcro, 
perché alle nozze non mandi a monte 
la discesa degli uccelli nel fuoco secreto 
di un campo fiorito di rose. 
 
Sette bicchieri di vino lustrale  
nove segni zodiacali  a sfere aperte 
trentatre querce scavate 
e un solo uomo peregrinando nella valle 
dove c’è la stessa casa in cui, non meravigliarti 
perché, entro e divento poeta. 
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Geografia infinitului 

pe o masă de rezonanţă magnetică în prag de Crăciun 
 
 
 

Dorind să dau un sens cuvântului din haos m’am lovit 
de nebuloasa existenţei noastre de’nceput 
ceea ce era, mai este şi va fi. 
 
Vibraţii văzute, nevăzute, pe piatră sau în ceruri aşezate, 
plutind în aer sau în ape, sunet aproape perceput  
în sfere îngăimate melodii. 
 
Vibraţii din adânc reverberate şi în oglindă ecoul auzit 
expresia lor e’ncununând în vise toate 
precum în temple armonii. 
 
Din armonia universului reprezentat abstract de infinit, 
când lumea sub un morman de-atomi 
ne’ncrezători în omilii 
 
nu înţelege spiritul unui solstiţiu reprezentat de neuroni, 
cum să audă o voce rostind melodios 
în mii de tonuri, mii ... 
 
Ascultă’i cuvântul ! El permanent era’n sipetul tău de os 
Şi poate-adeseori tu l-ai simţit, dar n’ai ştiut 
să’l înţelegi. Şi bine-ar fi 
 
dorind să dai un sens cuvântului din haos să te-aduni 
rece sau cald, umed sau uscat, să faci un salt 
- dorinţa de’a dori -  
 
şi’n armonii, în armonia din tine a marelui înalt 
cu cei din jur şi cu cuvântul să te cununi 
mai înainte de-a muri. 
 
De-aici începe şi se termină ce ai crezut că nu există. 
Îi simt diapazonul ce trece în revistă 

vârfuri de compas şi armonii. 
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La geografia dell’infinito 

su un tavolo di risonanza magnetica alla vigilia del Natale 
 
 
 

Nel desiderio di dare un senso alla parola del caos m’imbattei 
nella nebulosa della nostra esistenza primordiale, 
ciò che c’era, c’è ancora e ci sarà. 
 
Vibrazioni dal profondo riverberate, mai viste, su pietra o in cieli adagiate, 
galleggianti nell’aria o nell’acque, suono quasi percepito 
nelle sfere appena canticchiate melodie. 
 
Vibrazioni dal profondo riverberate,fattesi eco nello specchio  
la loro espressione corona tutte in sogno  
come nei templi armonie 
 
Dall’armonia dell’universo dall’infinito ritratto in modo astratto, 
quando la gente sotto un tumulo di atomi 
che non si fidano delle omelie 
 
non intende lo spirito di un solstiizio raffigurato da neuroni, 
come sentire una voce che scandisce melodiosamente 
a migliaia di toni, migiaia... 
 
Ascolta il suo verbo! Egli era nel tuo cofano osseo 
E forse spesse volte lo hai sentito, però non hai saputo 
intenderlo. Sarebbe bene quindi 
 
anelando a dare un senso alla parola del caos raccoglierti 
freddo o caldo, umido o asciutto, fare un salto 
- anelito di anelare - 
 
E nelle armonie, nell’armonia dentro te dell’Altissimo 
quelli intorno a te e il verbo sposi 
prima di scomparire. 
 
Da qui inizia e finisce ciò che hai pensato di non esistere. 
Senti il suo diapason che passa in rassegna 
punte di compasso e armonie. 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 
 
 
 
 

 

Insula 
 

Lui Liviu Pendefunda,  
poetul de pe Insula Fericiților 

 
 
- Am fost în insula aceea, am fost. Îmi amintesc, acolo erau foarte mulţi fluturi, un fel 
de alcooluri cu petale, îţi tăiau respiraţia culorile lor, îţi sminteau cuvintele de pe 
limbă, îţi stîrneau polenul chipului cu o simplă vînturare de aripi, îţi stingeau flacăra 
din priviri de se făcea brusc întuneric în univers. 
 

- Fluturi? Ah, dar nu am văzut nici măcar unul 
pe acolo. Cum de nu am văzut? 

 
- Da, e posibil… Pentru că fluturii au fost hăpăiţi de nişte şopîrle care stăteau în 
locurile cele mai umbroase de unde înfulecau cu nişte limbi lungi orice vietate care 
mişca jur, împrejur. Cred că nici vietăţile neimaginate încă ale iadului nu erau aşa de 
înspăimîntătoare, în burţile lor intrau de-a valma fiinţe vii şi lumi moarte, înghiţeau 
tot, înghiţeau tot. 
 

- Şopîrle? Mă jur pe ce vrei  
că nu era nicio şopîrlă …  

Dar nici una, mă înţelegi? 
 
- Stai, stai…! Cred că au fost mîncate de nişte şerpi care se prelingeau de-a lungul 
crăpăturilor din piatră, care se strecurau în cele mai obscure locuri, de unde 
înghiţeau hulpav tot ce mişca. Iar şopîrlele acelea, de care ţi-am spus, erau hrana lor 
preferată. Şerpii aceia erau, după unele păreri, ultimii rămaşi din părul gorgonelor. 
 

- Domnule, domnule…! Am umblat pe insulă,  
peste tot şi nu am văzut nici un şarpe.  

Dar nici unul, nici măcar o urmă,  
ceva ca o limbă pustie de soare trasă pe nisip. 

 
- Da, da… Că nici şerpii nu erau în siguranţă acolo. Că din nouri erau pîndiţi de nişte 
rîndunele uriaşe, stoluri, stoluri, care aveau ochi de rubin şi pene zbîrnîitoare ca 
săgeţile şi care dintr-un singur salt înhăţau şarpele şi îl înghiţeau ca pe nimic… Erau 
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teribile acele rîndunele. Se zice că Zeus însuşi le folosea ca parte a armatei sale cînd 
se lupta cu alţi zei, din cerurile vecine. 
 

- Rîndunele? Nu cred să fi văzut vreuna.  
Şi zici că aveau ochi de rubin?  

Eu nu am văzut acolo aşa ceva,  
nici măcar banala rîndunică din curţile noastre. 

 
-  Stai, stai, nu…! Că şi rîndunelele aveau duşmanul lor care le venea de hac. Era un 
fel de meduză care stătea lipită de pămînt, nedeosebindu-se cu nimic de culoarea 
acestuia şi cînd rîndunica aceea se repezea spre pămînt, meduza – sau ce o fi fost – 
ridica un tentacul şi o prindea din zbor şi apoi o topea în nişte acizi pe care îi 
produceau spaima pe care o împrăştia în jur. 
 

- Dar înţelege, am călcat peste tot,  
şi nu am văzut sau m-a păzit Domnul să întîlnesc  

o asemenea jivină. 
 
- Da, da… Cred că ştiu ce s-a întîmplat. Sub umbra fiecărui lucru de pe acea insulă 
trăieşte un animal tare ciudat, care nu are nici trup, care nu are nici inimă, care pare 
să nu aibă nici chip. Ei, acel animal se hrăneşte numai cu lucruri nemaiauzite şi 
nemaipomenite şi unul dintre acele e chiar meduza de uscat care este hăpăită fără 
zgomot şi fără măcar să simtă de acea fiinţă aproape eterică care se ascunde sub 
umbrele lucrurilor. Se zice că meduzele acelea de uscat cînd văd umbra unui lucru 
încep să tremure de le sar bobiţele celor o mie de ochi din masa lor spongioasă. 
 

- Nu, nu, nu… Eu am stat  
la umbra zidurilor cînd era vînt  

şi am stat la umbra copacilor,  
cînd era cald. Am stat la umbra florilor,  

cînd mi-era bine  
şi am stat la umbra fîntînilor,  

cînd mi-era sete. Şi nu am văzut  
şi nu am simţit fiinţa aceea ciudată, de care spui… 

 
- Da, multe s-or fi mai întîmplat pe insula aceea, de atunci, dar cred că ştiu despre ce 
e vorba. Şi jivina aceea de care vorbeam şi care se ascundea sub umbra lucrurilor, 
avea un inamic teribil. Acela era cuvîntul. Şi dacă cineva stîrnea mînia cuvîntului, ei, 
totul era în pericol şi ceea ce mişca şi ceea ce nu mişca de pe insulă … 
 

- Ah, nu, ah, nu … Nu am auzit nici un cuvînt  
pe insula aceea, nici un cuvînt. Doar şuierul vîntului 

care împrăştia nourii şi plînsul apei care 
îngîna timpul. 

 
- Cred că ştiu de ce nu ai auzit nici un cuvînt. Căci omul a luat în posesie cuvîntul şi 
cuvîntul a fost pus la caznele minţii şi ale inimii. Cuvîntul a fost pus să scoată sarea 
din sudoare şi a fost pus să amestece lumină în culoare, a fost pus să ucidă pasărea 
cîntătoare ca să îi ia locul în cuibul cerului… Teribilă pedeapsă e cuvîntul în mîna 
omului!    
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- Dar stai, dar stai….! Nu am întîlnit nici un om pe acolo. 
Nici un om. Şi cît de tristă e o insulă pe care 

nici un om nu şi-a lăsat umbra.  
 
- Nici un om nu ai întîlnit? Nici un om? Dar cine stingea acolo felinarul ca să se facă 
întuneric în univers? Dar cine punea întrebări ca să se aprindă stelele pe cer? Tu eşti 
martorul: cu un pumn de nisip poţi însămînţa nourii din jur. Cu o bătaie în creştetul 
apei poţi aduce înecaţii la ţărm. Nu vezi lucrurile în care nu crezi chiar dacă sînt 
traduse pe limba simţurilor. Cu o simplă clipire de pleoapă poţi face orice adevăr 
suportabil. Tu eşti martorul: orice paradis moare pe limba îndoielii. De asta, mai 
presus de toate, ca să vezi lumea care există în umbra celei care nu există, credinţei 
tale să nu-i lipsească un singur lucru: Dumnezeu însuşi!  
 

Piatra Neamț, decembrie 2021 
 

 
                 Pământean călător, guașe pe carton, 1981 
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Valea monadelor, guașe pe carton, 1979 
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Horia ZILIERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mirungere 
 
 
 

Între profan și sacru dus de mână 
Apare pe la margini de cetate 
întru a doua grea zidire bate 
Vestigii dintr-o epocă bătrână 
 
 
Fără psalmistul David. Înnoptate 
La nordul pleoapei rune-adânci îngână 
Agava aurorei de țărână: 
Veșmântul suprarealist a toate. 
 
 
Subt pașii surzi vulcanul amuțitul 
Sloboade pocăința lui opacă 
"Legat de ceruri eu sunt pângăritul" 
 
 
Înalta cârjă încă îi împacă 
Preamult rămas în urmă răsăritul 
Cu prea aproape-în față asfințitul. 
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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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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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Liviu Ioan STOICIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doctorul cel Mare 
                                                     lui Liviu Pendefunda 
 

 
 
Unii stau deoparte, alții fac pași de dans, niciunul 
nu seamănă unul cu altul, cum  
altfel? Eu mă legăn într-un balansoar, ce caut între ei? 
Doctorul cel Mare îi filmează în salon, 
nimic nu mai e cum a fost, spune, are amintirile lui. Bat 
clopotele de ora 17: eu scriu... Bătrâne, nu vrei 
să-ți amâni sinuciderea? Doctorul e poet, unul premiat, știe  
pe propria piele că atunci când scrii versuri simți  
că te sinucizi, e o tentativă. Nu poți să  
mai aștepți? Oftez. Când  
nu scriu, sunt egal cu zero... Doi îndrăgostiți  
coborâți de la Crucea din Piscul Domnului scot prune din 
buzunare și-mi împart patru, de ce nu șapte  
prune, întreb. Îmi distrag atenția. Doctorul cel Mare îmi 
arată la obraz: ai atâta bun simț și  
rămâi ceea ce știi că ești, un nimic. Ai îmbătrânit  
degeaba, moartea te caută printre  
circumvoluțiunile 
emisferei cerebrale stângi și tu ai chef de scris! Dar 
lasă-mă, domnule, 
 
să termin de scris... Vrei să mori? Ridic din umeri. Mestec 
prune, cu ochii în gol. Oricum, Dumnezeu 
va face restul. 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 

Tristeţea lui  
Dumnezeu 
 

rist, Dumnezeu se uita la maldărul de 
hârtii de la picioarele tronului său, semn 
că muritorii încă n-aveau încredere în 

forţa cuvântului sau a gândului. 
Degeaba se străduiseră slujitorii de pe pământ 

să-i convingă că El le percepea şi gândurile nu 
numai faptele. Se pare că muritorii aveau nevoie 
de o dovadă scrisă.  

Unii ceruseră şi o ştampilă de la heruvimii ce-l 
slujeau cu credinţă. Numai că aceştia o rătăceau 
mai tot timpul. 

  Dumnezeu se ridică trist de pe tronul celest 
şi împinse cu toiagul  maldărul de hârtii. Ar fi 
putut păşi peste ele hieratic dar îi era lene. Erau 
reclamaţii la adresa Sf. Petru. Se înmulţeau de la o 
zi la alta. Raiul devenise aproape gol. Sf. Petru 
devenise atât de exigent, încât umpluse Iadul până 
peste poate. O vânzoleală nefirească se stârni din 
senin în împărăţia întunericului. Câţiva drăcuşori 
se adunaseră deja în jurul celei recunoscute drept 
Talpa Iadului, care cu formele ei voluptoase ştia 
să-i ademenească acolo unde îşi dorea ea.  

– Ce vreţi voi, fiii mei, să vă lăsaţi conduşi de 
toanele acestui Petru, care-şi bate joc de împărăţia 
noastră? 

– Aşa e, aşa e!, spuneau încornoraţii cu feţele 
triste. 

– Voi nu vedeţi că nu mai avem loc nici de 
smoală în cazane? Iar smoala aţi început să o 
refolosiţi de atâtea ori încât nu mai are efect. Am 
ajuns să-i pârpălim aproape pe uscat pe păcătoşi! 

– Aşa e, aşa e! murmurară ei semeţindu-şi 
corniţele. Le apărea din ce în ce mai limpede 
gândul că trebuiau să facă un lucru nemaifăcut, să 
se revolte. Belzebut se ivi pe neaşteptate de 
undeva, de unde nu se putea ghici.  

– Ce-i cu voi aici? se încruntă ei intimidându-i. 
Nimeni nu rosti ceva.  

– Au venit şi ei pe la mine! zise Talpa Iadului, 
legănându-şi nurii în faţa stăpânului. Aşa făcea ori 
de câte ori simţea pericolul plutind în aer. Aşa 
reuşise să treacă de cele mai grele primejdii. În 
faţa ei nici măcar Scaraoțchi nu rezista.  

– Am întrebat ce-i cu voi aici? îşi rosti acesta  
şi mai ameninţător întrebarea. 

– Păi, nu ţi-am spus că au venit în vizită? îl 
întrerupse ea simţind primejdia plutind în aer. 
Drăcuşorii îşi băgară corniţele între umeri, 
risipindu-se care încotro. 

– Tu să-mi spui! insistă Belzebut după ce 
rămaseră singuri. Ştia că de la ceilalţi n-avea cum 
să capete răspuns.  

– Erau trişti, obosiţi şi nemulţumiţi! 
– Iată, după ce le-am dat de muncă din belşug, 

au ajuns să se plângă! 
– De fapt se plângeau de calitatea muncii. 

Înghesuiala din cazane i-a făcut să nu mai aibă loc 
de smoală, de-au ajuns păcătoşii să fie mai mult 
copţi decât fierţi, mai mult prăjiţi pentru păcatele 
lor. Şi au dreptate. Tu nu simţi ce miros greu de 
prăjeală s-a lăsat în împărăţia noastră? Am 
informaţii că mirosul a ajuns să treacă în 
împărăţia cerurilor. Nu ştiu când Dumnezeu va 
sesiza duhoarea.  

– Şi cum vezi tu rezolvându-se soluţia? 
– Nu ştiu! Dar pentru a preveni o revoltă 

trebuie să mergi la Dumnezeu să vezi, să cauţi o 
soluţie, îl îndemnă Talpa Iadului. 

– Şi cât o să lipsesc, voi să vă ţineţi de prostii? 
Să mă trezesc în faţa faptului împlinit? Că ştiu eu 
ce-ţi poate pielea! Am mirosit eu că-mi vrei locul.  

– Mă crezi chiar aşa de tâmpită? Ce, nu mă 
simt bine cu temenele ce le fac încornoraţii? Başca 
avantajele oferite de micuţi. Şi apoi nu uita, eu 
sunt Talpa Iadului. Şi nu pot să fiu şi una şi alta, că 
se prăbuşeşte şandramaua. Scaraoțchi nu mai zise 
nimic. O părăsi convins de adevărurile spuse de 
ea. Se îndreptă spre Împărăţia Cerurilor. Trebuia 
să-l vadă pe Dumnezeu.  

– Supusul Înălţimii Tale, Scaraoțchi, bate la 
poarta împărăţiei! trâmbiţă comandantul gărzii 
heruvimilor de la intrare. 

T 
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– Să intre! rosti sec Dumnezeu, curios de 
venirea neprogramată a stăpânului Iadului.  

Coarnele lui Belzebut se arătară cu teamă prin 
crăpătura uşilor împărăteşti întredeschise.  

– Ce vrei? tună Dumnezeu din Înaltul 
Împărăţiei Sale. 

– Preaputernice şi mare Stăpânitor al 
văzduhurilor! Nu mai am cazare, nu mai am 
lemne, iar smoala o refolosesc, de a ajuns să pută 
peste poate! 

– A ajuns şi la mine un iz neplăcut! 
– Doamne, mai ia din cei care mi-au fost 

trimişi spre îndreptare, pentru că i-am schingiuit 
cum am putut mai bine, ca să-i curăţ de păcate! 

– Nu pot! Du-i la judecată în faţa Sf. Petru. El 
decide! 

– Am mai fost, dar mi i-a dat înapoi. Mi-a spus 
să nu-l mai deranjez! 

– Bine, bine! Mergi la treburile tale! îi spuse 
Dumnezeu cu amărăciune în glas. 

Jumătate din maldărul de hârtii erau de la cei 
care credeau că-şi ispăşiseră pedeapsa. Cereau 
plecarea din Iadul care devenise suprapopulat.  

– Să vină la mine Sf. Petru! zise El cu gravitate. 
Căpetenia heruvimilor îl şi trimise pe mesager să 
trâmbiţeze voinţa Domnului. Răvăşit, cu părul în 
neorânduială, năclăit de truda judecăţii, Sf. Petru 
veni de îndată în faţa Stăpânului Cerurilor.  

– M-ai chemat Doamne? îngăimă el cu glasul 
stins şi cu genunchii lipiţi de pardoseala încăperii. 
Dumnezeu nu-i răspunse imediat. Ştia că timpul 
avea să macine şi ultimele rămăşiţe de voinţă. 
Trebuia să-l facă să înţeleagă odată pentru 
totdeauna, că nu e bine ceea ce face. 

– Ţie îţi place ce se întâmplă în Iad? 
– Dar ce se întâmplă Doamne? îl întrebă Sf. 

Petru cu o seninătate, ce dovedea lipsă se interes.  
– A fost la mine Belzebut! Nu mai are cazane. 

Nu mai are lemne şi smoala o refoloseşte de 
câteva luni.  

– Păi, să-i mai dăm altele! 
– De unde? I-am dat lui Sf. Ilie mai toate 

rezervele pentru ca să-şi ia fulgere performante la 
carul său ceresc.  

– O, Doamne, mă cutremur, dar nu pot face 
altfel! 

– Nu poţi, sau nu vrei? tună Domnul, vădit 
supărat.  Sfântul Petru nu-i răspunse. Ar fi vrut să 
fie nevăzut, dar cum puteai să fii invizibil în faţa 
Domnului? Aşa că lăsă şi el o vreme să treacă 
timpul, să netezească furia Domnului, ca să-l lase 
să se ducă la treburile sale. Degeaba! Vocea lui 
Dumnezeu tună imperturbabil. 

– Dai cheile lui Iisus şi te duci să faci dreptate 
pe pământ! Dar să ştii, că judecata ta nu va fi 
definitivă, Iisus va avea ultimul cuvânt. 

* * * 
Un vuiet puternic coborî din înalturi. Nori 

negri acoperiră faţa soarelui. Tunete şi fulgere 

nemaivăzute înspăimântară suflarea pământului. 
Părea că o urgie nemaiîntâlnită era să se prăvale 
peste toate vieţuitoarele lumii. Iar când carul Sf. 
Ilie se opri în Piaţa Sfatului Dreptăţii, coborî Sf. 
Petru. Sf. Ilie se ridică la cer, strângându-şi 
fulgerele ucigătoare, lăsând lumina soarelui să 
ajungă iar pe pământ. 

Regi şi împăraţi se închinară în faţa lui, 
recunoscându-l. Aşa ceva nu se mai întâmplase. 

– Am venit să  judec aici pe pământ, în faţa 
voastră! Am să îndrept legile strâmbe şi am să vă 
judec pe fiecare după gândul sau fapta sa! 

– Şi după gând? mormăi unul dintre capii 
bisericii creştine. 

– Şi după! Nu scrie aşa în cărţile sfinte? bubui 
Sf. Petru. Capetele mărimilor se aplecară fără să 
crâcnească. Un tron uriaş, pe potriva importanţei 
Marelui Judecător, fu instalat în cel mai important 
loc din lumea creştină. Prin faţa Sf. Petru începură 
a se perinda mii şi mii de fiinţe gata să se ridice la 
cer și să fie repartizate în Rai sau Iad. Şi cum Iisus 
nu avea darul de a citi gândurile Sfântului Petru, 
acesta hotărî să dea fiecărui suflet câte o 
adeverinţă din care să rezulte locul potrivit  după 
greşeala comisă.  Cum avea mâinile încă rănite, cu 
sângele şiroind de pe urma piroanelor ce-i 
străpunseră încheieturile, Iisus îşi chemă măicuţa 
să-l ajute. Ea îi citea repartiţia sufletului ce i se 
înfăţişa la picioarele învelite cu o pătură. Din când 
în când, când nu era nimeni să-i vadă, Maica 
Domnului îi ridica pătura şi-i ştergea sângele ce-i 
curgea din picioare. Curând, numărul celor iertaţi 
de păcate de către Iisus cel bun şi milostiv, umplu 
din nou tăriile raiului, iar când şi Sf. Petru îi 
repartiza suflete noi tot către Rai, Dumnezeu s-a 
trezit iar cu o solicitare de audienţă de la 
Scaraoțchi.  

– Ce mai vrei? tună Domnul. 
– Doamne, nu mai vreau nimic! O mulţime de 

cazane sunt goale şi tu Doamne, trebuie să ştii 
astea. Nu mai am fochişti iar calupurile de smoală 
s-au întărit  în cazanele de sub care s-a stins focul! 
De aceea rogu-Te Doamne să-mi dai nişte fochişti 
prin transfer din Rai! 

– Asta-i bună! Când era Sf. Petru, te plângeai 
că băgai prea mulţi într-un cazan, iar acum cu Iisus 
ai cazanele goale. 

– Păi dacă şi Sf. Petru îi trimite de frica  Ta tot 
în Rai, iar Iisus i-a repartizat pe toţi cei ispăşiţi de 
la mine tot în Rai, de unde Doamne să mai am 
parte de cele trebuincioase împărăţiei mele? se 
plânse Scaraoțchi cu glas prefăcut. Dumnezeu îşi 
sprijini capul pe braţul stâng. Barba albă îi atârna 
până de dincolo de genunchi. Bătu din sceptru cu 
furie.  

– Du-te în împărăţia ta şi fă-ţi treaba! 
Belzebut dispăru înspăimântat. Niciodată 

Dumnezeu nu s-a  înfuriat în faţa unui slujbaş, cu 
atât mai mult în faţa lui. 



26 vol. 32,  213-216| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2022 

 

– Cheamă-l la mine pe Sf. Ioan Gură de Aur! 
zise El heruvimilor, ce-i vegheau în permanenţă 
existenţa. Ştia că Sf. Ioan era de departe un 
înţelept şi un mare iubitor de adevăr. Trebuia să ia 
o măsură extremă. Să-l dea afară pe Sf. Petru din 
orice dregătorie.  

– M-ai chemat Doamne? 
– Da Ioane! Te ştiu înţelept şi cu un grai blând 

şi dulce. De aceea îţi spunem Gură de Aur! Cred că 
porunca mea va fi mai lesne înţeleasă de Sf. Petru, 
care n-a înţeles să se îndrepte. A intrat frica în 
oasele lui şi mă îngrijorează. Şi dacă la poarta 
Raiului îmi izgonise toate sufletele în Iad, acum am 
ajuns să dau prin transfer Iadului suflete din Rai, 
pe post de fochişti. Pe fiul meu nu-l pot pedepsi, el 
a luat pe umerii săi, păcatele întregii lumi şi 
sângerează şi astăzi. De aceea, îţi poruncesc, să-l 
faci pe Sf. Petru să înţeleagă, pas cu pas, că nu mai 
am nevoie de serviciile sale! Ia-l pe Sf. Ilie şi du-te 
pe pământ  şi spune-i asta. 

– Şi o să rămână şomer? Ar fi primul sfânt 
şomer! rosti cu blândeţe Sf. Ioan. 

– Ghinion! Şi sfinţii trebuie să dea socoteală 
pentru păcatele lor! Altfel cum s-ar mai fi 
îndreptat vreodată? tună Domnul. Sf. Ioan se 
retrase de-a-ndăratelea, având capul plecat. Era 
riscant să mai continue dialogul cu Dumnezeu. 

 
* * * 
 
Vestea îl copleşi pe sf. Petru. De măreţia 

chipului său de judecător al lumii se alesese praful. 
Se aşeză la un rând întâlnit în cale, cu sacoşa din  
fire împletite în mână. Dimineaţa venea laptele şi 
iaurtul şi trebuia musai să apuce şi el două 
borcănele de iaurt. Dacă s-ar fi terminat, ar fi ajuns 
la capătul puterilor. 

– Stai maică  la rând? îl boscorodi o bătrână 
zăngănind din borcanele de sticlă aduse la schimb. 
Pentru că aşa era, dacă nu aveai borcane la 
schimb, vânzătoarea se uita chiorâş şi te aştepta 
să-ţi iei angajamentul că ai să i le returnezi. Sf. 
Petru nu-i răspunse. O lăsă să-i treacă în faţă, 
aşteptând răbdător, să se deschidă alimentara. 
Când s-a deschis, un murmur surd a cuprins 
mulţimea de la un capăt la celălalt al cozii. Mirosea 
a mişcare. De undeva, de nicăieri, două ţigănci cu 
câte un dănciuc în braţe s-au înfipt direct în 
fruntea cozii, cerând nici mai mult nici mai puţin 
decât cinci litri de lapte şi zece borcănele de iaurt. 
De sub pestelca înflorată, una dintre ele a scos un 
pumn de bani soioşi imprimaţi cu chipul lui Tudor 
Vladimirescu.  

– Stai la rând cucoană! îi zise bătrânica. 
– Cucoană-i mă-ta! Iar la rând nu stau pentru 

că am un copil în braţe! ricană ţiganca zgâlţâindu-
şi puradelul, care începu să urle.  

– Nu-ţi dau decât doi litri de lapte şi patru 
borcănele! îi zise vânzătoarea. 

– Dar de ce fa? Tu nu vezi că suntem surori la 
ghiuluri ! îi zise piranda făcând aluzie la 
asemănarea izbitoare a bijuteriilor de aur turcesc, 
ce strălucea pe mâinile lor. Restul cozii era 
resemnat. Se obişnuiseră oamenii şi cu raţia şi cu 
tupeul ţiganilor şi cu pierderea timpului la coadă 
în ploaie sau în zăpadă. Scăpau de ţigani numai 
când era gerul mare, viscolul tare sau căldura 
insuportabilă. Atunci  comoditatea ţigăncilor le 
făcea să nu mai vină cu obrăznicie în capul cozii.  

Sf. Petru începu să înţeleagă pe propria-i piele 
cum era să fii egal cu toţi în faţa Domnului. E drept 
că unii „erau mai egali decât alţii”, dar şi aici tot în 
numele conceptului egalităţii se lucra. Cu două 
persoane înainte de a-i veni rândul, iaurtul se 
terminase. 

– Lua-v-ar dracul! zise baba târşindu-şi 
picioarele betege prin faţa alimentarei. Sf. Petru se 
mulţumi cu o sticlă de lapte. Atât era raţia pentru 
o persoană pe zi. Vânzătoarea i-ar fi dat mai mult 
simpaticului bătrânel dacă ar fi avut ambalaj la 
schimb. N-avea.  

– Următorul! zise vânzătoarea privindu-l pe 
bătrân cu o urmă de regret în suflet. „Dar dacă nu 
mi-a cerut? îşi găsi ea repede alinarea, fără să se 
întrebe ce era de capul bătrânului. Abia mai târziu, 
după ce se obişnuise cu venirile lui matinale, 
începu să se întrebe, de ce nu-i cerea încă o sticlă 
de lapte, mai ales că-i adusese de fiecare dată 
ambalajul. Dar nu-i cerea. Venea cu o faţă tristă, ce 
te deprima. Vânzătoarea începu să întrebe în 
stânga şi-n dreapta. Nimeni nu putu s-o 
desluşească. Au aflat că dormea în curtea unei 
biserici. Ar fi vrut să discute cu parohul despre 
bătrânul acela cu faţa luminoasă. Dar preotul 
refuza orice dialog. Era încă înspăimântat. Făcuse 
destulă puşcărie după ce fusese prins ascultând la 
radio Vocea Americii . Aşa că zvonurile au dispărut 
uşor, uşor aruncând în derizoriu existenţa 
bătrânului cu înfăţişare de patriarh. E adevărat că 
barba era mai colilie şi că straiele erau roase şi 
decolorate de timp. Dar mersul îi rămăsese la fel 
de impunător. Din când în când tăia lemne la 
biserică sau prin vecini, fiind răsplătit de cele mai 
multe ori cu bani. Părintele îi dădea din colivele 
credincioşilor. Uneori, bătrânul era zărit prin 
curtea spitalului, sprijinind bolnavii în mersul lor 
anemic pe alei. Alteori era zărit prin cartierul 
zarzavagiilor cărând apă cu căldarea într-un ritm 
constant. Părea neobosit.  

– Ai tăiat lemnele? îl întrebă prelatul pe 
bătrân. 

– Da părinte, dar mai tai! zise el apucând 
toporul. Se simţea sfârşit. Nu mai avea putere. I se 
părea că preotul întinsese prea mult coarda. Nu se 
aşteptase la atâta chin.  

– Lasă toporul, m-am gândit să facem un sfat 
al bătrânilor, al înţelepţilor, să judecăm împreună 
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păcatele acestor muritori, îl surprinse popa. Sf. 
Petru îşi arăta mirarea. 

– Iarăşi judecată? 
– Ce nu-ţi convine? Nu şti că oricum vor fi 

judecaţi de Sf. Petru? îi zise părintele. 
– Ba nu, acum vor fi judecaţi de Fiul Domnului. 

Sf. Petru a fost izgonit şi se află în faţa ta. 
– Cum? Faci un mare păcat dacă te dai drept 

Sf. Petru.  
– Eu chiar sunt! Dar am tăcut, să nu produc 

tulburare printre muritori! 
– Şi atunci, de ce nu-i judeci aici pe pământ, pe 

muritori? 
– Pentru că m-am săturat să tot judec. Dacă-l 

supăr iar pe Dumnezeu? 
– Voi fi alături de tine! Te voi ajuta atât cât 

pot. Am învăţat multe din cărţile creştine, mai ales 
de când am fost închis la canal.  

– Şi de unde ştii dacă-l nu-l vom mânia pe 
Domnul? 

– Sfintele Scripturi îmi vor fi mereu alături.  
– Să nu uiţi asta! Şi să nu mă laşi să mă 

depărtez pe căi greşite în judecăţile mele. Preotul 
se retrase cu o smerenie în gesturi şi pe chip cu 
greu stăpânită. A doua zi era sfârşitul Postului cel 
Mare. Enoriaşii aveau să vină să se spovedească şi 
să se împărtăşească. Într-adevăr, când credincioşii 
s-au dus la uşa altarului, aşa cum se obişnuia, au 
dat de un bătrân cu o barbă lungă şi albă, ce şedea 
pe un scaun de parcă n-ar fi fost pregătit să le ierte 
păcatele. Din spatele lui, preotul îi îmbărbăta, 
spunând: 

– Este Sf. Petru şi a pogorât printre noi să ne 
ierte de păcate. Apoi, enoriaşii îşi rosteau cele 
cuvenite drept răspuns întrebărilor rostite de cel 
ce-şi spunea că ar fi Sf. Petru.  

– Dumnezeu să te ierte, pentru că eu te-am 
iertat creştine! îi asigura bătrânul făcând semnul 
crucii, lăsându-se sărutat pe mână. Evlavioşii, 
după ce ieşeau în curte, erau buimăciţi. 

– O fi Sf. Petru, cumetre? îi zise una vecinului 
cu care păcătuise de nenumărate ori, bucuroasă că 
a fost iertată.  

– Nu ştiu fa! Zi bogdaproste că te-a iertat. Că 
eu nu mă duc să mă spovedesc. Mi-e frică să mint! 
zise el făcând aluzie la faptul că ea îi ascunsese 
bătrânului păcatul. Cum, necum, vestea se 
răspândi cu iuţeală. Noaptea îl prinse pe bătrân 
blagoslovind şi iertând în stânga şi în dreapta.  

 
* * * 
 
Iisus se trezi chemat în faţa Domnului mai 

repede decât s-ar fi aşteptat. Mergea cu greutate, 
lăsând în urma lui picături de sânge.  

– M-ai chemat Tată? 
– Da fiule! Îmi dau seama că am greşit 

punându-ţi pe umeri povara judecăţii. Tu ai doar 
simţământul jertfei. Tu nu ştii să desluşeşti răul de 

bine şi-i consideri pe toţi asemenea ţie, luând pe 
umerii tăi povara păcatelor tuturor.  

– Păi, nu asta mi-ai spus Doamne? Nu de asta 
m-ai lăsat să fiu jertfit?  

– Da, fiule, dar a devenit Raiul suprapopulat, 
iar Iadul mai are puţin şi-şi dă duhul. Nici 
aranjamentul cu Scaraoțchi de a transfera din 
când în când nişte fochişti nu-mi mai convine. E 
din ce în ce mai greu să găsesc înţelegere. Tu n-ai 
cum să mă înţelegi! 

– Porunceşte, Doamne! 
– Apoi o să te iau iar de-a dreapta mea, ca fiu 

al meu, să te ajut atât cât o să pot, pas cu pas, să 
duci povara păcatelor lumii! 

– Cum spui, Doamne! 
– Apoi aşa spun! Şi  s-o scutesc şi pe Maria de 

chinul grijii rănilor tale.  
–. Şi o să-l chemi pe Sf. Petru înapoi? îl întrebă 

Iisus cu speranţa împăcării veşnice din sufletul lui.  
– N-am încotro! Aşa am rânduit eu lumea. 

Cred că a învăţat şi el câte ceva de pe urma 
izgonirii.  

– Cum spui tu Tată! 
Dumnezeu îl privi cu blândeţe. Întotdeauna a 

încercat să-l aibă lângă El, întotdeauna a încercat 
să-i uşureze povara nefiind convins că a putut să 
facă cu adevărat mai mult pentru asta. Şi apoi 
începuse să se simtă singur. Şederea lui Iisus în 
locul Sf. Petru, l-a făcut să simtă singurătatea. Ştia 
sigur că Belzebut avea să se bucure. Dar nu ştia în 
ce măsură, Petru ar fi înţeles să devină mai 
echilibrat în judecata sa. Poate că după ce văzuse 
cu ochii lui cum interpretează oamenii pe pământ 
egalitatea după chipul şi asemănarea Sa, Petru ar 
fi avut mai mult discernământ. Dar nu părea să fi 
așa. Umplerea Raiului cu sufletele păcătoșilor 
iertați de Pământ, putea să fie un semn că lui Petru 
i se muiaseră oasele. „Poate că i s-a făcut frică” își 
zise Domnul îngândurat. 

– Trimite după Petru, să vină la mine! îi zise 
Dumnezeu unui heruvim ce se afla prin preajma 
sa. 

Carul Sfântului Ilie sosi ca gândul. Gârbovit și 
slăbit Sfântul Petru își făcu apariția în fața tronului 
celest căutând din priviri urme de bunăvoință din 
partea Domnului. În dreapta Lui, Iisus își privea 
mama cum se pregătea să arunce apa înroșită de 
pe urma spălării picioarelor. Șuvoiul se prăbuși 
din înalturi din abundență. 

  
Studentul își duse mâinile deasupra capului, 

stârnind hohote de râs din partea colegilor de 
cameră. 

– De cine te aperi frățioare? Îl întrebă unul 
mai puțin mahmur după cheful din seara ce abia 
se dusese. 

Tânărul își scutură pletele umede de 
transpirație, vădit nemulțumit. Ar fi vrut s-apuce 
sfârșitul…. 
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Emilian MARCU 
 
 

Vor veni… 
         prietenului meu scump și drag,  
                                                 Liviu Pendefunda 

 
Vor veni de-acum popoarele de fluturi 
Să mă bea de-a dreptul din fântâni. 
Nu vor ști că apa e pământ în ciuturi 
Și că eu, ca ei am aripi și nu mâini. 
 
Peste dealuri ceața tot mai groasă 
Se va poticni de umbra mea ușor 
Ca și cum pe un morman de oasă 
Fluturii s-ar odihni de-atâta zbor. 
 
În tăcerea nopții, în lumina apei, 
Ciuturile se vor scufunda încet, încet 
Să ne ostoiască setea și-n tăișul sapei 
Să zidească-o umbră suplă de ascet. 
 
Vor veni atunci popoarele de fluturi 
În cohorte mari de pe-un tărâm străin 
Umbra să mi-o smulgă, rece, dintre luturi: 
Le voi spune-n șoaptă: mai răbdați puțin. 
 
Anotimpurile toate vor uita să treacă 
Peste umbra mea, ca într-un zbor sfios, 
Nasturi grei de must și promoroacă 
Mă vor încheia de sus și până jos. 
 
Peste dealuri ceața grea,-ntr-o doară 
Se va poticni în umbra mea ușor 
Ca și cum de pe altarul cu odoară 
Fluturii, în taină, mă învăța să zbor. 
 
Vor veni popoare mari de fluturii 
Să mă bea de-a dreptul din fântâni 
Dar ei vor  găsi  pământ în ciuturi 
Și că  am, pe umeri, aripi și nu mâini! 
 
Setea și-o vor ostoi din umbra groasă 
Și pe rând, cu ei, m-or duce-acolo sus. 
O lumină tulbure, pe pleoape mă apasă: 
Eu de setea lor, de-acum, mă las răpus! 
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Virgil DIACONU      
 
 
 
 
           
 

Nisipul     
                            Pentru Liviu 

 

 
Nisipul intră-n oraş.  
Nu-l vede nimeni, niciodată nimeni. 
Numai ceasul din turn îl vesteşte uneori  
când un fir de nisip se rostogoleşte cu zgomot  
prin măruntaiele lui de fier, printre roţile timpului.  
 
Nisipul intră-n oraş.  
Nu-l bagă nimeni în seamă,  
ignoranţa noastră îşi face veacul în lumea ideilor.  
Numai copacul căzut lângă mine,  
cu braţele deschise lângă mine, pare să-i fi văzut chipul.  
Numai el pare să-l fi văzut faţă către faţă.  
Copacul îngenuncheat în mine. 
 
Nisipul! O armată care se apropie în linişte şi gata de luptă.  
Nici o trâmbiţă nu-l vesteşte, nici o flamură nu îl ridică la cer.  
El înaintează întotdeauna tăcut, cu războinicii şi iscoadele lui.  
Şi lasă în urmă prăpădul. Nici nu îţi ridici bine tocul  
din pasărea pe care tocmai o scrii pe cer, că pasărea  
se face pulbere. Cu zbor cu tot se face pulbere.  
Până şi visurile tale s-au făcut ţăndări.  
Nisipul! O armată tăcută, care lasă în urma ei  
pulberea cetăţilor de aur, cenuşa imperiului.       
 
Nisipul intră-n oraş şi face ultimele îndreptări: 
frânge gleznele narciselor şi ascunde sub vălul său  
surâsul leprosului. Numai pe mine mă lasă să-mi petrec  
restul de zi în braţele acestei femei cu o mie de petale…  
 
Desigur, fericirea mea are o mie de petale.  
Să nu te stingi, lumina mea! Rămâi cu mine!  
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Sudhakar GAIDHANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

My dearest brother Liviu 
 

I see you expanding like an ocean 
and drizzling along like snow clouds 

 
I see you feeding water streaming from your 

merciful heart to 
the utterly thirsty holy birds perched upon 

the peaceful cross 
 

You have scattered the roses of your verses  
on the wings of benevolent fairies 

 
Angels behaving like a wind have 

seen you hunting for the innocent stones 
escaped out of palms of disgraced persons  

 
I too have seen you many times 

washing your own heart  
using the water inside your brain 

 
From time and again your 

heart has bled for the pains suffered by others 
 

Really speaking you are not a connoisseur of brain 
but rather a connoisseur of mind 

And that explains why your own soulmate woman 
conforms to the expectations of your mind 

 

Translated from Marathi by global poet Vishwas VIADYA-India 
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Al. Florin ȚENE  
 
 
 
 
 
 
 
 

Visul  alb 
 

âinele, singurul prieten care-i mai 
rămăsese, îl lingea pe față cu un 
devotament rar întâlnit. Nenea Călin, așa 

cum îl strigau mai toți copiii din cartier, se 
ghemuise sub un teanc de cartoane acoperite cu o 
folie din plastic în gheena de gunoi care răspândea 
un miros pătrunzător de varză acră. ”Ce miros 
plăcut de sarmale “, își zise în gând, trăgând peste 
cap cartonul să nu-l ningă.Simțea că are 
temperatură.Corona virus îi intrase în trup.” Ce 
bine este. Pe frigul ăsta îm prinde bine.Dar 
dacă…am Coronavirus? Nu se poate…De unde să-l fi 
luat?!“ Patrocle se întinse lângă el, băgându-și 
botul sub labele din față, veghind cu ochii 
întredeschiși. 

De câteva zile cerul își revărsa sacul cu fulgi 
mari de zăpadă peste oraș. Se înnoptase și lumina 
lampadarului din apropiere prelungea umbrele 
copacilor până în colțul unde își făcuseră adăpost 
cei doi. 

Câinele ciuli urechile la auzul pașilor care se 
apropiau. Un bărbat venea spre gheenă aruncând 
punga cu gunoi în pubelă. 

-Iarăși v-ați aciuiat pe aci !? Mama voastră de 
derbedei! 

Nu îi răspunse nimeni. Doar Patrocle mârâi. 
Umbra omului dispăru, iar pașii afundați în 
zăpadă se îndepărtară până nu se mai auziră. 

-Lasă-l în pace! Culcă-te lângă mine să ne 
încălzim. 

Câinele se întinse în spatele lui, cât era de 
lung. Simțea căldura prietenului și nu-i mai păsa 
de fulgii mari ce se așterneau peste ei. Simțea o 
siguranță știind că Patrocle veghează. O moleșeală 
plăcută îl cuprinse ca un vis frumos. 

“- Și acum, dragi iubitori de poezie, invităm în 
scenă pe marele poet Călin Matei…, Oamenii 
aplaudară cu entuziasm. Distinse Poet vă rugăm să 
ne citiți câteva poezii din volumele 
dumneavoastră.“ 

 
Ne-a Călin adăpostit sub cartoanele umezite, 

încă, mai auzea aplauzele furtunoase ale 
spectatorilor. 

“- Dragii mei cititori, mă bucur că ați venit în 
număr atât de mare la întâlnirea cu Poezia. Așa 
cum Blaga spunea, în unul din eseurile sale, că: 
“Poetul este un donator de sânge la spitalul 
cuvintelor “, eu nu fac altceva decât să aduc lumină 
în conștiința mea care se comportă, de multe ori, 
ca și cum ar avea un tratat de alianță cu adversarii 
mei. În acest context eu am făcut din Poezie o 
armă, din succesul meu o înfrângere și din bucurie 
o suferință… Și acum dați-mi voie să vă citesc 
câteva poezii din volumul, de curând apărut, 
intitulat “Germinația cuvântului de sub zăpadă“. 
Nu își mai aducea aminte ce poeme a citit, dar 
niciodată nu are să uite poezia “Poetul “, pe care a 
spus-o pe de rost și pe care acum o murmura cu 
buzele arse de frig în urechile câinelui: 
 

 

Poetul 
 

S-a întors poetul în satul natal 
Cu toate păsările lui zburătoare 
Același râu îi aduce la mal 
Amintiri din clipe arzătoare. 
 

C 
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S-a întors poetul pe strada copilăriei 
Și e o altă adresă pe casa lui 
Bronzul toamnei sună în frunza viei 
Și galbenul scrisorilor a trecut în gutui. 
 
...Ceața timpului, val după val, 
peste nuci încet se lasă, 
prin inimile oamenilor din satul natal 
trece poetul, amintire, spre casă... 
 

„- Domnule Călin Matei, vă mulțumim pentru 
faptul că ați răspuns la 
solicitarea noastră. Vă 
mulțumim în numele conducerii 
Bibliotecii din Zătreni și al 
cititorilor noștri. Vă rugăm să 
mai veniți în mijlocul nostru. 

-Dacă mă invitați, am să 
vin cu mare plăcere.” 

Ningea intens și cartoanele 
se înmuiaseră de tot. Mirosul 
de varză acră parcă dispăruse, 
sau se obișnuise de mai bine 
de doi ani cu el. Chiar îi plăcea. 
Îi aducea aminte de Mioara 
când îi gătea varză călită cu 
cârnații aduși de la țară, de la 
socri. „Ce vremuri! Toate 
sfintele sărbători le petreceam 
acolo, în Zătreni, la socri. Dar…, 
toate s-au dus. Mioara, 
bibliotecara care m-a prezentat 
așa de frumos publicului, după 
doi ani de căsătorie, a plecat cu 
altul. Fără nici-o explicație. 
Socrii au murit și pe mine m-a 
luat valul…“ 

Se întoarse cu fața spre 
Patrocle și-l cuprinse cu 
brațele. 

“Dansam  într-un vals amețitor  pe parchetul 
bine lustruit într-o sală din București după ce am 
luat premiul Academiei. Totul se învârtea în jurul 
nostru ca într-un film tridimensional.  Era alb peste 
tot, până și în visele noastre acompaniate de 
orchestră. Rochiile femeilor, costumele bărbaților, 
până și pantofii. Mioara mă strângea în brațe, 
zâmbind gânditoare. Era în jur numai alb precum 
în tablourile lui  Bimbea, prietenul plecat de mult…“ 

Zăpada se așternuse peste toată comuna. 
Albul ștersese mizeria oamenilor. Ningea din 
belșug și plapuma albă acoperise pe cei doi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arcanele minore, K, plan astral, tus policromie 

pe carton, 1980  
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de apoi  
a unchiului 
    

oo, asta e sigur, lucrurile nu mai pot 
continua multă vreme aşa!... – Se vede 
cu ochiul liber că vânturile încep să 

bată altfel nu numai în Europa, ci şi în întraga 
lume. S i g u r  ăştia doi nu apucă Revelionul 
1991!... 
          Prin ceaţa densă a fumului de ţigară convivii 
tăceau, înclinând doar uşor din frunţi a 
încuviinţare. 
          - Ce părere ai, dragă Nikituş, de întâlnirea 
Celor Doi Mari de la Malta, de acum o lună?... 
          - Dacă i-am pune un „Y” în loc de „M”, ai zice 
că istoria de acum 50 de ani se repetă..., răspunse 
cel interpelat. 
          - Exact, dragul meu Nikituş, exact – dar într-
un aproximativ sens invers!... – Şi este imposibil 
ca acest „sens invers”, acum, să ne fie prielnic şi 
nouă!... Tot nouă! 
          - Prin producerea de efecte imediate şi 
multiplicate cum ar fi căderea Zidului Berlinului, 
aşa se pare, dragă Siminică... dar să nu 
anticipăm..., răspunse Nikituş prudent. 
          - Aaaa – uite cine şi-a făcut apariţia!... 
Cicillica, scumpulica lu’ mama!, se entuziasmă o 
tanti de la masă la apariţia puştoaicei de şase ani a 
gazdelor, un adevărat bulgăre blond. – Ce faci, tu, 
mamă?... 
          Fetiţa era încă somnoroasă, după somnul de 
după-amiază, sfârşit acum, în prag de seară. Nu se 
ştia dacă o să mai doarmă şi la noapte. 
          - Mai face fetiţa pipi-n pat?, întrebă aproape 
retoric entuziasmata. 
          - Nu, doamnă Atena, acum suntem fetiţă în 
toată firea!, răspunse lalistic cea care era de 
presupus că era mama copilei. 

         - Ptiu, bat-o-ar norocu’ s-o bată – că frumoasă 
o să mai fie! O să aveţi plin de pretendenţi la uşă!... 
Mai ales că unchiu’ o să fie – nu-i aşa – patron, iar 
fratele lui, tăticu’, asociat!... – Ptiu, ptiu!... – Ia 
arată-ne cum o să lucrezi tu la firma unchiului 
când o să fii mare!... 
          - Mai ales că până atunci, în 10 – 15 ani, 
firma o să fie dezvoltată şi cu mulţi angajaţi!, zise 
visător viitorul patron, continuând cu un fum 
prelung tras din ţigară. 
          Dacă nu ar fi fost atât de încărcată de ceaţa 
înecăcioasă şi cenuşie, atmosfera din acea 
încăpere ar fi putut să treacă drept plăcută. De pe 
bufet, casetofonul lăsa să se audă efluviile unei 
muzici plăcute şi selectate, caseta aceea tocindu-şi 
de mai multe ori cele două părţi a câte jumătate 
de oră, deşi în coşul cu casete ar mai fi fost 
destule. Aceea se părea însă că era banda cu suma 
de melodii plăcute de media convivilor. – De 
dincolo, din dormitor, se auzea vag iuitul 
caracteristic al postului de radio din München 
care auzit de mai nimeni, îşi urma emisia. 
          - Ia dă-te mai aşa, să vadă unchiu’ ce a mai 
construit nepoţica!, zise deodată viitorul patron, 
între două pauze de supt din ţigară. – Ia!... 
          Copila se ridică în picioare, cu faţa spre 
asistenţă, dezvăluind micul şantier din piese Lego, 
flancat de macaraua de tinichea şi câteva 
basculante minuscule din plastic. 
          - Vaai, ce frumos!, exclamă cineva de la masă. 
– arhitectă o să ajungi!... 
          - Ce arhitectă, că o face unchiu’ de-a dreptu’ 
ingineră!, se entuziasmă acela în faţa priveliştii. 
          - Deci, s-a bătut: în epoca de după – patron la 
o firmă de construcţii scrie pe tine!, zise gros, mai 

N 
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în glumă mai în serios stăpânul casei. – Ia să 
vedem Nikituş, ce mai ştii tu în materie de table?... 
          - Bagă de seamă, mult iubite şi stimate 
Siminică – aseară am exersat cu tablagiul 
cartierului!... 
          -  Serios? Ia, ia să vedem!... 
          ... –  Da, doamnă, da – astă toamnă am fost la 
Călimăneşti!... Ce să vă spun, la hotel deservirea a 
fost cum a mai fost, dar dacă ieşeai să te plimbi în 
oraş, abia dacă găseai să bei un Cico... în ultima 
seară ne plimbam tot grupul de prieteni, am vrut 
să mâncăm nişte mici şi să bem câte o bere dar ce 
– am găsit?... – Se poate, doamnă, era ultima seară, 
să nu găseşti să bagi ceva în gură?... 
 

 
Astrocite 1, tus policromie pe carton, 1976 
 

         - Da, domnule Midy, aşa e, îşi bat joc de noi 
iar noi – nimic!... – Parcă nu ne-a mai rămas 
altceva de făcut decât să ne întindem pe jos şi să 
murim... 
          - Şase-şase – poartă-n casă!... Da’ n-ai cum să 
ieşi!... Gheaţă la mal!... Astea şade! – Să-ţi dau 
ziaru’ să nu te plictiseşti?..., se auzi dinspre 
canapeaua unde se juca o încinsă partidă de table. 
          - Da’ o poezie nu ştii? – Ia să vedem dacă eşti 
bună şi la Citire!..., îşi continua chestionarea 
cineva şugubăţ de la masă. 
          Copila îşi îndreptă statura şi ridică bărbia, ca 
pentru a începe o declamaţiune: 

          - Partidului, îşi începu emoţionată tirada, 
anunţând firescul titlu. 
          - Nu, lasă, altă dată..., conchise altcineva 
dezabuzat de la masă. 
          - ...începe dansul săbiilor!, se auzi dinspre 
apriga partidă de table de pe canapea, unde sorţii 
se întorseseră. Te-ai spart la popo’ cu poarta-n 
casă şi acum vrei să fugi?... – Aha, domnu’ Nikituş, 
na, doi-unu – zar de fugă!... 
          Afară vremea continua să fie mohorâtă, dar 
caldă. Crăcile copacului de vizavi ce se agitau în 
vântul molcom şi relativ călduţ ce anunţau mai 
degrabă un debut de primăvară sau mijloc de 
toamnă – necum jumătatea lunii decembrie. 
         - La Timişoara lumea a ieşit în stradă!, năvăli 
în sufragerie cineva care ascultase buletinul de 
ştiri al radioului din dormitor. – Oamenii       s-au 
strâns în jurul casei pastorului reformat şi cântă 
„Deşteaptă-te, române!” ! 
          Cei doi participanţi la palpitanta partidă de 
table smuciră de pe canapea, luând instantaneu 
poziţia drepţi, cu faţa unul la altul. 
          - Trecem imediat la acţiune, tovarăşe căpitan 
Nikita! 
          - Grabnic, tovarăşe maior Simion! 
          - Conform procedurii, tovarăşul locotenent 
Midy va da telefon acum centralistului de serviciu, 
ordonându-i să înceapă Convocarea Generală! – 
Să-i scoată pe toţi de unde o ştii, din concediu, din 
crâşmă, din patul amantei, de sub făcăleţul 
nevestei!... – Termen – două ore! – Distribuirea 
armamentului şi a muniţiei se va face conform 
planului adoptat, personalul va pleca de îndată 
echipat de luptă pe traseele stabilite! Ne-am 
înţeles, tovarăşe locotenent? 
          - Am înţeles! 
          - Părăsim prezenta locaţie în cinci minute! – 
Executarea!  
          Şi chiar aşa se întâmplă după ce tovaraşul 
locotenent Midy efectuă apelul telefonic ordonat: 
după exact cinci minute. 
 

 
Astrocite 3, tus policromie pe carton, 1976
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 
 

Să scuturăm 
salcâmii 

 

 
rin ușa întredeschisă a magazinului 
alimentar, stau să intre două femei. 
Niciuna tânără. Diferență de vârstă, 

diferență de port. Una cu haine de oraș, cu părul 
aproape cărunt, coafat în vechiul stil „permanent”. 
Cealaltă, mai mică, mai slabă. Mai timidă, cu un 
batic înflorat, legat cuminte sub bărbie. De emoție 
sau de oboseală după urcarea câtorva trepte largi, 
dar destul de înalte, se sprijină tremurând de 
brațul celeilalte. Mamă și fiică. Surori. Rude. Nici 
nu contează. Ușa o deschid eu, voind să ies. Fac un 
pas într-o parte și le las loc să intre. Magazinul de 
cartier, copie redusă în dimensiuni, ca multe altele 
ce împânzesc orașul, păstrând numele tatălui – 
sau al mamei – din care s-au născut, ce se lăfăie pe 
spații imense la periferie, ca zidurile de apărare 
ale cetăților de altădată. 
 

Era cald, prea cald în acest aprilie atipic și, în 
drum spre librăria care nu era prea departe, m-a 
tentat răcoarea sigură dintre rafturile pline. Nu 
voiam să cumpăr nimic anume, dar, iată ispita în 
stare pură, cum îți intră fără voie în sacoșă. 
Magazinul, cum spuneam, de dimensiuni reduse, 
putea să pară imens unei persoane care a crescut 
și îmbătrânit lângă vechile magazine sătești. 
Cinstiți să fim, dacă niște ani în urmă, aproape 
treizeci, oricare din noi am fi intrat aici, am fi 
crezut că intrăm într-un vis. 

 
Aproape de intrare, la doi trei pași, casele de 

marcat sunt păzite de un gardian care stă de obicei 
pe un scaun mai înalt, de unde supraveghează tot 
ce cuprinde cu ochii. Este, aș zice un post 
privilegiat. În alte magazine gardienii circulă 
continuu prin spațiul dintre ușă, casele de marcat 
și cutiile metalice în care cumpărătorii își lasă 
produsele luate din alte locuri. 

Gardianul, este de data aceasta, un bărbat 
tânăr, îmbrăcat într-un costum închis la culoare. 
Magazinul nu este aglomerat. Nu ocupă nimeni 
spațiul de doi trei pași, pe care privirea îl străbate 
într-o secundă. Femeia în vârstă a văzut drept în 
față bărbatul acela pe care, probabil l-a confundat 
cu vreo persoană importantă. Vreun șef, ceva. Sau, 
doar o persoană care nu se pierdea în mulțimea de 
pe stradă. Ca și cum s-ar fi întâlnit cu un om 
singur, mergând pe o străduță din sat. Și bunul 
simț, n-a lăsat-o să treacă pe lângă el, prefăcându-
se că nu-l vede. Vocea ei, mai puternică decât îi 
părea firea, s-a auzit clar: 

– Hristos a înviat, maică! 
 
Am tresărit ca și cum mânerul metalic al ușii 

de care țineam încă, a fost străbătut de curentul 
unui fulger căzut în apropiere. Spre rușinea mea, 
glasul preotului rostind chemarea la lumină în 
miez de noapte, nu m-a cutremurat la fel, 
estompat de mulțimea înghesuindu-se să „ia 
lumină” doar de la lumânarea preotului. După 
care, vestirea Învierii și repetarea Adevărului nu 
mai era o taină, ci un spectacol al unei mulțimi, a 
cărei foame a fost potolită un timp. 

 
La fel de surprins, gardianul a tresărit si el, 

răspunzând așa cum se cuvine: 
– Adevărat a înviat! 
 
Ciudat era faptul că trecuseră aproape 

patruzeci de zile de la sărbătoarea Paștelui. 
Oamenii nu se mai salutau de mult cu acelea: 
Hristos a înviat! care era pe buzele tuturor în 
primele zile, urmând răspunsul: Adevărat a Înviat! 
cuvinte care, conform datinii se rosteau până în 
ziua Înălțării, când se spunea: Hristos s-a înălțat!  

P 
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Rostirea aceea, aproape uitată , venind peste 
căldura nefirească de început de mai, după un 
aprilie la fel de fierbinte, a căzut ca o bruscă 
aducere aminte a copilăriei, a mirosului de tămâie, 
de cuișoare și zambile, învăluind mirajul 
necercetat, puritatea crudă, luminată de flacăra 
lumânărilor de ceară curată. 

 
Am ieșit pe ușa magazinului ca pe poarta 

dintre două lumi. Am mers pe sub umbra iluzorie 
a câtorva castani mutilați și aproape uscați din 
fosta Grădină Publică, al cărui natural a fost 
amputat și înlocuit cu proteze hidoase și inutile 
Intru repede în librărie, ca să nu mai văd cuburile 
maronii, total inestetice, care se pretind în 
viziunea nu știu cărui arhitect, spații comerciale și 
care rămân goale, cu toate licitațiile organizate 
pentru ocuparea lor. În librărie este răcoare. Și 
liniște. Aici nu se înghesuie lumea. Nu sunt cozile 
acelea de nemulțumiți din magazine care spun că 
se înaintează prea încet, chiar și când se adună 
doar cinci, șase persoane. Ei, nici cozile nu mai 
sunt ce erau odată! 

 

 
Spatiu si timp, guase pe carton, 1976 

 
La intersecția a patru străzi mai lăturalnice, 

unde nu s-a amenajat încă un sens giratoriu, se 
aude slujba de duminică, potențată prin stația de 
amplificare, vălurind aerul cu miros de salcâm 

înflorit. Deja? Așa repede? Mă așez pe o bancă la 
umbră și ridic ochii spre cer, acolo unde știam că 
se împletesc de mulți ani coroanele arborilor 
purtători de nostalgii biblice. Nu trebuia s-o fac. 
Așteptam albul pur al florilor, profilat pe cerul 
albastru, așa cum știam că arătau salcâmii înfloriți, 
care rezemau dealul din spatele casei copilăriei 
mele. Din nu știu care motiv, probabil să fi fost o 
specie de salcâmi mai altfel, tecile uscate ale 
florilor de anul sau anii precedenți împestrițau 
florile, siluindu-le puritatea. Ceva ce era pe cale să 
închege clipa aceea în memorie, s-a sfărâmat ca o 
oglindă în care cineva a aruncat o piatră.  

 
Cobor privirea pe cartea din brațe. Nu o 

luasem întâmplător de la librărie. Citesc pe ultima 
copertă, fragmentul ales de autor sau de editor. 
Știu, de obicei o carte începe cu prima pagină. 
Trișez puțin. Sper să mai prind ceva din minunea 
ce tocmai fusese gata să ajungă și pentru mine, 
clipă: 

 
…toată lumea cântă un imn de genul „Isus e 

prietenul meu”. Doamna drăguță, care vede de 
Elodie, fata trisomică, asigură acompaniamentul la 
chitară și, fiindcă e un imn vesel, fiecare începe să 
bată din palme, din picioare, să se bâțâie ca într-un 
bar de noapte. Cu toată bunăvoința din lume, nu mă 
pot asocia unui moment de un atât de intens kitsh 
religios. Fredonez vag cu gura închisă, și mă las ba 
pe un picior, ba pe celălalt, așteptând să se termine. 
Deodată, lângă mine, Elodie țâșnește într-un soi de 
farandolă. Se proțăpește în fața mea, zâmbește, 
ridică brațele spre cer, râde de-a binelea, mă 
încurajează din priviri și este atâta bucurie în ochii 
ei, o bucurie atât de nevinovată, de plină de 
încredere, de abandon, încât încep și eu să dansez 
precum ceilalți, să cânt că Isus e prietenul meu. Îmi 
dau lacrimile și așa, cântând, dansând, uitându-mă 
la Elodie care, de acum, și-a ales un alt partener, 
sunt obligat să admit că în ziua aceea, pentru o 
clipă, am întrevăzut ce este Împărăția cerurilor” 

(E. Carrere, Împărăția cerurilor) 
 
Și mie mi-au dat lacrimile, doar că nu de 

bucurie. Gândul mă înțepa cu spini întunecați, și 
durerea dădea să strige: De ce nu scuturăm 
salcâmii? Dar eram singură, nu avea cine să mă 
audă. Și, chiar dacă ar fi trecut cineva întâmplător 
pe acolo, probabil s-ar fi uitat la mine cu 
nedumerire și m-ar fi ocolit cu teamă. Ce era de 
înțeles aici? Cine să stea să asculte ce voiam să 
spun printr-o frază care aparent nu avea logică? 
Dar, înainte de toate, aș fi fost în stare să explic? 
Consolare sau nu, strâng în brațe cartea pe care 
autorul o încheie după o trudnică și imensă 
căutare, doar cu două cuvinte: Nu știu.  



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 37 

 

Mara POPESCU VASILCA  

 

 

 

 

Revederea 

oar că săracul de el, nu a avut noroc. 9S-a 
însurat la oraș, cu mine, fata unui 
contabil, cam urâțică, cam boccie, dar eu 

cred că nu mai e nimeni ca mine. Așa îmi spunea 
mama nu sunt persoane urâte. 

Pe Valentin îl întâlnisem de câteva ori pe la 
biblioteca universității, stătea mereu deoparte. 
Așa făcea și când eram mici și ne jucam, el nu se 
prea băga printre noi, mai mult privea. Cine știe la 
ce se gândea. Mai ales după ce mă pupase după 
copacul din fața curții… Doamne, ce mici eram! 

Până într-o zi, când îl văd pe o bancă în parc, 
singur. Mă așez așa, ca din întâmplare. Are o carte 
de poezii în mână. Îl recunosc, doar că acum 
crescuse și e al naibii de frumos. 

-Ia te uită, mai sunt și studenți mediciniști 
romantici, zic, în timp ce mă uit pe coperta cărții. 
Mihai Eminescu, Poezii. Nu credeam că voi sunteți 
sensibili, sentimentali, că vă plac poeziile. Tonul e 
glumeț. Mă așez lângă el, mă prezint. 

-Eleonora. Eleonora Pascu. Valentin se ridică, 
mă privește uimit, scoase șapca și îmi ia mâna. 
Așteptam să fie sărutată. El doar o apropie de 
buze, dar nu o atinse. Eu rămân dezamăgită. Aș fi 
vrut ca el să o sărute și eu să-l fac supusul meu, pe 
loc. 

-Valentin Vlase, student la medicină anul IV, 
medicină generală. Dumneavoastră? Eu încep să 
râd, mă ridic, mă așez în fața lui, îl apuc de mână 
și-l trag spre mine, aproape. Rămâne surprins de 
gestul meu. 

                                                 
9 Fragment din romanul Nora in cautatea identitatii 

 

-Nu mă mai cunoști? Sunt eu, Eleonora, ne 
jucam de-a v-ați ascunselea când veneam la bunici, 
la țară. Sunt Nora. Se uită de parcă nu prea își mai 
amintește de mine, sigur, crescusem amândoi, da 
ceva, ceva, mai rămăsese din trăsăturile noastre 
de copii. 

-Domnișoara Eleonoraaaa!! spune mirat, 
privindu-mă mai atent. Pare că destinul a scos-o în 
calea lui, ca să plătească pentru sărutul nevinovat 
de când erau copii. 

– Hai, lasă gluma. Spune-mi Nora, dacă vrei să 
fim prieteni. Ce zici? 

 Eu, care sunt timid, nu mai văd și nici nu mai 
aud bine. Scutur capul, scot șapca, îi iau mâna, o 
ridic. Momentul devine din ce în ce mai serios. 
Sesizez culoarea albă, pielea frumoasă, fină, forma 
delicată, cu degete lungi. O privesc, apropii buzele, 
închid ochii ca să pot înțelege cât e de important 
momentul care mi se oferă, odată cu sărutul 
mâinii unei domnișoare. E pentru prima oară. O 
mai sărutam eu pe a mamei, dar senzațiile sunt 
diverse. Mă simt emoționat. O fi pentru că e pentru 
prima dată. Eleonora închide și ea ochii. Rămân cu 
gura lipită de mâna ei, moale și fină. Apoi o las 
ușor, de parcă aș fi vrut să o fac să creadă că o voi 
mai face și altădată. O privesc, de unde era 
îndrăzneață, cu gura mare, devine tăcută, mă 
privește, atât, mă privește cum mă înroșesc, am 
obrajii roșii. Mintea se învolburase. Poate că mă 
pregătea să știu dacă domnișoara din fața mea îmi 
va da bucurie sau bătaie de cap. 

-Bine te-am regăsit, Valentin! îmi spune 
bucuroasă. 

 

 

D 
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A zecea arcană minoră, plan terestru tuș policromie pe carton, 1981 

Rămăsesem cu volumul de poezii ale marelui 
Eminescu în mână. Eleonora mă trage lângă ea, 
ușor, îmi spune: 

-Hai să facem un joc. Eu am să deschid cartea. 
Văd la ce poezie nimeresc. Vedem dacă ne place și 
dacă se potrivește, pentru noi. Ce zici? 

-Cum să se potrivească? întreb nedumerit. 

-Uite așa bine, hai să vedem, vrei? Nu mă 
slăbește cu privirea Nora, trecuse cu mine prin 
timp și întâlnirea noastră de acum e lipită de 
vremea de când eram copii, deși au trecut ani de 
când nu ne-am mai văzut. 

-De acord. Deschid cartea. Hai mai aproape să 
vezi, că doar nu te mănânc. Deschid chiar la pagina 
cu poezia Ce e amorul? Se potrivește cu noi, 
suntem tineri, chiar că nu știm ce e. Începe să 
citească cu glas divin, încet: 

Ce e amorul? E un lung 
Prilej pentru durere, 
Căci mii de lacrimi nu-i ajung 
Și tot mai multe cere. 
  
De-un semn în treacăt de la ea 
El sufletul ți-l leagă, 

Încât să n-o mai poți uita 
Viața ta întreagă.” 
 

Nora se oprește, brusc. 
-Valentin, de ce spune marele Eminescu, că 

amorul e un prilej pentru durere? 
-Nu prea știu, eu cred că ar trebui să ne 

bucure. 
-Crezi că se referă la lacrimi de tristețe? 
-Cred că da, de tristețe atunci când nu suntem 

înțeleși, Nora. 
-Oare ce vrea să spună, că sufletul ți-l 

leagă? Cum să-l lege, Valentin?    

-Nu prea știu. Atenția mea a fost direcționată 
pentru studiu, cu dragostea stau mai prost, 
răspunse timd Valentin. Hai să facem o înțelegere. 
Mai sunt cinci strofe. Pentru început, ajung astea. 
La următoarea întâlnire, mai citim două până când 
o terminăm. Să vedem dacă are rost să ne 
cunoaștem sau dacă se potrivesc pentru noi. Ce 
zici? 

-Da, răspunde Nora. Se ridică, aleargă pe după 
copacii din spatele băncii, pare că e fetița de 
atunci, de când eram copii. Îmi amintesc acum de 
ea, de chicotele noastre și de cum scuipam în 
palmă ca să batem locul plecării și cel al 
întoarcerii.'' 

 
A zecea arcană minoraă plan astral tus policromie pe carton, 1981
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Dorel VIȘAN 
 

 
 

155. Sînt pui  
căzut din cuib... 
O cîntare a neputinţei 

 
 

Un colţ s-a desprins din speranţele mele 
şi s-a prăbuşit peste sufletul meu, strivindu-1, 
aşa cum piatra striveşte o sămînţă. 
Zadarnic în neputinţă mă vaiet şi strig către Tine, 
căci nu înţeleg de ce Te prefaci că nu mă auzi (?). 
Caută spre mine cînd Te strig, Doamne, 
căci sînt părăsit şi sărac 
iar duşmanii mei sînt fără de număr... 
 
Sînt pui căzut din cuib în iarba udă,  
zadarnic trupu-mi firav se zbate şi asudă  
cînd mă pîndesc din tufe, cobe glasuri de iudă.  
Degeab'-ai mei mă-ndeamnă cu-aripi fîlfîitoare  
să mă ridic în aer, că nu mă simt în stare!  
A' mele crude aripi de puf şi de cotoare  
le folosesc prin frunze ca bonturi de picioare  
şi sînt la îndemîna oricărei tîrîtoare... 
 
Doamne, nu-mi tot pomeni 
de păcatele tinereţilor mele 
şi nu-mi tot pomeni de neştiinţa mea, 
fă-mă să nu fiu ruşinat şi de rîsul vrăjmaşilor mei. 
Căci n-am stat pe scaun în adunarea deşertăciunii 
şi nu m-am cîrdăşit cu cei ce viclenesc. 
 
Fă-mă să cred, Părinte, că totul durează,  
că toate-n lumea asta au numai început, 
că sufletu-mi strivit 
se va întoarce irăși, odată și odată, 
în cuibul mamei mele din care am căzut... 

 
Cluj-Napoca, 1 februarie 1999 
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156. Cu silnicia mă îmbrac... 
Un nou cîntec pentru libertate 
 
 

Cu silnicia mă îmbrac, Cerescule Tată,  
şi paşii mi se poticnesc pe calea dreaptă  
ce duce către Tine,  
în altă parte caut şi străbat  
cărările ce le-ai zidit în mine... 
 
Plăpînd şi rătăcit mi-e gîndul, 
iar mintea-i fără minte 
pe lîngă patima ce mă cuprinde... 
 
Cînd libertatea păcatelor mele  
din pajiştea-nflorită  
spre mlaştini îmi întoarce turma  
şi pînă la ceruri gura mi-o înalţă  
şi limba-mi încearcă ascunse ţinuturi  
căzută-n minciună în lene şi-n furturi. 
 
Nu mă lăsa, Părinte, să fac zgîrcită umbră,  
ca şi copacul ce se cheamă pin,  
ce-n ritmul morţii creşte ca şi mine  
şi-n joc potrivnic, timpul nestatornic  
îmi schimbă libertatea în suspin... 
 
Cînd duhul libertăţii-i lanţ de rob  
ce-mi leagă şi-mi împovărează gîndul,  
simt cum Te lepezi şi mă părăseşti  
şi cum iubirea urii-i lasă rîndul... 

 
Cluj-Napoca, 8-9 februarie 1999 

 
 
 

157. Durerea adevărului 

împuţinat 
În scorbură de stîncă 
aş vrea să-mi fac culcuş 
ca pasărea mărilor ce-i zice pescăruş. 
Departe de netrebnici 
să mă apere, Doamne, 
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de ură şi de răi 
lunga apelor cale 
şi negura din văi. 
 
Iar valul făr-astîmpăr  
să-mi spele întruna  
durerea sufletului meu  
că adevărul s-a împuţinat  
să-şi facă loc minciuna... 
 
Cercetează-i, Doamne, pe cei drepţi  
şi nimiceşte limba mincinoasă,  
umple cu iubire cupa săracului  
şi sfărîmă urîtul din lume,  
să se cutremure casa apucăturilor rele  
şi viforul să fie partea paharului  
celor îmbogăţiţi... 

 

Cluj-Napoca, 9 februarie 1999 

158. Am scotocit şi eu, 
Părinte 

Un cîntec despre zădărnicie 
                                                                                 Lui Tudor Dumitru Savu 

 
Cu buze fără de viclenie m-am rugat  
către Tine, Doamne, dar nu m-ai ascultat. 
 
Am păzit căi aspre să mă despartă  
de răii acestei lumi şi de vrăjmaşi. 
Am nădăjduit în dreptatea Ta,  
dar ei şi-au umplut pîntecele  
cu bunurile Tale  
şi au mai lăsat din truda mea  
firimituri şi la urmaşi... 
 
Asemenea mistreţului ce cată-n frunze ghinda  
am cercetat şi eu, Părinte, peste tot... 
Dar n-am găsit sămînţa mult rîvnită 
şi cărîndu-mi crucea înainte 
doar răvăşitul chip mi-1 vedea oglinda. 
 
Cercat-am să mă căptuşesc cu scîndură de cedru  
ca uşa sorii noastre fără ţîţe! 
Dar ca pe-un condamnat fără speranţă 
dulăii mă lătrau de la distanţă 
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şi mă pîndeau în noapte 
doar jalnice vedenii cu ochi aprinşi de mîţe... 
 
Livezuit-am, Doamne, dealul sorţii  
să-mi fac şi eu o vie,  
asemeni înţeleptului de la Baal Hamon,  
cu crezul că, în viaţă, ajunge să fii om! 
Şi sufletu-mi, chezaş, în palmă mi l-am scos  
cu rodul viei mele să fie strîns şi stors. 
Şi vinul nou să-l soarbă din vasul veşniciei,  
să-l pritocească gura şi nesătulul pîntec  
şi fiecare cupă să fie, pentru Toamnă  
şi pentru Vie, un cîntec... 
Şi iată vine toamna şi paznici cu simbrie 
leneşc de lucrul viei 
şi-n pivniţe se poartă ca tîlhari. 
M-am despuiat ca frunza măreţilor stejari,  
căci n-am păstrat nimica pentru mine  
şi roada-n întregime am dat-o la pîndari... 
 

Cluj-Napoca, 18 februarie 1991 
 

 

159. Ajută-mă, Părinte 
 Întîia rugăciune 

 
Ajută-mă, Părinte, 
precum vlăstarul viei 
din seva dealului sărac să mă hrănesc, 
să nu ucid 
ca să-mi ajungă prînzul  
şi seara să cinez  
şi numai cu lumina  
să mă îndestulez. 
 
Să-mi fie masa un altar curat  
ca tot ce-i pur  
şi simplu 
şi-n om nevinovat. 
 
Şi toate să-ncolţească  
în trupul meu  
şi inima 
floare de mac să-mi fie  
şi-un cîntec pentru Veşnicie. 
 

Cluj-Napoca, 18 februarie 1999, seara 
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160. Doamne, cu faţa plînsă. 
 A doua rugăciune 

 
Doamne, cu faţa plînsă 
mă întorc smerit spre Lăcaşurile Tale 
şi mute sînt buzele mele 
şi nemişcată este limba mea 
şi crainici muţi sînt ochii mei 
cînd îţi vestesc durerea sufletului meu. 
 
Fost-am, Doamne, şi eu, colţos şi aprig,  
dar azi mă simt ca piatra rotunjită  
de unda apelor care mă curg cu ele  
şi-umilitorul val ce mă loveşte-ntruna  
nămol băltit îmi face inima, în loc s-o spele... 
 
Întunecă, Doamne, lumina ochilor 
vrăjmaşilor mei ce nu mai seacă, 
să nu fiu de batjocura lor 
cînd simt că mă scurg ca firul de nisip 
ce-i rob mînuţei de copil ce-şi face joacă. 
Încurcă-le, Doamne, cărările 
bătute de talpa minciunii deşarte 
să nu mă vadă cînd mă risipesc 
şi mă simt într-o mie-nzecită de locuri, 
asemenea seminţelor păpădiei, 
şi nu ştiu de coaja fructului firav 
va cădea în locurile 
pe care numai Tu le binecuvîntezi, 
ca să plesnească întru Taina naşterii  
pe care numai Tu o cunoşti... 
 
Rabdă-mă, Doamne, să pot nădăjdui  
şi înveseleşte-mi inima... 
 

Cluj-Napoca, 19 februarie 1999, dimineaţa 
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161. Oare ce sînt eu, 
Doamne (?) 
O cîntare a întrebărilor 
 
 

Ce mare şi puternic eşti, Doamne, 
că eu pier înainte de a ajunge în calea Ta... 
 
Şi nu mă simt în stare  
să ridic la înălţimea genunchilor  
nici măcar un fulg căzut din aripile Tale  
care umbresc pămîntul... 
 
Un singur fir de păr din sprîncenele Tale  
m-ar ostoi ca pe-un copil ce-n faşă-1 leagă doica,  
iar privind măreţia Lucrărilor Tale  
sînt prizonier ca marea cînd se închide scoica. 
 
Ca bufniţa ce noaptea vede a cerului culoare,  
iar dimineaţa-i oarbă,  
sînt orb şi eu 
şi nu pot să dezleg misterul Tău  
şi a Luminii splendoare. 
 
Oare ce sînt eu, Doamne, să-ţi aminteşti de mine (?)  
oare ce sînt eu, Doamne, ca să mă cercetezi (?)  
de ce nu mă pot ridica deasupra speranţelor mele (?)  
şi de ce nu pot cădea mai jos de nădejdile mele (?)  
de ce-mi lovesc fruntea de stele  
ş-apoi cobor să scurm în rădăcini,  
de ce o dată sînt fructul cunoaşterii  
şi-o dată sămînţă căzută-ntre spini... (?) 
 
Te caut în munţi şi pe întinsele ape, năuc, 
iar Tu neclintit, aproape de mine, continui Lucrarea, 
cu vîntul mă baţi 
şi cu ploaia mă speli ca pe-un prunc,  
cu o mînă pe drum mă îndrepţi  
şi cu alta-mi întuneci cărarea... 
Iar gîndul plecat se întoarce la gînd  
şi cîntu-ntrebării se-ntoarce la cînt. 
Mă simt o sămînţă în pîrg  
ce cade din pom pe-un mormînt... 
 

Cluj-Napoca, 20 februarie 1999 
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162. Asemeni Elenei în veci... 
O altă Cîntare a cîntărilor 

 
Iubito, hai să împingem nebunia pînă la capăt,  
să risipim spre a ne îmbogăţi prin dar...  
Să fim sfîşiaţi 
de cei ce-n iubire-s nevrednici 
şi viaţa şi-o trec în zadar. 
Asemeni Elenei, în veci 
să îndurăm crudul blestem 
şi în necuvînt să rămînem cuvinte 
pentru cei ce iubirea şi-o tem. 
Să nu trăim ca şi gaiţa 
ce-şi uită mîncarea în cîmp îngropată, 
să înţelegem că sînt lucruri mai grave pe lume 
şi totu-i regret 
şi totu-i nimica 
şi totu-i o singură dată... 
 
Iubito, hai să împingem nebunia pînă la capăt 
să nu speriem fără rost bucuriile noastre, 
să rupem semnalul „oprire” 
şi-n locu-i să batem ţăruş cu „liberă cale” 
spre umbrele munţilor mute. 
În doi să străbatem lumina 
şi clipa 
şi ora 
din vale... 
La ură să-i punem ca semn: „ocolire”  
cînd nesmintită ni-i calea 
şi urechea închisă 
la searbăda lumii scornire... 
Semeţi, 
în faptul de zi 
şi în plină lumină 
cu picioarele goale 
să străbatem poiana 
plină de molii şi de cîrtitori. 
Haide, iubito! 
Pieptu' înainte 
şi inima la trecători! 
N-are rost să ştim ce-i ruşinea 
atîta timp cît peste întrebările noastre 
în curînd se va aşterne tăcere 
şi făgăduinţa noastră primară 
că vom suferi 
stă tot sub semn cu moarte şi-nviere. 

Cluj-Napoca, 20 februarie 1999 
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163. Cînd cărţile vieţii  
     le-ntorci. 
O altă pildă a Mîntuitorului 

 
 

Doamne, nu-mi împietri inima  
Şi nu mi-o face tocilă învârtitoare  
Să ascută securi  
Pe care 
Să le ridic împotriva semenilor mei. 
 
Mai bine vorba,  
În sabie s-o schimb, 
Şi cu iertarea să-l ucid  
Cînd nu ştie ce face un nătîng, 
Să pot să nu mai fiu făţarnic, Părinte, 
Atuncea cînd plîng. 
 
Cînd cărţile vieţii le întorci  
Cun vrei, Cerescule Părinte, 
Pe mine acoperă-mă tot cu mine. 
Necontenit privindu-mă  
Poate-aş scăpa de ură  
Şi doar iubirea m-ar petrece  
În scurta-ne măsură. 
 
Prin dragoste urcînd Golgota  
Ce mi-i pusă... 
Şi prin credinţă să-mi astînpăr dorul  
Ca doar o dată-n trecătoarea clipă  
Să calc pe coama valului năpraznic 
Aşa precum tempesta urgisită  
O stăpînea călcînd pe val Mîntuitorul. 
 

Valea Drăganului, 29 aprilie 199 
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164. Doamne, mă îngrozesc     
 de semnele Cerului... 
A treia rugăciune 
 

 
Doamne, mă îngrozesc de semnele Cerului  
Ce îmi arată 
Că datinile neamului meu  
Sînt deşertăciune. 
Adună turmele însetate, risipite pe văi  
Şi le adapă. 
Trimite, Părinte, bocitoarele Tale  
Să ne înveţe fiicele bocet de jale,  
Pînă vor lăcrima genele noastre  
Lipsite de apă. 
 
Argintul cu greu cărat din Tharsis  
Şi aurul adus din Ofir  
Bătut în intarsii  
Şi fir 
Nu vor putea plăti şi reface nicicînd  
Păşunile munţilor noştri prădate şi arse  
Şi nu vor putea întoarce vreodată acasă  
Animalele mîndre şi păsări plecate în cîrd. 
 
Doamne, am părăsit Legea Ta  
Şi pe mincinosul Baal l-am crezut.  
Pedepseşte, Cerescule Tată,  
Pe cei ce-n batjocuri ne-alungă din ţară  
Din rostul străbun dărîmat şi vîndut. 
 
Ridică, Doamne, norii,  
Opreşte ploile, ascuţite suliţe-n coaste,  
Să nu dea în pîrg rodul rătăcirilor noastre,  
Şi iuţimea Ta să nu ne facă iască  
Şi vremea pedepsei să nu se-mplinească. 
 
Ajută-ne să facem ce-i plăcut înaintea Ta  
Căci a Ta este mila şi judecata... 
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165. Azi-noapte glasul m-a   
strigat din nou 
Un Cuvînt înainte la Cartea Psalmilor 
 

 
 
„ Cum hulpava tulpină de căpşun  
Şi-aruncă vlăstaru-nainte  
Să prindă din nou rădăcină, 
Aşa te arunc eu pe tine, vlăstar de oier, 
Ca sufletul Domnului 
Să-l înveseleşti prin cîntare divină... ” 
 
Asta-mi striga un glas în noapte. 
Azi-noapte glasul m-a strigat din nou  
Şi ca un pui abia ieşit din ou  
Am ascultat buimac a' nopţii şoapte. 
 
Şi-asemeni stafiei la zidul Elsinor  
Mi-a aruncat cuvîntul şi a pierit în nor. 
N-am înţeles, chiar ce voia anume  
Şi-alt prinţ nefericit a apărut pe lume... 
Spunea ceva de o... Lucrare  
Prin care eu şi el ne consacram  
De dragul frumuseţii trecătoare  
Cînd pentru Cel fâr' de hotare ne plecăm. 
 
Precum că El ar fi obîrşia  
Iar eu o simplă slugă a nimănui, 
Că se găseşte-n cele mari şi cele ne-nsemnate, 
Că nu te dărui ţie de nu te dărui Lui. 
 
Exişti ca om cît eşti în omenie... 
Iar bucuria nu-i ce-ai strîns hrăpăreţ, 
Ci-n jertfa şi-n iubire o găseşti Că eşti atît de mare şi avut, 
Cît n-ai, dar poţi mereu să dăruieşti. 
 
                                    Cluj-Napoca, 1 mai 1999 
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Anne SEXTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Sexton 9 noiembrie 1928- 4 octombrie 1974 a 
fost o poeta Americana  cunoscuta pentru versurile sale 
foarte personale , uneori luand forma unor confesiuni 
.A castigat Premiul Pulitzer pentru poezie in 1967 ,  cu 
volumul  Traieste sau Mori .Poemele sale detaliaza 
lupta autoarei cu depresiile indelungate , tendintele 
suicidare . 

  

   

 

 

 

The Black Art   

        
A woman who writes feels too much 
Those trances and portents 
As if cycles and children and islands 
Weren’t enough; as if mourners and gossips 
And vegetables weren’t enough 
She thinks she can warm the stars 
A  writer is essentially a spy 
Dear Love , I am that girl 

  
  

 Arta Neagră 

  
  

A femeie care scrie simte prea mult 
Acele uluiri si presentimente 
Ca si cum ciclurile si copiii si insulele 
Nu ar fi fost destul; ca si cum priveghiurile si barfele 
Si legumele nu ar fi fost destul 
Ea crede ca ar putea insufleti stelele 
O scriitoare este in mod essential o spioana 
Draga Iubire , eu sunt Aceea 

  

            Traducere de Carmen CRACEA 

 

 
Arcanele minore, Q, plan astrral, tus policromie pe carton, 1980 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Hai frate, urcă!” 
 

Dedicată  fratelui Liviu Pendefunda,  
la implinirea vârstei de 70 de ani. 

 
Căruța, cu același vizitiu 
a oprit o clipă 
să urce al șaptelea  
”căutător de lumi”. 
Spirala reîncepe drumul 
din punct. 
Încă ucenic, 
alături de cei care vin din urmă, 
călătorește și visează 
chiar și ”numai cu gândul”. 
Al șaptelea, 
cu înțelepciunea lui 
trage alături de vizitiu 
spre Lumina lumii. 
”Hai frate, urcă!” 
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Ioan-Aurel POP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Act de credință 
 
  e rost mai are să știe absolvenții teorema lui Pitagora, volumul sferei, scrisul și cititul, Creangă și 
Eminescu, franceză ori spaniolă, mecanisme simple și vectori, compoziția chimică a materiei, viața 
plantelor și animalelor,10 Renașterea și umanismul, marile descoperiri geografice, deosebirea 

dintre Munții Alpi și Munții Anzi sau dintre limba latină și America Latină ?  
Există mulți oameni astăzi, mai ales dintre reprezentanții noilor generații, care nu simt nici un fel de 

handicap în lipsa lor de cultură, în ignoranța lor, în mintea lor vidată în mod intenționat și care – educați 
pentru contingent și obișnuiți cu trăirea clipei – vor ca în școală să se dobândească nu cunoștințe, ci 
numai deprinderi, numai tehnici de viețuire și de supraviețuire, numai modalități de adaptare la mediu. 

Adaptarea omului la viața curentă pe care o trăiește nu s-a făcut niciodată prin discipline practice 
care să le excludă pe cele considerate „teoretice”, ci prin teorie serioasă care să explice bine viața 
cotidiană. 

De aceea, a spune că matematica este inutilă, fiindcă elevii nu vor folosi, niciodată, în viață, integralele 
sau limitele este un nonsens.  

Matematica este prezentă în toate fibrele omului contemporan, în toate evenimentele vieții cotidiene, 
dar ea trebuie studiată în școală ca să poată fi folosită.  

Altminteri, devin problematice chiar măsurarea unui teren, exprimarea unui procentaj, regula de trei 
simplă sau transformarea hectarelor în kilometri pătrați. 

Veți spune că toate astea le face acum computerul.  
Fals ! 
Le face omul, cu ajutorul computerului, iar dacă omul face acest lucru în mod mecanic, fără să 

înțeleagă și să poată explica ce face, atunci, omul contemporan a ajuns, deja, un mecanism, încetând să 
mai fie om. 

La literatură, un elev nu mai poate citi toate romanele importante ale omenirii sau ale românilor și 
nici nu mai acceptă să preia mecanic opiniile criticilor și istoricilor literari și să le învețe pe de rost.  

Dar asta nu-i dă cuvânt să spună că literatura secolului al XIX-lea – de exemplu – este desuetă și să 
pretindă în programele școlare texte sportive, reportaje despre catastrofe naturale, regulamente și 
instrucțiuni etc. în locul textelor literare. 

Lectura clasică se poate completa cu filmul inspirat din literatură (și se poate îmbina arta literară cu 
arta cinematografică). În locul textelor plicticoase din criticii consacrați, se pot face dezbateri și se pot 
ghida elevii spre descoperirea de către ei înșiși a sensurilor unui text literar.  

Dar nu se poate înlocui textul literar cu textul banal ! 
Firește, anii au trecut și școala este obligată să țină pasul cu viața, dar nu aruncând peste bord valorile 

reale în favoarea unora iluzorii. Iar programele europene, naționale sau locale de educație sunt foarte 
importante, dar nu de ele ducem lipsă, în primul rând, ci de aplicarea legilor existente, de scoaterea 
educației din statutul de cenușăreasă, de tratarea cu seriozitate a școlii.  

Altminteri, vom distruge, fără bombe și fără pandemii, dar, pas cu pas, acest popor. 

                                                 
10 Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române 

 

C 
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Liliana POPA 
 
 
 
 

 
 

Mulți ani creativi  
 
 

Mulți ani creativi, domnule Liviu Pedefunda! Aveți un spirit înalt și fin, noblețea de a înțelege cu o 
judecată sagace și inteligență artistică lumea în măreția și profunzimea ei, iubiți oameniii,  sînteți 

un personaj aparte în publicistica de azi, faceți cinste scriitorilor, pictorilor, sculptorilor, 
muzicienilor prin revista de cultură  "Contact international" 

 
 

Am intrat în "Contact international" 
cu un scriitor epocal 

artist complet 
în stil configurațional 

distanțat dar nu competițional 
armonios chiar compozițional 

și am descoperit un artist complet 
ce a dansat în corpul de balet 

ce în liceu purta la rever un trolet 
și în buzunar cu un pamflet 

Liviu Penedefunda 
făritorul unei reviste ce abundă 

de poezie, proză 
de artă și lteratură 

și te poartă spre înalt 
într-o secundă 

sau spre mări albastre 
ce dau în undă 

prin îndepărtate orașe, ferecate cetăți 
descifrînd întortocheate realități 

ca întors înapoi 
să scriu, să tot răsfoi.... 

 
 

 



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 53 

 

 
Adriana WEIMER 
 
 
 
 
 

la ceas aniversar  
          - 70 - 

Scriitorul Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda 
 

Sunt onorată să îi fiu alături acum, la ceas 
aniversar, scriitorului acad. prof. dr. Liviu 
Pendefunda din Iași, evocând doar câteva 
nerprețuite și comune aduceri aminte în plan 
cultural. 

Pe lângă vasta și impresionanta pregătire și 
dedicare profesională de medic, pasiunea pentru 
literatură și cultură a scriitorului și editorului 
Liviu Pendefunda au făcut ca, în toamna anului 
2008, destinele să ni se intersecteze la un 
eveniment național, la care am pus piatra de 
temelie a prieteniei noastre culturale.  

 

 
 
Este vorba despre participarea la ediția a X-a a 

Galelor APLER (Asociația Publicațiilor Literare și a 
Editurilor din România) de la Câmpina, din anul 
2008, la care amândoi am fost invitați: eu în 
calitate scriitor (membră a Filialei Timișoara a 

Uniunii Scriitorilor din România), de bibliotecar 
(la Biblioteca Municipală Lugoj), și, mai ales, de 
jurnalist cultural și de secretar general de redacție 
al revistei de cultură și literatură „Banat” din 
Lugoj; iar Liviu Pendefunda în calitate de scriitor 
(membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din 
România) și de fondator și director al revistei de 
cultură „Contact international” de la Iași.  

 
Colaborarea noastră literară, prin cele două 

reviste culturale „Banat” (Lugoj) și „Contact 
internațional” (Iași, www.contactinternational.ro), 
s-a materializat an de an, dovadă stând fotografia 
făcută și la participarea la cea de-a XIII-a ediție a 
Galelor APLER de la Câmpina, din anul 2011. 

 
Încă de atunci, din anul 2008 al întâlnirii 

noastre culturale, acad. prof. dr. Liviu Pendefunda, 
fondatorul și directorul revistei de cultură 
„Contact international” de la Iași, îi creștea revistei 
orizontul valoric, cultural și literar, ajungând în 
anul 2021 la remarcabilul număr 212 al revistei!  

Într-o postare pe pagina lui de Facebook, din 
data de 30 septembrie 2021, scriitorul și editorul 
Liviu Pendefunda, scrie, pentru apariție celui de al 
212-lea număr al revistei:  

„Revista de cultură «Contact international» 
străbate infinitul și eternitatea dăruite de Creație. 
Să fim cu toții binecuvântați!”! 

Cu adevărat, aceste cuvinte i se potrivesc atât 
de bine pe structura de creator cultural editorului 
Liviu Pendefunda, încât pot să spun și eu, din tot 
sufletul, acum, la ceas aniversar: 

La Mulți, Sănătoși, Creativi, Rodnici și 
Binecuvântați Ani, dragă Liviu! 

 

http://www.contactinternational.ro/?fbclid=IwAR0g0ch2vyEJ8iSlMqlcVYCJZLC3ALijRXvJH-fyFoJ70AXwGeUO9NiL4TE
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Silvia CINCA 
 

Ploaia de stele 
 

LIVIU Fericitul. 
Să te naști cu cifra șapte! 

Oare ce mai poți cere de la viață când deja ți-a oferit atât de mult.  
Numărul Sapte tânjit, îi aparține și favoritului, Liviu Pendefunda! 

Azi la  minunații 70 de ani, în care ai dovedit a fi perfectul deținător al 
numărului norocos, purtător al frumosului vieții, mărturisesc bucuria de 

a te fi cunoscut pentru ați spune un măreț " LA MULȚI ANI! 
Ai împlinit și ai bucurat și pe alții cu frumosul faptelor și gândurilor, cu 
căldura sufletului dăruită oamenilor, cu talentul cu care ești înzestrat și 

cu marea iubire. 
Cu toată dragostea îți urez ca anii ce vin să te poarte pe drumurile 

binelui și frumosului din lume.       
 

Oceane de oameni,  
adunați pe pământul speranței,  
căutând în înaltul albastrului cer 
Perefcțiunea iubirii 
acolo unde păsările cântă 
Si visele se-mplinesc în șoapte 
Unde valsul chemării înfruntă tăcerea 
Unde scânteia luminează în noapte 
Oceane de oameni  
Care se vor cumva  
Visări și chemări 
Speranțe și zboruri 
Deasupra unei sclipiri eterne 
Rămasă din iubirile lumii.  
Si EL îndurerat  privește,  
Iar lacrimile aduc plantelor - ploaia 
Lalelele lui s-au ofilit  
Si gândurile grele, l-au părăsit. 
Spre a ieși la suprafață  în jocuri de noapte  
Pământul Vieții și MAREA IUBIRE. 
Cerul cântă iluminarea  
Si ploaia de stele plutește  
In gând și în suflet de om 
Precum pătura croșetată din vise. 
 

N-am intuit datorită problemelor noastre, ale 
omenirii că timpul trece și acum "cu viteza 
luminii". Așa se face că am rămas în anii de 
demult, când Liviu Pendefunda era talentatul 
doctor de vreo 25-27 de ani. Si din doctor devenit 
și scriitor talentat și deținător de instrumente ale 
scrisului și tipăriturilor, pe scurt un deținător al 
mai multor secrete ale vieții.  

Si acum scriitorul și doctorul... împlinește 
vârsta de 70 de ani. Timpul înțelepciunii plutește 

în tumultul asigurat în timp. In relații cu prieteni, 
în iubire de mare intensitate. Un prieten de-o 
viață, înscrie clipe și ore și-un timp de înțelegere, 
și minunate vorbe de înțelepciune, colaborare, 
apropiere sufletească.  

LA MULȚI ANI, cu aceeași plinătate a sufletului 
din care și voi - tu și Julieta ați știut să oferiți 
bucuria de a vă cunoaște. Viață fericită!  
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Căile luminii, tuș policromie pe carton, 1972 
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ 
 
 
 
 
 

Şase ani de domnie, 
cincizeci de progres 

 

untem, eu, conu’ Alecu şi colonelul, într-o 
dimineaţă splendidă de septembrie, cam 
ca de obicei, în plimbare prin parcul 

Copou. Aerul curat, aranjamentele florale precum 
şi arborii aflaţi parcă într-o melancolică aşteptare 
ne umplu plămânii cu oxigen, dar şi sufletele cu un 
optimism tonic deşi, sincer vorbind, cam 
nejustificat.  
 - Hai să trecem vis-a-vis, fiindcă vreau să 
vă arăt ceva!  „Ceva-ul” este o patiserie pe care 
o ştim de multă vreme şi nu ni se pare chiar unul 
din obiectivele istorice pe care suntem obişnuiţi să 
ni le arate conu’ Alecu. Ba, mai mult, spre totala 
noastră surprindere cumpără un covrig şi ne 
îndeamnă să facem la fel. Aşa şi facem, însă total 
lipsiţi de entuziasm. Nici nu prea înţelegem cum 
de conu’ Alecu, om cu mult gust şi foarte 
conservator în privinţa ritualului unei mese, ne 
invită să mâncăm covrigi pe stradă… 
 Mergem apoi spre rondul de la 
Agronomie muşcând din când în când din covrig şi 
chiar minunându-ne de gustul său savuros. Conu’ 
Alecu zâmbeşte pişicher şi deocamdată nu spune 
nimic. Colonelul muşcă zdravăn şi afirmă că în 
viaţa lui nu a mai mâncat un covrig aşa de bun, 
deşi el a făcut foamea şi pe la Buzău unde erau 
nişte covrigării vestite în toată ţara. 
 - Dragii mei, de fapt eu am făcut toată 
această derogare de la regulile bunului simţ, acela 
care interzice mâncatul pe stradă, pentru a-mi 
umple sufletul cu o amintire. Una din tinereţe, 
când doi covrigi mâncaţi pe fugă erau de cele mai 
multe ori hrana pe o zi întreagă. Pe atunci eram 
mai mereu flămând, cântăream pe jumătate cât 
acum, săream în sau dintr-un tramvai aflat în 
mers, purtam plete, eram mai mereu îndrăgostit şi 
aveam un milion de vise, unele mai frumoase 
decât altele, dar care în timp s-au dovedit a fi doar 
atât, vise…  
 Am ajuns chiar să cred că a fost mai bine 
aşa, deoarece îmi visam o viaţă de explorator prin 
jungle în căutarea unor civilizaţii misterioase, 

uitate de timp, cu mult înainte de a primi primul 
salariu, acela care m-a adus cu picioarele pe 
pământ. Dar cum să uiţi vremurile acelea în care 
nu te durea nimic, iar nopţile păreau făcute doar 
pentru plimbări romantice sau învăţătură la 
lumina chioară a unui bec anemic, iar o baie în 
lacul Ciric putea rivaliza cu un sejur la Copacabana 
cea pe care o cânta atât de frumos Elvis Presley, 
tânăr şi el pe atunci… Eu consider că aceea a fost 
pentru mine o fericită perioadă de libertate, iar 
acum, ronţăind pe stradă acest covrig, o retrăiesc 
cu o oarecare voluptate… 
 Ajunseserăm, din vorbă în vorbă, pe una 
din aleile nu-mite Ghica Vodă şi priveam încântaţi 
la casele ridicate sau renovate în ultimii ani. 
Arhitecturi distincte, din veacuri distincte! 
 - Coane Alecule, dar cum boalelor se face 
că în Iaşi sunt trei străzi cu numele de Ghica Vodă? 
Bine, eu ştiu că este vorba de doi domnitori 
diferiţi, dar sincer mi se pare cam tâmpită ideea. 
Hai, să ne gândim doar la un biet om care vine în 
oraş şi caută o adresă pe strada Ghica Vodă! Până 
găseşte îi trece cheful, fiindcă nici nu cred că sunt 
mulţi ieşeni care să ştie despre ce este vorba! 
 - Într-adevăr! Uite că la asta cu omul care 
vrea să găsească o adresă nu m-am gândit! Deşi 
lucrurile au o logică a lor întrucât în Beilic, cum 
spunem noi, este strada Alexandru Grigore Ghica 
al III-lea, iar aici în Copou sunt două alei paralele 
de o parte şi alta a bulevardului numite Alexandru 
Grigore Ghica al V-lea. Da! Ai dreptate! Cred că nici 
acei care stau prin apropiere nu ştiu despre ce 
este vorba. În fine, dar dacă tot am intrat în 
chestiune, hai să încercăm să o lămurim măcar  
pentru noi, dacă nu şi pentru memoria acestui 
Domnitor pe nedrept marginalizat, Alexandru 
Ghica Vodă al V-lea. 
 Dar să facem o precizare absolut 
necesară! Strada Grigore Ghica al III-lea poartă 
numele celui decapitat acolo, în Târgul Beilicului, 
de turci, în anul 1777. Cele două alei, din Copou au 
fost numite aşa datorită plantaţiilor de arbori 

S 
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făcute de o parte şi alte a bulevardului care atunci 
se numea pe atunci Podul Verde, de către Grigore 
Ghica al V-lea, un domnitor de cea mai pură esenţă 
iluministă, un om care a dus oraşul, dar şi ţara 
Moldovei, cu vreo cincizeci de ani înainte în cele 
două scurte domnii ale sale: prima între 1849-
1854, iar a doua între 1854 şi 1856. 
 Iar acum, dacă tot m-aţi stârnit, hai să vă 
spun şi povestea vieţii acestui om aflat mult 
deasupra vremurilor sale, dar şi victimă a lor. 
 Se născuse la începutul veacului, pe la 
1804 sau 1807, ca fiu de mari boieri, tatăl său fiind 
un Ghica, familie de origine albaneză, deşi nu prea 
trebuie să judecăm după istoria de astăzi, aşa 
numiţii albanezi fiind de fapt traci iliri, deci cu 
rădăcini comune. Ei s-au ridicat în ranguri mai 
ales pe timpul lui Vasile Lupu şi el albanez. Mama 
sa era din familia Sturza deci şi ei din marea 
boierime a ţării. Despre tatăl său, marele logofăt 
Alexandru Constantin Ghica s-a consemnat în 
cronici că era: „protector al teatrului românesc la 
începuturile sale, unul dintre puţinii mari boieri 
respectaţi”. Lucru mare având în vedere cum se 
bălăcăreau boierii între ei! 
 - Las’ că nici acum nu-i altfel! 
 - Eh, vremurile trec ele, dar oamenii nu-şi 
uită proastele lor obiceiuri! 
 Dar să vă spun mai departe! Logofătul şi-a 
trimis băiatul, pe viitorul domn, la studii în 
Germania. Să nu uităm că pe atunci Heidelbergul 
era unul dintre centrele iluminismului european, 
aşa că, în mod firesc, tânărul boier va intra în 
cercurile unde se dezbăteau ideile înnoitoare ale 
curentului.   
 La revenirea în ţară, având toate atuurile 
sociale necesare, rang, educaţie, cultură, dar şi o 
prezenţă fizică remarcabilă, va îndeplini diferite 
funcţii înalte mai ales că domn la vremea aceea era 
Ioniţă Sturza, socrul său. Astfel, la vârsta de 22 de 
ani, este numit hatman, iar în 1834, marele 
postelnic al Moldovei îl înştiinţa pe hatmanul 
Grigore Al. Ghica despre includerea sa în suita de 
protocol pentru învestirea lui Mihail Sturdza, 
unchiul său dinspre mamă, ceremonie de mare 
prestigiu, care urma să aibă loc la 
Constantinopol. Aşa ne şi explicăm de ce, în 1838, 
domnitorul Mihail Sturdza l-a numit pe Grigore Al. 
Ghica epitrop al Obşteştei Învăţături, un fel de 
ministru al Educaţiei, apoi şef al Secretariatului de 
stat, iar în 1843 ministru al Finanţelor, în urma 
demisiei lui Nicolae Suţu. 
 Acest Nicolae Şuţu va deveni mai apoi 
secretar personal al Domnului Grigore Ghica al V-
lea şi ne va lăsa o descriere foarte interesantă din 
care deducem că observaţiile de tip psihologic se 
făceau şi cu multă vreme înaintea apariţiei 
specialiştilor care te examinează stând în fotoliu. 
Iată ce ne spune el: „Un spirit just, dar puţin solid în 
noţiunile care servesc să dea forţă judecăţii; un 

caracter incoruptibil, dar dispus să cedeze 
influenţei pasiunilor, profesând un profund respect 
pentru legalitate şi lăsân-du-se târât de arbitrar, fie 
din mândrie, fie de un sentiment de echitate rău 
înţeleasă. Grigore Ghica era plămădit din acest 
amestec de defecte şi calităţi care au influenţat şi 
asupra vicisitudinilor domniei sale agitate” 
 A fost numit Domn în mai 1849 la 
propunerea marelui vizir Mustafa Reşid Paşa, un 
reformator al Imperiului Otoman instruit şi el la 
şcoala iluminismului european. Noul Domn lu-ase 
parte în 1848 la mişcarea unionistă din Moldova 
plasându-se împotriva rudei şi binefăcătorului 
său, domnitorul Mihail Sturdza, devenit între timp 
un antiunionist convins.  
 Faptul că în acelaşi an în Ţara 
Românească fusese numit, prin influenţa aceluiaşi 
mare vizir otoman, Barbu Ştirbei, confirmă faptul 
că toţi erau adepţii noilor idei naţionaliste 
promovate în Europa şi urmăreau ridicarea 
nivelului de civilizaţie în ţările lor, chiar dacă 
împotriva unui tradiţionalism devenit caduc. 
 Pare destul de bizar faptul că Alexandru 
Grigore Ghica, noul Domn al Moldovei, a luptat 
împotriva fostului domn, rudă de sânge cu el şi am 
putea trage concluzia că era lipsit de caracter, ba 
mai mult, un fel de oportunist fără scrupule. Nu 
este deloc aşa! Antiunioniştii, în general, dar şi 
unioniştii aveau şi unii şi alţii argumente pentru 
atitudinea lor. Ba mai mult, antiunioniştii mergeau 
în retorica lor, deloc lipsită de logică, pe linia unei 
tradiţii seculare şi, din păcate, după unire vor avea 
destule motive să se bucure!  
 Aşa cum prognozaseră ei, Moldova, după 
unire, va intra într-o perioadă de cumplită 
decădere, dar şi sub influenţa tenace şi 
acaparatoare a Rusiei care nu se va sfii să 
folosească orice mijloace pentru a-i dezbina pe 
românii uniţi din cele două provincii surori. Dacă 
însă unioniştii au avut câştig de cauză a fost 
pentru că acesta era mersul istoriei în toată 
Europa. Şi precum am văzut aceste idei îşi 
făcuseră adepţi până şi în excesiv de 
tradiţionalistul Imperiu Otoman. Aici ar fi 
potrivită o discuţie mai amplă pentru că acum, 
după mai bine de un secol şi jumătate de la 
debutul acestor idei, putem vedea mai limpede 
dacă naţionalismul a adus acea fericire despre 
care se vorbea sau acele idei de pace şi bunăstare 
despre care se spunea că sunt tulburate de 
politicile şi interesele agresive ale imperiilor. Sau 
măcar acea mândrie a naţiunilor care, chipurile, ar 
fi trăit fericite în ţările lor, după propria lor voinţă, 
după legile şi tradiţiile lor, libere şi demne. 
 Greu de spus, având în vedere amestecul 
popoarelor în teritoriile europene, dar şi 
interesele permanente ale marilor puteri faţă de 
cei mai puţin puternici din punct de vedere 
militar. Şi cred că acele două mari războaie 
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mondiale care au urmat, pornite de noile naţiuni 
europene, vorbesc mult mai bine  
decât aş putea să o fac eu, oricât m-aş strădui. 
 Să ne întoarcem dară la noul Domn al 
Moldovei! 
 Se implică într-un mod nemaiîntâlnit 
până atunci în organizarea serviciilor, comerţului 
şi economiei. Apar noi lucrări publice, o 
importantă şcoală de ingineri, intervine ferm 
pentru stoparea abuzurilor de tot felul, rămase din 
feudalismul oriental, stimulează exporturile şi 
importurile prin coborârea vămii de la 12% la 5%. 
Se construieşte o cazarmă la Copou, numită Palat 
al Oştirii, dar şi un nou sistem pentru exploatarea 
salinelor, una din marile bogăţii ale ţării. 
 Cele mai importante acte sunt însă 
organizarea agriculturii şi a învăţământului public 
în 1851. În domeniul agriculturii se reglementează 
raporturile dintre proprietari şi muncitori, 
aducând astfel o certă îmbunătăţire a situaţiei 
ţăranilor, prin scăderea zilelor de muncă 
obligatorie şi oprirea folosirii lor la alte lucrări 
decât cele agricole. Desfiinţează dijma, numită şi 
zeciuială, o taxă suplimentară datorată 
proprietarului, măreşte imaşurile comunale şi 
uşurează condiţiile de strămutare favorizând 
astfel flexibilitatea forţei de muncă.  
 Dar cele mai importante schimbări se 
produc din punct de vedere al organizării şi 
diversificării învăţământului.  
 Se prevăd trei trepte de şcolarizare cu 
predare obligatorie în limba română peste tot şi la 
toate nivelurile, chiar şi în şcolile de limbi străine. 
S-au construit pe timpul scurtelor sale domnii 
şaizeci şi trei de şcoli elementare judeţene şi 
numeroase şcoli primare. 
 Apar pentru prima oară două facultăţi: 
cea de drept şi cea filosofie, la Academia 
Mihăileană, iar seminariile se organizează pe 
aceleaşi principii precum facultăţile teologice. Se 
înfiinţează Institutul Gregorian sau orfanotrofic, 
germenul facultăţii de medicină, aici fiind ajutaţi 
copiii găsiţi şi femeile gravide sau doar sărace, la 
care se adaugă: Şcoala de moşit, Şcoala de 
chirurgie şi Ospiciul de infirmi de la Galata.  
 Ca să spunem lucrurilor pe nume, o 
adevărată revoluţie în acest domeniu, al 
învăţământului, fără de care nu se poate concepe o 
ţară civilizată. 
 A fost un adept al principiilor naţionale; 
printr-un decret din 18 decembrie 1855 a stabilit 
desfiinţarea robiei ţiganilor; a acţionat pentru 
libertatea presei reuşind să desfiinţeze cenzura şi 
încurajează cultura tipărind în 1853 Cronica lui 
Gheorghe Şincai, pe cheltuiala domniei, iar încă 
din 1852 încuviinţase publicarea lucrării 
Letopiseţul Ţării Moldovei de către Mihail 
Kogălniceanu. A introdus telegraful şi a fost cel 
care a promulgat legea privind reformarea 

corpului slujitorilor, în fapt prima lege a 
jandarmeriei române. 
 Deşi pare minoră nu ar trebui uitată 
emiterea mărcii poştale cu chipul său, o adevărată 
declaraţie de suveranitate, al cărei curaj noi, acum, 
nici nu-l putem înţelege.  
 Însă prin abolirea robiei şi desfiinţarea 
cenzurii, Grigore Al. Ghica s-a îndepărtat de marea 
boierime conservatoare, iar faptul că Domnitorul 
încurajează mişcarea unionistă îi irită şi mai mult, 
ceea ce presupunea noi comploturi şi trădări. 
 A întemeiat Partidul Unionist, ajutând 
organizarea ace-lui partid. Începuse să lupte chiar 
oficial pentru unire, rezervându-şi toate forţele 
pentru realizarea acestui măreţ vis al 
principatelor şi a continuat lupta chiar după 
părăsirea tronului, la adăpostul puterilor apusene. 
Atitudinea domnitorului Moldovei nu a convenit 
însă Porţii Otomane, care se o-punea unirii 
Principatelor, iar fostul său protector fusese 
îndepărtat de la conducerea imperiului. 
 În fine, deşi reuşise o oarecare îndreptare 
a stării financiare a ţării, una cumplită, în care se 
afla Moldova după  Revoluţia de la 1848, dar mai 
ales după ocupaţiile ruso-turce. Însă acum 
izbucneşte un nou război ruso-turc şi ruşii, 
în iunie, 1853 intră din nou în ţară. Începerea 
ostilităţilor militare, prin declaraţia de război a 
Porţii din octombrie 1853 i-a determinat pe 
domnitorul Moldovei şi pe cel al Ţării Româneşti 
să-şi părăsească tronurile şi să se retragă la Viena. 
Ei au părăsit puterea fără a aveau vreun firman al 
Porţii, ai cărei vasali erau, ci în urma ordinelor 
generalului rus Mihail D. Gorceakov.  
 Conducerea Moldovei este preluată de 
viceguvernatorul Urssoff, aflat sub ordinele 
guvernatorului general pentru ambele Principate, 
generalul baron Andrei Budberg. Este bine să 
reţinem acest amănunt aparent nesemnificativ: un 
singur guvernator pentru ambele principate!  
 Războiul ia, foarte curând, un caracter 
european, iar aliaţii Porţii atacă de pe mare 
Crimeea. Ruşii se retrag şi conform înţelegerilor 
de pace, în 1854, austriecii îi înlocuiesc, ocupând 
ţara. La 11 octombrie 1854, generalul de divizie 
otoman Derviş Paşa, comisar imperial, i-a adresat 
o invitaţie prinţului Grigore Al. Ghica de a părăsi 
Viena şi a reocupa tronul Moldovei. Odată cu 
austriecii, reintră şi Ghica în Moldova, în luna 
octombrie. Sosit la Iaşi, domnitorul a dat o 
proclamaţie către Sfatul administrativ, prin care 
îşi exprima satisfacţia pentru primirea făcută de 
populaţie. Din acest moment, guvernul său se 
mărgineşte la soluţionarea problemelor curente şi 
de a găsi mijloace pentru a satisface cheltuielile 
ocupanţilor, care cresc până când bugetul ţării 
prezintă în 1856 un deficit de 7 milioane de lei. 
Tot ce a reuşit să facă în timpul domniei 
anterioare se prăbuşise! Cu toate acestea Domnul 
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militează în continuare pentru unirea 
Principatelor deşi Fuad Paşa, ministrul de externe 
al Turciei, îi adresase un avertisment contra 
propagandei unioniste, pe care aprecia că o 
patronează Ghica.   
 Grigore Al. Ghica i-a răspuns, cu o 
demnitate menită să sublinieze caracterul naţional 
al mişcării, că dacă în timpul Congresului de 
pace de la Paris s-a străduit să împiedice unele 
manifestaţii ilegale, dăunătoare ţării, intereselor 
Europei şi ale Porţii, după terminarea acestuia, 
locuitorii Principatelor erau chemaţi să-şi exprime 
dorinţele şi nevoile. Nimic altceva nu se făcea 
decât apropierea opiniilor din cele două ţări. Nu 
existau nici adunări secrete, nici conciliabule, nici 
dezordine. Astfel că Domnitorul nu patrona 
mişcări secrete, cu caracter insidios, toate 
relatările fiind numai calomnii. În ultimele 
săptămâni ale domniei susţinuse cu fermitate 
Unirea Principatelor însă turnătoriile marilor 
boieri se intensificaseră.    
 Termenul său de domnie expiră odată 
cu Tratatul de la Paris, care a pus capăt războiului, 
ţineţi minte: ruso-turc şi în locul lui a fost numit 
un caimacam, Teodor Balş. Cuvântul caimacam 
este de origine turcească şi înseamnă locţiitor. Va 
fi întrebuinţat în Valahia şi în Moldova încă din 
secolul al XVII-lea sub forma de Caimacam 
Domnesc. În aşteptarea sau lipsa domnitorului, 
erau numiţi de obicei doi boieri care să conducă 
principatul. Din secolul al XIX-lea se va folosi însă 
denumirea de Locotenenţă Domnească.  
 Mai ştim şi că la 26 iulie 1856, Samuel 
Gardner, consulul englez la Iaşi, îl informa pe 
Secretarul de Stat pentru Afaceri Străine, lord 
Clarendon, că noul caimacam preluase conducerea 
statului, înlăturându-i pe partizanii lui Alexandru 
Grigore al V-lea Ghica. Suficient ca să ne dăm 
seama cam cum era privită unirea de către englezi. 
 Este bine să mai spunem şi că la 
retragerea din domnie Grigore Al. Ghica a călătorit 
cu vaporul pe Dunăre spre Pesta, apoi cu trenul 
spre Berlin, pentru a nu trece prin Viena, din 
aversiune faţă de Imperiul austriac şi poziţia sa 
antiunionistă. La 3 august 1856 a sosit la Paris, 
unde românii aflaţi în exil l-au primit cu bucurie, 
ca pe un militant unionist, simpatizat de împăratul 
Napoleon al III-lea. 
 Se stabileşte în Franţa unde a cumpără 
castelul Le Mée. 
 În Franţa, Grigore Ghica a avut doi copii, 
pe Grigore şi pe Ferdinand cu, iniţial metresa sa, 
văduva Euphrosine Leroy, care-i va deveni a treia 
soţie. Mai avea patru copii din prima căsătorie cu 
Elencu Sturza, plus cele două fete din cea de-a 
doua căsătorie cu Ana Catargiu, cea care murise de 

tânără la Chişinău pe când năştea a treia oară o 
fată care nu va supravieţui nici ea naşterii. 
 Va milita în rândurile românilor din 
Franţa pentru visul său: unirea Principatelor! A 
cerut o audienţă la Napoleon al III-lea pentru a 
pleda cauza Unirii Principatelor, însă a fost 
refuzat. Împăratul se temea să nu nemulţumească 
Anglia susţinând ca până atunci idealurile cu care 
venise şi el pe tron. 
  Ghica a pus însă refuzul audienţei în 
legătură cu unele pamflete denigratoare apărute 
după ieşirea lui din domnie. Căci să nu credem că 
boierii conservatori, rămaşi în ţară, încetaseră 
vreo clipă să conspire împotriva sa. Iar acum, 
conjunctura internaţională le era favorabilă. 
Loveau cu duşmănie un om care se arătase capabil 
să schimbe lucrurile într-o ţară unde nimeni nu 
mai credea în aşa ceva. 
  Dezamăgit şi tot mai singur, la 24 august 
1857, poate şi ca o consecinţă a neurasteniei de 
care suferea, se sinucide prin împuşcare în cap, cu 
o armă de vânătoare, la castelul Le Mée. 
 Ce-i drept fuma îngrozitor de mult şi bea 
cafea, obiceiuri orientale care, în mod sigur, nu l-
au ajutat. Şi cum pe vremea aceea nici nu se 
bănuiau efectele celor două droguri nimeni nu a 
putut să-i dea vreun sfat… 
 „Iată această broşură, din fiecare pagină a 
ei curge sânge, căci ea au omorât pe Domnul 
Grigore Ghica”, spunea Mihail Kogălniceanu în 
Adunarea Obşteacă din 1863 despre o revistă în 
care domnitorul Ghica era acuzat de tot felul de 
fapte care nu erau reale. Veșnicele noastre mizerii 
de care nu cred că vom scăpa vreodată… 
 - Coane Alecule, totuşi, noi te ascultăm de 
ani de zile şi chiar ne declarăm cumva dependenţi 
de poveştile pe care ni le spui cu atâta har… Ai 
oare şi vreuna cu sfârşit mai normal, că de vesel 
nici nu pot să mă gândesc?! 
 Colonelul, o fire robustă şi profund 
optimistă avea, în felul său direct, multă dreptate… 
 - Din păcate, nu am dragul meu, fiindcă 
marii oameni ai istoriei vor fi întotdeauna martiri! 
Ei gândesc viitorul, iar acest lucru nu poate fi 
înţeles de contemporanii săi ale căror singure griji 
sunt cele de zi cu zi, micile sau mai marile interese 
egoiste, dorinţele de parvenire ori, mult mai 
simplu, un asemenea fel de a gândi este contrar 
firii acestor fiinţe meschine cu mentalitate de slugi 
fără vreo dorinţă de libertate. Iar lucrurile ar 
putea fi văzute şi astăzi în acelaşi mod! 
 Prin urmare, un sfârşit mai bun pentru 
această poveste a unui mare domnitor ar fi să 
închinăm un pahar de vin în memoria sa şi să ne 
rugăm pentru sufletul său mare.    
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                                         Destin 2, tus policromie pe carton, 1972 
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Claudio POZZANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S-a născut la Genova, în 1961. Poet, romancier şi artist, este 

apreciat în Italia şi în străinătate pentru numeroasele sale 
spectacole poetice, tip performance, pe care le-a susţinut la cele 
mai importante festivaluri literare de nivel internaţional (în 
Europa, Asia, Africa, America de Sud şi de Nord) şi la cunoscute tîrguri de carte cum sunt cele din Torino, Montreal, 
Paris, Frankfurt sau din Cuba. Poemele sale sunt traduse şi publicate în zece limbi şi au apărut în importante antologii 
şi reviste de poezie internaţională contemporană. 

În anul 1983, a fondat Clubul Călătorilor în Timp (CVT) o asociaţie pe care o conduce încă şi care se ocupă de arte 
şi în mod special de poezie şi literatură. Cu CVT a creat şi organizat numeroase manifestări internaţionale în Italia şi 
în străinătate. Cele mai importante, dedicate poeziei, sunt :Festivalul Internaţional de Poezie din Genova (din 1995, 
ajuns la a 24-a ediţie), Săptămîna Poetică din Paris, (din 1998, şase ediţii), BruggePoésie (manifestare bienală, din 
2002), Musik&Poesie Munchen, (din 2002, cinci ediţii),  Helsinki Runo Festival (din 2000, cinci ediţii), Euro-Japan 
Tokyo Poetry Festival (din 2005, o ediţie), European Voices (din 2008, în diferite oraşe europene), În 2001 a creat 
Casa Internaţională a Poeziei, situată în Palatul Ducal din Genova, care prezintă şi organizează peste 150 de 
evenimente gratuite pe stagiune. În 2011 a primit Premiul Academiei Mondiale a Poeziei pentru activităţile sale 
culturale. În 2014 i-a fost conferită medalia "Il Genovino d'oro", una dintre cele mai importante distincţii ale Comunei 
Genova pentru merite culturale deosebite. Pentru activităţile sale culturale şi pentru performanţele artistice, marele 
poet şi dramaturg francez de origine spaniolă Fernando Arabal l-a numit „maestru al invizibilului, provocator de vise, 
hoţ al focului : inima lui dansează în alcovul sărbătoresc”. 

 

 

 

 

L-am scos pe Isus  
  

 
 
L-am scos pe Iisus  
de pe crucifix 
şi-am pus acolo ochii tăi 
deasupra patului meu 
Astfel voi avea două torţe veşnice 
Pentru a-mi lumina cărţile 
Nopţilor mele de insomnie 
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Antinaninani 
 
 

Ce este la etajul de deasupra 
pluguri de scaune şi reizbucniri de ţipete 
în timp ce voaluri  de perdele îmi ascund soarele 
în acest salon în care neantul mă copleşeşte 
 
Cu mătura am lovit în plafon 
am mers să sun de o mie de ori la acea uşă 
dar numai sunete obscure şi fără coerenţă 
au răspuns încercărilor mele 
 
Păreau rugăciuni cu hohote de rîs 
şi fluierături, zurgălăi, suspine înăbuşite  
voci multiplicate ca şi cum ar fi fost o mulţime 
şi agasante zumzete de interferenţe radio 
 
Ce dracu este deasupra capului meu 
o cutie magică ce conţine infernul 
o uşă de unde nu iese niciodată nimeni 
un plafon mă separă de o lume necunoscută 
 
 
Iar nopţile sunt lungi de vreme ce mă cuprinde frica 
şi aceste voci de deasupra mă rod pe dinăuntru 
dacă un straniu presentiment mă face să cred 
că dacă acum închid ochii nu-i voi mai deschide niciodată. 

 
 
 
 

Adio 
 
 

Acum, că m-ai deschis şi repede m-ai închis la loc, 
ca pe un manual şcolar 
într-o după-amiază de sărbătoare 
Acum, că nu îmi mai dai 
nici bucurie nici tristeţe, 
îmi rămîne doar dorinţa 
de a deschide fereastra memoriei 
pentru a face să iasă din ea acea muscă  
plină cu amintirile noastre 
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Întrebări tăcute 
 

Explică-mi ce vrea să spună 
a căra noaptea în spate 
şi a vedea lumea 
prin două stele arzătoare 
Ce ai simţi dacă ai fi vîntul 
pe care mîinile tale de frunză 
îl modelează cu fiecare gest? 
Deja valurile lacului 
agitate de liniştea acestei nopţi 
aşteaptă cuvintele tale 
pentru a începe să viseze. 
 

 
 

Rememoruitând 
 

 
Aleargă în stradă ca să vezi! 
Un aer ciudat vei respira. 
Asăzi motoare cromate expuse în splendide vitrine 
mîine... mîine fiinţe mute în patul tău 
Sunt puţini ani dăruiţi vieţii 
puţini ani pentru vise 
Nu vezi oameni plîngînd în stradă 
drepţi pe picioarele lor obosiete umede de trîndăvie? 
Sau te prefaci că nu-i vezi? 
Şi nu te interesează cea care plînge pe umărul tău 
cu pielea netedă ca a unei fetiţe 
cu ochii strălucitori murdari de iubire? 
Nu te interesează o inimă ca un aluat de modelat 
care palpită palpită palpită 
într-o cutiuţă de carne? 
Aleargă în stradă şi vei vedea! 
Oameni în şir ca la şcoală 
Oameni care se ciocnesc unii de alţii 
Oameni robot 
Priveşte! 
Clădiri îmbătrînite şi dărîmate 
sfîşiind cerul cu dinţi-balcoane 
Priveşte! 
Fumul uzinelor 
ca răsuflări de dragon 
ca nişte cranii de şerpi amestecate 
Aleargă în stradă, nu s-a terminat... 
Nu vezi cuvintele ieşind fără vlagă precum  rîurile 
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din guri-izvoare murdărite de minciună? 
Auzi furtunile îndepărtate? 
Nu le vezi fulgerele ramificate 
care îţi strîng tîmplele ca nişte cleşti? 
Paşii tăi lasă urme pe semilună: 
reuşeşti să vezi dincolo de orizont? 
Iar acum aleargă acasă pentru a rememoruita! 
Spirite cu buloanele deşurubate 
Spirite deşurubate cu buloane 
Buloane cu spirite deşurubate 
Ploi de sînge peste oraş 
Vată rubinie peste oraş 
Maşinile aleargă fără zgomot 
ca un cuţit în unt 
Cu toţii într-o casă/eprubetă 
cobai ai experienţelor sfîşietoare 
 Ecuaţii sangvinolente şi interogative... 
Întrebările îţi poluează sufletul  
ca excrementele pe jantele unui autobuz 
În care trupul tău oscilează 
 În care gîndul ţi se odihneşte 
  În care privirea descompune imaginile  
reflectate prin fereastră 
  Dormi!  
cînd membrele tale obosite detestă lumina 
  Dormi!  
cînd ochii tăi sunt sătui de peisaje 
  Dormi!  
cînd o lumină, ultima, se va stinge. 

 

 
La marginea imperiilor, ulei pe carton, 1976 
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Vin să-ţi aduc un poem de 
Neruda 
 

Am un galop în inimă 
şi mareea ţinută în lesă 
Voi frămînta vînt şi nisip 
din această mare fără mormînt 
pentru a sculpta picioarele tale sonore 
şi a le auzi dansînd în ochii mei 
Pentru a te regăsi mă caţăr 
din mare pe colină 
Capul mi se redesenează stea 
pentru a rechema vocile tale 
Buzele mele obosite se întind 
în surîsuri distrate de meditaţie autumnală. 
(toamnălameditativ) 
Şi eu sunt acolo 
în acest autobuz care-mi scutură corpul 
ca un zar 
ca un covor 
tîrîndu-se pe drumuri prăfoase 
amuţite de ploaia neaşteptată 
Fluturii aplaudă la trecerea mea 
bătînd din aripi 
deasupra bălţilor de noroi ce-l înghiţiră pe Narcis 
Am un galop de maree 
în inima ţinută în lesă. 
Du-mă acolo unde să putem uita 
acest secol care ne vede exilaţi, 
aceste furtuni  
care nu aduc nici o prospeţime, 
aceste celebrări şi aceste îmbrăţişări 
care nu sunt decît inutile coroane de flori. 
Marea este acolo 
îndepărtată ca un proiect abandonat 
roţile lansează pietre şi amintiri 
pe panta pe care casa ta se desfăşoară în faţa mea 
Sunt sculptorul de frunze de anghinare 
şi îţi ofer siluete de nouri 
Ţie, pahar ciobit 
pe care nu pot să-l sărut fără să mă rănesc, 
Ţie, ureche tăiată şi aruncată pe o pajişte 
pentru a asculta secretele furnicilor 
Ţie, îţi ofer haina mea uzată,  
rezistenţa mea 
şi această poezie pierdută de Pablo Neruda. 
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Astrocite 5, us policromie pe carton, 1976 

 

 

 
 
 
 
Nu ştiu dacă  
marea 

 
 
Nu ştiu dacă marea 
fabrică valurile 
sau este victima lor 
Nu ştiu dacă sunt 
cel care gîndeşte 
sau doar un gînd oarecare 
În aceste zile 
de orbitor plictis de vară 
se aude mereu un strigăt îndepărtat 
care sare de la o stîncă la alta 
murind alături de un crab 
iar ventuzele mele dorsale 
se desprind tot mai rar şi domol 
de prosopul meu sărat.  
Din această perspectivă 
parasolarele şi persoanele 
sunt lănci înfipte 
în zidurile de pietre din jurul meu  
Vîrfurile lor otrăvite  
sunt la picioarele mele 
iar eu încă nu ştiu 
cine le-a lansat spre mine 
şi de ce au ratat ţinta. 
Nu ştiu dacă marea 
fabrică valurile 
sau este victima lor 
dacă a simţi are un simţ 
şi dacă cinci simţuri fac un sentiment 

 
 



70 vol. 32,  213-216| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2022 

 

Mamei mele 
 

 
Te-am văzut în faţă în acea sală  
eu mînjit de sînge şi de mucus 
tu bulversată şi curioasă 
Am încercat să-ţi spun 
că nu eram sigur că vreau să rămîn în afara ta 
dar cuvintele pe care le aveam în cap 
la mine în gură se frămîntau aiurea 
Tocmai aflasem 
că toată viaţa ar fi ipocrizie şi paradox 
te făcusem să suferi 
te făcusem să sîngerezi 
şi totuşi eu eram cel care plîngea 
iar tu, cea care surîdea 
Te-am văzut în faţă în acea sală  
în timp ce eram luat de lîngă tine 
Era prea multă confuzie pentru a-ţi spune cît de fericit eram 
de a-i da în sfîrşit un chip 
pîntecelui care mă adăpostise 
Iar mai tîrziu cu colegii mei 
discutam despre reîncarnare 
despre eterna întoarcere, despre cursurile  
şi recursurile lui Vico 
dar eram grăbit să te revăd 
şi să-ţi cunosc bărbatul şi pe fiul vostru 
căruia îi simţeam vocea înăbuşită şi îndepărtată 
Te-am văzut în faţă în acea sală  
şi aş da tot ce am 
ca să-mi amintesc de asta. 

Lethe, acrilice pe pânză, 2020   
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Norbert GÓRA  

 

 
Norbert Góra is a 31 years old poet and writer from Poland. He 
is the author of more than 130 poems published in many poetry 
anthologies and magazines around the world. Many of his pieces 
were translated into the various languages like Spanish, Finnish, 
Bengali, Chinese, Serbian, Montenegro. He also wrote three dark 
poetry books in English - "A globe bathed in horror", "Darkness 
in the end", "There must be something between dark and 
light"(a collection of haikus) - and one short story collection of 
horror "Brutality". He is inspired by both the light and the 
murkiness. Still looking for publishing opportunities in new 
languages 

 

All about the 
masks 

Totul despre măști 
     

Everyone here 

talks about the truth, 

though the mouths 

are covered with the sludge of 

lies. 

 

Everyone here 

emphasizes authenticity, 

but hides 

two faces in one body. 

 

The next one 

turned out to be someone else, 

in this world 

it’s all about the masks. 

 

Toată lumea aici 

vorbește despre adevăr, 

deși gurile 

acoperite sunt cu un nămol al 

minciunilor. 

 

Toată lumea aici 

subliniază credibilitatea, 

dar ascunde 

două chipuri ale aceluiași trup. 

 

Următorul 

s'a dovedit a fi altcineva, 

în lumea aceasta 

totul ține de măști. 
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Are we only humans? 
           Suntem doar oameni? 

 

Formerly deep in the ocean, 

now we are almost 

reaching the stars, 

in spite of glaciations and drought, 

step by step 

to change the world. 

 

Are we only humans 

or have we already 

replaced God? 

Aren’t we the authors of miracles 

that can be accepted 

even by the distant celestial bodies? 

 

It seems like nothing  

but vanity from afar, 

toil of everyday life, 

part by part we are building  

the future that will carry us above the 

sky. 

                       

 

 

 

De unde eram în adâncul oceanului, 

acum suntem aproape 

să ajungem la stele, 

în ciuda glaciațiilor și a secetei, 

pas cu pas 

pentru a schimba lumea. 

 

Suntem doar oameni 

sau deja 

i-am luat locul lui Dumnezeu? 

Nu suntem noi, oare, autorii 

miracolelor 

ce-am putea fi acceptați 

chiar de'ndepărtatele corpuri cerești? 

 

Ar părea un lucru mărunt 

ci deșertăciunea depărtării, 

truda vieții de zi cu zi, 

cărămidă cu cărămidă construim 

viitorul care ne va purta deasupra 

cerului. 
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Gellu DORIAN 
 
 
 
 

Poemul de duminică,  
a doua zi de week end 
                                                               prietenului meu,  Liviu 
 

 
Ar fi fost să fi fost să fie ziua cînd 
nu poţi aştepta nimic, ziua cînd 
nimic din ce ai fi putut aştepta nu e de aşteptat, 
ziua cînd 
dis-de-dimineaţa faci ocol gîndului care te alungă în lume 
şi scoţi de sub plapumă un om căruia somnul 
i-a dat doar tîrcoale, 
cafea nu, 
ţigări nu, 
ceai cîteodată, 
pilula cu multă apă, 
suplimente alimentare,  
ulei de canabis, pepon, sunvert, sanohepatic colesterol, 
optisomn, să se audă şi-n vis lătratul cîinelui vecinului, 
privitul de dincolo de oglindă la cel ce va fi toată ziua cu tine, 
zi care-ţi prisoseşte de cele mai multe ori 
cînd este gata de plecare ca o femeie la cumpărături, 
cînd mii şi mii de obiecte dau năvală peste tine 
în timp ce ai fi vrut să scoţi o carte din bibliotecă 
şi să ieşi cu ea la plimbare prin altă lume 
care nu-ţi cere decît răbdare pagină cu pagină, 
 
însă casa rămîne deschisă şi ce e de ieşit din ea iese, 
ce e de intrat n-ar avea la ce 
pentru că nimeni nu e înăuntru, 
iar celelalte zile ale săptămînii se odihnesc şi ele 
ca nişte evrei în sabat, 
nu pot fi solicitate la nimic, nici măcar la memorie, 
bilomag forte, 
luni e un raft imens plin de cărţi pe care nu le poţi atinge, 
zidite pîn’ la ţîţişoare 
pîn’ la buzişoare, 
marţi e marţi, zi cu trei ceasuri rele 
care de fapt sunt douăzeci şi patru, 
şi cum eşti superstiţios, nici nu vrei să te uiţi ce-ai scris 
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să nu stîrneşti praful peste care s-a aşezat strălucirea 
ochilor leneşi, 
miercuri e absentă, cînd gîndurile se înfig în creierii tăi  
ca nişte cuie  
răstignindu-te în imaginea căreia-i faci cruce 
şi acolo rămîne, 
joi iese uşor din seria atît de lungă a zilelor utile 
cînd orice-ai face se împlineşte 
ca o zi de salariu, 
vineri stă pitită în blidul de fasole 
şi priveşte în sine, încît nu-i poţi scoate suspinele 
din cuvintele ce par a fi fost blazoanele unor cetăţi inespugnabile, 
sîmbătă dă obolul duminicii 
care se simte în toaca din clopotniţa 
de la marginea satului, 
ritmuri ce urcă pînă la cer tot ce-i pămîntesc 
fără a urni din loc decît auzul 
ce înghite totul ca un om flămînd în uşa bisericii, 
încît dacă nu poţi scoate nimic din memorie 
aştepţi să se facă din nou luni 
cînd va începe săptămîna de lucru, 
cu mînicile cămăşii suflecate, 
femeie deasupra baliei cu rufele murdare ale întregii familii 
de cînd e ea pe pămînt, 
 
nu e deloc uşor să vezi cum pe sîrmele goale 
în loc de rufe se aşază rîndunelele 
ca într-o orchestră simfonică dirijată de Dumnezeu, 
 
şi-ţi poţi imagina de aici încolo 
o iarnă prin care doar fracul negru 
şi-l îmbracă cîntecul 
scos din borcanul sterilizat astă-toamnă, 
iar ochii tăi în stoluri vor aţipi pînă decuserară, 
cînd simţi că ziua de duminică se dilată ca o şină de cale ferată 
peste care trec o mie de sori 
în vagoane pline cu flori de oţel, 
 
ar fi fost să fi fost să fie 
o duminică fără sfîrşit, zi cînd 
poţi sta liniştit în trupul tău îmbrăcat în frac 
stînd pe sîrma de telegraf 
gata de zbor peste încă o iarnă, zi cînd 
te întorci şi răscoleşti toate celelalte zile ale săptămînii 
şi nu găseşti nimic scris pe pielea nici uneia 
chiar dacă dai filă cu filă la o parte 
pînă la sînge, 
pînă la sufletul ascuns în chiar sufletul lui 
gata să se înalţe pînă dincolo de a fi 
fost să fi fost să fie. 
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Ashok CHAKRAVARTHY THOLANA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ashok Chakravarthy Tholana este un scriitor, poet și recenzent, din Hyderabad, statul Telangana, India. În 30 
de ani de poesie, poemele sale sunt mesaje pentru umanitate, au fost publicate în nu mai puțin de 90 de țări. 
Temele alese precum pacea universală, fraternitatea mondială, conștiința mediului, protecția naturii, protecția 
copiilor și a drepturilor omului pledează pentru promovarea armoniei mondiale, a literaturii și culturii în slujba 
omului. A primit numeroase premii naționale și imternaționale care includ cinci doctorate, o mulțime de lauri, 
aprecieri și titluri etc. 
În prezent, NOUĂ compilații de poezie, și anume (Charismata of Poesie, The Chariot of Musings, Serene 
Thoughts, Twinkles, Reflections, Altitudes, Outlet, Horizon, Kaleidoscope) din cele 18 volume de poezie engleză 
au fost apreciate de cititori din întreaga lume și 12 cărți de spiritualitate au fost traduse până acum din Telugu 
(limba locală) în limba engleză. 

So…… 
 

On the path of life, be careful 
Try to be almost faithful, 
Try to be almost truthful, 

Life seems lovely and cheerful, 
Exciting and immensely heartful. 

 
So….. be always mindful 

At times, timely be unmindful; 
Life ….. always is not playful, 
Yes, be righteous and dutiful, 
To experience a life delightful. 

 
 

Așa …… 
 

Pe calea vieții, atent de-ai fi 
Încearcă să fii cât de cât credincios, 

Încearcă și-aproape sincer să fii, 
În aparent frumoasa viață, plină de bucurii, 

Captivant să te facă extrem de inimos. 
 

Deci….. fii gata de-o povață 
Uneori, la timp, distrat să fii; 

Viața... nu'i un joc întotdeauna, 
Dar drept și înțelept de-ai fi, 

O să trăiești o'ncântătoare viață. 
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Alternate option 
 

Yes, the fickle mind …. 
Keeps whirring around, 
With thoughts abound, 

Tries to prepare a ground, 
To force us to depend, 

On its laid path and bond. 
 

Creating thus a vexation 
With steep fluctuations, 
And deep frustrations; 
Mind leaves no option, 
Either for exhilaration, 

Or to opt for motivation. 
 

Caught in the deception 
Ignoring life’s destination, 
The fathoms of dejection, 
Drown our life’s passions. 
The only ‘alternate option’, 

Balance the mind with action. 
 

Opțiune alternativă 
 

Da, mintea neclintită... 
Continuă să zbârnâie, 

Cu gânduri abundente, 
Încercând să pregătească terenul, 

De a ne obliga să depindem, 
De calea aleasă și lanțurile ei. 

 
Creând astfel o tulburare 
Cu fluctuații neașteptate, 

Și frustrări profunde; 
Mintea nu ne lasă opțiuni, 

Fie ele pentru fericire, 
Sau pentru un impuls oarecare. 

 
Prins cu mâța'n sac 

Și ignorând destinația vieții, 
Măsura abaterii 

Ne'neacă pasiunile existenței. 
Singura „opțiune alternativă” 

Echilibrează mintea cu acțiunea. 
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Introspect oh human! 
 
 

Uprooting the basic pillars of peace, no one can 
No one can boast of being called a peace icon, 

Bloodshed can never bring peace, but bread can, 
Destruction cannot bring peace, but harmony can. 

 
In the name of caste, creed, race and religion 

Clashes and conflicts are ignited for a rebellion; 
Between self-centric forces, victims are civilians 
Where are we heading to, introspect, oh human! 

 
Mutual trust and harmony are powerful weapons 
They can keep at bay, the forces of destruction; 

To fortify the bond of love and friendly relations, 
Unity and understanding are the reliable options. 

 
Let the superiority complex diminish in humans 

Let bitter thoughts replace with love and concern; 
‘Peace’ is a mighty weapon to avert all conflicts, 

May righteousness reign in every human thought! 
 

Peace exists if we succeed to uplift the downtrodden 
Peace prevails if we overcome, difference of opinion; 
Peace stabilizes progress and progress to prosperity 
Yes, together why not we give peace, a top priority? 

 

 
Acheron, acrilice pe pânză, 2021                                                                                                                                                                   Cocytus, acrilice pe pânză, 2021 (next page) 
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Cercetează, omule! 
 

Dezrădăcinând pilonii de bază ai păcii, nimeni nu poate 
Nimeni nu se poate lăuda că este numit un simbol al păcii, 

Vărsarea de sânge nu poate aduce niciodată pace, dar pâinea poate, 
Distrugerea nu poate aduce pace, dar armonia poate. 

 
În numele castei, crezului, rasei și religiei 

Ciocnirile și conflictele sunt aprinse pentru o revoltă; 
Între forțele auto-centrate, victimele sunt civili 

Încotro ne îndreptăm, cercetează, omule! 
 

Încrederea reciprocă și armonia sunt arme puternice 
Ele pot ține la distanță distrugătoarele forțe; 

Pentru a întări legătura de iubire și relațiile de prietenie, 
Unirea și înțelegerea sunt opțiunile cele mai sigure. 

 
Lăsați complexul de superioritate să se diminueze în oameni 

Lăsați gândurile negre să fie'nlocuite de dragoste și preocupare; 
„Pacea” este arma puternică ce poate preveni toate conflictele, 

Deci fie ca dreptatea să stăpânească fiecare gând uman! 
 

Pacea există dacă reușim pe cei asupriți să-i ridicăm 
Pacea prevalează dacă diferența de opinii o'nvingem; 

Pacea stabilizează progresul și progresul către prosperitate 
Da, împreună de ce nu acordăm păcii o prioritate absolută?  

 
Traducere liberă din engleză de Liviu PENDEFUNDA 
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Daniel CORBU 

 

 

 
 

Scrisoare poetului  

Rainer Maria Rilke 
(mitologia interiorităţii  
şi misterul Deschisului) 

 
eea ce m-a atras din prima clipă la 
Dumneavoastră, Domnule Rilke, este 
Weltinnenraum, miraculosul spaţiu al lumii 

lăuntrice. De aici aţi dezvoltat un mit original, 
modern (,,pentru noi calea este arta”, spuneţi în 
Tagebücher aus der Frühzeit), care nu are nevoie de 
susţinerea altor mituri. Tot ce aţi scris poetic fiind 
în sensul ontic al comuniunii între suflet şi lume, 
spectacolul unei interiorităţi afective m-a cucerit 
din prima clipă, totuşi nu m-am lăsat intimidat de 
zisa unui zelos interpret al poeziei Dumneavoastră, 
Paul Zech, după care ,,un suiş dincolo de Rilke nu 
mai e cu putinţă”. Tânăr eram şi totul mi se părea 
cu putinţă, chiar şi cucerirea înălţimilor spirituale 
absolute! 

     Aţi creat, Domnule Rilke, o mitologie a 
interiorităţii care se înalţă prin uimitoarea 
intimitate cu lucrurile, la mitologia cerului, a 
Atoatecreatorului şi a Marilor Taine. ,,Elegiile din 
Duino” sunt o astfel de boltă, de înălţare, în care 
spuneţi că ,,frumosul nu-i altceva/ decât începutul 
cumplitului pe care abia de-l îndurăm/ şi-l admirăm 
atât/ pentru că nepăsător, din dispreţ, nu ne 
distruge”.  

     Tânăr fiind şi în căutarea formulei mele 
lirice, îmi plăcea, Domnule Rilke, să urmăresc în 
elegii conceptul de o indiscutabilă originalitate 
rilkeană: Deschisul. Nu deschiderea (care se închide 
ori nu) cu care jonglează filosofii europeni ai 
ultimilor două secole, cei care doar categorisesc, ci 
DESCHISUL, prezent mai ales în a opta elegie 
duineză. Adică superbul text în care se vorbeşte de 
esenţiala dramă a omului: trecerea. Suntem 
trecătorii, trăim din atâtea despărţiri şi, restrictivi, 

ratăm vizionarul, ratăm Deschisul, cel care este 
liber de moarte, care este însăşi Eternitatea. Însă 
nu ştiu, iubite Domnule Rilke, dacă pot crede  până 
la capăt în ideea Dumneavoastră după care 
celelalte vieţuitoare şi plantele văd cu adevărat 
acest Deschis căruia oamenilor interzis le este.  

      În ,,Scrisoare către un tânăr poet” (o flatare 
că tânărul era din Ardealul nostru românesc!) 
continuaţi ideea că Deschisul este văzut de celelalte 
vieţuitoare şi este interzis oamenilor: ,,Este acea 
viaţă pe care o numim imaginară, acea lume pretins 
supranaturală, moartea, - acestea toate care, de 
fapt, ne sunt consubstanţiale, dar ele au fost 
alungate printr-o apărare zilnică, astfel că simţurile 
noastre care le-ar putea percepe s-au atrofiat”. Prin 
urmare, înţelegem că Deschisul în sensul rilkean se 
opune conceptului de lume, acestei lumi care nu 
este decât o infimă parte, ,,o ştirbire a totalităţii 
universale realizabilă în fiecare clipă”, care îmbină 
viaţa cu moartea, cunoscutul cu necunoscutul, 
trecutul cu viitorul. Şi am înţeles că pentru 
Dumneavoastră viaţa şi postviaţa sunt 
contemporane şi sunt componente ale Deschisului. 

     Citindu-vă, m-am considerat ca făcând parte 
din familia Dumneavoastră de spirite. Înalta 
familie. Eram tânăr, probam în textul liric un 
existenţialism fiinţial pe care criticii literari l-au 
numit mai târziu pesimismul tonic, mai ales după 
publicarea mai multor fragmente din Documentele 
Haosului şi Spre Fericitul Nicăieri.  În acel fulgurant 
timp al unei tinereţi explozive (,,Ce tânăr sunt. M-aş 
dărui cu-nfiorare”, scriaţi într-un poem al 
începuturilor), v-am citit Elegiile din Duino şi v-
am îndelung citit şi recitit Sonetele către Orfeu, 

C 

 

SCRISORI  PROVIDENŢIALE 
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care nu au cum să nu impresioneze şi să nu 
influenţeze pe aspirantul la perfecţiune textuală şi 
la nobilitatea espresiei poetice. Aveam sentimentul 
că o trăire asemănătoare a avut-o şi poetul român 
Lucian Blaga, reprezentant de clasă al 
expresionismului în lirica românească.  

     Pentru mine a fost o ştire aproape 
apoplectică faptul că Sonetele către Orfeu s-au scris 
în doar trei zile a lunii februarie a anului 1922, ca 
,,monument funerar” pentru Wera Ouckama-
Knoop, dansatoarea plecată tânără din această 
lume. A fost ocazia de a-mi pune întrebări despre 
forţa şi misterul inspiraţiei poetice. Eraţi, Domnule 
Rilke, prizonierul unei impresii profunde la 
moartea unei fiinţe dragi. De aici viziunile 
metamorfozei, a devenirii reînnoitoare, a prefacerii 
în spaţiul indefinitului, a înseninării orfice, a 
cântecului care înseamnă, în cele din urmă, cum 
bine spuneţi, ,,a respira în Dumnezeu”! 

     Sunt multe de spus despre Sonetele către 
Orfeu şi nu o voi face în această scurtă scrisoare. 
Trebuie totuşi să spun că eu, cititor de sonete 
petrarchiene, danteşti sau shakespeariene, am fost 
impresionat de faptul că nu respectaţi forma 
tradiţională a unui gen literar strict omologat, că 
modificaţi forma, dar că trecerile dintre versuri şi 
strofe sunt făcute cu atâta originală artă întru 
sublinierea sensurilor. De aceea, mai târziu am 
aprobat cu neviclenită încântare afirmaţia lui 
Groddeck despre cele cincizeci de sonete: 
,,Sonetele lui Rilke constituie un joc estetic complex 
cu haosul în care avantajele celei mai stricte forme 
lirice conduc la efecte formale imprevizibile”. 

    Am înţeles atunci, Domnule Rilke, am înţeles 
că menirea lui Orfeu este însăşi pieirea lui, prin 

sfâşiere, dezmărginire şi prin mutaţia în Cântec. Că 
esenţa orfică nu se îndeplineşte decât prin moarte. 
Tot în sonete am descoperit fascinanta natură a 
oglinzilor ce pot multiplica iluzoriu lumea. Şi am 
descoperit tot aici ideea că poetul este receptacolul 
universului, oglinda cosmică. Sonetele cuprind o 
lume privită atât prin fragilitatea speranţei, prin 
miracolul plenitudinii, cât şi prin lentilele 
pesimismului absolut. Acest tărâm fiinţează doar 
prin cântec şi acest cântec este al lui Orfeu (cel 
sfâşiat de Menade), ,,zeul cu liră”, devenit 
dimensiune melodică a lumii. Aici ,,spaţiul lumii e 
aspirat şi expirat” în flori, în fructe, în fiinţe 
imaginare supuse prefacerii. Sacralizare. 
Îndumnezeire. Cât despre noi, spuneţi aşa: ,,Wer 
spricht von Siegen? Uberstehn ist alles, (Cine 
vorbeşte de Victorie? A îndura e totul). 

   V-am scris această scrisoare având în faţă 
fotografia Dumneavoastră stând pe iarbă, semeţ şi 
visător, la Valmont, prin 1925. Scriseseţi deja 
Elegiile din Duino şi Sonetele. Mi-am propus s-o 
închei după recitirea Elegiei a noua, unde vorbiţi 
despre misiunea poetului, despre ,,patria 
inexprimabilului”, despre un prezent intolerabil, 
adică înveşnicit. ,,Hiersein viel ist” (A fi aici este 
mult), spuneaţi, iar legătura dintre viaţa şi moartea 
fiecăruia (două feţe ale fiinţării) o îndeplineşte 
inefabilul. Aferim! Şi cum să nu înţelegi ca poet sau 
ca om al acestei lumi unicitatea fiinţării noastre 
într-o istorie deschisă veşniciei şi cum să nu 
absorbim gândul Dumneavoastră, tragic în sine, 
după care ,,TOT CEEA CE ESTE SUPUS TRECERII 
ARE NEVOIE DE NOI”! 

 

Scrisoare către Gabriel 
Garcia Marquez 

 (un înger de mângâiat nefericirea) 
 

Astă noapte mi-a căzut din raft 
Un veac de singurătate 
fantastica baroca celebra carte semnată   
Gabriel Garcia Marquez 
şi odată cu ea Toamna patriarhului  
Colonelului n-are cine să-i scrie şi 
Cronica unei morţi anunţate. 
Să fie doar răzbunarea unor cărţi 
care se vor recitite sau ce semn îmi dă  
regele Gabriel? – m-am întrebat. 
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Atunci i-am bătut repede cu emailul într-un 
geam de laptop prietenului Alvaro Mutis. 
Nimic rău, îmi scrise Alvaro 
ţi-o fi trimis Gabriel un înger 
de mângâiat nefericirea   un semn al 
            neliniştitoarelor sale totemuri. 
Atunci am deschis cartea Dumneavoastră, 
Domnule Gabriel  
şi în noaptea limpede am citit: 
Viaţa nu este ce ai trăit, ci ce îţi aminteşti 
că ai trăit şi cum ţi-o aminteşti  
                              pentru a o povesti. 
Şi: Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita  
că sunt o marionetă de cârpă  
şi mi-ar dărui o bucată 
de viaţă, cu siguranţă nu aş spune  
tot ce gândesc, dar aş.... 
Pe urmă am silabisit împreună  
între cărţile nopţii: 
Nu-plân-ge–pen-tru – că – s-a – ter-mi-nat,  
zâm-beş-te -  pen-tru – că – s-a – pe-tre-cut! 

 

 

 

Scrisoare misteriosului poet                
Omar Khayyam 
(împrumutaţi-mi liniştea!) 
 

intotdeauna am admirat poeţii înţelepţi 
care pot exprima estetic adevăruri 
despre om şi despre lumea fiinţării. În 

acest sens, Dumneavoastră, Omar Khayyam, aţi 
fost şi aţi rămas unul de înalt piedestal. 
Compoziţiile Dumneavoastră lirice au străbătut 
nestăvilite secolele, încântând milioane de 
admiratori. Admiratori pe care i-aţi învăţat să 
trăiască bucuriile clipei şi i-aţi învăţat cum să 
aprecieze trecerea lor de mici segmente în 
imensul spectacol al eternităţii. 
Puţini mai ştiu azi că aţi fost nu numai poetul 
rubayatelor, ci şi un astrolog de marcă, un filosof  
şi un matematician care a îmbogăţit cu descoperiri 
originale această ştiinţă. Că numele întreg v-a fost 
Omar Ibn Ibrahim El Khayyam (supranumele 
Khayyam însemnând făcător de corturi, meseria 
tatălui). Că aţi avut o viaţă agitată, multă vreme o 
situaţie precară, cum mulţi savanţi persani din 

timpul formării imperiului Selgiukid, că 
importantă a fost şcoli-rea la marele Colegiu 
Madresch din Nişapur, unde l-aţi avut profesor pe 
imamul Muwaffaq Nishaburi şi coleg pe Abdul 
Kasem, căruia, chiar tânăr fiind, regele Alp Arslam 
i-a dat înaltul titlu de Nezam-el-Mulk, adică 
Ordonator al Imperiului, cea mai înaltă 
personalitate politică şi administrativă. Pentru 
Dumneavoastră, un noroc al destinului. Pentru că 
Nezam-el-Mulk, oferindu-vă o rentă necesară 
vieţii de savant creator fără grija zilei de măine, v-
a dat şi privilegiul de a deveni directorul 
Observatorului Astronomic din Merv (fost centru  
politic al Karosanului, cu nimic mai prejos decât 
Samarkand şi decât Buhara (oraşul filosofului 
Avicena), timp în care aţi reformat calendarul 
musulman, mult mai exact decât cel gregorian 
impus în Europa patru sute de ani mai târziu. 

D 

 
George Enescu, ulei pe carton, 1975 
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Acum, când stau să se-mplinească o mie de ani de 
la naştere, ne e dat să cântărim şi norocul cu care 
scrierile Dumneavoastră, Domnule Kayyam, au 
rezistat vremilor. Să le numim pe cele filosofice: 
tratatul filosofic Despre fiinţă (în manuscris) este 
păstrat la British Muzeum, tratatul Grădina 
inimilor la Biblioteca Naţională din Paris. Pe 
urmă: studiul Asupra unor dificultăţi ale defini-
ţiilor lui Euclid este păstrat la Biblioteca din 
Leyda. Însă despre studiile matematice (între ele 
şi ecuaţiile cubice şi teoria fracţiilor) Europa afla 
abia pe la 1800. Tot târziu apar şi culegerile de 
rubayate. Mai întâi culegerea în engleză (Rubaiyat 
of Omer into english vers), în traducerea lui 
Edward Fizgerald şi prefaţată de Byles Cowell 
(Londra, 1859, 250 exemplare), apoi Les 
quatrains d'Omar Khayyam, tradu-cător J. B. 
Nicolas (Paris,Imprimeria Impe-rială, 1867, 464 
de catrene), iar de aici pre-luate în celelalte limbi 
europene. Cât des-pre circulaţia lor în mediul 
islamic, ştim că răspândirea a fost continuă (chiar 
şi pe cale orală), dar că mai există interpolări, 
schimbări de cuvinte, eliminări, mai ales pentru 
îndepărtarea cuvântului vin, a vinului aflat în 
contradicţie cu legile Coranului. 
 

 

Adâncă înclinare şi emoţie în faţa unei opere care 
a traversat cu forţa-i artistică un mileniu, 
încântând atâtea generaţii! Şi ce mai contează 
acum, Domnule Omar Kayyam, dacă v-aţi născut în 
1042 sau în 1048 şi dacă aţi părăsit această lume 
în 1123 sau în 1031, când spuneţi: 
,,N-am cerut să mă nasc, accept fără revoltă 
 Tot ce în viaţă mi-a fost scris. 
 Ştiu, voi pleca-ntr-o zi. Nimeni nu-mi spune 
 Ce-a însemnat, în fond, acest permis.” 
Sau: 
,,Să-ţi pot vorbi am traversat oceanul 
 Tăcerii ce de veacuri ne desparte, 
 De dragul tău am transformat în carte, 
 În vas de lut şi-n dulce vin amarul.” 
Sau, îndemnuri directe şi magnetice ale poetului: 
,,Bea vin, în el găsi-vei viaţă fără moarte, 
 Eterna tinereţe din nou ţi-o va reda, 
 Divinul timp al rozei şi-al inimii curate 
 Trăieşte-ţi clipa dată, căci clipă-i viaţa ta!”; 
,,Alege fructele cele mai dulci 
 Cât eşti, şi cupele cele mai pline! 
 Crezi oare că la judecata de... atunci 
 De-aceste mici nimicuri cont se ţine?” 
Şi încă: 
 ,,Ştii tu, frumoaso, că ulciorul 
 Din care bei înfrigurată 
 L-a făurit cândva olarul 
 Din taina unui trup de fată?” 
M-am lăsat, iată, şi eu cuprins ani în şir de bogăţia 
de sensuri din rubayate, de intruziunile unei 
filosofii simple şi adânci, şi de tremurarea 
întrebărilor cuprinzând iubirea, mireasma vinului, 
trecerea în misteriosul dincolo, indelebila moarte. 
Aţi scris: 
,,Venirea mea n-aduse nici un adaos lumii? 
 Plecarea n-o să-i sfarme rotundul şi splendoarea, 
 Şi nimeni nu-i să-mi spună adâncul tâlc al lumii: 
 Ce rost avu venirea şi-apoi ce sens plecarea?”* 
 
Poate că răspunsul l-au dat deja milioanele de 
cititori de peste trecute veacuri. Iar iubitorul 
poeziei care vă vor vizita la impunătorul Mausoleu 
Omar Kayyam din Naşpur se va umple de 
încântare gândindu-se la acea profeţie făcută de 
Dumneavoastră prietenului şi discipolului Nazimi 
Aruzi: ,,Mormântul meu va fi într-un loc unde 
vântul de nord poate împrăştia peste el petale 
de trandafiri.” Vă încredinţez de îndeplinirea ei!  
 
_____________________________________ 
*Traduceri din limba franceză de Paula Romanescu 

Alpha, tus policromie pe carton, 1974 
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Florentin Nicolae STRECHE 

 

 

 

Contemporani 
în mileniul III 

upă lansarea volumelor de poezie – 
„Portretul în oglindă” (2014), ”Stăpână 
pe tăcerea mea” (2015), „Luna nu intră 

niciodată pe fereastră” (2018), poeta și 
jurnalista Liliana Popa își continuă itinerariul 
cultural și citadin în  filele luminoase din 
„Contemporani în mileniul III”. Acest volum de 
dialoguri și portrete culturale ale celor care și-au 
confirmat valoarea morală și excelența 
profesională s-a născut inițial în 2018, fiind lansat 
la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București. 
Recent, autoarea a lărgit spectrul cultural după 
același meniu, al decenței și dorinței continue de a 
ne arăta “contemporanii mileniului III”. Dintre 
“protagoniștii” primului volum, merită amintiți 
prof. univ. Timotei Ursu, prof univ. dr. Grigore 
Constantinescu – muzicolog, Universitatea 
Națională de Muzică din București; Nicolae 
Breban – academician, scriitor; Emil Lungeanu – 
romancier, dramaturg, critic şi poet; Gabriela 
Adameșteanu – scriitoare; Irina Margareta 
Nistor – critic de film, traducător; Olga Delia 
Mateescu – actriţă de teatru şi film, scriitoare, 
regizoare şi prof.univ.dr.; acad. dr. Victor Voicu – 
secretar general al Academiei Române; Rodica 
Ojog – Braşoveanu – scriitoare; Radu Boroianu 
– fost ambasador, fost ministru, regizor; Pavel 
Șușară – autor, critic și istoric de artă, monograf, 
poet, publicist și scriitor; prof.univ.dr. Mariana 
Eftenie – arhitect, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti; prof.univ.dr. 
Dorin Ștefan – arhitect, Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din 
Bucureşti; prof.univ.dr. George Natsis –  
compozitor, Universitatea Națională de Muzică din 
București; Carlos Vilan – regizor coregraf Opera 
din Madrid; Ileana Iliescu – prim –  balerină a 
Operei Naționale București; prof.univ.dr. Sabin 

Adrian Luca – manager Muzeul Național 
Brukenthal, profesor titular Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu; Cristian Țopescu – comentator 
sportiv TVR; Mihai Șurubaru – regizor și 
producător în Uniunea Cineaștilor din România; 
lector.univ.dr. Ion Laurențiu Achițenie – Catedra 
de Artă Murală, Universitatea de Artă București. 
 

Dipticul de dialoguri este desăvârșit în 
prezentul volum prin aceeași fascinație a 
personalităților profesionale și umane: Aura 
Christi – poet, romancier și eseist; Alexandru 
Darie – regizor de teatru; Ilinca Tomoroveanu – 
actriță; George Banu – teatrolog și profesor 
universitar român stabilit la Paris; Matei Vișniec 
– poet și dramaturg român; Ruxandra Garofeanu 
– critic de artă, realizatoare de emisiuni de 
televiziune; Alexa Visarion – regizor și scenarist 
de teatru și film; Manuela Cernat – scriitoare și 
profesoară de istoria și teoria filmului; Răsvan 
Cernat – dirijor; Ionuț Bogdan Ștefănescu – 
prim-flautist al Orchestrei Filarmonicii ” G. 
Enescu”; Marian Moiceanu – rectorul 
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu; George Mihăiță – actor și regizor de teatru 
și film; Călin Stegerean – manager cultural, 
grafician, scenograf, curator şi critic de artă; Felix 
Lupu – artist plastic și scriitor; Puși Dinulescu – 
dramaturg, poet, regizor de film, teatru şi 
televiziune; Denis Dinulescu – dramaturg; Sergiu 
Cioiu – actor, cântăreț și compozitor, scriitor; 
Vasile Parizescu – pictor, desenator și colecționar 
de artă; Viorel Gaiță – realizator TV și scriitor; 
George Anca – scriitor specializat în indianistică, 
traducător și eseist privind literatura sanscrită, 
literatura antropologică; Dorin Ioniță – director 
general al Lanto Communication, organizatorul 
Festivalului „Vara Magică”. 

D 
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La fel ca în poeziile sale, Liliana Popa respiră, 
alături de “contemporani”, un aer al firescului și 
sensibilității sufletești. Nimic prețios sau acut, 
nimic strident ori prea meșteșugit. Naturalețea în 
dialog creează senzația de oniric, ceea ce se 
contrapune perfect cu apăsarea din jur, cu  
permanenta eroziune a rostirii și privirii din 
prezent. Mărcile personale ale contemporanilor 
mileniului III sunt, fără îndoială, rotiri în poezie, în 
„nectarul vrăjit al unor incursiuni în 
abisalitatea umană numită poezie” (Aura 
Christi), sau declarații asumate, cu valoare 
destinală – “Să te asumi că fiind contemporanul 
unei epoci şi, totodată, depozitarul unor 
dorințe împărtăsite singur” (George Banu); 
„Talentul e un dar primit de la Dumnezeu prin 
părinți.” (Ionuț Bogdan Ștefănescu), “Cuvântul, 
sub formă literară sau jurnalistică, a fost 
materia mea de lucru” (Matei Vișniec). 

 
Arta conversației în “dialogos” este continuată 

cu „ce e românesc nu piere, atâta vreme cît 
există sentimentul de identitate, de 
apartenență la națiunea română.”(Sergiu 
Coiu), respectiv “teatrul dă putere vieţii şi ne 
întăreşte încrederea. Teatrul e bucurie şi 
atracţie către necunoscut...” (Alexa Visarion). 
Dacă poetul și profesorul de indianistică George 
Anca are profilul unui călător perpetuu în lumea 
haosului – “am magnifiat haosul fractal”, la soții 
Manuela și Răsvan Cernat totul se transformă și 
se concretizează în muzică și întâlniri de înaltă 
emoție și spiritualitate. 

 

 
 

Inedit în conținut și formă, volumul se 
contractă și se dilată după respirația  rostirii 
preopinentului: aici nu apar restricții sau „cezuri” 
exterioare, vasăzică editoriale. Timpul lecturii este 
și timpul rostirii ! Libertatea de exprimare și 
simțire este completă în toată această confesiune 
intimă, care nu este însoțită de surplusuri 

biografice și verbiaj. Se văd scrise pe hârtie și 
chiar auzite, pentru aceia sensibili la prezent și 
amintiri, vibrații personale, calde, cu un aer diafan, 
poetic, interiorizat. „Contemporanul” Marian 
Moiceanu confirmă intenția ceonceptuală a 
volumului: „Gesturile noastre artistice ar trebui 
să poarte obligatoriu și o dimensiune 
identitară”, iar declarația actorului George 
Mihăiță, conchizând cu „o mare reverență”,  
marchează apodictic valoarea de continuitate și de 
„con-viețuire”, de a fi împreună a „contem-
poranilor”, chiar dincolo de „adormirea” 
trupurilor (Ilinca Tomoroveanu, Constantin 
Parizescu, Ducu Darie). 

 
Volumul Lilianei Popa este, în egală măsură, o 

fereastră spre lumea contemporană, spre analiza 
mediilor profesionale (Călin Stegereanu), sau 
chiar o ușă larg deschisă, de polemizare, cu 
„postmodernismul care este o cultură lipsită 
de inocență” (Felix Lupu), în notă ilară și de 
manifest, dacă e cazul, cum se întâmplă la 
șăgalnicul și profundul Viorel Gaiță, ori la 
dramaturgul Puși Dinulescu, care declara, abisal, 
că și-ar fi dorit să devină directorul general al 
Teatrului Naţional din Bucureşti, „din patriotism, 
desigur!”. 

 

 
 

Dacă punctul grafic încheie inexorabil scrisul, 
atunci semnul de punctuație trebuie adnotat cu 
„singura și adevărata răsplată care este 
satisfacția muncii tale”, declarație parizesciană 
ca o cheie de boltă a travaliului, „omnium 
consensu”, din prezentul volum. Să ne bucurăm 
de prezența „contemporanilor în mileniului III”, 
să le ascultăm poveștile de viață și de vocație, 
sperând la autenticitatea și neuitarea din jur, așa 
cum „credința zugrăvește icoanele-n biserici”! 
(Melancolie – Mihai Eminescu). 

16 octombrie 2021 
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Liliana POPA 
 
 
 
 

Probabilitățile 
Constanței 
Popescu sunt 
de fapt eseuri 

 
 
 
 

m îngropat visele atât de adânc, încât 
nici cu gândul nu mai pot ajunge la 
ele…” confesiunea cuprinsă în acest vers 

pare ireversibilă, ca și cînd nu ar mai dori să 
viseze, să transceandă, să trăiască în realitate, în 
realitatea de azi....Transfigurativă construcția, 
incită doar și te face să urmărești ce se petrece... 

Cineva scria "Constanța Popescu fabrică în 
chip delicat balndianisme" și cred că există unele 
alterități dar și alternanțe. Creează paradigme ale 
unei lumi devenită agonică, delirantă, o  lume 
salvată de aducerile aminte. 

 
Constanța Popescu m-a rugat să scriu despre 

poezia sa. Am făcut unele comentarii, iată-le: 
 

”Dă-mi întrebările tale, să-mi tai 
coperta 

la târziu și să-mi pictez o 
dimineață caldă, 

și un ultim semn de întrebare.” 
(semn de întrebare) 
 

Norma poetică e dată  aici de șirurile de 
întrebări, miracolul propriei deveniri, omul ce se 
redescoperă pe sine cu sentimentul vagului 
întreaga viață. Sunt  retrăiri într-o lume posiblă 
prinse între gînd și cuvînt, idei clare și austere. 
Cum ar fi fără propriile interogații, cum ar fi dacă 
am avea mereu răspunsuri ? 
 

 

 
Probabilitate 
 
Poate nu mai am multe ierni în 

calendar, 
ci doar duminici, 
sărbători și liniștea 
întinsă pe felia de pâine cu unt, 
dimineților dintre furtuni. 
Poate eu sunt pacea 
iubirilor tocite, 
iar tu alfabetul chinezesc, 
bun poeziilor de la mijlocul 

nopților, 
când somnul arestat de dorință, 
stă la pândă, 
să facă ordine între răspunsuri, 
fără întrebări... 
Poate eu sunt mereu început 
risipit...” 
  
Poate eu sunt pacea 
iubirilor tocite, 
iar tu alfabetul chinezesc, 
bun poeziilor de la mijlocul nopților, 

  
 Nici un cuvânt irosit, doar mirări 
și dorințe nerostite, 
  

A 
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”Să evaluez necuprinsul” 
”în primul moment al visului în care ajungeam 
la niște scări, știind ce urmează să se întâmple 
și tot intram în panicăși inima-mi bătea ca 
după cutremurul acela în care am fost singură 
acasă, cu fiică-mea de patru ani.” 
 
     Probabilitățile Constanțe Popescu sînt de fapt 
eseuri. Sînt eseuri de duminica, de sîmbăta 
morților, de vinerea neagră. Dar sînt și eseurile 
iubirii, ale realului desvrăjit, ale împlinirii și 
durerii dar niciodată ale capitulării, dar cele mai 
multe sînt eseuri de sărbătoare. 
 

”E anotimpul greu și-i ducem  
                        povara 
acumulatelor dureri rostite în 

gând, 
belșugului de doruri păstrate în 

taină, 
până ce devin poeme, 
rostite în zilele cu nor și ceață. 
Hai aprinde-mi dimineața ca pe o 

lampă” 
(”Pe un taler de balanță” din vol Vinovați de 
nemurire 2016 ed. Rora) 
 
    O temă recuentă la Constanța Popescu este  
candoarea,  dorința de   indisolubil legată de tot ce 
o înconjoară. 
 Cuvintele prind contur precum menhirul din 
fotografia de deasupra, o aparentă irealitate, 
ideea repudiază urîtul, tenebrele, diminețile 
fără delicatețea luminii crude... 
 

”Opreşte Doamne 
toamna asta, 
pentru alt gȃnd 
ce nu l-am avut ȋncă!” 
(”iubire de toamnă” din vol. Vinovați de nemurire, 
2016) 

  
     Invocarea Demiurgului vine firească, de data 
aceasta foarte clară, abandonează fragmen-
tarismul, există extaze solipsiste, dorința de 
cunoaștere a altor anotimpuri, cu alte forme. 
  

”scara de mătase 
împletită din dor cu dor, 
din iubire și pe fațăși pe dos, 
din litere așezate perfect pe viață, 
până când devin poveste... 
una care mă trece pragul 
și mă invită la bal.” 
”Trecerea de prag” 

 
    Aromele timpului au alunecări fluide, accentele 
gîndurilor se succed într-un ritm neașteptat, 
gîndurile par să se rostească singure. 
    Frenezia trăririi domină versurile ce par 
marcate de patosul subtil pe care îl aduce fiecare 
toamnă. Trăiri necenzurate, poeta alunecă  
întîmpinarea universului armonios dar în 
culori autumnale, cu frenezia propriei trăiri și 
totuși vrea să fugă spre alt miracol 

   
”Femeile cu glezne lungi 
și trupul de vioară, 
își mută rareori privirea 
pe câte un muritor 
și atunci el va deține orchestra, 
pătimașei iubiri. 
Femeia, poezia,” 
”Femeia șterge lacrima! 

  
Și parcă timpul ne ajungea să fim frumoși 
și-ndrăgostiți ca 
la a lumii facere, 
eu primăvara, toamnei tale 
  

 Reflecția asupra realului persistă - descrie  
femeia aceea are  trupul asemănător viorii, glezne 
fine, iubește pătimaș, calcă printre ființe palpabile, 
cuprinsă fiind între taina iubirii și a tristeți, între 
cea a extazului și a durerii, între taina vieții și a 
morții. 

 
    Dar mereu revine în universul halucinatoriu al 
visului, al amintirii, al dorinței ce tinde spre 
perfecțiune, în care concretețea se transformă în 
iluzie, transcrise cu o peniță delicată dar sigură 

  

”Conectarea cu mine 
Au mai îmbătrânit niște cuvinte, 
nimicul mi se așază pe preșul de la 

ușă, 
un musafir cunoscut, 
nu se dă dus de frig, de tuse 
și de toamna din mine... 
mai vorbim despre ce a fost acum 

un anotimp, 
despre durerile de oase, 
de poezia de pe masă...s-a cam 

răcit,  
ar trebui încălzită tandrețea 
și lipit zâmbetul pe tocul ușii... 
poate mai pot deschide niște 

așteptări, 
mai coasem pe la tiv melodia aceea 
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demodată, doar pentru că au 
apărut altele, 

colorate strident ca să-ți abată 
gândurile și pașii. 
Uneori mai privesc oglinda, 
e neclară privirea, a fost ștearsă  
doar cu tăcerea din lacrimă, 
cu liniștea dinspre iarnă, 
când toate 
devin ca la începutul lumii, 
așteptări pentru începuturi 
și să dau drumul visului, 
câinele meu de pază, 
care mă ține departe de somn.” 
  
mai vorbim despre ce a fost acum 

un anotimp, 
despre durerile de oase, 
de poezia de pe masă...s-a cam 

răcit, 
ar trebui încălzită tandrețea 
și lipit zâmbetul pe tocul ușii... 
poate mai pot deschide niște 

așteptări 
  
      Ar trebui încălzită tandrețea, ar trebui regăsită 
tandrețea, unde a fugit pare să se întrebe poeta. ă 
Frenezia trăirii atunci sau mai tîrziu rămîne vie în 
amintire, în viziunile lirice. Necenzurată decît de 
propriile trăiri, poeta,  simte un dor blestemat de a 
se întoarce dar nu fără un zîmbet pe care crede că 
a venit timpul să-l lipească pe ușă. 
  

”cât aș fugi de cuvintele astea 
târzii, 
care-mi obturează privirea 
și mi se agață de urechi, 
podoabe zornăitoare, fără efecte 
tandre... 
le-aș decupa din poezia sorții 
și răsturnată clepsidra, 
ai mai avea privilegiul 
să te miri și să le-admiri 
și acceptându-le, 
să mă iubești târziu 
”Cuvinte târzii” 

  
     Visurile capătă uneori aparenețle realului, 
concretețea se transformă în iluzie, dorințele 
transcend ca într-un joc al oglinzilor, undeaccede  
la metamorfozele ființelor himere îndrăgostite de 
absolut sau de o ființă anume... Cuvîntul reușete să 
își înfrăngă limitele astfel, întîrziind în extazele 

rostirii ca mai apoi să se agțe de urechile unui 
anotimp, cel al iubirilor... decupate din poezia 
sorții sau a vieții. 
  

”Tăcerile aproape fosforescente, 
pătrund tiptil prin singurătatea 
de cinci stele, 
o deranjează, îi răvășește rochia 
tivită 
cu dor, 
îi confiscă iubirea, alungă 
speranța 
și închide ușa cu lacătul mare al 
durerii...” 
”Doctori de inimi” 

  
Uneori universul Constanței Popescu se închide 

inexplicabil, dar tăcerile ard....  
 

Creează imagini plastice, asemeni unui pictor  care 
lumina iubește lumina și renunță la umbre, 
tonurile, gesturile, sugestiile sînt mai importantă 
decît ipostazele. 

Uneori poemele Constanței Popescu au tema 
responsabilității morale subiacente,  mereu la 
granița dintre bine și rău, poemele au tensiuni, 
 dar și o aură meditativă.  Alteori simple aparențe 
se trezesc într-un topos predilect, bucolicul, 
configurat în transparențe, în imagini ale grației 
gîndului, alteori prinse pintr-o grilă a sugestiei. 
Poeta sugerează, trimite mesajul.... 

 

”Vreau copacul meu, 
plantat în umbra tainică  
de vis. 
Dimineața să-mi scutur perna 
de nesomn, 
să-mi pun lacrimile la uscat 
pe ramura la care nu mai poți 

ajunge 
și fardată cu mirări și așteptări 

târzii, 
să dau drumul la rock-ul nostru, 
îl mai știi? 
”Rădăcina uitării” 
 
de la vis, dans, senzualitate și candoare pînă la 
interogația problematizantă 

  
”Femeile cu glezne lungi 
și trupul de vioară, 
își mută rareori privirea 
pe câte un muritor” 
Femeia șterge lacrima 
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”Tăcerile 
Fiecare cu tăcerea lui, 
prețioasă haină,  
o îmbracă uneori de tristețe, 
de singurătatea înghesuită în toate 

zilele 
cu ferestrele închise, 
frumoasă, albă ca o pânză 

imaculată 
între noi, alegerea perfectă, 
de când am epuizat conflictul 

vorbelor, 
dulci ademeniri. 
Este înțelepțirea privirii, 
între cuvinte prea mici, 
și nu mai pot răzbate timpul,  
distanța dintre inimi,  
și când și gândurile din poală, 
trebuie restartate...” 
  

Distanța dintre trăirile fiecărei etape, distanța 
pînă la capătul  lumii, , a mării, a cerului devine 
distanța dintre nemărginiri. 

  
 
Poeții nu se găsesc la snop 
în piețe. 
Solitari, triști dar inovând motive 
de iubit, 
arată frumusețea 
și unde ai îndoieli... 
Iubite, nu crezi că e tot ce îți 

dorești? 
 ”Poeții și poezia” 

 

”O frunză 
Nici Dumnezeu nu-ți dă 
bursă pentru fericire, 
un cuvânt inventat de poeți... 
Nici măcar iubirea  
nu curăță urcușul. 
Căderile sunt libere, 
un bonus la viață. 
Singurătatea, un premiu 
pentru cei cu neuroni incendiați. 
Viața, o frunză...” 
Viața, o frunză... 
 
    Transparența viziunii poetice, tema singurătății 
devenită premiu după căderi și urcușuri se topesc 

în sentimentul împlinirii în singurătatea celui ce în 
sfîrșit a înțeles... 

  
”Pe la noi femeile învață 
devreme să-și ascundă durerile. 
Dimineața pun broboada cu flori 
și strâng cu putere nodul șorțului, 
în care adună neputințele voastre, 
greșelile copiilor, 
lipsurile și toate stricăciunile 
de prin ogradă. 
Mai dau cu mătura un gând trist, 
udă cu aghiazmă pragul pe care-l 

treci 
și uneori îl uiți, 
aprind candela să îndepărteze 
furtuna dintre vorbe, 
netezesc cu sfiala perna-ți pe la 

ziuă 
și trec din rană, în rană cu 

plasturele 
de iubire… 
Mai uită uneori ciorba pe foc, 
și mămăliguța nesărată, 
dar doar atunci când 
sufletul ei, speriat, nu se mai poate 

ascunde… 
dar dimineața pictează cu un 

dermatograful bont, 
zâmbet în privire.” 
  
Dimineața pun broboada cu flori 
și strâng cu putere nodul șorțului, 
în care adună neputințele voastre, 
greșelile copiilor, 
lipsurile și toate stricăciunile 
de prin ogradă. 
  
  
Poate eu sunt pacea 
iubirilor tocite, 
iar tu alfabetul chinezesc, 
bun poeziilor de la mijlocul 

nopților, 
  
     Femeia - cea care instaurează pacea, liniștea, 
cea care șterge lacrimile copiilor, adună 
neajunsurle, lipsurile celor din casa ei sau din 
universul ei și le ascunde sub o broboadă cu flori, 
femeia aceea care are mereu flori în suflet... 

●
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Lirismul Gabrielei Tănase  

 

re o sensibilitate subtilă, o elevată 
simţire, iar ceea ce o definește, cred eu, 
este emoţia permanentului, fără să îl 
caute cu tot dinadinsul, cu un scop precis. 

 

 
 
În mod sigur Gabriela Tanase este poeta ce 
poartă sub gene răsăritul, aleargă prin ploaie 
pînă ce ploaia se lipește de ea. 
Gabriela Tănase mîngîie toate frunzele 
toamnelor și le transformă în fulgi pentru că are 
sub gene lacrimi nemărturisitoare. 
Un înger locuiește pe umărul ei stîng și e atît de 
curios încît se uită mereu pe foaia de hîrtie, ține în 
taină un opis și pe coperta unu a notat JURNAL 
SPIRITUALl - GABRIELA POPESCU TĂNASE.  
Poemele Gabrielei Tănase au bolți de lumină, 
îngemănări, scînteieri ce țîșnesc spre cer, trăiri de 
o esențială simplitate dar care mai apoi capătă 
prporții sacre. 
Trăiește într-o familie de artiști și dacă ar pune 
hotar cuvîntului sigur va deveni iconar, ar 
restaura biserici, icoane... 
Are mereu fereastra deschisă spre Miazăzi, spre 
lume, spre lumea asta mare în care mai există 
oameni, animale, flori.... 
Mereu străluminată, mereu reflexiv[, cu dorința 
de îndrepta ceva în jur Gabriela Tănase se 
reculege în fața propriilor versuri ca la intrarea 
în biserică: 

"În oglinzi curbate  
curând va ninge, lumea va albi 
peste vedere îngeri de zăpadă 
vor îngheța sau poate s-or topi 
căci,  
deși suntem, că n-am fi se pare 
decât un abur trist, aproape fără rost 
iar carnea asta, care atâta doare 

cine ne poate spune că ar fi, 
c-a fost?" 
Incursiunile ei spirituale sînt zilnice în haosul 
atent ordonat de acum în care fiecare mișcare 
este gîndită, în haosul ăn care nu mai găsește 
praguri, iluminări. Transcende realitatea impusă 
a zilei într-o alteritate devenită gnoseologică:  

"Pe măsură ce peisajele politice se 
dizolvă 

Pe măsură ce băiatul de la 
supermarket are o diplomă 
universitară 
Pe măsură ce peștii uleioși scuipă 
prada lor uleioasă 
Pe măsură ce soarele este mascat 
Suntem 
născuți ca acest 
În acest 
În aceste războaie atent nebune 
În vederea ferestrelor fabricii sparte de gol 
În baruri în care oamenii nu mai 

vorbesc între ei 
În lupte de pumni care se termină cu 
împușcături și cuțite 
Născut în aceste 
Spitale care sunt atât de scumpe încât 
este mai ieftin să mori" 
Are un aparent romantism dar 
rămîne lucidă, sensibilă, propriilei-i 
întrebări retorice devin eseuri 
filozofice și ecoul trăirilor sale: 
"iubesc tristețea care-mi amplifică 

trăirile 
iubesc atingerea ploii care mă trezește 
și spală dureri insuportabile 
iubesc florile și modul lor delicat de 

atingere 
iubesc oamenii care au un ideal 
pentru care luptă cinstit 
iubesc oamenii care prețuiesc prietenia 
iubesc oamenii 
care nu se lasă dominați de orgolii 
și care știu că orice situație dificilă  
poate fii depășită prin dialog  
iubesc oamenii lipsiți de egoism 
și plini de credință, dar mai ales 
iubesc oamenii care fac artă în orice 

condiții 

a 
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iubesc copilăria tuturor lucrurilor și 
inocența 

dar și sentimentul matern 
iubesc să protejez și să ofer 
iubesc acel sentiment de bucurie și 

înțelegere 
prilejuit de refrenul unei melodii 

cunoscute 
dar iubesc și misterul, infinitul, 

necunoscutul 
neliniștea pe care o simt privind o stea 

căzătoare 
iubesc conversațiile simple 
și oamenii care scriu cu mâna pe 
suflet 
dar mai ales iubesc să pot să aleg 
altfel mă simt ca și cum 
fără să vreau 
mi-aș înfige degetele în rănile lui 
Hristos." 
sau 

"Există o neliniște 
o tristețe  
cu care scriu 
despre femeia desculță 
care iese din casă 
cu dimineața înnodată-n batistă 
merge pe marginea drumului 
și culege urzici 
la întoarcere 
cântă încet. 
Aceasta este viața ei 
conține puțină frumusețe  
și durere de neimaginat" 
 
Dar poeta rămîne consecventă, își întoarce 
mereu fața spre majorele semnificații din viața 
de aici neuitînd nici o clipă iubirea fără de care...: 

"Chiar dacă am din ce în ce mai multă 
toamnă pe suflet 
adorm în cântecul de aur al greierilor 
Dumnezeu însă, mă trezește cu o mare 

delicatețe 
când mă sărută cu o frunză pe față." 
 
Puritatea ce nu a părăsit-o nici o clipă și devine 
scutul propriu: 

"Totul e așa 
dar și așa 
ca un cui ruginit 
a venit toamna 

fetița cu păpușă de cârpă 
numără frunzele istovite 
și umblă pe vârfuri 
în poemele mele 
pe lângă casa bătrână 
nu trece nimeni 
o frânghie de rufe se clatină 
bate vântul 
nu mă atinge 
ca o frunză uscată mă răsucesc. 
Cine își mai amintește de fetița cu 

plete lungi 
care strânge în brațe o păpușă de 

cârpă?"  
"O, cine nu și-a căutat în gândul 

adânc, țara copilăriei 
cred c-a murit! 
Ca o cămașă umflată de vânt 
umbra norului peste pământ 
răsturnată în palma copilului făcută 

căuș 
găsiți voi un mai fraged culcuș? 
Cine știe 
cine-mi explică 
de ce plouă când mâna copilu-și 
ridică? 
Pic, pic 
pic cu pic 
pică... 
Oare plânge copilul 
sau plouă din mâna lui mică?" 
 
Eseuri cu sau fără anotimp, ca o poezie de 
atenționare în proopria-i viziune literară 
dezvăluie o insolită căutare, de regăsire a unor 
valori ce par dispărute: 

"cine să mai bea zeama aceasta de 
frunze amare 

vreau o dimineață tânără, o 
dimineață oarecare 

o dimineață cu aură de neant sclipitor 
și inima mea tânără și îndrăgostită 

îngrozitor 
de viată, de oameni, de păsări hoinare 
vreau, da, vreau o dimineață tânără  
o dimineață cu soare." 
 
Volumul ei "Semne pentru papusa de lut"e 
mărturie iar la lansarea cărții la BookFeast acum 
2 ani i-am spus că păpușa aceea va deveni de 
marmură, și cred că devine translucidă... 
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Adrian GRAUENFELS 
 
 

Bianca Marcovici –  
romanul vieții mele 
 

ine un timp când oamenii și, mai ales, 
artiștii simt nevoia să se uite în urmă. Ce 
am făcut? Ce am realizat? Ce mai rămâne 

de cizelat? Bianca Marcovici, prolifică autoare, 
poet, inginer și bunică, nu este ferită de întrebări 
existențialiste care apar în acest momente, aflate 
pe axa timpului nostru. Cartea de față face 
sumarul câtorva zeci de ani de activitate. Nu există 
text care să nu necesite o refacere, o accentuare 
sau eliminări pe care înțelepciunea târzie le 
revendică. 

M-am gândit să ilustrez acest volum 
retrospectiv, (cu fiecare text pedant datat de 
poetă), cu o ilustrație a copertei semnată de 
marele pictor Paul Klee. Pictura datează din 
primele zile ale lui Klee la Bauhaus. A fost 
executată cu un desen transferat în ulei, o tehnică 
pe care Klee a dezvoltat-o în 1919 pentru a 
răspunde cererii tot mai mari de tablouri. Metoda 
îi permitea să înregistreze ideile și imaginile sub 
formă de desen și, apoi, să le transfere printr-o o 
bucată de hârtie înnegrită pe un fond pictat. 

Acest lucru explică delicatețea fragilă a liniilor 
pe care Klee le-a folosit pentru a înregistra 
peisajul liric și elementele arhitecturale pe 
suprafețele de culoare ale terenului - ca un desen 
pentru copii. În anul precedent, Klee a creat 
lucrări pe tema destinului, care a preocupat mulți 
artiști după Primul Război Mondial. Într-o zi de 
iarnă, cu puțin înainte de amiază, se profilează o 
catastrofă cosmică. Un corp ceresc înflăcărat apare 
la joasă înălțime deasupra casei: ceasul  din turn 
indică ora, este puțin înainte de 12:00, ceasul 
fatalității. Motivul săgeții lipsă  este folosit de Klee 
în tablourile sale până în 1924 pentru a indica 
direcția acțiunii. Ea a devenit un semn inevitabil al 
destinului și simbolul puterii magice. 

Mai târziu, Klee avea să afirme concluzia sa: 
"[...] un simbol nu este în sine un desen pictural. 
Semnul unui acord asociativ trebuie, prin urmare, 
să fie depășit: Noi trebuie să funcționăm și fără 
săgeată."  Astfel că, arta dezminte timpul și 
eroziunea mentală a generațiilor care vin și 

pleacă. Dar tabloul unei epoci rămâne, scrisul 
Biancăi rămâne, doar limbile timpului s-au mișcat 
puțin înainte. Dar poezia, sentimentele, afecțiunile 
și miezul lor, sunt pentru totdeauna. La fel, și 
revolta poetei pentru lipsuri, lapsusuri, 
dezamăgirile vieții: 

 

"Am să scot din viața mea 

Chiar și culoarea gri a asfaltului pișat de câini 

Chiar și vinovăția din ochii mei!" 

 

 

Despre toate aceste reluări corective citim 
aici. În același sens al mișcării acelor lui Klee, 
percep cartea Biancăi, care conține proză și 
poezie, trăiri care se dezvoltă de la simplu la 
complex, pline de un umor sănătos, extras din 
rădăcinile cele mai adânci ale evreului plecat cu 
multe speranțe, dintre care o parte se împlinesc 
iar celelalte... rămân un subiect vital de împărtășit 
cu cititorul. 

 

V 
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Constantin PRICOP 
 

Semne și simboluri 
(fragmente) 
 

iscret, retras într’o 
paloare care îi ampli-
fică 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.11 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 
volumul de faţă. De subliniat, ca 
un punct de plecare, ascen-
siunea constantă către valoarea 

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

artistică, componentă a valorii 
spirituale…  
 

Iată’l pe autor subliniind el 
însuşi importanţa unui ase-
menea 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 conști-
enței 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 relativă), inhi-
bare a oricărei atitudini naturale 
obiective din partea cititorului. 
Cu alte cuvinte, o invitație la 
lectură într’o notă fenomeno-
logică. Personajele din proza lui 
Liviu Pendefunda creează un 
univers repre-zentat, la nivelul 
lecturii, prin simțuri, ca intuiție 
originară a obiectelor, fenome-
nelor. Raţiunea metamorfo-
zându-se astfel în memorie 
 
Autorul armonizează contras-
tele, 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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Doru SCĂRLĂTESCU 
 
 

Adevăr și Har 
 

u se poate ca, vorbind de dubla 
ipostază a medicului savant și poetului 
elevat Liviu Pendefunda, să nu te 

oprești (domnia-sa însuși a făcut-o în câteva 
rânduri) la inerentele interferențe și dezbinări de 
destin ce i-au marcat plenar existența12. Împreună, 
și medicul, și poetul, sunt chemați să participe la 
nobila misiune de reparare a stricăciunilor lumii, 
prin seringă și bisturiu, unul, prin simbol și 
metaforă celălalt, prin scădere de rău, unul, prin 
adaos de frumusețe, celălalt. Dincolo de imersiuni 
și investigații dirijate statornic, cu program (dur și 
constrângător adeseori), în „corola de minuni”, 
văzută și nevăzută, a lumii, o prezență de har divin 
și inefabilă vrăjitorie încape aici. „Un magician 
oscilând între fizică și metafizică” se autodefinește 
Liviu Pendefunda undeva. Un solomonar, 
îndrăznesc a zice, apelând la inventarul mitologic 
autohton, mișcîndu-se cu abilitate între Tărâmuri. 
Imanență și transcendență, așadar. Constantin 
Ciopraga ne propunea și el o dicotomie: astre și 
neuroni. S-au adunat, din ambele direcții, 
numeroase contribuții (răspunzând provocării 
unui intervievator, autorul și-a luat răgazul și a 
numărat, cu ceva timp în urmă, peste 100 de 
titluri) ce i-au adus recunoașteri și recompense la 
înalt nivel științifico-academic și literar-artistic. 
Nu sunt tocmai comod de citit cărțile domniei-
sale, care te împovărează sever, nu doar cu număr 
cumulativ de pagini (unele ajung singure la 700), 
dar și cu bogăție de idei și cu generoasă 
încărcătură expresivă. Autorul nostru e un 
renascentist rătăcit în vremea de acum, cam 
meschin-superficială, cam frivol-risipitoare. Cred 
că i-ar fi plăcut să trăiască în epoca lui Pericle, 
frecventând grădina lui Akademos de lângă Atena, 
alături de Socrate, Platon, Aristotel, admirându-l 
pe Fidias, vizionându-l pe Euripide, ori, peste două 
milenii, la Florența,  „conversând lejer cu Pico de la 
Mirandola şi cu Lorenzo de Medici în grădinile de 
la Castello”, cum și-l imaginează criticul de artă 
Valentin Ciucă. Un confrate poet, Daniel Corbu, îl 
vede ca pe un demn ucenic al divinului Leonardo. 
Nu i-ar sta rău, zice Ioan Holban, nici printre 
romantici, și pe acestă sugestie mi-l închipui și eu 
aflat în bună tovărășie la curtea lui Goethe de la 

                                                 
12 Postfață la volumul Adevăr și Har.Truth and Grace, Contact 

international 2020 

 

Weimar. O publicație construită pe un model 
renascentist cu inserții romantice ambiționează să 
fie îmbelșugat elaborata revistă „Contact 
internațional”, adunând  într-un veritabil 
Sympósion, exigent elitist, creatori de ținută de la 
noi și de pe alte meridiane ale lumii, în care 
literatura (poezia, proza, critica literară, eseul) 
intră în dialog armonios și fertil cu filosofia și 
știința, cu muzica și artele vizuale. O frumoasă 
carte de vizită a inițiatorului ei. 

Despre volumele de poezie ale lui Liviu 
Pendefunda, de la cele de început, cu titluri care-i 
conturează profilul artistic, cu teme predilecte, 
metafore obsedante, strategii ritualice 
(neobișnuite în peisajul liric optzecist), Sideralia, 
1979, Farmacii astrale, 1981, și până la mai recent 
intitulatul Din adâncul meu, s-au scris pagini de 
excepțională magnitudine, comprehensiune și 
prețuire, semnate de istorici și critici literari de 
prestigiu, de parteneri de idei ori tovarăși de 
breaslă. Printre mulți alții, Constantin Ciopraga, 
Ioan Holban, Emanuela Ilie, Constantin Pricop, 
Liviu Ioan Stoiciu, Mihai Cimpoi, Cornel 
Ungureanu, Constantin Trandafir, Theodor 
Codreanu, Calistrat Costin, Ion Hurjui, Valentin 
Ciucă, Daniel Corbu, Geo Vasile, Lucian Alecsa... Ele 
ar putea face obiectul unui bogat volum omagial, 
cu care confreria critică ieșeană ne rămâne încă 
datoare, reiterând imaginea familiară și totuși, pe 
destule paliere,  enigmatică, a „Călătorului astral”, 
cum îi place să se recomande poetul, navigând 
printre întrebări, certitudini, îndoieli, către limanul 
de lumină al Adevărului absolut. Dacă nu încă 
atins, el pare întrevăzut, precum Tărâmul 
Făgăduinței de către biblicul Moise odinioară, 
rămas la porțile sale prin voință divină.  

Poarta este un topos recurent în recentul 
volum pe care Liviu Pendefunda ni-l propune 
acum, Adevăr și har, în fulgurațiile de gând ce-i 
însoțesc versurile, desprinse din jurnalul său de 
„profet călător”: „Umil, grav și solemn e ritualul 
trecerii prin poarta basilicii, întâmpinați fiind de 
sfinți, dragoni, sfincși, lei - păzitori ai pragului în 
ambientul sacru din lumea profană”; „Simbol al 
porților cerești e trecerea spre peștera cosmică a 
chaosului tălmăcit din Cuvânt și nimeni nu'l poate 
ști în întregul lui”; „Poarta: alții n'o văd, dar tu, de 
ce mi-o arăți mereu? Și ea'i singura cale pe care o 
credeam ca un har doar în vis”. Trecerea între 
interstiții (Faliile revin obsesiv în titluri de carte) 

N 
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are loc în ambele sensuri. Noul volum ne 
sugerează o întoarcere acasă a acestui Ulysse al 
cerului cu umerii poleiți de  nectarul cu greu 
adunat al înaltelor Adevăruri. Poetul nostru este – 
îl deconspiră tovarășa sa de viață, poeta și eseista 
Carmen Julieta – „unul dintre puținii inițiați care 
au primit dreptul să ocupe unul dintre cele 25 de 
fotolii ale Înțelepților Lumii”. Dar, dincolo de 
sentimentul împlinirii,  se degajă din paginile 
cărții recente și  o abia perceptibilă oboseală, un 
aer de blândă tristețe pe care i le detectam și într-
uu interviu acordat unui prieten la împlinirea 
vârstei de 65 de ani: „Poate că și suntem într’un 
asfințit pe care dorim să’l perpetuăm cât mai mult 
și să adunăm ca într’un bilanț, ceea ce spui tu, 
roadele toamnei în perspectiva sclipirilor datorate 
reflectărilor de lumină și sacralitate ale iernii”. 
După lungul travaliu, cu confortabile victorii, în 
fascinantul și veșnic mișcătorul orizont al 
Cunoașterii, Liviu Pendefunta își poate revendica 
dreptul la îndoială, eroare, eșec, cum vedem în 
același interviu luat de Vlad Scutelnicu în martie 
2017, în care-și sună, scuturându-le, și ca pe un 
memento, și ca pe un avertisment, lanțurile 
tragicei condiții umane: „Unde sunt eu? Care mi-e 
personalitatea? Unde e omul care doream să fiu – 
animalul primitiv, gânditorul, magicianul sau 
înțeleptul profet în direct contact cu divinitatea? 
Sau nimic din toate acestea? Să fi ajuns un 
amalgam de stâncă zdrobită într’o mocirlă în care 
sfârâie gheața în lavă și fum? Acum când cuvintele 
mele se repetă fără să definească un suflet curat, 
liber și sunt tot mai greu înțelese – îmi par uneori 
artificiale, fără legătură cu sufletul. Pentru că omul 
e plin de iubire, cum spui tu, trupul și sufletul îl 
conduc, dar dacă le părăsește, spiritul nu’l mai 
poate defini ca om, ca parte a lumii în care 
trăiește”. Nu mulți dintre noi au tăria unui astfel 
de sever și demn demers introspectiv. 
Confruntarea cu Timpul, marele „monstru orb”, 
cum îl numeau romanticii, face parte din efortul  
poetului de înțelegere a propriului destin, evident 
în paginile volumului Adevăr și har:   „M'am 
înțelenit în timpul fără tăgadă de zare aprinsă în 
necazuri și jale. Am scris mereu în paginile minții 
și frică îmi este încă să redau amintirea lor”. În 
acest context, sentimentul tragic al Limitei, e 
prezent mai pregnant în secvența pe care aș numi-
o „Poemele Miroslavei” (Miroslava ieșeană, în 
traducerea latină a autorului, Gloria Pacem). 
Nemurire se intitulează unul dintre acestea, datat 
16 ianuarie 2020: „Nu pot să cred c'ai fi putut/  să 
mă condamni la nemurire/ dar nici în vis n'aș fi 
crezut/ că mă voi stinge în murire/  de simplu 
om,/ un animal din stele aprinse decăzut.// În 
mine azi nu mai apar/ nici aripi în plutire,/ nici 
stins din vechi amnar,/ și totuși mă înalț/ un 
simplu animal/ ca spirit în divina nemurire”. Iată, 
peste o lună, și difuza astenie de toamnă târzie 

despre care am vorbit mai înainte: „Sublimă’i 
valea din vârful unui munte/ simțintită’n adâncimi 
de foc;/ e legănarea minții, valoarea unui joc/ ce 
nu mă mai atrage/ sub pletele’mi cărunte”. Să mai 
amintim, din același ciclu „al Miroslavei”, și un, ca 
să spunem așa, „triptic al pandemiei”, tribut de 
neevitat al prezentului, compus în luna martie a 
aceluiași an, cu imaginile ei de coșmar: „Iar porțile 
noii cetăți pustii/ mi se păreau coloanele de 
templu mort;/ doar gemete fără speranță’n cort/ 
erau dovezi că încă mai sunt vii”(Mormânt 
coroniform); „Sunt azi pânze de păianjeni în uzină/ 
și’n locu’n care fosta-ai trează,/ tu, viață’n cerul 
sacru răstignit” (Alienare globală ); „Nu sunt 
pastile, gelule/ să mă ferească/ de lumea ce n’o 
știm,/ pe care însă prin ochelari și mască/ în 
teroare ne-o închipuim” (Cubul alchimic). 

 Dar, să nu ne înșelăm, structura de esență 
a lui Liviu Pendefunda nu este a unui defetist, ci 
aceea a unui mereu la post Mușchetar al 
Cuvântului. Conștient de sacrala sa menire, nu în 
depărtatele ceruri, ci aici, pe pământ. Iată, în 
paginile noului său volum, cu accente evident 
biblice, în versiune proprie, o dârză, lucidă, 
orgolios-umană luptă cu îngerul: „Sărmane Om, 
strigase îngerul/ pregătit să încovoaie-un trup 
bătrân,/ ... mi's aripile încă/ puternice și'ți spun:/ 
nu am venit să sting un cuget/ nici s'adun/ oasele 
tale sleite de acum/ ci să dau liber gândului 
străbun/ închis în vânt și carne de pământ./ 
Sărmane Om, doar trupului i-e somn/. Lasă'l să 
doarmă!/ iar tu, urmează-mă'n eter!// Tu, înger 
prost, aici am fost/ o împlinire ce n'am avut-o'n 
cer.../ și nicidecum o entitate fără rost.// Așa i-am 
zis acelui înger ce n'a înțeles / de ce de-acest 
pământ mă cramponez...”. Un refuz al evadării 
gratuite din contingent avem aici. Dimpotrivă, 
transferul de transcendență către această lume 
profană e sarcina nobilă asumată de gânditor și 
poet. Revin din volumele anterioare temele 
predilecte: lumina, creația, iubirea.  Aceasta din 
urmă, în mod manifest sau discret, copleșesc 
paginile noii cărți care se deschide cu dedicația 
către „cufletul pereche” al autorului: My Lady 
Julieta. Sub semnul iubirii, ridicată pe un piedestal 
al diurnei sfințenii, se așază frumoasele invocații 
ce formează structura de rezistență a volumului. 
El își trage substanța și sensul din această religie a 
iubirii, pe care în literatura noastră au ilustrat-o 
atât de magistral Eminerscu, Blaga, Stănescu. Doar 
aici, singura victorie prin capitulare 
necondiționată  este posibilă. Iată. „Așa şi eu, 
iubito,/ aprind şi iar aprind dragostea noastră/ 
pe-altarul nemuririi când/ ultima lumină s'a 
stinge dincolo de munţi.// Am fost tentat o clipă/ 
să'i spun iubitei mele: /« a ochilor lumină doar tu 
ești »/ Și-așa am înțeles / că'n ochii Julietei e 
strălucurea pură/  a Luminii Tale./ Îți spun atâta 
doar: că nu mă păcălești;/ iar ea divină'mi este,/  
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pentru că Tu, clipă de clipă,/ de'i zi ori întuneric/  
–  nu'i vis – /  mi-o dăruiești”; „Înconjurat de-
oceane de iubire/ știu că trebuie să mor./ Minuni 
plutesc luminile'n gândire/  și-adâncurile mă 
străbat când zbor./ Nu'i nicăieri, nicicând cel ce 
am fost,/ nici amintirea ta pe care-o port/ un 
spirit, Julieta mea, un vis.../ Înseamnă că deja sunt 
mort”; „Mă'nchid în alb, iubito,/ știind culoarea 
trandafirilor ce'ți plac; / în trupul soarelui 
mă'nchid,/ de-acolo doar tu să mă simți venind.../ 
tu, înger, întregul meu al tău fiind.// De trandafiri 
e spațiul plin/ și știu ei cât de mult îți plac; / de-
aceea'n ei m'ascund de ani treizeci, / iubito, și mă 
închid în alb”.  

Asupra acestui aspect definitoriu, trecut 
îndeobște cu vederea de comentatorii poetului, 
seduși firesc de insolitele invitații ale autorului în 
stranii universuri luminescente guvernate de 
gnoze, semne și simboluri hermetice, alchimice, 
rozicruciste, masonice..., aș vrea să mă opresc în 
continuarea considerațiilor mele, reluând gânduri 
mai vechi privind întreaga creație a lui Liviu 
Pendefunda, cel care într-o mărturisire recentă 
punea propriul cămin, prezent și palpabil, în 
centrul iradiant al bucuriei sale de a fi. Un cămin  
așezat sub benefica zodie a lirei. Fie-mi iertate, 
într-aceasta, irepresibilele ușor retorice efuziuni 
afective. Ce înseamnă, m-am întrebat, așadar, să 
locuieşti sub aceeaşi boltă înstelată a artei, tu şi ai 
tăi, să respiri adică, să te mişti, să visezi, că te 
bucuri şi să te întristezi, sub semnul unui destin 
comun asumat. Devin, astfel, banalele întâmplări 
ale zilei un ritual, începând cu acela al 
întâmpinării soarelui, dimineaţa, ca-n confreriile 
pitagoreice, cu versuri şi cântece? Capătă ele, 
pentru tine, un ritm şi un sens, un sunet aparte, 
elevate, dincolo de haosul şi larma din juru-ţi? Te 
regăseşti, aici  şi acum, ca un altul, un oaspete, un 
emisar al unei mirifice, mitice Atlantide, din 
zgârcitele dezvăluiri platoniciene? Un conectat la 
muzica sferelor? Un luminător? Întrebările acestea 
mi le-am pus când, în rafturile bibliotecii mele de 
poezie, la numeroasele volume ale lui Liviu 
Pendefunda, le-am adăugat și pe cele ale doamnei 
sale, Julieta Carmen, apoi, sosite într-o precipitare 
ameţitoare, ale mezinei Elleny… Întrebări ce mi le 
reactualizează acum noul volum, Adevăr și har. 
Volum ce se așază într-o continuitate statornică. 
Nu cred că s-au realizat în literatura nostră, de la 
Arghezi încoace, mai desăvârşite modele ale 
eroticii conjugale. Numeroase poeme din 
succesivele tomuri începând cu Falii 3,  din 2000, 
sunt tot atâtea misive de dragoste ardent-
pătimaşă, cu adresare directă, fără falsă pudoare: 
„iubito, e timpul ca pomii-n floare să ne ningă” 
(Împliniri), „Dragostea mea, mi-e dor de liniştea pe 
care o strecori în mine” (Scrisoare din zodiac), „În 
suflet sunt, am fost, voi fi în tine// Un călător 
numai al tău, dorito,/ Tu eşti răspunsul meu şi o 

ştii bine” (Falii 4), O, tu, cea mai minunată/ cu 
nume de poem de foc” (Frenezia de culori), 
„Credinţa noastră, Julieta,/ e drumul spre-a-
nţelege şi cunoaşte/ taina ce-n cuvânt 
sălăşluieşte,/ şi-i misterul” (A & Ʊ), „Iubito, lumea 
noastră nu mai crede/ în frumuseţea vieţii. Numai 
noi cer fiind/ tainele sacre ale existenţei/ le-
nţelegem/ Ne-am reincarnat ca să ne-ntîlnim…” 
(Cerurile dinspre seară), „De ce iubito, acum, cînd 
doi copii/ Mi-ai dăruit, nu vrei/ Să fiu şi eu, la 
rându-mi, tot copil,/ Să mă adun în braţele ce nici 
timp nu au să mă aline...” (Xantos în oglinda 
timpului), „Iubito, viaţa e moarte şi moartea e 
eternă şi vie” (Poema Misterelor). Nu puţine sunt 
poemele însoţite de dedicaţii precum acest Rondel 
ca o aniversare, datat Iaşi, 2004, cu specificarea 
„Julietei, la 15 ani de iubire”. Alteori, volume 
întregi, precum Farmacii astrale, sunt puse sub 
semnul stimulativ al aceleiaşi destinatare: „Muzei 
mele, Julieta Carmen, trandafirul, zâmbetul şi 
îngerul din viaţa mea”. Acelaşi lanţ existenţial îi 
condiţionează lui Liviu Pendefunda fiinţa şi-i 
dictează poemele carmeniene, de foc, de pământ şi 
de aer, formând ciclul Razele Uraniei din Poema 
monadelor şi a trupului (Falii 8, 2010); primul 
merită reprodus integral, ca o mărturie a deplinei 
comuniuni, în trup şi în duh, cu providenţiala 
parteneră de viaţă, aducând în profan, parcă, 
acorduri celeste de ritmuri şi imagini ale psalmilor 
davidieni: „Tu, cea ce dai culoarea cea mai dragă 
ce ochii pot s’o dea iubitului şi luminii,/ tu, cea 
care ştii să strângi în braţe omul şi să se topească 
de plăcere,/ tu, cea care nu cunoşti cât suferă 
barbatul din mine de durere,/ tu eşti minunea 
care născută din patima mea e dorul dăruit 
iubirii.// Tu, cea care ţi’ai pierdut orgoliile’ntre 
zbuciumate aşternuturi,/ tu, cea care ai găsit 
aleanul în albul nesfârşit al unei roze şi’n rugile 
sale,/ tu, care m’ai găsit pe mine visând şi 
suferind, simţind cum viaţa se prăvale,/ tu eşti 
minunea ce s’a renăscut între atingeri şi 
săruturi.// Tu, cea care eşti şi dor şi neuitare, 
adu’mi din tine parfumul de petale,/ tu, cea care 
plângi şi lacrimile râd zărind corabia care zboară 
să’ţi aducă împlinire,/ tu, cea care simţi adâncul de 
speranţă în darul unui vers ce’noată în iubire,/ tu 
eşti minunea iernii nerăbdatoare să se 
împrimăvărească’n soare.// Tu eşti poemul meu 
de foc care mă arde şi sublimat mă’nalţă în 
lumină,/ tu eşti lumina care dintre umbre în 
athanor m’a ridicat şi mă alină”. Splendidă şi 
această imagine din carmenianul de pământ al 
maestrului orfic, ocrotitor şi prevenitor privind 
maleficul cântec de sirenă al zeului teluric: „…E 
Pan, iubito. Se strecoară precum un şarpe în 
spirală.../ Dar eu aici sunt, vers de vers astral,/ şi 
plante şi-animale mă’nsoţesc/ în dansul meu sub 
curcubeu regesc/ să te păzească, poem de simţuri 
şi pocal”. Impresionantă, de asemenea, şi 
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certitudinea parcursului comun al unui drum 
ascendent, ireversibil: „Aş vrea să înţelegi că 
ţinutul în care ne-am născut e la capătul lumii. / 
Aş vrea să ştii că de aici nimeni nu mai poate 
pleca”; „Aş vrea să înţelegi că zborul ce-l facem 
împreună e în spirale-n sus./ Aş vrea să ştii că de 
aici nu poţi abandoana” (Ros lucis).  

Hotărât, poezia de dragoste a lui Liviu 
Pendefunda e un răspuns la adresa sfidătorului 
visceral-teluric experiment liric contemporan. 
Dragostea nu e numai libido și sexualitate, ci și, 
într-un plan mai elevat, un conector la canalele de 
taină ale cunoașterii de sine și a alterilor noștri 
providențiali. Gânduri ca acestea, inserate în 
revista ce o conduce, „Contact internațional”, 

martie, 2020, îl conduc pe autor, dacă nu în răspăr, 
atunci la o fermă despărțire de „minimalismul” și 
„mizerabilismul” frecvent buciumate de noile 
generații poetice: „M'am retras în clipele de 
meditație prin expansiuni artistice ale sunetului și 
luminii, prin vibrații tainice ale cuvintelor, 
urmărind să mă integrez în simfonia lumii vizibile 
cu speranța accederii în multiversul invizibil. Arta, 
de fapt, reprezintă manifestarea harului, 
sublimarea în timp real a reflexelor universale în 
creierul făuritorului pământean” (Cochilia 
sufletului este trupul). Cu aceste rânduri de calmă 
introspecție, în chip de concluzie, aș vrea să închei 
lirico-criticul meu reportaj. 

 

 

         

Fănuș NEAGU 
 
Știu, frate, că nu pot să scriu mai mult, dar pentru tot ce ai gândit și așezat pe hârtie, 
pentru tot ce ai simțit că trebuie să împăprtășești acestei lumi, elitei sale, te îmbrățișez... 

București, 10 martie 2011 
 

 
 

Cornel UNGUREANU 
 

Generaţia ezoterică 
 

stept cartea lui Marcel 
Tolcea despre Mihail 
Avramescu, despre 

părintele Avramescu, despre 
Marc-Mihail Avramescu şi Mircea 
Eliade – prima carte care conţine 
un capitol lămuritor despre 
„generaţia ezoterică”. După studii 
ample despre întâlnirile dintre 
Mircea Eliade şi Mihail 
Avramescu, dintre Mircea Eliade, 
Vasile Lovinescu, Mihail 
Avramescu şi Rene Guenon mi se 
părea că Marcel Tolcea ar putea 
să scrie un pic mai bine decât alţii 
despre un timp al scrisului. 
Succesivele volume ale lui Vasile 
Lovinescu depre Mateiu 
Caragiale, Ion Creangă, desptre 
Dacia hiperboreană au părut 
interpretări excesive: nici 

învăţăceii săi n-au dat studii 
demne de atenţie. deşi9 un 
încercat deificarea Maestrului. 
Sau nu le-am citit pe toate? Sau ar 
fi fost nevoie şi de întâlnirile cu 
alţi eroi ai studiilor ezoterice? 

Sigur că ar fi fost nevoie, 
fiindcă există şi „ştiinţe” păstrate 
sub pecetea tainei – „ocultul” are 
treptele de acces către rădăcinile 
lui. Seria de volumele ale lui Liviu 
Pendefunda, Luminătorii 
Timpului, fac parte dintre cele ce 
recitesc paginile uitate şi încearcă 
să ne ofere deschideri noi asupra 
lor.  

Erudiţia impresionantă a 
autorului se opreşte asupra 
contextelor: care e mesajul adânc 
din opera lui Dimitrie Cantemir, 
din Descriptio Moldaviae sau din 

Istoria Ieroglifică? Dar din opera 
lui Asachi? Dacă Vasile Lovinescu 
propunea lecturi „abisale” din 
opera lui Mateiu Caragiale sau Ion 
Creangă, 

Liviu Pendefunda trece mai 
departe, cu o foarte bună 
cunoaştere a contextelor. Nimic 
nu rămâne la voia întâmplării: 
impresionant e felul în care Liviu 
Pendefunda îşi asumă discursul.. 

֍

 A 
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George VULTURESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ”Ros Lucis”  
cu Liviu Pendefunda 
 

iviu Pendefunda, poetul, mi-a părut - și în 
paginile scrise și la întâlnirile scurte de pe 
colinele Iașiului - coborât  ”ca o rază 

printr-un telescop” (Imaginar), cum se și 
intitulează singur,din cinul vechilor ”cititori în 
stele”. Poezia sa m-a...siderat, de-a dreptul, cu 
avalanșa simbolurilor astrale (”falii” cosmice, 
”muguri astrali”, ”ovoid astral”, ”focul sideral”, 
”fântânile din eter”...) un bine fundamentat 
”complex ascensional”, cum îl numește Ioan 
Holban, care i-a urmărit îndeaproape  creația. 
Miezul ei îl constituie, în viziunea sa, ”treptele ce 
suie la podul curcubeului și al cărui ”vehicul” 
rămâne erosul” (vezi - prefața ”Între căruța cu 
nebuni și bibliotecă e spațiul îngerilor”, vol.Ros 
Lucis, opera poetică, Princeps Edit, col.Ediții 
critice, postfață de Daniel Corbu, 2009). 

Am aflat, ulterior, că era medic, autor de 
tratate de Neurologie, și l-am așezat pe palierele 
mele afective, alături de nu mai puțin celebrul 
medic psihiatric sătmărean, Virgil 
Enătescu (premiul ”Gh.Marinescu” al Academiei 
Române pentru lucrarea ”Comunicarea 
extraverbală”, 1992, definind un nou domeniu 
”analiza comunicării extraverbale”), atent la 
mediul literar din orașul de pe Someș (scria 
proză). Dacă medicul neurolog din Iași spune în 
poezia sa că ”nu-i place să dea rețete” 
(...”Dorință,libertate în tablete,/ Egalitate în fiole, 
iubire-n picături./ Noi însă nu prescriem nimănui 
rețete”, pag.66, volumul amintit din care vom cita 
în aceste rânduri), cel sătmărean ne-a salvat - 
prescriindu-ne concediu medical - pe mulți 
creatori sătmăreni... 

Nu e ușor să fii atras , oricând,de poezia lui 
Liviu Pendefunda, dozele de lectură cer 
”incursiuni în diverse doctrine secrete, 
considerații despre labirint, peșteră și moarte, 
despre relațiile știință-mister ori despre cuvânt, 
despre oglindă și Dumnezeu, despre Marele 
Arhitect și Marele Anonim”, cum ne avertizează 
într-o cronică Constantin Ciopraga (”Arte și 
neuroni”, Conv.literare, 2005). Personal, l-am 
văzut și citit pe o linie a curajului de-a inventa, 
barbian, drumul ciclic al ”spiralei” (”...Trecem apoi 
în zbor spre țărmuri însemnate,/ compasele de 
păsări la margini de văzduh/ revarsă ceru'n clopot 
și ne transformă'n duh/când întretaie mistic 
echere'nflăcărate...”,pag.565), al ”ritmurilor” cu 
inducții zodiacale. Plăcerea includerii unor nume 
misterioase ( trimiterile la semne geometrice - în 
rezonanță cu doctrinele oculte ale masoneriei - 
cerc, romb, triunghi ),revarsă în paginile sale 
farmecul ( de ce nu, borgesian) unei geografii 
cosmice pe care clădește o poetică proprie - 
”...Ninip, Marduk, Nergal, Samash,/ Iștar, Nebo, Sin 
cu toate semnțiile lor și care vor mai fi fiind/ ce 
depărtate astre sunteți!...”, (Stele umbrite,p.187) . 

Mitografia acestei ”geografii” misterioase este 
gândită pe cercuri dantești, ordonate după 
denumiri încărcate de ezoterism - ”Șapte 
Serpentine”, ”Podul Curcubeu”,”Sistemul atolilor 
verzi”, ”Alfa și Omega, Aenda și Anthal”,cu ierarhii 
la fel de misterioase - ”Marele Arhitect”,”Marele 
Preot”,Vrăjitorii Marelui Vid”,”magi ai 
ziguratelor”,”Călători astrali” etc. Aerul ”tare”, 
eminescian, e respirat și de magii lui Pendefunda, 
descendenți, parcă, din aceleași tipare - ”Uite 

L 
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profetul cum trece/ cu vesmintele'nflorite pe el. / 
Opincile'i dau muguri  cămașa'mbobocește/ 
Coroana'i înstelată de iriși și de crini...” (pag.571). 
De asemenea, camera secretă a lui Isis pare a avea 
aceeași arhitectură precum o știm din Avatarii 
Faraonului Tla (pag.570). 

Accentul poetului Pendefunda nu se fixează 
însă pe un nou vizionarism al noianului stelar,a 
izvodirilor de ”lumi”,ci pe o bucurie a contemplării 
stelare,de-a fi părtaș la luminile cosmosului - 
”...Ah,cosmic-oglindire,Tu, scris-ai cu argint/ Pe 
perla scoicii de iubire alint și dor după alint...” 
(Rondelul perlelor din labirint 3 ).Accesul la 
contemplarea crugului stelar pare a fi o ”bucurie” 
funciară a poetului îndrăgostit care dilată vederea 
(”Mi-s ochii'nlăcrimați și sufletul/ mi-e plin de 
dor...” / Rondelul ca un dor), preschimbă totul în 
cânt blagian (”...Un cântec/Sunt...”) iar pe medicul-
vizionar îl transformă-n ”călător astral” - ”El, 
vâslitorul/ Peste cer,/ El, cel ce trage/ Cortina 
peste noi,/ În neant/ Să nu ne pierdem,/ Medicu'i 
/ Nebunul...”(pag.225). Privirea extazică are acces 
la acel maëlstrom pe care doar corăbierii 
cutezători îl văd - ”prin nevăzute ceruri râd/ 
corăbierii rătăciți/ spre tronul ce-i așteaptă hâd/ 
bezmetici ochii li's uimiți,/ iar când fantasme le 
surâd/ devin visărilor sortiți,/ prin nevăzute 
ceruri râd/ corăbierii rătăciți” (O epopee). 

De altfel, linia aceasta ezoterică   (pe care 
C.Ciopraga o vedea descinsă ”nervalian-
eminesciană”) este de mare trecere la poeții ieșeni 
- să ne oprim la geografia 
”faantasticoeroticoCosmică” și de ”hărțile stelare” 

ale lui Horia Zilieru din Astralia (1976),de 
blazoanele lui heraldice și de ”vederea galactică” 
spre Astarteea. Mai peste vreme,această linie a 
”cartografiilor cosmice”, se ramifică și se încarcă 
de semnificațiile literaturii science-fiction ale altui 
”Cavaler Astral”, Alexandru Cristian Miloș,  de la 
Bistrița  - cel care îndrăznit un Manifest al Artei 
Cosmice de Contact - din păcate , decedat de 
curând,autor al unor volume care con-sună în 
eufonia acestei ”teme” - Ființe de lumină,1994, 
Poemele omului electric, 1998, Sertarul astral 
al poetului,1996, Poemele vidului, 2017 (pentru 
detalii recomand volumul Dosar literar 
Al.Cristian Miloș, ed.Solon, Bistrița, 2018). 

În fața acestor autori ne putem întreba dacă e 
de luat în seamă această...cosmolirică? Nu vorbea 
și Eminescu despre ”setea de absolut”, despre 
”muzica sferelor”? Cred că trebuie să le răsfoim 
cărțile - vocabularul nebulos, substanța ezoterică a 
discurului lor, bogăția viziunilor și fundamentarea 
unui vocabular ...astral,sentimentul galactic al 
”mileniului viitor” deschide în fața noastră 
profitabile bucurii ale lecturii. ”Ce-ar fi să 
respirăm/ neantul/ o clipă doar ”(Respir) se 
întreabă, pentru noi, Liviu Pendefunda. Chiar dacă 
nu-i place ”să scrie rețete” să o reținem pe aceasta, 
o posibilă artă poetică  de la un medic neurolog - 
”Așa cum explodează/ un neuron în noapte/ s-a 
spart un astru/ și-a udat/timpul pe aripi;// și 
scoicile se-nchid, ducând în ele/lumi ” (Așa cum). 

 
●

 

 
Compozitie cu crini si neuroni, ulei pe carton, 1978 
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Anca Sîrghie – 
ambasadoare a 
culturii românești peste 
Atlantic 
,,America visului românesc, vol. 3ˮ 

 

 trilogie de amploare 
cuprinzând impresii de 
călătorie, reportaje, 

interviuri, recenzii, articole și 
studii de interes cultural, 
America visului românesc13  se 
constituie într-un document 
autentic, martor al existenței pe 
cele mai diverse coordonate a 
comunității românilor stabiliți 
în Lumea Nouă. Călătoriile pe 
care Anca Sîrghie le face de mai 
bine de 20 de ani peste Atlantic 
pentru a-și revedea copiii s-au 
transformat în experiențe de 
cunoaștere, dar și de 
impulsionare a vieții spirituale a 
românilor care și-au rostuit 

                                                
13 Anca Sîrghie, America visului 
românesc, vol. 1, Cuvânt-înainte de pr. 
Gh. Naghi, Editura D*A*S, 2017, 408 p.; 
vol. 2, Cuvânt-înainte de Mihaela Albu, 
Editura D*A*S, 2019,  487 p.; vol. 3, 
Cuvânt-înainte Cu Anca Sîrghie, prin 
America de prof. univ. dr. Theodor 
Damian, Editura D*A*S*, 2020,  421 p. 

traiul de mai multe generații pe 
pământul Lumii Noi. Al treilea 
volum apărut de curând 
stârnește interesul cititorului 
prin ancorarea cu prioritate în 
prezent, o actualitate la care 
suntem chemați să participăm, 
la invitația cu brațele deschise 
ale autoarei. 

Aflată sub semnul aceleiași 
dedicații către familie cu care se 
deschid cele două volume 
apărute anterior, a treia piesă de 
rezistență în această monu-
mentală construcție livrescă, 
America visului românesc, vol. 3 
este o mărturisire a modului în 
care autoarea își percepe locul 
în cele două lumi în care se 
simte ,,acasăˮ, atâta timp cât 
limba română îi rămâne modul 
de comunicare cu ,,prieteni de 
viață și de condeiˮ de peste 
Atlantic. De aici și sentimentul 
responsabilității și al necesității 
de a se implica și a participa – 

numeroasele texte probează o 
diversitate de inițiative, în 
formă și în conținut. Pornind 
dintr-o motivare biografică, 
lucrarea nu se cantonează însă 
la acest nivel, ci permite o 
lărgire a orizontului de 
cunoaștere a spațiului american, 
așa cum se înfățișează călă-
torului contemporan, care  intră 
în contact cu realitățile 
materiale și spirituale specifice 
unei lumi a tuturor 
posibilităților. 

Recursul la actualitate se 
impune din primele pagini ale 
volumului, când autoarea 
plasează sub titlul Sens și 
contrasens în media – literatura 
în anotimpul pandemiei o 
generoasă pledoarie pentru 
depășirea restricțiilor impuse în 
lume de evoluția sanitară, prin 
activitățile culturale  desfășu-
rate online. Argumentele sunt 
de necombătut, căci Anca 

O 
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Sîrghie exemplifică prin 
evenimente deja de notorietate, 
cenacluri, conferințe, lansări de 
carte, care punctează sistematic 
pași pentru victoria creației, a 
inteligenței și spiritului 
oamenilor, uniți din colțurile 
lumii în fața încercărilor și 
pericolelor. Este un semn de 
optimism și încurajare pentru 
folosirea noilor posibilități de 
comunicare, adresat oricărui 
cititor. 

 
Un Cuvânt –înainte semnat 

de pr. prof. univ. dr. Theodor 
Damian, intitulat Cu Anca 
Sîrghie, prin America, este un 
valoros preambul care deschide 
drumul spre conținutul 
volumului. Pornind de la 
indicarea prin linii sigure a 
calităților autoarei, ,,curioasă, 
deșteaptă, harnică și 
întreprinzătoareˮ, prefațatorul 
justifică interesul pentru 
cunoașterea lumii de peste 
ocean nu numai prin faptul ca 
este locul unde profesoarei 
universitare din Sibiu i s-a 
integrat familia, ci și pentru că 
aici a descoperit ,,un tezaur de 
cultură românească insuficient 
explorat, prea puțin cunoscutˮ14 
la cercetarea, dezvoltarea și 
încurajarea căruia simte că 
trebuie să se angajeze. O muncă 
,,misionar-apostolicăˮ, după cum 
apreciază pr. Theodor Damian.  

Cele peste 400 de pagini 
mențin într-un crescendo bine 
controlat interesul cititorului 
pentru cunoașterea dimensiu-
nilor tot mai largi în care 
resimte prezența spirituală a 
comunității românilor-ame-
ricani. Autoarea procedează 
organizat și temeinic pentru 
stabilirea acelor coordonate 
care definesc o colectivitate cu 
amprenta ei specifică și de 
neconfundat, vrednică de a se 
înfățișa lumii, ca factor decisiv în 
păstrarea identității naționale.  

Un prim capitol de 10 
Reportaje semnate de Anca 

                                                
14 Anca Sîrghie, America visului 
românesc, vol. 3, ed. cit., p. 15. 

Sîrghie cuprinde o varietate de 
aspecte: descoperirea chipului 
multicolor al Americii în pragul 
Crăciunului și înființarea 
primului cenaclu al românilor 
din Denver, Co., vizita la cea mai 
mică școală din Pensylvania, 
unde elevii află pentru prima 
dată de România, lansarea de 
cărți și dezbateri despre lirica 
românească la cenaclul ,,Mircea 
Eliadeˮ din Denver, și tot pentru 
prima dată, la Universitatea 
Harvard, o  amplă manifestare 
științifică despre viața și opera 
lui Mihai Eminescu. De altfel, 
după cum specifică autoarea, 
datele aniversare din biografia 
poetului nostru național sunt 
permanent marcate prin 
activități de răsunet, precum 
este Simpozionul din 12 și 13 
ianuarie 2019, desfășurat la 
New York, organizat de 
Institutul Român de Teologie și 
Spiritualitate Ortodoxă, cu 
Societatea Română Creștină 
,,Dorulˮ, sub auspiciile 
Academiei Oamenilor de Știință 
din România, filiala USA, și ale 
Mitropoliei Ortodoxe Române a 
celor Două Americi – redutabilă 
asociere de valori și forță 
culturală, în orchestrarea și 
coordonarea sistematică a pr. 
prof. univ. dr. Theodor Damian, 
președintele Cenaclului ,,Mihai 
Eminescuˮ și directorul revistei 
,,Lumina Linăˮ de la New York. 

 
Un spațiu generos de 

reportaj este atribuit celui de-al 
33-lea Congres al Academiei 
Americano-Române de Arte și 
Științe (ARA) care a avut loc la 
Universitatea ,,Alma Materˮ din 
Sibiu, în anul 2008. Cum este 
firesc, în atenția profesoarei din 
orașul de pe Cibin s-a aflat 
școala, sistemul de învățământ 
american fiind privit cu interes, 
pentru a descoperi secretul, 
literă de lege, datorită căruia 
nimic nu trebuie să umbrească 
bucuria copiilor de a veni la 
școală și de a învăța.  

Sub observație se află și 
activități culturale de amploare 
și prestigiu din Canada, precum 

cele ocazionate de aniversarea a 
15 de ani de activitate la Aso-
ciația Canadiană a Scriitorilor 
Români, din Ottawa în 2016, 
cele desfășurate în anul 2019 de 
către  Societatea Culturală 
,,Graiul Românescˮ din Windsor, 
dar și o restrânsă, însă emo-
ționantă sărbătorire a zilei de 8 
Martie în comunitatea 
românilor din statul Michigan. 
Descrise în amănunțime în  
desfășurarea lor, cuprinzând 
nume și informații precise, 
evenimentele surprinse în 
reportajele Ancăi Sîrghie se 
constituie ca adevărate docu-
mente, jurnale de viață, 
importante pentru o istorie a 
existenței românești în contem-
poraneitate, în spațiul american. 
Surprinde însă și impresionează 
mereu tonul cald, farmecul 
observației, inteligența  și sen-
sibilitatea interpretărilor care 
așază aceste texte, în mod 
incontestabil, în specia 
reportajului literar.   

 
O contribuție importantă la 

fundamentarea teoretică a unor 
concepte se regăsește în  al 
doilea capitol, consemnare a 
unor conferințe susținute de 
Anca Sîrghie în America, Studii și 
eseuri pentru diaspora, unde se 
oprește asupra unor aspecte din 
viața și opera poetului 
nepereche, completând exegeza 
care o poate situa între cei  mai 
reputați eminescologi contem-
porani. De data aceasta, 
scriitoarea abordează într-un 
text inedit, după o temeinică 
cercetare, o temă prea puțin 
abordată, ,,Biserica, o instituție 
națională identitară, în optica lui 
Mihai Eminescuˮ, pentru ca un 
alt consistent eseu să se refere 
la riscurile încercărilor de 
,,demitizareˮ a poetului național. 
Adevărat curs de istorie literară 
de ținută universitară, primul 
text explorează jurnalismul lui 
Mihai Eminescu, în ipostaza de 
patriot, apărător al Bisericii 
Ortodoxe și al memoriei 
Mitropolitul Andrei Șaguna, 
pentru ca al doilea să aducă în 



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 101 

 

discuție unele tendințe  de 
denigrare a celui pe care Nicolae 
Iorga îl considera ,,expresia 
integrală a spiritului românescˮ, 
iar Constantin Noica îl numea 
,,omul deplin al culturii 
româneștiˮ. Angajată cu hotă-
râre și spirit critic în dezbaterile 
generate de acele interpretări 
neavenite din perioada 
postdecembristă, Anca Sîrghie 
aduce argumente pentru 
așezarea lui Mihai Eminescu în 
locul cuvenit la vârful literaturii 
române, constatând inițiativele 
diasporei de a organiza eveni-
mente care ,,reunesc într-o 
aceeași simțire pe compatrioții 
noștri din întreaga Americă, în 
jurul unui simbol național, cum 
este simțit acolo Eminescuˮ15. 

  
Spiritul critic al scriitoarei 

sibiene se exersează și prin 
investigarea unor volume 
apărute sub semnătura unor 
scriitori româno-americani, 
mereu ca un act de încurajare a 
disponibilităților creatoare, dar 
și de asumare a responsabilității 
pentru o autentică valoare.  Cele 
pe care le pune sub observație, 
de data aceasta, sunt Zodia 
Cameleonului  de Dan Ghițescu și 
Noapte bună, domnule profesor! 
aparținând Alinei Diaconu. 
Cercetătorul autentic nu por-
nește fără o bună documentare, 
astfel încât informarea se 
desfășoară în toate direcțiile – 
pe verticală, în timp, când se 
precizează că Zodia 
Cameleonului aflată la a doua 
ediție, a apărut în anul 1997, dar 
și pe orizontală, în universul 
creației, când aflăm că scriitorul 
este și autorul unui volum de 
mare succes, Un om care vine din 
Est, dramatizat și pus în scenă la 
Teatrul ,,Al. Davilaˮ din Pitești, 
tradus în limba franceză și 
lansat la Salonul de carte de la 
Paris. La fel se procedează și în 
cazul Alinei Diaconu, prozatoare 
argentiniană, din ale cărei 
confesiuni se menționează 
primele încercări din copilărie 

                                                
15 Ibidem, p. 120. 

de a scrie poezii în limba 
română, pentru a ajunge 
autoarea a opt volume scrise în 
spaniolă, unele traduse 
devenind accesibile și cititorilor 
români. Tot astfel, în mod 
sistematic, sunt oferite infor-
mații despre ,,povesteaˮ de viață 
a autorilor și a cărților în 
atenție: Dan Ghițescu își 
împlinește chemarea de om de 
teatru și televiziune la Montréal, 
preluând în Zodia Cameleonului 
ipostaza de martor al întâm-
plărilor dramatice traversate de 
cei  care au cunoscut gulagul 
comunist, în timp ce Alina 
Diaconu, ajunsă pe tărâmul 
Americii de Sud, se confruntă cu 
restricțiile dictaturii militare, 
dar opera ei o impune – deși 
cenzurat, romanul Noapte bună, 
domnule profesor!  a fost 
premiat. Cu aceeași acribie și 
intuiție axiologică, Anca Sîrghie  
identifică procedeele originale 
de construcție epică și realizare 
a tipologiilor umane. O invitație 
la lectură! 

 
Așa cum a procedat și în 

primele două volume despre 
experiența în lumea americană, 
autoarea volumului, neobosit 
reporter interesat să cunoască 
oameni și povești de viață, 
reproduce o serie de Interviuri și 
dialoguri cu români din Lumea 
Nouă; dintre acestea numim pe 
cele cu anglistul Ștefan 
Stoenescu, cu profesoara Elena 
Vasiliu, cu psihologul Lavinia 
Ball sau cu scriitoarea Alina 
Diaconu, fiecare ilustrând 
destine aparte, oportunități de 
realizare și împlinire pe 
continentul de peste Atlantic.  

Constituit, la rândul său, în 
trei secvențe, capitolul V, Ecouri 
ale dialogului diasporei cu țara  
reproduce reportaje, interviuri 
și recenzii la cărți lansate în 
străinătate, marcând opinii 
despre evenimentele culturale 
care reușesc să unească, sub 
cupola iubirii de neam și de 
limba strămoșilor, românii, 
oriunde s-ar afla. Autoarea are 
conștiința importanței și 

respectul față de litera scrisă. De 
aceea, acordă unor texte inedite 
ori prezente până acum în presă 
sau online, șansa de a depăși 
vremelnicia. Astfel, ea păstrează 
și transmite bogate informații 
despre sărbătorirea semicen-
tenarului de la Câmpul 
Românesc din Hamilton, 
Canada, apoi dă cuvântul, pentru 
a vorbi despre numeroasele 
activități pe care le-a inițiat, 
unor personalități, modele de 
implicare în mod constant, 
precum pr. Remus Grama, 
Muguraș-Maria Vnuck, Veronica 
Pavel Lerner, Silvia Popescu, 
Doina Popa. Despre scriitoarea 
Anca Sîrghie vorbesc și 
interviurile realizate de Victor 
Neghină și Mihai Posada, după 
cum pentru recenzarea unora 
dintre volumele sale lansate în 
America și prezentarea de 
evenimente semnificative  se 
regăsesc alături personalități 
din România și de peste Atlantic, 
prezențe permanente, active în 
toate formele de manifestare 
culturală, precum Sebastian 
Dorneanu, Gheorghe Mircea, 
Antonia Bodea și Dorin Nădrău.  
Într-o Privire poliedrală asupra 
românilor Americii, scriitoarea 
clujeană Antonia Bodea observa 
că în America visului românesc 
,,întreaga informație este 
străbătută de fiorul emoției  
descoperirii noului, poate a 
tărâmului miraculos imaginat în 
copilărieˮ16. Pentru Anca Sîrghie 
– un vis împlinit! 

Cu impact vizual, dar mai 
ales emoțional, este și bogatul 
grupaj de imagini însoțite de 
explicații din finalul acestui al 
treilea volum dedicat existenței 
românilor din spațiul american, 
mărturie a unei implicări exem-
plare, care a îndreptățit afir-
mația lui Theodor Damian: 
,,Anca Sîrghie este un ctitor de 
cultură și spiritualitate 
românească în marea diasporă 
româno-americanăˮ17. 

                                                
16 Ibidem, p. 341. 
17 Ibidem, p. 18. 
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Arca iubirii 
ntr-o lume atât de lipsită de dragoste și plină 
de nepoveste, apariția  volumului  DIALOG 
PESTE OCEAN, o punte de poeme pentru 

suflet, scris de MIHAELA C.D. (CANADA) și 
TRANDAFIR SÎMPETRU (ROMÂNIA), la Ed. 
GLOBART UNIVERSUM, 2021, este o 
binecuvântare. Cartea reprezintă un dialog poetic, 
care învinge distanțele și cu siguranță va învinge și 
timpul. 

Volumul așa cum mă așteptam, începe 
incandescent, poetul fiind  „nedespărțit de lumină” 
(p. 18), iar prin poezia izvorâtă din miezul 
Logosului, al inimii, acesta se află într-o continuă 
căutare a desăvârșirii ființei sale. Într-o simetrie 
astrală, răspunsul vine „albastru”(p. 19) prin 
armonizări poetice, într-o nemurire ciclică, 
marină, atingând infinitul. 

O să vă prezint volumul, nu urmând pașii 
dialogului, dar respectându-l, pentru a-i înțelege 
mai bine pe cei doi protagoniști ai noștri. 

Ea, Poeta, MIHAELA C.D., ne dezvăluie  o 
iubire magică, de poveste, unde cu un fir fermecat 
descuie toate lacătele, eliberând iubirea.  Sufletul 
are o arhitectură aparte, cu oaze înluminate de 
iubirea celor doi. Poeta stă de vorbă cu propria 
inimă, pe care o îndeamnă să-și asculte instinctul, 
să-i fie vântului trubadur, chiar dacă oftează tăcut, 
aceasta aspirând la o dragoste veșnică.  „Un 
trubadur” cu șoapte iscusite, ca un cântec de 
„ceteră”, ca o adiere de înger (Un trubadur în 
noapte).  „Un carusel de gânduri”, … „torente de 
emoții” pe care ea le închide într-o carte (p. 35) 
sau se lasă purtată în cetatea zeilor. 

Poeta se vede „floare zâmbitoare” (p. 39) 
salutând dimineața. Chiar dacă dorul nu are somn, 
ea merge pe drumul destinului, căutând să 
compună o rapsodie, pe care să o cânte o viață 
întreagă. Sufletele umblă desculțe, scriind 

împreună povestea lor, pe plaja de nisip sau în 
cartea emoțiilor. În poeme, ploaia dansează, 
marea are glas, cântă acompaniată de chitară, de 
amintiri, într-un bal ai iubirii, în care dorul și el 
caută un liman. Un sărut marin induce pace, în 
briza care o mângâie, plină de vise nerostite, în 
clipele care măsoară infinitul. Un periplu pe 
orbitele unei planete noi, cea a sufletului, care își 
caută sorii și punctele cardinale, „o stea pe al 
iubirii ceaslov” (p. 55). Șoapte legănate în dimineți, 
care scriu povestea plină de fior, unde un mare 
dor suspină pe meandrele destinului. 

Poeta vorbește cu valurile, care îi poartă 
amintirile, gândurile și dorul, acolo unde doar 
inima și intuiția ei pot ajunge. Steluțele de mare, 
ca niște surate urcă pe cer, într-o ascensiune a 
visului, eliberând misterele nisipului, declarațiile 
făcute doar în gând: „Povestea oceanului cântată-i 
pe strune / De dor și de plâns și de-oftatul adâncat / 
Steluțele visează zadarnica ascensiune / În visul 
albastru, noaptea pe cer au urcat” (Visul steluțelor 
de mare). 

Visele au și ele o gară, prin care un tren trece 
cu „Vagoanele ce-s încărcate cu iubire”… „unde Zeii 
fericire revărsară” (În gara viselor).  Contemplări 
pe „veranda inimii” (Regrete deșarte), unde 
umbra destinului stăruie, fluturând ca „un catarg” 
peste marea de vise, care își caută Ultimul pahar. 
Iubirea o vede ca pe un dar sfânt, hărăzit de 
Dumnezeu, al cărui foc prometeic e veșnic aprins, 
iar Iubirea nu-i o întâmplare. Dragostea la 
distanță nu e ușoară, drumul vieții e surprinzător, 
concluzionând „că nu-s iubirile și despărțirile la fel 
/ Deși ne-ndrăgostim cu același gând” (Iubire la 
distanță). 

Poeta ne invită într-o simfonie marină, pe 
clapele pianului lunecând degetele dorului, într-o 
coridă ascunsă a vieții, care deschide porțile larg 

Î 
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iubirii, în „inimile noastre-i vie sărbătoare”(Venim 
la tine, mare albastră!), alteori în sunet de flaut. 

Iubirea își pune amprenta pe sufletul poetei, 
pe sufletele noastre, respirând prin „culori de 
poezie” (Amprenta iubirii), este renaștere și 
metamorfoză, dar și zână oarbă care se ghidează 
după trăiri: „O simplă loterie-i tot, pierzi sau un 
câștig, /  Când ai intrat în joc dansează pân′ la final 
/ Inima-i dăruită, n-ai cum s-o mai obligi / Ea 
recunoaște doar al dragostei semnal” (Iubire 
oarbă). 

Noaptea cerne doruri, într-o avidă căutare, 
iubirea se aprinde simplu și firesc „precum o 
țigară” … „Tu îmi ești tunet, soare și apă lină / și te 
cuprind și te ador în primăveri” (O ultimă țigară). 
Vorbele au muguri, „pe aripi de cupidon zburdă-n 
simțire”,  visele evadează din colivii, 
(Nemuritoarele șlagăre de iubire). Consideră că 
sunt precum „doi acrobați pe sârma vieții”, căutând 
un echilibru printre sincronicități (Parodia 
neiubirii). 

Îngerul iubirii îi mângâie visarea, într-un joc 
viu, în care inventează un „sunet de pianină” 
(Sunetul dragostei), într-un cerc de foc reaprins 
din jarul vechilor iubiri. O căutare continuă, într-o 
regăsire retrăită mereu, acolo unde în fiecare an, 
dragostea este purtată și  „cântată” de ocean 
(Jurăminte de iubire). O dragoste care te 
ispitește să bei din elixirul ei. 

El, poetul TRANDAFIR SÎMPETRU, ne întinde 
subtil mâna, cu o invitație la lectura cărții, în care  
versurile curg lin, aproape muzical: „Ce seară, 
iubito!”... „În curând va fi dimineață, iubito, și va 
răsări / țărmul, eu te aștept cu luna aprinsă” (p. 
20), dar nu pentru mult timp, pentru că arealul 
său poetic oferă spațiu suficient desfășurării și 
redării tumultului său lăuntric, atât de pasional și 
bogat în trăiri. 

O muzicalitate atât intrinsecă, dar și 
extrinsecă, precum valurile unei mări ce-și caută 
țărmul, „Te voi suna, iubito, diseară” (p. 22), unde 
mareele inimii ating astral dimensiuni onirice, pe 
care le simți, le auzi, le respiri. 

Poetul se vede „marinarul plecat în cursă”, pe 
cerul inimii, ridicând din iubire un curcubeu, până 
dincolo de vis. Se vede prinț „al cuvintelor 
frumoase / caut fluturii violeți care-mi aduc lumina 
/ ochilor tăi sau poate stânca sfărâmată / a 
sufletului ce se stinge liniștit în ploaie și soare” (ȚI-
AM SPUS) sau „copil al serilor târzii”(MĂ CHEMI 
PE ȚĂRMUL DELTELOR TALE). 

Labirinturi din cuvinte, de speranțe, de 
reflexii în oglinzile neclare ale ființării, care dau un 
ritm aparte scrierii,  ce duce spre „izvorul fermecat 
de dragoste”. (p. 30) 

Cuvintele ele însele par niște „cocori însetați” 
de spunere, într-un „naufragiu al viselor”, până la 
„capătul nopții” (p. 36).  Singurătatea o vede ca pe 
o „trestie fragilă”, pe altarul visului, pe altarul 

iubirii (p. 38) iar pentru el, iubita este țara de 
liniști a lui (p. 44). 

„Tăcerea de vânt”... „sunetul veșniciei”, ... „ființă 
de abur” (p. 46), te fac să trăiești atmosfera în care 
din cețuri, iubirea prinde formă: „un vis tatuat pe 
poteca de cristal” (p. 48) ce duce către aceasta. 

O căutare continuă, de sine sau de celălalt, 
într-un Eden presărat cu elemente stilistice din 
natură sau cu precădere marine: mirosul pădurii, 
cerul moale, răcoarea tăcerii, hamacul cu stele, 
greieri, fruntea stelelor, foșnetul vântului, livezi cu 
zarzări, ciocârliile bătând toaca sau golful liniștii, 
deltele noastre, năvoadele imense, golful inimii, 
pescăruși, valuri, corăbii albe, care împreună 
crează o atmosferă confesivă și efervescentă, 
bogată în trăiri și emoții, într-o rezonanță cosmică. 
Singurătatea se umple cu amintiri, pe care iubita le 
păstrează „în colțul acela de inimă cu zori / 
revărsate de pe insula mov a dragostei”( TE 
ÎNVĂLUI ÎN STEAUA ÎNSERĂRII MELE…).  

Alteori, iubirea macină: „Tu, ești chinul meu 
iubire / sap în lut, / în sâmburii de stele să te aud 
viscolită / de gânduri din umedul răsărit unde-ți / 
purtai pașii” (TU EȘTI CHINUL MEU IUBIRE). 

Iubita este pentru el Luceafăr, vrajă adâncă, o 
pasăre trecătoare, floare de leac, prințesă sau  
iubita cu ochii verzi. 

Comparații spectaculoase te surprind plăcut: 
„seara se lasă încet / ca o cortină pe  scena vieții” 
(ÎNTR-O BUNĂ ZI VOR GĂSI ILUZIA…). O iubire 
pătimașă, „cu fulgere astrale”... „cu vise 
înspumate”… „cu pânzele corăbiilor care despicau 
luna”… „cu nisipuri nerăbdătoare”… „cu buze 
lacome”…  (OCHII MEI CARE TE SORBEAU), care 
se revarsă ca o mare. 

Natura, care îi e mereu prieten bun, îi oferă 
perspectiva speranței,  când poetul se vede „pe 
prispa caldă a vieții”, de unde privește „la iarba ta 
de gânduri cum o / sărută cerbii” (EU, CU TINE ȘI 
NATURA). 

„Frigul”, „șarpele destinului”, „așteptările 
troienite”, în sincron cu „trupul plăpând” al iubitei, 
cu „nesomnul care plânge”, sunt elemente picturale 
care redau starea sa lăuntrică (S-AU TROIENIT 
AȘTEPTĂRILE). Pentru el, amintirile sunt vii în 
înseratul îndrăgostit. Face iubitei, dar și nouă,  o 
invitație pe „Bulevardul Iubirii, în cuibul inimii, / 
sub cireșii albi ai copilăriei” (ÎNTÂLNIRE PE 
BULEVARDUL IUBIRII). 

Volumul se termină cu ecouri precum niște 
valuri concentrice, care sfidează singurătatea, care 
se regăsesc în trăirile trezite, în dansul nemuritor 
al clipelor, în versurile încă nescrise. 

Citind, mă întreb și acum cum poetul știe cum 
„se sparg stelele” (… ERAI LUCEAFĂR 
TREMURÂND)…  cum poate fi „cioplit strigătul 
iubirii” (STELELE PLESNEAU ÎN MARE), cum 
„greierii ciopleau fluiere”, timpul să fie „dezgolit”  
(SURÂDE-N GEANA TA, TIMPUL DEZGOLIT), 
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„lacrima mov” (NU TE GRĂBI,  IUBITO) sau pentru 
poetă, cum poate fi un „balet plin de dor” (Balet de 
dor), „Din lumânare picură ceara de dor” 
(Simțămintele de odinioară), „romanța pașilor” 
(Pe strada ta), cum „un fulgușor de nea” poate 
murmura o melodie (Podoaba dragostei). Da, 
doar poetic se poate și acestea fiind magistral 
construite de cei doi. 

Anotimpurile în poeme par că se iau la 
întrecere, pentru amândoi, diseminând iubirea 
până la cer, poetul, cu crizanteme albe: „E iarnă și 
vine din nou primăvară / În ochii tăi singuri 
zăpezile mor / Trec patru – anotimpuri din zori 
până-nseară / Prin zâmbetu-ți tandru, prin lacrimi 
de dor” (… TU IUBIRE) sau o iubire astrală,  poeta, 
care „se dispersează în milioane de licurici” 
(Dragoste solară), dansează în  aer în reflexe 
colorate ce dă poemului o strălucire aparte, în 
nopțile care sunt colorate în albastru, cu reflexii în 
roua dimineții și a sufletului cu mireasmă de 
iasomie. 

Un ocean de trăiri, care se zbate între „a fi și a 
nu fi”, între clipă și nemurire, într-un vortex divin 
al sufletului, care tresare și renaște cu fiecare 
amintire, cu fiecare ancoră ridicată sau aruncată în 
hazardul destinului, pașii căutând drumul spre 
lumină, pentru că… Iubirea este Lumină. 

Un continuu flux și reflux de gânduri, de valuri 
paralele cu țărmul, prin care dialogul devine 
respirație, ritm lăuntric, revărsându-se către 
cititor, acaparându-l. Ecourile vin și pleacă, într-o 
discursivitate lăuntrică, abisală, cu reverberații în 
universul idilic, atât de delicat, dar durabil 
construit de cei doi. 

O lucrare literar-muzicală, la două voci, o 
soprană și un tenor, două teme fundamentale care 
se împletesc, armonizându-se cosmic și 
completându-se, precum doi sori care își 
descoperă din mers traiectoria, spre a deveni unul 
altuia centrul universului său. Slova devine val 
unduitor, cântecul necântat căpătând contur, „o 
melodie formăm amândoi” (Să nu mă minți că m-
ai uitat). 

O simfonie cântată la patru mâini, la un pian 
divin, în două registre diferite, consonante și 
armonizate perfect, rezonând în toate cerurile, în 
sufletele celor doi și în ale noastre. 

O pledoarie pentru iubirea adevărată și 
nemuritoare, care nu are granițe, cum nici poezia 
nu are, împletindu-se sublim în acest volum. 

Volumul este o declarație de iubire adusă 
vieții, văzută ca o poveste despre universul 
exterior și cel lăuntric, care ne amintește că 
iubirea purifică, eliberează și înalță. 

Am fost mereu fascinată de lumea poeziei 
celor doi scriitori, de exuberanța și eleganța 
poeziei MIHAELEI C.D., plină de grație și inefabil, 
dar și de oceanul de trăiri poetice al lui 
TRANDAFIR SÎMPETRU, care te acaparează ca un 

vârtej și te poartă acolo unde vrea poetul, la 
marginea lumii, pe țărmul poeziei. 

 

 
Armonii, ulei pe carton, 1975 
 
 

Dialogul dintre cei doi, curge magic de la unul 
la altul, de parcă un fir celest țese și scrie povestea 
lor, de iubire la distanță, invitându-ne la reflecții. 
Un dialog literar, care miraculos ne poartă în 
lumile lor, imaginar tangibile pentru noi, presărate 
cu metafore și construcții estetice. O arhitectură 
precum o arcă din cuvinte, care leagă prin firele 
nevăzute ale iubirii, oamenii între ei, într-o lume 
care are nevoie atât de mult și de  iubire și de 
poezie. Un templu din cuvinte în care cei doi 
pășesc extatic, măreția sufletelor fiind scăldată în 
iubirea adevărată. Un dialog prin care sufletele se 
regăsesc și se recunosc, iubirea adevărată 
dăinuind prin poezie. Dar când Iubirea devine 
Poezie, ea capătă valențe cosmice. În poezie, 
iubirea se conjugă lăuntric, pentru că poezia face 
parte din raiul din suflet. 

Fiecare dintre cei doi, cântă pe o frecvență a 
sufletului, realizând o orchestrație cosmică și 
metaforică, divină și pământeană deodată, 
oferindu-ne stări de spirit eliberatoare și 
înălțătoare. 

Iată încă o dată, că Iubirea e Poezie și Poezia 
este Iubire, precum limbajul în care Dumnezeu „a 
scris” Universul. Astfel că cei doi autori iubesc, 
scriu și dăruiesc! 

Mulțumim MIHAELEI C.D. și lui TRANDAFIR 
SÎMPETRU pentru darul de iubire oferit și 
așteptăm cu interes și bucurie următoarele 
apariții editoriale! 
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Jean ASKENASY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyuri 
 

nuia  născut, copilărit și trăit pe 
Valea Crișului sau  Nimăieștului  
nu pot să mă adresez decât cu 

"dragă Gyuri", deși nu te cunosc, dar sper 
în viitorul  apropiat. 
 

Citind  Banca Amintirilor scrisă de 
tine, am fast emoționat de autenticitatea 
dragostei tale pentru natură, foarte 
emoționat,  pentru că astazi pandemia 
Corona, este rezultatul sfidării totale a 
naturii de către om, a poluării și 
despăduririlor.  Premiul  Nobel trebuia să-
ți fie decernat ție, pentru autentica ta 
dragoste și  respect al naturii  planetei și  
nu vicepreședintelui Gor pentru 
conferințele sale.  O spun cu toată 
seriozitatea. Astăzi când milioane  de 
pești mor sufocați în nailonul  aruncat în 
mări și oceane, când poluția asasină 
continua să crească, și despăduririle 
distrug ceea ce tu iubești și  respecti, tu 
Gyuri o citezi  pe profesoara ta de 
biologie Anna Marossy: "pădurea este o 
biserică, acolo nu strigi, mergi încet să 
nu sperii animalele și nu avem voie să 
culegem florile în pumni,  putem sa 
culegem două, trei fire de ghiocei să-i 
ducem mamei acasă. Nu e voie să ducem 
nimic din natură". Și apoi închei cu 
cuvintele: "Am învățat ca în acea  biserică 
a  naturii  nu țipl,  nu urli să cel  mai 
important,  respecți tot ce te înconjoară, 
iar acest lucru l-am transmis tuturor celor 
din jurul meu". Gyuri, i-ai închinat acestei 
doamne din munții Apuseni, respectul 
tău,  imortalizând în rășina sintetica  2 

șuvițe din părul ei în jurul unei flori,  pe 
care o păstrezi cu sfințenie. 

În cartea ta, ai ales din toată opera 
monumentală a geniului  Eminescu în 
minunata și prețioasa ta dragoste pentru  
natură, o poezie. O redau pentru a-i 
convinge pe cei ce citesc aceste rânduri 
de autenticitatea devotamentului tău 
pentru frumusețea  naturii pe care noi am 
distrus-o:  - Ce te legeni, codrule,/ Fără  
ploaie, fără vânt,/ Cu crengile la 
pământ?// - De ce nu m-aș legăna,/ Dacă 
trece vremea mea!/ Ziua scade, noaptea 
crește/ Și frunzișul mi-l rărește,// Bate 
vântul frunza-n dungă/ Cantăreții mi-i 
alungă:/ Bate vântul dintr-o parte/ larna-i 
ici, vara-i departe.// Și de ce să nu mă 
plec,/ Dacă păsările trec!/  Peste vârf de 
ramurele/ Trec în stoluri rândunele,/ 
Ducând gândurile mele/ Și norocul meu cu 
ele./ Și se duc pe rând, pe rând,/ Zarea 
lumii-ntunecând,/ Și se duc ca clipele,/ 
Scuturând aripele/ Și mă lasă pustiit,/ 
Veștejit și amorțit/ Și cu doru-mi singurel,/ 
De mă-ngân numai cu el!   

Gyuri, Banca Amintirilor este epopea 
dragostei tale pentru ce numestl: 
"templu" al naturii din împrejurimile 
Beiușului în care te-ai născut,  De ce oare 
ești un exemplar unic, de ce nu suntem 
toți ca tine? De ce? 

 
P.S. Gyuri este George Goldhamer 

U             
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Lăcrimioara IVA 

 
 

Măiestria de a stârni emoții 
  

ora” m-a captivat datorită măiestriei 
autoarei de a stârni emoții. Uneori 
cuvintele nu sunt suficiente pentru a le 

stârni. Și atunci avem nevoie de sunete, culori, 
forme, miros: stropi de ploaie, un tango, o vioară, o 
tartă  cu pere și șerbet de vin fiert, clinchet de 
pahare, fermoarul unei rochii tras încet, excitant de 
încet, foșnet de lenjerie de mătase... 

Maria Popescu-Vasilca analizează cu măiestrie 
sentimente, emoții și surprize într-o succesiune de 
transformări și prezintă caracterul Norei  printr-un 
limbaj fluent și clar. 

Valorile care aparțin sufletului uman sunt 
descrise și dezvoltate cu mare sensibilitate până la 
punctul în care de la paginile scrise trec încet-încet 
la inima cititorului. 

Toți suntem unici, avem acel ceva aparte în 
modul în care gândim, ne mișcăm, suferim, iubim, 
spunem, muncim, ascultăm, zâmbim, comunicăm, 
visăm...Suntem unici și imperfecți. ”Nora” Mariei 
Popescu-Vasilca este atât de imperfect de umană 
încât devine reală. Iubirea acesteia are mai multe 
forme! Toate formele sale sunt rezultatul a ceea ce 
aceasta are în interior, fiecare dorință și fiecare 
lipsă îi modelează modul de a iubi.  

Autoarea evidențiază comportamentul Norei și 
ne impulsionează să facem o călătorie în interiorul 
nostru, să ne ascultăm, să ne înțelegem și să ne 
facem timp pentru a ne lăsa gândurile să curgă.. 
Abia după o călătorie interioară vom reuși să 
înțelegem  comportamentul acesteia. 

Nora este o femeie  fermecătoare, al cărei 
comportament nu este ușor de clasificat, ceea ce 
ridică spontan mai multe întrebări. Cine este Nora? 
Ce o bântuie? Este o victimă, o femeie tulburată, cu 
o minte fragilă și rănită? Nora este afectată de 
sindromul Burnout? Va putea protagonista noastră 
să înțeleagă ceva mai mult despre viață, despre 
dragoste și despre ea însăși? 

În viața unui cuplu, uneori, se întâmplă ca 
pasiunea și emoția de la început să dispară, lăsând 
loc rutinei, chiar și în dormitor. 

Nora și Valentin vor reuși să iasă din rutină? 
Vor găsi vreo modalitate de a-și salva căsnicia? Vor 
reuși să reaprindă flacăra pasiunii? 

Cu siguranță Maria Popescu-Vasilca oferă 
cititorului o experiență  plină de surprize și emoții. 

”Nora” este o carte despre trăiri, despre puterea de 
a-ți schimba interiorul pentru a deveni și a te simți 
împlinit! 

Autoarea  reușește cu un stil fluid să ne facă să 
ne identificăm cu traseele parcurse de inima Norei, 
lăsându-ne să păstrăm vie speranța că, în final, 
fiecare tip de dragoste poate fi trăit în mod liber. 

 

 
 

Lumea Norei este lume de afecțiune și suferință 
alternativă, decizii de luat și un concept de 
clarificat. Oare este întotdeauna corect să urmezi 
ceea ce poruncește inima sau este mai bine să lași 
rațiunea să prevaleze? 

Un roman delicat, însă în același timp capabil 
să transmită un puternic un mesaj de schimbare, de 
maturizare și speranță. 

Pentru relația fierbine cu Liviu, Nora dă vina pe 
vioara acestuia. 

”Vioara e vinovată. A stârnit în mine vibrație, 
ea mă face să sufăr, să cad în 

visare, să fiu în brațele lui, acum. Dar ce mai 
contează, lumea mea e plină de 

păcate. Nu am vrut să pornesc pe drumul ăsta, 
dar l-am simțit. Am reușit să 

mă hotărăsc să fac ce simt.” Nora reușește Să 
„investigheze” toate fațetele - dragostea, pasiunea, 
dorința, sexualitatea, durerea, gândul, obsesia - și 
să exploreze formele erotismului, de la cele mai 
simbolice și aluzive reprezentări la cele mai 
provocatoare. 

N 
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Întâlnirea cu  cu Paul, un gigolo fascinant, va fi 
benefică pentru Nora? O va ajuta acesta să se 
maturizeze, să își găsească identitatea? 

”-Ascultă, eu sunt măritată. Soțul meu e medic. 
Eu sunt farmacistă. Nu ne 

lipsește nimic. Avem o relație decentă și 
mulțumitoare din punct de vedere 

social. Dar, vezi tu, nu prea știu cum să-ți explic. 
Tu, care ești expert, poate 

că poți să mă ajuți să mă identific. Nu prea știu 
de ce vreau mereu să fiu 

curtată de bărbați. Adică știu, așa sunt eu…! 
Ce l-a împins pe Emil să se apropie de Nora? A 

simțit că aceasta are nevoie de ajutor. O să -i ofere 
ajutorul? Vor fi fericiți împreună? Va fi doar o 
relație pasageră? 

”Simt cum mă dorește, așa obraznică și 
imprevizibilă, îndrăzneață, cu simțul umorului, 

perfectă pentru un bărbat care aștepta să 
cunoască o femeie care să-l ajute să 

se deconecteze, să revină la normal, să iasă din 
hainele consulului, să fie iar 

bărbat, curtezan, iubit și tot ce mai vrea 
năzbâtia din brațele lui. Am râs cu 

lacrimi. Suntem fericiți, liberi, ne sărutăm.” 
Un secret divulgat după ani și ani de către 

Gabriela, mama Norei, va schimba destine?  
Gabriela va avea puterea să ierte sau îi va da vieții 
un nou curs alături de Zoli,  prima ei iubire? 

 

”Nora” este un roman de o profunzime aparte, 
bine scris și bine conceput, care, deși pare o carte 
exclusiv feminină, este de fapt o carte adresată 
tuturor. 

Sentimentele, vicisitudinile legate de existență, 
fac din această carte o lectură plăcută, relaxantă și 
în același timp instructivă, care ne determină să ne 
punem întrebări despre noi înșine și  
comportamentele noastre. 

Maria Popescu-Vasilca a dat viață unui roman  
care implică și stimulează curiozitatea de a afla 
mai multe despre iubire și forța acesteia de-a 
schimba caractere, despre erotismul femeii și 
ridicarea acestuia nivel de artă. 

Maria Popescu-Vasilca transmite emoții, uneori 
emoții  care fac ochii să strălucească, alteori emoții 
care ating inima. 

La sfârșitul lecturii acestui roman de dragoste, 
am impresia că Nora este o prietenă și împreună cu 
ea am împărtășit o bucată de viață, multe lacrimi, 
însă și multe zâmbete. Nu este de mirare de ce 
inimile noastre s-au contopit și au format o singură 
inimă. Nu este de mirare! 

____________________ 
Lăcrimioara Iva,  scriitoare, poetă, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România,, redactor șef la Magazin critic și 
Cutezător, președine Euro Education Sardinia. 

 

 
Phlegethon, acrilice pe pânză, 2020 
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Cezarina ADAMESCU 

 

Dansând pe un 
drum alunecos 
şi plin de 
capcane 
 

e acest drum se aventurează eroina 
romanului de faţă, fără a se gândi prea 

mult la consecinţele care aveau să apară mai 
târziu18. Povestea ei? Povestea miilor de tinere 
care aleg un trai mai uşor, fără prea multă muncă 
şi, cred ele, fără probleme majore. Dar problemele 
se ivesc, oricum. Şi unora dintre ele, cu greu le vor 
putea face faţă. A dansa pe gheaţă nu e atât de 
lesne, mai ales dacă gheaţa este foarte, foarte 
subţire. 

          Cum să te afli pe linia mediană, când balanţa 
înclină, când într-o parte, când în cealaltă? A-ţi 
menţine echilibrul pe sârma vieţii este o adevărată 
artă. 
          O carte care, încă din titlu este incitantă şi 
atrage la lectură mulţi tineri, în special femei, care 
încă nu şi-au găsit drumul potrivit în viaţă. 
          Şi personajul Ursula, devine un arhetip, “o 
bucată de suflet de femeie”, de la care multe 
personae au de învăţat, fie să nu facă precum a 
făcut ea, fie să lupte şi să-şi îndrepte greşelile, 
dacă din nefericire au alunecat în ele. Lecţii de 
viaţă fără professor. Prin proprie experienţă. 
          Încă de la început se remarcă o anumită 
dexteritate în arta naraţiunii, în folosirea 
mijloacelor de expresie, printre care, 
predominantă este metafora. Autoarea uzitează o 
modalitate cunoscută de relatare a acţiunii. Paralel 
cu aceasta, monologhează, îşi exprimă gândurile, 
de parcă ar dori să şi le audă, îşi pune întrebări, nu 
neapărat pentru a găsi un răspuns, ci pentru a se 
limpezi. Este clar, un gen de proză poetică, sau 
poezie în proză, foarte gustată de cei care 

                                                 
18

 MARA POPESCU-VASILCA, Ursula, o mamă 

judecată de copii, roman, Editura Izvorul 
Cuvântului, Iaşi, 2021 

 

îndrăgesc lirismul în toată frumuseţea lui. În 
acelaşi timp, eroina îşi face un rechizitoriu 
permanent al propriilor fapte, gânduri şi vorbe 
care au însemnat ceva de-a lungul timpului. Astfel 
preocupată, neatentă la tot ce se petrece în jur, 
întoarsă în sine, realizează că propria conştiinţă 
este cel mai bun judecător. Sub chipul unui dialog 
cu natura, în care ploaia o interoghează în chip 
tranşant. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă 
există o legătură strânsă, o empatie între om şi 
natură. 
          Iscoditoare, ploaia, intrată parcă în suflet, 
continuă dialogul acesta insolit cu Ursula, 
personajul principal al cărţii Marei Popescu-
Vasilca. O biciuie cu întrebări, una peste cealaltă, 
până aproape de durere, neîngăduind răgaz de 
respirare. Dar ploaia, nu poate spăla sau şterge 
toate durerile, mai cu seamă pe cele din suflet. 
Sufletul nu se albeşte decât printr-o sinceră părere 
de rău şi întoarcere la puritatea dintâi. 
          Naraţiunea este condusă de vocea auctorială 
care se substituie naratorului, la persoana a III-a, 
dar trece uneori şi la persoana a I-a singular. 
          Un alt procedeu stilistic este personificarea, 
atribuirea de însuşiri antropomorfice, 
fenomenelor naturale, obiectelor şi făpturilor 
necuvântătoare. Ploaia, vântul, pot dialoga cu 
oamenii, au sentimente omeneşti, sunt domoale, 
se înfurie, se întristează, judecă, oftează, se 
strecoară neauzit, îi cuprinde dorul, fac zarvă, etc. 
          Aceste dialoguri improvizate cu ploaia, cu 
vântul, cu frunzele toamnei, o ajută pe scriitoare 
să-şi exprime indirect sentimentele şi stările. 
Unele fraze par definiţii poetice. 
          Sintagme reuşite: “am să cad peste tăcere”, 
“din vorbele mele am să scot doar umbra”, 
“nălucă a sufletului din nopțile tăcerii”;”Prin 
apele iluziilor pierdute”, “Îmi tremură gânduri 
în palme”,” în lumea fără de capăt a uitării”, 
“pompelor funebre ale uitării”, ş.a. 

P 
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Cuvinte rare, regionalisme: vâjgăraia, tuflit, 
horodincă. 
          O altă notă definitorie a naraţiunii propriu-
zise, este divagaţia, trecerea dincolo de substanţa 
textului, intertextualitatea care te poartă dintr-o 
poveste, în altă poveste. 
          Există şi unele formulări aforistice reuşite: 
“omul care nu are lacrimi, plânge numai 
înăuntrul lui, acolo unde doar el știe ce amar 
poartă”; “învăluiește-ți trupul în mantia 
adevărului, apoi puneți-o pe umeri și pleacă 
din calea lor”. 
          Procesul de conştiinţă al Ursulei este atât de 
pregnant încât, îi înăbuşe acesteia toate acţiunile, 
devenind o preocupare constantă, obsesivă: Ce vor 
spune copiii ei, când vor auzi ceea ce a făcut mama 
lor, ani de zile, fără ca ei să fi ştiut? 
          Ursula îşi derulează povestea, nu deosebită 
de a altor femei, care-şi consumă zilele şi nopţile, 
ceasurile şi secundele, într-o permanentă aducere 
aminte de trecut. Trecut care nu-i dă pace, care 
încă o răscoleşte, pentru că e proiectat în viitor, în 
impactul pe care l-ar putea avea în sufletelor celor 
dragi, când îl vor afla. Acesta e coşmarul Ursulei 
din care nu se poate trezi, nici măcar ziua. 
Amintirile sale sunt ca ale unui jurnal intim, notat 
cu scrupulozitate, pe zile, ore, minute. Nu doreşte 
să piardă nimic. Jurnalul – memoria trecutului, a 
vieţii apuse, dar şi memoria prezentului, memoria 
afectivă. 
          Pe fondul acesta, ea îşi istoriseşte viaţa, cu 
greşelile, confuziile, erorile ei, multe şi grave. 
Făcute în deplină cunoştinţă de cauză, fără a se 
gândi la consecinţe. Ursula e o femeie care încă 
mai are nevoie de afecţiune. Din vechile sale 
relaţii, a păstrat patru persoane, care vin şi o 
vizitează discret şi o plătesc, atât pentru 
prestaţiile fizice, cât şi pentru cele psihologice, pe 
care ea le oferă. Ea ştie să asculte poveştile 
bărbaţilor, îi ascultă aparent cu atenţie. Ei îşi 
deversează necurăţiile trupeşti şi sufleteşti, 
plătesc şi pleacă. Şi femeia se încarcă mereu cu 
aceste dejecţii ale altora. Totul pare cinstit, corect, 
fair-play. Cu moralitatea e altă poveste şi ea şi-a 
asumat acest mod de trai, fără prea multe 
probleme de conştiinţă. Trăieşte şi atât. Despre 
lumea care o judecă, despre Dumnezeu în faţa 
căruia va trebui să răspundă, nu-şi prea pune 
problema. Ci doar despre ce vor spune cei trei 
copii ai săi, aflaţi în plasament, la fosta cumnată, 
Mărioara. Ei sunt adevăraţii judecători, în viziunea 
Ursulei. 
          Ursula, sub pretextul interviurilor 
jurnalistice, spune despre activitatea sa, tranşant, 
la rece: “uneori vin, își fac treaba, plătesc și 
pleacă. Alteori au mai multă nevoie de o 
companie plăcută. Că au multe de spus, dar nu 
au cui. Și atunci vin la mine. Eu îi ascult, dar nu 
îi consolez pentru că nu e treaba mea. Sunt ei 

cei care știu exact în ce situație sunt, așa că…să 
se descurce. Eu le am pe ale mele”(Visul). 
În continuare, sunt convorbirile Ursulei cu aceşti 
bărbaţi, rămaşi clienţi fideli ai femeii. Treptat ei îşi 
dezvăluie problemele matrimoniale şi ceea ce i-a 
determinat să recurgă la plata serviciilor sexuale 
la această femeie. Prin aceste dialoguri, bărbaţii se 
autodefinesc. 
          După părerea lui Ştefan, unul dintre clienţii 
ei, Ursula impune respect, nu e o femeie ca toate 
celelalte. Dar e incapabil să ia o hotărâre în ceea ce 
o priveşte. Până atunci, se întâlnesc clandestin, 
fiecare cu motivele lui. Ursula, pentru a-şi întregi 
veniturile, Ştefan pentru a suplini, ceea ce de fapt, 
soţiei lui îi lipseşte. 
          Pentru Ursula, lucrurile sunt mai 
tranşante: “Simt nevoia să te mângâi, nu am mai 
făcut-o niciodată, nu vreau să complic 
situația, eu vând și tu cumperi”. 
          În plus, Ştefan este un romantic, are nevoie 
de multă tandreţe şi picături de rouă pe suflet, el 
se exprimă în versuri şi sintagme plăcute, lirice: “-
Ai apărut în viața mea ca un fir de floare, într-
un moment când rătăceam pe cărări neștiute, 
ca un izvor curgător, în care nu puteam să mă 
oglindesc ca într-o oglindă tivită cu amintiri”. 
Şi ea şi ei, paralel cu tranzacţia comerială, simt 
nevoia unei analize psihologice a relaţiei lor 
insolite, a motivelor diferite care îi determină să 
facă acest lucru. Ei nu o judecă, ci caută să o 
înţeleagă şi să-i acorde circumstanţe. A făcut-o (o 
face încă) pentru copiii ei, nu a găsit altă cale de 
supravieţuire. E o motivaţie destul de subţire. 
          Abia când Ştefan pleacă pentru totdeauna, 
lăsându-i portofelul pe masă, în care era o sumă 
însemnată de bani, Ursula se simte liberă, pentru 
că înţelege că demersul său trupesc a fost unul 
jertfelnic şi, doar prin păcat s-a putut apropia 
de Dumnezeu, care iartă totul. 
          A fost ca o spovedanie la un mare duhovnic, 
care i-a dat canon şi i-a iertat păcatele multe şi 
grele. Dar cum, la Dumnezeu totul e posibil… 
          “Merită, sunt o femeie pe care Dumnezeu 
nu a uitat-o. Îți mulțumesc, Doamne, tu m-ai 
ajutat. Dar nu înțeleg de ce ai vrut ca eu să am 
așa o misiune grea, plină de păcat? Abia acum 
simt că ți-ai amintit de mine”. 
Se ştie că Dumnezeu nu a venit pentru oameni 
drepţi, ci pentru păcătoşi, ca să-i cheme la El. Căci 
nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci acei bolnavi. 
          În relatarea sa interactivă, Ursula, într-o 
oralitate perfectă, are fraze de genul: “Am uitat să 
vă spun…” ; “ce credeţi?” 
          Paralel cu amintirile despre bărbaţi şi despre 
Tina, femeia care i-a deschis drumul şi a învăţat-o 
cum şi cui să se vândă fără să aibă probleme, 
autoarea, prin glasul Ursulei, introduce amintiri 
despre casa părintească, educaţia sănătoasă, deşi 
simplă pe care a primit-o de la părinţi, 
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frecventarea bisericii duminicile şi în sărbători, 
obiceiurile şi datinile din sat. Sunt amintiri 
duioase, curate, despre sentimental religios 
insuflat de mama ei, copiilor, precum şi sărutarea 
icoanelor din biserică. Ele parcă le vorbeau şi îi 
priveau cu insistenţă. Viaţa simplă, traiul modest, 
au împins-o, la o vârstă fragedă, să plece în lume 
cu Nicu. Dar nu s-a putut adapta unui trai de om 
căsătorit, mai ales când soţul a început să devină 
violent. 
          Revenind la amintirile cu Ştefan şi la faptul că 
dintotdeauna, Ursula a năzuit la o dragoste ideală, 
perfectă. Această dorinţă o face permanent să 
viseze şi să dorească o schimbare. Este capitolul 
intitulat “Înscrierea la facultate”. Etapele prin 
care a trecut până să-şi ia diploma de ziarist, a 
gustat din “magia vieții universitare”. Din 
dorinţa de a-şi schimba trecutul cu ceva măreţ, 
curat şi să-i poată învăţa şi ea pe alţii. Ca o 
recompensă. Şi dacă până atunci făcuse ceva doar 
pentru trup, acum a dorit să facă ceva şi pentru 
suflet. Şi după multe peripeţii a reuşit să se înscrie 
la Facultatea de Ziaristică, aşa cum a visat. Avea 38 
de ani. Paralel cu aceasta, a descoperit că-i place 
să scrie, scrisul fiind şi el ca o eliberare, ca o 
curăţare de orice pată: “Când scriu, pare că îmi 
curăț sufletul, că toate evenimentele scrise 
acolo le-am șters din minte. Rămân liberă să 
pot începe o viață nouă…” 
Prin aceste mărturisiri, scrise în caietul jurnal al 
Ursulei, pătrundem fără să vrem, în culisele 
acestei insolite “profesiuni”, cu tot ce decurge din 
ea. Renunţarea la viaţa de până atunci, nu e aşa de 
simplă, cum a crezut. Unii dintre ei se văd refuzaţi 
şi protestează, insistă, devin agresivi, apar şi 
incidente. Abandonarea “meseriei” e mai dificilă 
decât meseria propriu-zisă. Şi refuzul este greu de 
înghiţit pentru cineva care s-a obişnuit cu această 
rutină şi care s-a obişnuit să capete, în schimbul 
unei sume de bani, tot ce doreşte. 
          În capitolul următor, Ursula relatează prima 
experienţă erotică, descriind etapele pline de fior 
ale posesiunii de către Nicu, prietenul ei, lângă o 
căpiţă de fân, unde o aşezase, sărutând-o continuu. 
Şi ea, derutată, neştiind bine ce se întâmplă, 
simţind doar dorinţa şi plăcerea primului act 
intim. Prima experienţă, s-a soldat însă cu câţiva 
ani de suferinţă pentru ea şi copiii ei, până când 
Nicu a plecat de acasă, înainte ca Vlăduţ, cel de-al 
treilea copil să se nască. Aşa s-au sfârşit visele de 
familie, de căsătorie, de fericire. 
          “Ursula începe o nouă viaţă” – este un alt 
capitol important. Cu trecutul lăsat în urmă, ea îşi 
continuă viaţa, însă, uneori, trecutul o urmăreşte 
şi o ajunge din urmă: “Dar totul gravitează în 
jurul mustrărilor care mă târăsc într-un 
tribunal fantomă și nu mă lasă, e necruțător. 
Sunt o victimă care aștept sentința fără să știu 
dacă o voi avea vreodată, dacă o să am curajul 

să o pronunț. Oare o să-mi recapăt vreodată 
libertatea? Asta sunt eu, o femeie vinovată, 
persecutată de remușcări și renegată de 
proprii copii. Oare mă pot considera o victimă 
a nedreptății și injustiției legilor omenești? 
Sunt eu, oare, o femeie fără vârstă? M-am 
retras în apartament, pare un loc perfect 
pentru a lua viața de la capăt.” 
Apoi, urmează o scenă incredibil de frumoasă, 
mişcătoare chiar, care pune în evidenţă măiestria 
narativă a autoarei: întâlnirea în timpul unei 
furtuni de zăpadă, cu procurorul Adrian, întâlnire 
providenţială. Cuvintele însele parcă nu ajung, ar 
trebui inventate cuvinte vechi, nefolosite încă: “aș 
vrea să mă rog, dar nu știu rugăciuni noi, aș 
vrea să-i spun lui Dumnezeu că sunt foarte 
departe de El, că ochii lui Adrian par luați 
dintr-o icoană, icoana speranței. Aș vrea să-l 
sărut, să-l îmbrățișez la pieptul meu, la pieptul 
păcatului, din biserica sufletului meu”. 
Aceşti “Doi rătăciți care cine știe de ce au 
nevoie, de dragoste sau de milă? Să se iubească 
sau să se tânguiască? Să vadă în viitor sau să 
șteargă urmele trecutului? Dar dacă nu o să fie 
nimic? O să mă lase în fața blocului și o să 
plece, să nu mai aibă femeia pe umărul căreia a 
plâns, să se ducă departe de momentul de 
slăbiciune cu lacrimi cu tot. Să uite, și mâine să 
o ia de la capăt cu viețile altora, unor străini de 
care nu-i pasă cine sunt, încearcă doar să-i 
judece după ce scrie pe niște foi de hârtie fără 
să poată să știe dacă sunt adevăruri sau doar 
intrigi ale unor oameni care se urăsc, se luptă 
pentru ceva sau cineva. O scenă frumoasă care 
salvează alte scene nu atât de reuşite. 
          Şi totul decurge firesc, ca într-un basm de-a 
Prinţul şi Cindarella. Evocarea urcă spre punctual 
culminant, bărbatul şi-a pierdut familia, copiii, 
chiar în ziua de 11 decembrie, zi în care el şi 
Ursula s-au întâlnit, doi oameni îngheţaţi, duşi de 
viscol, în zăpadă. Ce a urmat este subiectul unui 
basm, incredibil. Episodul e de un optimism 
molipsitor. Te face să crezi că mai există fericire, 
iubire, frumuseţe, bunătate, miracole. Totul se 
petrece ca într-o magie. Chiar dacă la început eşti 
neîncrezător în povestea lor, treptat, povestea te 
fură şi te fascinează. Scenariu de film. 
          Clipe emoţionante când, ajungând la Ursula 
acasă, locuinţa e plină de flori, frigiderul e plin şi 
se hotărăsc să-i bucure şi pe vecinii ei, punând 
câte o punguţă la fiecare uşă, cu bunătăţi. Pentru 
că nu se cade să te bucuri singur de milostivirea 
lui Dumnezeu, ci trebuie să-ţi împarţi bucuria cu 
aproapele tău, dovada unui creştinism implicit, nu 
numai în rugăciuni rostite cu buzele, ci şi în fapte. 
Aceasta este o altă lecţie de viaţă. Şi visul continuă. 
Sunt din nou acasă la Adrian şi nu le vine a crede 
ce minune a întăptuit Dumnezeu pentru ei, în 
chiar ziua în care se împlineau 30 de ani de la 
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dispariţia soţiei şi a copiilor lui Adrian. Ca o 
compensaţie, ca un dar pentru durerea şi tristeţea 
în care au trăit. 
          Pe cei doi i-a unit, nu destinul, ci Dumnezeu. 
Pe undele freatice ale rugăciunii s-au întâlnit şi El 
i-a apropiat. Nimic fără El. Astfel că Ursula a simţit 
nevoia să intre din nou în Casa Domnului pentru 
a-şi curăţi sufletul, înainte de a începe o viaţă 
nouă, alături de Adrian. Nu putea păşi pe noul 
drum, decât cu un suflet nou, neprihănit, spălat în 
apa lustrală a spovedaniei şi împărtăşirii cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos. 
          Cât despre Ursula, simte că nişte aripi o 
poartă în sus, aripile iubirii: “Viața mea e ca o 
carte cu basme, unul se sfârșește și altul 
începe. Simt o profunzime a iubirii pe care nici 
eu nu o bănuiam, simt că pot iubi”. 
Iubirea carnală pe care o simţise ani de-a rândul 
pentru “un batalion de bărbaţi”, aşa cum 
mărturisise, acum devenise o iubire spiritualizată, 
cu totul altceva decât experienţele de până atunci, 
când se simţea folosită de acei bărbaţi pentru nişte 
sume de bani: “Îl văd într-o aureolă, lumina îi 
bate din spate și el e tare frumos”. 
Şi totul în jur se spiritualizează, se metaforizează 
şi nimic nu mai pare vulgar, iubirea, ca un abur 
subţire de înalţă spre Ceruri, în care se ascund, 
două inimi bătând la unison. 
          Principala trăsătură a scrisului este 
sinceritatea, directeţea, claritatea cu care se 
înşiruie frazele înfăţişând scene erotice care, la alţi 
autori devin vulgare, licenţioase. Se pare că sub 
pana Marei Popescu-Vasilca, aceste scene se 
luminează, suferă o transfigurare, se spiri-
tualizează. E o artă a sublimului, născut din 
noroiul cotidian, atât de bine cunoscut de Ursula, 
de care se lepădase, ca în urma unei abluţiuni 
totale cu apă lustrală. Şi dincolo de toate acestea, 
spiritual ludic îşi arată toate chipurile. 
          Un incident neplăcut tulbură însă, liniştea 
cuplului abia format. Fostul soţ al Ursulei, Nicu 
vine în faţa blocului ei şi o ameninţă cu un cuţit, pe 
care i-l pune la gât, strigându-i vorbe injurioase. În 
încăierarea care are loc, Adrian este rănit la braţ, 
iar recalcitrantul este imobilizat şi dus la poliţie. 
Apar şi cei trei copii, cu partenerii lor de viaţă. 
Acum începe adevărata judecată a Ursulei, care le 
explică de ce a fost nevoită să-şi vândă trupul. 
Sunt chemaţi cu toţi la organele de anchetă, să dea 
declaraţii. E un moment de tensiune maximă între 
mamă şi copii. 
          În cele din urmă, împăcarea dintre mamă şi 
copii are loc într-un cadru emoţionant, cu lacrimi 
şi vorbe de iertare din partea copiilor. De data 
aceasta, narator este Adrian care descrie scena 
tulburat peste măsură, pentru că, fiul cel mic al 
Ursulei, Vlad, îi cere voie să-l numească tată. 
Emoţia ajunge la cote maxime, în ziua când Ursula 
are primul interviu, în calitate de ziaristă. 

Urmează multe alte succese profesionale şi 
oamenii o apreciază. Viaţa ei s-a schimbat total, 
mai ales de când s-a decis să şi-o refacă, spunând 
“da” omului iubit. 
          Şi dacă a făcut bine, sau rău, cititorul va fi cel 
care să o judece, să-i acorde circumstanţe 
atenuante, să o îngăduie şi în cele din urmă s-o 
ierte pentru că a făcut-o pentru un scop nobil: 
pentru copiii ei. 
          Şi cine ştie câte femei se regăsesc în povestea 
ei. Chiar Ursula exprimă acest lucru: “Oare 
povestea mea nu poate da voce femeilor 
obidite, care se chinuiesc singure, oare ele nu 
demonstrează că lupta pentru a supraviețui le 
face să devină mai bune, mai îndurătoare? 
Nu aș putea să scriu o carte? Nu suntem noi 
cele care cred că iubirea se învață la școala 
vieții. Nu e viața care ne dă lecții importante 
chiar și din cele mai triste experiențe? Oare 
aceste femei nu sunt în stare să adune în ele 
ură, pasiune și perversitate, nu pot lupta să 
iasă din gloata de femei fără perspective în 
viață? Unele trăiesc declinul moral, căzute 
dintr-o decepție sau relație care le-a șters 
sufletele de emoții și dorințe neîmplinite. Nu 
este rezultatul unor relații încâlcite din viață?” 
Şi, în lupta cu acei “puritan”, care sunt învăţaţi să 
judece şi să arate cu degetul, influenţându-i şi pe 
copiii ei, va trebui să-şi găsească puterea şi curajul 
de a-i înfrunta şi de a le demonstra că ea nu mai 
este acea persoană, ci cu totul alta. Că o profesiune 
demnă, ziaristica şi o dragoste curată, tămădu-
itoare, au scos-o la liman şi au transformat-o total. 
          Copiilor Ursulei le este greu să accepte şi să 
se adapteze la trecutul mamei lor, de aceea, 
hotărăsc să părăsească ţara, să ajungă la Nisa, 
unde se vor stabili, ca să preîntâmpine reacţiile 
oamenilor, mai ales ale acelor puritani care cred 
că ei nu au greşit niciodată şi se grăbesc să arunce 
primii cu piatra. Plecând, aceştia îi lasă o scrisoare, 
în care cer timp pentru a se obişnui cu ideea şi a o 
ierta pe deplin. Totodată, îl acceptă pe Adrian ca 
tată, ceea ce nu au avut nicicând până atunci. 
Bucuria femeii nu cunoaşte margini. 
          În tristeţe, nenorocire, dar şi în bucurie şi 
fericire, cei doi recurg la rugăciune, se aşează în 
faţa iconostasului din casa lui Adrian şi împreună, 
îi aduc slavă lui Dumnezeu pentru bunătatea şi 
darurile Sale. 
          O hotărâre: aceea de a-şi împreuna mâinile şi 
a porni încrezători, prin iarna vieţii, în căutarea 
primăverii veşnice. 
          Chiar şi în răul cel mai negru şi adânc, există 
o fărâmă de lumină. Din tot trecutul ei, Ursula a 
ales să îndrepte lucrurile, clădind case pentru 
femeile abuzate, silite să se prostitueze, pentru 
copii părăsiţi, pentru cei fără adăpost. O 
compensaţie necesară demnităţii sale de om 
rămas cu sufletul întreg, chiar şi când trupul său 
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era terfelit de mâini lacome şi abuzive. E o 
hotărâre înţeleaptă. Numai aşa îşi va linişti inima 
şi va putea din nou să se bucure de omul iubit, de 
copiii săi, care în cele din urmă o vor ierta şi o vor 
primi din nou la pieptul lor, aşa cum şi ea i-a 
primit, atunci când tatăl lor biologic i-a abandonat 
şi n-a mai vrut să ştie de ei, vreme de 30 de ani. 
          O carte care te învaţă multe despre viaţă, 
despre cum să-ţi clădeşti, piatră cu piatră, edificiul 
personal şi totodată şi pe cel al urmaşilor tăi, care 
intră în responsabilitatea ta de mamă pentru 
totdeauna. 
          E foarte important să poţi să-ţi faci din nou 
planuri de viitor. Ursula şi Adrian, plănuiesc să 
călătorească, să se bucure şi în cele din urmă, să-şi 
viziteze copiii la Nisa, unde aceştia s-au stabilit, 
sperând să-şi reîntregească familia, aşa cum nu au 
avut parte până atunci. 
          După multe luni, planurile lor au prins viaţă 
şi au purces la întrajutorarea celor care aveau 
nevoie stringentă de ajutor. Au investit, s-au 
preocupat şi iată că au pus în funcţiune un centru 
de sprijin în toate direcţiile, aşa cum îşi 
propuseseră, au cumpărat biciclete pentru 
transportul mâncării la cei singuri, bătrâni ori 
bolnavi. A fost o muncă titanică dar au reuşit. 
Bunătatea şi generozitatea lor a atras şi alte 
persoane care au venit ca ajutoare sau au fost 
angajate să fie de folos semenilor lor. 
          În sfârşit, Ursula poate spune: “iată de ce a 
trebuit să suferim, ca să învățăm că dacă în 
viață Dumnezeu ne dă, trebuie să știm să dăm 
mai departe”.  
Uneori, Adrian preia frâul povestirii din mâinile 
Ursulei şi istoriseşte despre cum s-au căsătorit în 
Franţa, chiar la Nisa, au fost prezenţi şi copiii şi 
Mărioara cu Vasile, soţul ei, cei care s-au ocupat de 
creşterea celor trei copii. 
          Elementul surpriză, la întoarcerea acasă a 
celor doi soţi, este că, deschizând uşa vilei, au găsit 
valize şi multe bagaje. Ca de pe cealaltă lume, a 
apărut Cristina, prima soţie a lui Adrian, dispărută 

împreună cu cei doi copii, în urmă cu treizeci de 
ani. 
          Ăsta da, final! 
          Între cei doi are loc o “lămurire” foarte 
poetică, în care, fiecare îi reproşează celuilalt, ceea 
ce l-a nemulţumit. Numai că au trecut trei decenii 
de absenţă necurmată şi a lipi din nou capetele, 
era imposibil. 
           Povestea Cristinei o află Ursula şi Adrian de 
la copii: nu au murit în avalanşă, ci au plecat 
împreună în Germania la tatăl lor biologic, Walter, 
unde au muncit pe rupte la ferma lor, plină cu 
animale. Cristina s-a îmbolnăvit, s-a împuţinat şi în 
cele din urmă, s-a sărvâşit, nu înainte de a-i cere 
iertare lui Adrian. Părinţii Cristinei i-au primit şi 
au făcut cele necesare evenimentului trist care a 
urmat. 
          Două familii reunite, după ani de absenţă şi 
durere din partea lui Adrian care i-a crezut morţi. 
          Familia a trecut prin multe. Adrian a 
dobândit o boală de distrofie a muşchilor şi a fost 
nevoit să apeleze la un scaun rulant. Era 
dependent de el. Şi totuşi nu s-au descurajat, s-au 
rugat asiduu lui Dumnezeu şi iată că minunea şi 
cererea lui în rugăciune s-au împlinit: el şi-a 
recăpătat mobilitatea şi a început din nou să 
meargă. Real şi supranatural fuzionează în 
povestirea Ursulei. 
          Ultima secvenţă epică este la Londra unde cei 
doi vizitează, ca turişti, cele mai importante 
obiective. 
          Dar sunt nevoiţi să-şi întrerupă vacanţa 
pentru că mama lui Adrian tocmai murise. Şi aici 
este cea din urmă lecţie pe care o primesc toţi, 
inclusiv tatăl lui, preotul satului, care nu voia să-şi 
îngroape soţia în cavoul familiei pe motiv că în 
tinereţe, fusese violată. Aceeaşi problemă a celor 
care aruncă piatra înainte de a afla adevărul. A 
judeca e omeneşte, a ierta e cu adevărat, 
dumnezeieşte. 
Şi dacă Dumnezeu e dispus să ierte, cine suntem 
noi să ne împotrivim? 

 26 Septembrie 2021 

 

Iubirea ca un diamant pe 
partitura timpului 
 

n galeria personajelor feminine care au 
constituit subiectele a șase cărți de dragoste, 
sub genericul ”Dragostea, arză-o-ar focul”, 

fiecare volum având altă protagonistă, alte 
întâmplări și personaje, se înscrie și personajul 
romanului de față, Nora, după spusele autoarei, o 

femeie ”În căutarea identității”19. Toate aceste 
personaje feminine au caracteristici 
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 Mara Popescu-Vasilca, Nora, În căutarea identității, roman, 

ediția a II-a revăzută și adăugată, Editura Globart Universum, 
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asemănătoare: sunt voluntare, de o feminitate 
evidentă, elegante, sensibile, visătoare, excesiv de 
senzuale, dornice să atingă anumite standarde în 
societate. Desigur, cu unele amendamente și note 
de specificitate. Și Nora se înscrie perfect în marea 
pleiadă a femeilor interesante și deosebit de 
atractive. O recunoaște ea însăși, simțindu-se 
privită și admirată, pe oriunde trece, 
impresionând, nu numai cercul de prieteni, dar și 
privirile necunoscuților. Dorințe adolescentine o 
fac să viseze în fața unui magazin cu pantofi de lux, 
pe care i-a dorit încă din copilărie. Dar, iată că 
visul i se împlinește, acum poate intra în orice 
magazin să-și îndeplinească dorințele tainice. De 
ce plac atât, personajele Marei Popescu-Vasilca? 
Ele atrag cititorii, care se regăsesc în ele. Aceasta e 
magia, secretul. Pentru firescul trăirilor acestora, 
pentru că nu se mistifică pentru a da bine în ochii 
cârcotașilor ci, se prezintă, așa cum sunt: cu 
defecte și calități, cu întreg bagajul sentimental pe 
care-l poartă cu ele, ca pe o armură, dar și ca o 
bijuterie purtată pe dinăuntru. E lesne de înțeles, 
așadar, de ce provoacă simpatie, înțelegere, 
îngăduință și chiar stimă. Ele sunt luptătoare, 
răzbătătoare și, în cele din urmă, învingătoare în 
lupta cu viața și cu provocările ei. Nora trăiește 
prima ei experiență de tânără femeie care merge 
într-un magazin să-și cumpere o pereche de 
pantofi cu toc. Emoțiile sunt pe măsură. Simte că a 
depășit un prag, că a intrat cu acest prilej, în altă 
categorie, cea a femeilor cu experiență, stăpâne pe 
ele însele, care-și pot îndeplini orice dorință, fără 
să apeleze la cineva. O dată cu această experiență, 
vin și curajul și încrederea în sine. E un bun prilej 
pentru Nora de a rememora amintirile din 
copilărie, sub forma unor flash-uri care îi apar 
dinaintea privirii. Revede scene legate de primii 
fiori adolescentini, jocul de-a v-ați ascunselea și 
primul sărut furat de un băiat mai mare. 
Amintirile se succed cu repeziciune și cei doi, 
Valentin și Nora se întâlnesc după câțiva ani, 
continuând jocul din copilărie. Ca o modalitate mai 
puțin practicată de autori, Mara Popescu-Vasilca 
folosește schimbarea bruscă a naratorului. 
Amintirile celor doi se întretaie, fiecare relatând 
întâmplările din punctul lui de vedere. Emoțiile se 
îngemănează. Iar cel care relatează scenele de 
dragoste cu Nora, este Valentin. Stilul său narativ 
este interactiv, interpelând cititorul cu fraze de 
genul: ”Cum spuneam...”  Sau: ” Na, să văd acum ce 
o să fac?” În plus, Nora are un fel pitoresc de a se 
exprima, în cuvinte ușor argotice, dar care nu 
supără, sunt considerate amuzante, fac parte din 
identitatea personajului. Ba uneori, e nostimă, 
drăgălașă, dincolo de plăcerile și poftele ei 
vinovate. Îi ierți așa-zisa vulgaritate. 

                                                                         
 

Când relatează scenele, Valentin trece brusc la 
timpul prezent, retrăiește pe viu amintirile. El 
reproduce și replicile celorlalți, ca un veritabil 
actor, jucând toate scenele. Alternanța vocilor 
eroilor face farmecul cărții, în loc de același 
povestitor, în ritmul lent și monoton al 
singularității epice. Alternanța prezent-trecut, 
amintirile ei-amintirile lui, având drept centru de 
greutate iubirea lor, atracția unuia pentru celălalt, 
concretizată în primul sărut, fac destul de 
emoționantă povestea. ”Ne așezăm pe banca de 
lângă noi. Suntem obosiți de atâta mirare, de cum 
poate să fie primul sărut. Epuizați, bulversați, nu 
știm încotro să mergem și nici ce să facem. Stăm 
nemișcați. Suntem într-o stare emoțională nouă, e 
pentru prima dată, nu știm încotro să o luăm. Stăm 
de mână, nemișcați, fiecare cu gândurile lui. 
Căutăm răspuns. Răspuns la o întrebare la care nu 
puteam să explicăm cum de întâmplarea poate să te 
pună față-n față cu destinul?” 

Mara Popescu-Vasilca este adepta detaliului. 
Cu minuțiozitate, descrie orice scenă în cel mai 
mic amănunt, până la nuanță de culoare. Nimic nu 
lasă pradă neglijenței. Fantezia tinerilor 
îndrăgostiți este prodigioasă, dar și procesele de 
conștiință sunt pe măsură. Zeci de întrebări 
neverosimile pun stavilă dorinței și sentimentelor 
incipiente. 

 
Se remarcă faptul că autoarea, în acest roman, 

a schimbat tactica narativă, ca un reflex al 
masculinității, sau a egalității juridice a 
drepturilor atât ale femeilor, cât și ale bărbatului, 
îl pune pe bărbat să relateze principalele 
momente din relația cu femeia frumoasă, 
interesantă, senzuală, atrăgătoare. În acest cuplu, 
el deține frâiele, exprimându-se lejer, sincer, cu 
mult mai detașat decât ar fi făcut-o Nora, mult mai 
implicată afectiv. De altfel, el este psihologul. Și 
când nu știe răspunsurile la propriile frământări, 
apelează la Dumnezeu, întrebându-L pe El. 

În Capitolul II, Nora este cea care conduce 
firul narațiunii. Ne luăm după ea să vedem ce 
urmează. Ușor narcisistă, enigmatică, incitantă, e 
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pe deplin conștientă de fascinația pe care o are 
asupra tuturor. Și are și spirit ludic, parcă se joacă 
permanent cu toți ceilalți. Se alintă, se admiră, 
cochetează. Femeia, în căutare de senzațional, 
eterna temă a infidelității. A ei sau a lui, nici nu are 
importanță. Femeia care se îndrăgostește subit de 
mâinile unui bărbat, pentru ca apoi să-i cucerească 
tot trupul. Mâinile care țin arcușul pe corzi, 
mișcările delicate și notele care umplu spațiul cu 
sunete de excepție și care creează un farmec 
aparte lucrării interpretate pe instrumentul 
realizat de lutieri ce au o lungă istorie în spate ca 
Stradivarius, au ajuns la sufletul Norei. Se-ntâmplă 
un fenomen ciudat, în scena cu artistul care 
cucerește cu măiestria interpretativă și se creează 
un fel de empatie, în timp ce Nora îl studiază, 
dorindu-l, pe virtuozul viorii, acesta este fascinat 
de femeia din primul rând, spectatoarea, 
admiratoarea, ce-l privește insistent din primele 
rânduri ale sălii de concert a Filarmonicii de Stat. 
E butonul care declanșează scânteia dintre cei doi. 
Și atunci, nu mai țin cont de nimic, de conveniențe, 
de moralitate ori de alte piedici. Cei doi, artist și 
spectatoare își consumă idila în chip virtual, 
fascinați deopotrivă. Dacă cineva ar încerca să-i 
trezească la realitate, cei doi ar fi nespus de uimiți. 
Toate experiențele acestea sunt chipuri ale iubirii, 
ale dorinței. Și în toate, fantezia este la rang înalt, 
dezvăluind ”jocurile minții” și mai puțin ale inimii. 
Există astfel de persoane, ghidate ori mânate de 
patimi, de dorințe arzătoare care îi subjugă și nu 
contenesc până nu le faci voia. Rațiunea nu mai 
are nici un cuvânt de spus. Primează instinctul de 
specie, cel al posesiei totale. Există și persoane 
care suscită o astfel de fascinație, încât, lași totul și 
le urmezi. Cartea aceasta, ca și celelalte din aceeași 
serie, se înscrie în acel gen de cărți de dragoste 
pasională, a celor care socotesc iubirea în acea 
scurtă sintagmă: ori tot, ori nimic. În afara acestei 
pasiuni care trebuie numaidecât consumată, nu 
mai există nimic, nici măcar bruma de 
conveniențe. Diversele situații voite sau nevoite 
sunt oglinda vieții care e alcătuită și din astfel de 
provocări și eroii ei sunt oameni și atât, cu 
slăbiciuni și nevoințe proprii. Și ca să-și învingă 
pornirile e nevoie de multă voință și înfrânare. Pe 
tot parcursul cărții, este prezentă poezia, un lirism 
în proză demn de marii poeți care au ales acest 
mod de a se exprima. Fel de fel de personaje se 
perindă prin viața Norei, care mai de care mai 
interesante: un medic, un violonist, un gigolo, un 
consul - Emil, un primar, Mircea Mironescu, 
Muller, ”un fel de Viking amestecat cu Alfredo, 
curtezanul Violetei din Traviata”, Dan Dumitrescu, 
care mai de care mai seducător, dar și mai pus pe 
seducții. O notă de specificitate: autoarea nu 
termină poveștile brusc, lasă un soi de suspans să 
plutească și cititorul să aibă timp să mediteze 
asupra personajului, apoi, după un timp, reia 

povestirea, o continuă până ajunge la punctul 
culminant, după care, îl pierde în ceață până apare 
altul, pe neașteptate, mai tentant, mai interesant. 
Nu lipsesc nici plăcerille rafinate la restaurantele 
de prima clasă, cu meniuri sofisticate care o 
cuceresc pe Nora, proaspăt îndrăgostită de Emil, 
un necunoscut, care s-a insinuat brusc în viața ei. 
Vizita la mama ei, constituie pentru Nora un bun 
prilej de a ascuta evocările ei din tinerețe și 
primele iubiri. Dar mama ei, Gabriela o 
împovărează cu un secret despre despre nașterea 
sa, care a fost rodul unui viol săvârșit de tatăl 
Norei. Dar puterea de a ierta este mai mare decât 
fapta detestabilă. Și, adunați în consiliul familiei, 
Nora cu Valentin și părinții ei, au parte de o 
adevărată minune: cea a iertării tatălui, a 
împăcării, a ușurării sufletelor, pecetluită cu un 
sărut al părinților. Este cel mai frumos dar. 

Este și momentul când Valentin află de 
existența celorlalți bărbați în viața Norei, pusă din 
punct de vedere psihologic, pe seama căutării 
propriei identități. Dar, în loc să se supere, 
Valentin aparent, o iartă și-i găsește motivații 
plauzibile. Pentru Nora este și o invitație de a 
continua căutarea în exteriorul căsătoriei, a unor 
noi senzații. Interesant de remarcat, replicile 
autoironice ale Norei, atunci când e pe cale să facă 
o nouă cucerire, ca o mică ștrengărie. Expresii de 
felul: ”dracul gol”, ”na beleaua”, ”mă, da’ deșteaptă 
mai sunt”, ”Na, că să te înveți minte, Nora”, etc. 

Cât de surprinsă și indignată însă, e Nora, 
când îi e dat să afle ”gustul amar al trădării”, 
surprinzându-l pe Valentin cu o tânără studentă la 
Belle Arte! 

În afara inerentelor escapade familiale, cartea 
conține suspansuri, surprize, evenimente 
neașteptate, trădări, regrete, iertări, împăcări, 
situații implacabile, lovituri de teatru, intrigi, 
urmăriri, flagrant-delicte, și chiar o încercare de 
otrăvire, învierea morților, vedenii, scene 
supranaturale, ca o veritabilă carte polițistă. Toate 
ingredientele care fac atractivă o carte. 

Scena de la spital, scena așa-zisei, morți a lui 
Valentin este demnă de filmele americane, de un 
dramatism sfâșietor, care însă, se termină cu bine, 
fiind vorba de o confuzie. Unele capitole sunt 
extrem de dense, cu sentimente adânci ori 
inexplicabile, pe măsura evenimentelor. Autoarea 
a construit bine intriga și ne lasă nouă, 
oportunitatea de a trage învățămintele. Concluzia 
este că justiția divină e implacabilă și nimeni nu 
scapă de ea. 

În cele din urmă, căutările Norei iau sfârșit și 
ea își găsește împlinirea  chiar alături de Emil, 
care-i oferă inelul de logodnă într-un mod 
romantic. Femeia care își căutase până la 30 de ani 
identitatea, în cele din urmă, a găsit-o, alături de 
omul iubit. 

7 noiembrie 2021 
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Itinerarii identitare  
și livrești –  
Constantin Lupeanu 
 

onstantin Lupeanu, personalitate 
complexă a culturii românești (sinolog de 
excepție, traducător, diplomat de carieră, 

ambasador, membru USR) publică la editura 
Rawexcoms, București, 2021, trei romane 
(Templierul din Carpați, Ambasador în Musonia și 
Crimă la MAE) scrise în registre stilistice diferite, 
denotând asumarea actului narativ în dimensiuni 
structurale complexe.  

Romanul Templierul din Carpați este o carte 
care dezvăluie abilitatea autorului de a insera în 
narativul epic, elemente livrești, simboluri 
esoterice, concepte filosofice și fapte istorice. 
Toate acestea structurează într-un mod inedit 
construcția ideatică a romanului, devenind reper 
semantic semnificativ în arhitectura textuală. Cu 
siguranță că în subsidiarul mesajului cărții, 
recunoaștem cu ușurință acribia de care a dat 
dovadă autorul pentru reconstituirea faptelor 
istorice ale întemeierii Țării Românești. Acest 
lucru e susținut de informațiile detaliate regăsibile 
în subiectul abordat. Mai mult, se observă în 
structura de adâncime a discursului naratologic, o 
cunoaștere aprofundată a sistemelor filosofice ale 
lumii, semnificațiile mistice fiind infiltrate elegant 
în țesătura epică.  

 Personajul principal Dan de Payens 
parcurge un drum inițiatic de la Paris spre Valahia, 
unde are misiunea de a ascunde comoara 
Cavalerilor Templieri. De la bun început, ni se 
dezvăluie sensul simbolic al spațiului dintre 
Dunăre și Carpați (loc protector, tărâm sacru, cu 
încărcătură spirituală înaltă). Acest fapt 
declanșează tensiunea epică, condensează sensuri 
alese, căci ascunderea comorii Templierilor 
coincide într-un plan alegoric, cu întemeierea Țării 

Românești. Aici constă forța vizionară a autorului, 
fiindcă reunește în același segment imaginativ, 
date științifice, elemente filosofice și aspecte 
mitice.  

Romanul ilustrează pe mai multe voci 
(istorică, mitologică, esoterică), întemeierea Țării 
Românești, demersul epic fiind deopotrivă incitant 
și intrigant. E incitant modul în care sunt 
înlănțuite detaliile realității istorice cu cele ale 
imaginarului simbolic în componența narațiunii; e 
intrigant felul în care autorul știe să așeze în 
spatele întâmplărilor, secvențe mitologice, până în 
punctul în care construcția textuală substituie 
planurile lumii concrete cu cele ale spațiului 
oniric. Prin acest procedeu al construcției firului 
epic, cartea oferă o polifonie tematică, o 
deschidere spre înțelesuri și interpretări multiple, 
asigurându-i complexitatea vizionară și estetică.  

 Călătorul-templier Dan de Payens este 
vocea mistică, el susține ordonarea ideilor într-un 
sistem oniric, iar Negru Vodă Basarab reprezintă 
vocea realității, așezând firul povestirii în 
dimensiunea istorică. Această caracteristică a 
poveștii (relația dintre istorie și mitologie) 
subliniază originalitatea abordării subiectului. 
Situațiile, evenimentele, faptele cuprinse în roman 
expun în registru metaforic, un sincretism al 
ideilor religioase. De pildă, în Câmpulung, oamenii 
au idei religioase diferite (trăiesc în aceeași 
comunitate, catolici și ortodocși), iar acest lucru 
nu face decât să exprime ideea că iubirea pentru 
Dumnezeu îmbracă forme diferite. Creștinismul 
înseamnă iubire, lumină, pace, indiferent de forma 
exprimării ideilor. Acest lucru e bine subliniat în 
discursul epic, înfățișând multiplele abordări ale 
ideilor religioase.  

C  
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Acțiunea se desfășoară în teritoriul românesc 
( Craiova, Tg. Jiu, Câmpulung, Curtea de Argeș), 
valorificând astfel, spațiul-matrice al întemeierii 
Țării Românești. Nu întâmplător, în paginile cărții, 
Valahia este numită Dacia, proiectând faptul 
istoric, într-un timp îndepărtat. Prin însăilarea 
filigranată a aventurii templierului Dan de Payens  
(devenind în cele din urmă, Dan Mărăcine) în 
Dacia, este proiectată o lume străveche, învăluită 
în simboluri ancestrale. De pildă, călătoria eroului 
lângă munții Bucegi, în străfundurile pământului, 
prin intermediul uriașului Ytsoc (Nemuritorul), 
amintește de legendele dacice ale muntelui sacru 
Kogaion. Mai mult de atât, de nenumărate ori, 
personajele (Dan de Payens, Pierre, Clael) 
călătoresc în timp și spațiu, căci ținutul legendar al 
dacilor nu se supune legilor pământești. Practic, 
asistăm la un soi de metempsihoză, procedeu prin 
care personajele au acces la un tărâm inițiatic. 
Comoara templierilor e ascunsă în acest loc 
legendar, iar eroul își îndeplinește astfel misiunea 
dată de Maestrul Jacques de Molay. Prin acest 
demers, se produce așezarea faptului istoric într-
un areal simbolic, povestea propunând înțelesuri 
alegorice cu privire la continuarea Ordinului 
Templierilor Cavaleri pe tărâmurile Daciei. 
Desigur, acest fapt e legat de numele lui Negru 
Vodă Basarab și de nașterea istoriei moderne a 
Țării Românești. În fond, subiectul este fin ancorat 
în demersul naratologic, fiindcă logica 
evenimentelor, succesiunea episoadelor, 
densitatea epică se răsfrâng într-un plan al 
simbolicului, de ordin mitologic.  

Templierul din Carpați e un roman în care 
pilonul interpretativ tinde către principiul 
sincretismului religiilor, fără ca tema să fie 
ostentativă, din contră, e irizată în substanța 
ideatică a substratului textual. Fuzionarea 
concepțiilor religioase asigură profunda înțelegere 
despre continuitatea dacilor în noul spațiu, numit 
Valahia. Conceptele esoterice susțin declanșarea 
oniricului, mitologicului, în subteranele narațiunii; 
prin prisma călătoriei inițiatice a templierului 
Dan, identificăm alcătuirea labirintică a 
demersului ficțional, unde datele istorice exacte se 
prelungesc într-o zonă simbolică, ancestrală. 
Periplul personajelor invită la cunoașterea 
diferitelor lumi și civilizații: Dan este exponentul 
unei cunoașteri ezoterice, Clael este 
cunoscătoarea lumii dacice, Alior Arim reprezintă 
creștinătatea ortodoxă. Cele trei voci narative 
condensează trei lumi, trei spiritualități, reunite 
pe pământ românesc, pentru a duce mai departe 
cunoașterea străveche, desprinsă din lumi 
arhetipale.  

Episodul în care este evocată lupta de la 
Posada, se remarcă demersul științific al autorului, 
căci asistăm la detalii istorice exacte, proiectate 
într-o structură narativă captivantă. Lupta dintre 

Negru Vodă și Carol Robert de Anjou susține 
suspansul epic, recuzita stilistică mizând pe 
tehnica dialogului și a oralității. Personajele sunt 
vii, dinamice, utilizarea registrului arhaic 
susținând tensiunea relatării. Interesant e felul în 
care bătălia în sine devine resort interpretativ, 
fiindcă ea oferă seria de răspunsuri acumulate de-
a lungul aventurii eroului. Misiunea de a păzi 
comoara Templierilor coincide cu datoria de a 
apăra pământurile Daciei. În acest punct, 
simbolicul și realul se contopesc dând la iveală un 
reper în drumul spre cunoașterea adevărului: 
calea cunoașterii implică trepte ale inițierii. 

Romanul e unul complex, cu abordare 
pluritematică, stratificările ideilor făcându-se 
dinspre intuitiv spre demonstrativ. Firul epic 
imprimă nuanțe ezoterice, cunoașterea adevărului 
devenind calea spre fericire. Sincretismul religiilor 
reflectat în subsidiarul textual permite 
interpretarea faptelor personajelor, într-un regim 
alegoric. Întocmai ca în abordările filosofice ale lui 
Philon din Alexandria, și aici are loc o 
întrepătrundere a conceptelor religioase, 
intersectarea mitologiilor născând o nouă 
civilizație, un nou popor, o nouă lume. Templierul 
din Carpați este deopotrivă roman filosofic, roman 
istoric, roman mitologic, nuanțându-se o anumită 
încadrare, în funcție de orizontul de așteptare și 
înțelegere al fiecărui cititor. Cartea provoacă la 
interpretări, realizându-se între text și cititor un 
soi de legătură, din care se naște nevoia de 
căutare, de cunoaștere. Prin filonul arhitectural al 
relatării, se strecoară sensuri inițiatice, abil 
camuflate în mitologii și legende.  

Excelența sa, romancierul Constantin Lupeanu 
are acea revelație a creatorului de frumos, a 
artistului, care pune într-un scenariu imagistic, 
înălțimea studiului istoric și profunzimile ideilor 
esoterice. În prelungirea marelui diplomat al 
României, scriitorul duce mai departe gloria, de 
data aceasta, prin stilul bine individualizat în 
peisajul literar românesc. Templierul din Carpați, 
roman al inițierii, impune prin recuzita artistică, 
prin adâncimile mesajului, prin construcția 
textuală ademenitoare. Incursiunea cititorului în 
periplul epic, asigură îmbogățirea spirituală și 
culturală, prin vastitatea subiectelor, a temelor. 
După lectura cărții, asistăm la o transformare 
interioară, resimțim căile devenirii, ne inițiem. 

 
Topirea elementelor autobiografice într-un 

roman de ficțiune constituie substanța universului 
din cartea Ambasador în Musonia. Paradigma 
discursului este ilustrată de raportul dintre 
tentația autenticității și transformarea estetică a 
realității. Romanul păstrează narațiunea 
confidențială în zona artistică, mergând până în 
punctul în care regimul temporal al retrospecției 
implică un autor dihotomic. Într-o formulă 
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originală, registrul scriiturii reconstituie 
personalitatea autorului prin jocul pendulării 
dintre viață și artă, dintre confesiune și ficțiune. 
Autoreferențialitatea garantează caracterul 
romanesc al istoriei care se scrie, experiența fiind 
integrată de artist, într-un imaginar al memoriei. 

Eul ficțional, N. Ocul insinuează în narațiune 
suprapunerea planurilor temporale (prezentul 
cotidian cu trecutul îndepărtat) permițând astfel, 
efectuarea unor sondaje interioare adânci. 
Ficționalizarea naratorului permite naufragiul 
spre structurile de adâncime ale spiritului, 
subiectul auctorial căutând prin intermediul 
confesiunii, să recompună adevărurile vieții. De la 
bun început, Musonia este proiectată ca spațiu 
imaginar, instituind procesului ficțiunii o pondere 
mai mare față de zona autoreferențialului, astfel 
atrăgându-ne atenția asupra modului în care 
trebuie citite și înțelese faptele, evenimentele. 
Confesiunea lui N. Ocul dezvăluie pe de-o parte 
aspecte din lumea diplomatică, iar pe de altă 
parte, reconstituie poveștile de iubire care l-au 
transformat. Experiențele sentimentale ale 
personajului-narator alcătuiesc o lume nouă, cu 
deschideri spre misticism. Spațiul cultural asiatic 
imprimă nu doar putere de seducție, ci și o 
filozofie de viață aparte, unde materialul și 
senzorialul alcătuiesc un tot unitar. Dinspre 
evenimentele cotidiene ale Ambasadei Musoniei, 
spre poveștile de iubire cu tâlc, N. Ocul ne pune la 
dispoziție o lume nouă, o civilizație diferită, o 
ideologie complexă. Confesiunea are o ramificație 
amplă, plecând de la rememorări din adolescență 
și ajungând în spațiul cel mai apropiat de timpul 
povestirii.  

Povestea romantică din tinerețe, iubirea 
adolescentină dintre eul narator și Delciza 
proiectează liric, un tablou al înălțimii emoționale. 
Altfel stau lucrurile cu Aroma, o tânără asiatică 
fermecătoare, cu un caracter dezinvolt, cu 
personalitate misterioasă. Ea este cea care i-a 
dezvăluit personajului, mirajul Asiei, prin prisma 
manifestării sentimentale. Sexualitatea și 
spiritualitatea, în accepțiunea Orientului 
îndepărtat sunt două dimensiuni care se 
completează, se suprapun. În gândirea asiatică, 
trupul constituie expresia materială a spiritului, 
iar exprimarea trăirilor nu implică nici un 
obstacol. Libertatea este deplină în manifestarea 
iubirii, Aroma fiind expresia femeii pentru care 
trupul și spiritul se supun unei singure legi: cea a 
absolutului. În același registru al gândirii 
orientale, povestea de dragoste cu Aramona 
imprimă acel caracter mistic specific civilizației 
asiatice. Dragostea este unic reper în lumea 
înconjurătoare, N. Ocul trăind cu maximă 
intensitate fiecare emoție. Și cu toate acestea, nici 
Aramona nu se dezice de tradiția asiatică, nu 
renunță la obiceiurile străvechi, la soțul impus de 

părinți. În subsidiarul ritualurilor de voluptate, se 
remarcă filozofia mistică, fiindcă aceste povești 
vorbesc despre calea acceptării și a transcenderii 
prin eros. În gândirea Orientului, plăcerea și 
încântarea erotică nu are nici o valoare, dacă nu se 
reflectă și în spațiul conștiinței. Ei bine, tocmai 
această viziune definește erotica asiatică. Privite 
din acest unghi, poveștile de dragoste clădesc un 
univers spiritual complex, elementele culturii și 
civilizației asiatice fiind regăsibile în substratul 
paginilor.  

Dincolo de rememorările sentimentale, 
confesiunea are desigur și caracter socio-politic, 
dezvoltând teme de real interes. Implicațiile 
diplomatice sunt proiectate într-un spațiu 
imaginar (Musonia), insinuându-se într-o manieră 
subtilă, modul în care se derulează acțiunile 
diplomatice și efectul acestora asupra bunului 
mers al lumii. Prin vocea personajelor 
(ambasadorul Raoul, consilierul economic Pavel 
Pamba, Pepe Doi) este prezentată viața politică, 
economică, administrativă a unui stat, situațiile 
prin care trec devenind repere în înțelegerea 
mersului istoriei. Evenimentele la care iau parte 
personajele traduc pulsul intern al unei țări, 
tensiunile care se produc în momentul 
schimbărilor unor guverne. Practic, pe marginea 
întâmplărilor acestor personaje, ni se dezvăluie în 
toată complexitatea ei, lumea diplomației. Fiecare 
scenă surprinde felul în care deciziile politice pot 
schimba istoria unui stat, personajele fiind 
expresia simbolică a unor voci decizionale în 
momente cheie. Eul ficțional captează în 
substratul poveștilor, lecții despre diplomație, fără 
să cadă în didacticism, ci mai degrabă, stilizând 
ideile, adunându-le în pilde cu tâlc.  

 
Ambasador în Musonia e un roman unde 

autobiograficul se prelungește în ficțiune, fără ca 
scriitura să-și piardă caracterul autenticității, și 
nici pe cel estetic, imaginarul explorând sensurile 
profunde ale mesajului. Cartea negociază limitele 
auctorialității, creatorul gestionând toate palierele 
interpretative prin metoda discursului și prin 
reflecțiile estetice propuse. Constantin Lupeanu 
propune drept formă de legitimare a identității, 
literatura, scriitura. Identitatea capătă în actul 
narativ, forma cea mai înaltă, devenind expresie a 
permanenței în timp. În acest caz, romanul este o 
narațiune identitară individuală.  

 
Romanul Crimă la MAE demonstrează încă o 

dată, talentul scriitorului Constantin Lupeanu de a 
crea caractere umane complexe și întâmplări 
memorabile, motivând cititorul să gândească în 
prelungirea scenariului propus. Suspansul, trama, 
misterul sunt ingredientele perfecte pentru 
romanul polițist, dar autorul nu se limitează la 
această schemă, ci printr-o iscusință stilistică, 
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surprinde dimensiunile psihologice ale eroilor, 
introspecția, fragmentarismul devenind resurse 
originale în crearea atmosferei palpitante. 
Pluriperspectivismul aproape că îngăduie 
cititorului să ia parte în derularea anchetei; 
suprapunerea planurilor vizionare și narative 
instituie textului calități nebănuite, personajele 
glisând între analiză logică și intuiție. 

Personajul principal, ambasadorul Daniel 
Gorun primește misiunea de a investiga crima din 
minister, în paralel cu ancheta derulată de 
căpitanul Haralambie Donca. De la bun început, 
protagonistului îi sunt atribuite calități 
excepționale, încredințându-i-se o misiune grea: 
descifrarea misterului morții lui Ilknur Dac. Dacă 
poliția investighează într-un mod clasic, apelând la 
scheme tradiționale, Daniel Gorun realizează un 
fel de joc intuitiv, ca în geometrie, bazându-se 
deopotrivă pe imaginație și logică. Tocmai în acest 
punct, constă abilitatea autorului de a construi 
scenarii inedite: când te aștepți mai puțin, apare 
soluția, născută dintr-un detaliu aparent 
nesemnificativ. Ei bine, protagonistul nu se pierde 
în mecanismele de suprafață ale anchetei, el 
analizează atent fiecare aspect, imaginează 
contexte, dezvoltă idei, realizează un film complet 
în care toate ingredientele sunt puse în ordine. Ca 
într-un joc de șah, nimic nu-i scapă, nici suita de 
evenimente dinaintea crimei, nici personajele care 
au intrat în contact cu Ilknur; fiecare lucru e 
dinainte intuit, ambasadorul - detectiv câștigând 
partida prin algoritmii unei analize complexe.  

 
Interesant în construcția romanului, nu e 

neapărat exercițiul descifrării enigmei, ci mai 
degrabă, modul în care se derulează ancheta și 
sensul pe care-l primește în desfășurarea epică. 
Punctul nevralgic este faptul că în cadrul unei 
instituții importante, se produce o crimă; la un 
anumit nivel de lectură, găsim implicații textuale 
ce se răsfrâng dincolo de subiectul propriu-zis. 
Crima din cadrul ministerului e un act ce pune în 
derivă încrederea în bunul mers al societății, 
vulnerabilizează ideea de instituție, decon-
struiește legătura dintre individ și stat. Daniel 
Gorun devine personajul care poate să 
restabilească relația fragilă, este simbolul omului 
care poate face ca o instituție să funcționeze bine, 
fără ca nimic să știrbească sentimentul de 
încredere. Văzut în acest mod, romanul 
prelungește fantezia, într-o lecție de viață, din care 
cititorul descoperă valori etice și morale înalte. În 
orice caz, cartea țese o tensiune interioară 
întreținută de vulnerabilitatea personajelor, dar și 
de perspectivele narative diferite. 

 
Palpitantă nu este doar acțiunea cărții, cât și 

portretizarea personajelor, fiecare gest, trăsătură 

conturând o tipologie. Ilknur Dac, tânăra turcoaică 
fermecătoare și cuceritoare, poartă povestea unei 
vieți aparte, cu un trecut pe care-l vrea uitat 
(avusese o relație cu profesoara de desen). 
Căsătorită cu Victor Dac, însărcinată, rămăsese o 
femeie care emana atracție. Moartea ei generează 
șoc, dezlănțuind atâtea piste, câte personaje sunt. 
Dan Chivernis, ucigașul, e un personaj șters ca 
structură temperamentală, și tocmai acest lucru 
induce în eroare. Singurul care intuiește 
duplicitatea acestuia, este Daniel Gorun. Portretul 
lui Chivernis e realizat ca o proiecție 
caleidoscopică, prin suprapunere de gesturi, fapte, 
întâmplări. Personajul e un amator de artă vizuală, 
deținând tablouri, fără să le cunoască valoarea 
estetică, iar în cadrul ministerului neputându-se 
remarca în vreun fel. Abilitatea conturării 
caracterului rezultă din tehnica acumulării de 
fapte, personajul fiind redat în umbre, în nuanțe. 
Acest lucru întreține atmosfera savuroasă, 
palpitantă a firului narativ. 

 
Demersul detectivistic al ambasadorului 

Daniel Gorun se bazează pe filtrarea realității într-
un mod critic, iar adevărul despre crima de la 
MAE, îl obține prin asamblarea tuturor 
perspectivelor, ipotezelor, adăugându-le desigur, 
intuiția. Instrumentalizarea cazului atrage atenția 
prin înșiruirea de scenarii la care protagonistul nu 
e numai atent, ci le și analizează până la ultima 
fâșie componentă. E o tehnică asemănătoarea 
puzlle-ului, unde fiecare detaliu contează, iar 
reunirea lor corectă conduce la deslușirea 
adevărului. Oricum, autorul creează suspansul 
prin momente de avalanșă, suspiciunea și misterul 
diversificând traseul investigativ.  

Cartea nu este doar un roman polițist, ea 
propune și un nivel etico-moral de interpretare, 
prin faptul că pune în discuție societatea, politica 
și spațiul infracțional. În fond, toate acestea 
aparțin realității, lumii de azi, iar așezarea lor într-
o zonă fantezistă, nu face decât să amplifice 
sensurile acestora în contextul contempo-
raneității. Constantin Lupeanu nu se dezice de 
crezul său literar, el construiește de fiecare dată o 
poveste din care cititorul desprinde sensuri, lecții 
despre viață. Practic, filtrarea realității în 
conștiința artistică imprimă valori etice esențiale, 
fără ca dimensiunea estetică să fie amenințată. Din 
contră, privită în acest mod, literatura oferă un 
regim dialectic de interpretare, textul revigorând 
viața, reprezentarea lumii fiind asumată prin 
semn, prin cuvânt. Crimă la MAE este un roman cu 
intrigă savuroasă, cu personaje carismatice, a 
cărui dinamică stilistică și structurală imprimă 
caracter original, ce individualizează scriitura în 
peisajul literar actual. 
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Mihai CIMPOI 
 

A mixture  
between longing  
and divine gifts 

 
iming to state that through this 
expression he settled himself in a 
programmatic way bringing up-

to-date Novalis’ statement according to 
which all ways bring us back within 
ourselves, the latest volume of poetry 
written by Academician Liviu Pendefunda 
is titled From my Depths. The poet of The 
Sideral, of The Celestial Movement, of The 
Faults, of The Beggarland, of the Rondels 
and Ovoids has always been the same, yet 
different. Structurally, he will always be 
faithful to himself but, with every new 
book he has brought a more 
temperamental and striking touch of 
originality. According to his programmed 
clause mentioned in the title of this 
bilingual volume of poetry, he feels 
himself more deepened in his own Ego, 
being in search of the Self (see Constantin 
Noica’s point of view), of the mere 
essence of his being, which gathers 
together “Hundreds. Thousands, 
Countless…” (“Countless”) of fragments of 
shards. Voices, silences, permanent 
questions, lights, and shadows float out of 
dreams, this being one of his frequent 
topoi. The poet even speaks both of a 
fragment of his soul and of a fragment of 
his fate. These syntagms, that bear the 
seal of his destiny, suggest the search of 
the Whole, similar to that of Marcel 
Proust’s entire lost time. We have to do 
with a permanent attempt for the 
recuperation of all that has been hidden in 

the Unknown or in the Unseen areas which 
have been tormenting his being in a 
gradual way: “We name it time, or 
destiny, or fate./ We name those, rays, 
that hug me altogether/ a fragment of my 
soul within myself/ that sacred spirit to 
whom I have always obeyed/ playing 
according to an unknown annunciation,/ 
or knowledge, or recollection ritual.” 
(“Once upon a Time”). 

Liviu Pendefunda is pre-eminently a 
Poet of Mystery. He is the Searcher of the 
Secrets whom he has been trying to 
enlighten with the help of the deeds of 
initiation. Following those paths of 
revelation, knowledge, and remembrance 
he has discovered an inextricable match 
of the immemorial with the memorial, of 
the existent with the non-existent, of the 
sacred spirit with nature’s breathing, of 
life and death, and of the astral with the 
telluric. This existential counterpoint is 
emphasized in the poet’s characteristic 
literary and philosophic note as a perfect 
match between his longing and his divine 
gifts. One can see in it the interpene-
tration of the contingent with the 
transcendental, of the worldly dimension 
with that of sacrality. 

In order to cope with this particularly 
mythopoetical extra burden, the poet has 
been living everything to the utmost. He 
prays to “the sacred spirit” whom he feels 
“deep down in the depths of my soul” 
(“Depths”), goes through all 

A 
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metamorphoses, opens his eyes to the 
floating ocean where “the mirror of the 
spring/ will slowly give a sign/ and thus 
the eye will open/ The All Eternal Being”. 
He ascends the ladder to the sky where he 
reads homilies and keeps quiet among 
saints and gods in a tremendous way, 
thinking that “I’ll be the key to depths/ 
open the gate/ on the first resurrection, 
when sky and earth/ will perish in the 
commencement of the fire” (“The All 
Eternal Being”). He cries and he 
beseeches “both Jupiter and Juno” 
wishing that “I’d like Him to shed His 
love/ His peace and His forgiveness on 
the earth” (“Prayer”). He dedicates 
himself to some “magic alchemical” 
experiments (“The Athanor in the 
Window”) wishing to offer his whole 
being to love and looking for a spot of 
light in dark demigods.   

In a programmatic way, the lyrical 
discourse focuses on a dialogue with 
divinity, on questions asked to himself in 
comparison to it, this dialogue becoming 
the core of his visions: “Time is the 
geometry of our given soul,/ it is what we 
hate most and beyond it there’s the 
fallow/ which we expand hoping to 
journey beyond blue horizons.../ Who can 
resemble You, God? Who?/ For the 
darkness we know is not the burial vault/ 
or maybe it’s the wagon in which we pass 
in Your Spirit/ the well where/ You put 
the fire/ and the egg.// Time is the 
measure of light, the measure of visions./ 
And on a celestial shrine it is the Maat in 
us,/ the superb thinking, the supreme 
Benben stone, and the magic bird.../ Who 
can resemble You, God? Who?/ The true 
beauty will never be seen in the abyss/ 
which will be born an abyss from Your 
very non-body./ And nobody was/ and 
the place is nowhere” (“The Spiritual 
Beauty”). 

Such questions are the consequence of 
a logical result of the poet’s epiphanies 
and they can be turned into a general 
theophany which includes all the 

manifestations of divinity. All the ashes of 
the mystery are thrown in an athanor 
which symbolizes the fervent search of 
the philosopher’s stone identified with 
the supreme feelings, with love. In the 
alchemists’ athanor, Liviu Pendefunda 
throws all that was left from the fire of his 
agonic outburst: “Whenever You wonder 
what You would like to know,/ don’t be 
afraid./ ’Cause beyond beasts and false 
skies/ abandoned by the fires, the ashes 
in the Athanor are scattered/ as well as 
clear waters being filtered through 
clothes./ May you be sheltered in your 
sleep and whitened in the darkness/ to 
manage to chase away the enemy who 
carries in Light/ the venom which pierces 
the purest white rose/ and then it slowly 
leaves it to drip down.” (“The Ashes of the 
Mystery”). 

Similar to his previous volumes of 
poetry, From My Depths is built on a 
certain conceptual axis which includes 
symbolical archetype representations 
belonging to several world mythologies. 
The book is based on esoteric symbolical 
conceptions, and all his unrested boiling 
torments are focused on the rose, the 
Rosicrucian key-symbol. Actually 
speaking, one can discover two different 
formulae of the discourse: “Helpless to 

write/ in words/ the magic name of stars – 

Elleny,/ a light in labyrinth will be vibrating/ 

suchlike/ a major chord of holy blue./ My 

love, you are the gift/ receiving in your heart 

the shrine of your life/ which I can feel in 

you” (“April”). And others of a hermetic 

intellectual notation “You give me from 
your heart a nectar like an elixir. I knee./ 
And during this unknown time I keep 
igniting the fire in candels while being 
unware/ whether a night, a day, or years 
have passed. Despite my search/ I’m able 
to see myself in your expectations: 
rhombi, squares,/ triangles, circles, and 
deserted temples, those burnt windows 
made of cedar/ which shelter under 
spheres huge and eternally forgotten 
pyramids,/ those wonders of love in a 
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simple volucris – my icosahedron.” (“The 
Well of the Drops of Stone”).   

The philosopher’s stone is the mere 
essence of light and of universe that the 
poet would like to decipher with 
everything it hides or is invisible, or 
deeply secretive. Appealing, as I said, to 
archetypal, mythological, religious, 
Masonic, and Rosicrucian 
representations, interesting as he stated it 
in one of his studies titled Dogmata or the 
Freedom of Thinking, Liviu Pendefunda 
has been searching with a particular 
passion, the eternal values as well as the 
knowledge of the Absolute Truth, being of 
the opinion that they have been at the 
religious basis of the world. 

 

 
A patra arcană minoră, plan teluric, tus policromie pe carton, 1980, 

 
The fervor of the search of this 

philosopher’s stone casts a certain color 
on the existence of the lyrical discourse 

attracting the reader in an intellectual 
debate on Man’s relationship with 
everything that is around him, with 
everything which is close or far away 
from him i.e. revealed, or hidden, or 
unseen. The ample rhythms, the run-on 
sentences, their permanently imaginary 
characteristics, remind us of A Song about 
Myself written by Walt Whitman. “And I 
have often searched being enlightened by 
silver angels./ I knew you weren’t the 
splendid moon, the maiden, nor were you 
the fairy in tales, but only my 
philosopher’s stone.// And everyday 
which passed I kept forgetting how to 
swim,/ however, abandoned I was 
floating in my flight while darkness/ 
turned light into shadows. Out of my 
oldest passion/ my foolishness was 
crying. What was I looking for?/ Out of all 
stars my look turned somber. I thought/ 
that my sorrow and my ever livid 
thoughts were nothing but emptiness./ 
While spinning in a spiral shape I wished, 
or it seemed to me to…/ until one day 
when the angel whispered: “A tender 
heart/ and an enlightened spirit, a 
mixture between divine and longing/ 
raised up in order to support a vivid fire 
under the sea’s deep waters/ which are 
supposed to lead you to the seventh sky 
through your body,/ trees, and unicorns/ 
and lead you in your search to chase away 
this shapeless chimera,/ the so-called 
stone conceived by alchemists and by 
philosophers imagined.” (“The Well of the 
Drops of Stone”). 

This volume emphasizes the 
representative image of a poet whose 
special characteristic is existential 
meditation. Liviu Pendefunda was born in 
Iaşi, Romania on March 10, 1952. He 
published more than fifty volumes of 
poetry, prose, and essays which have 
been imposing the image of an Astral 
Wanderer in a universe packed with 
“unpredictable” and with “unheard”. This 
universe is romantically filled with love, 
dreams, and human breath. 



122 vol. 32,  213-216| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2022 

 

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. 
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Valeriu STANCU 
 
 
 
 
 
 

Vremuri de rug,  
vreme de rugă 
  

Bunului, dragului, vechiului Prieten Liviu Pendefunda,  
alături de care am pornit, în urmă cu o jumătate de veac,  

pe drumul înspinat al literaturii 

  
  

Neîndurător călău ne este certitudinea: 
cu perfidia perfecțiunii 
ucide visele, iluziile, speranțele...  
  
Rătăcim în vremuri de rug, 
iar stăpînii ne-nvață că masca e simbolul prezentului 
și certitudinea lui: mască pe chip, 
mască pe suflet, 
cu masca pre alte măști călcînd; 
școlile înalte privesc ciudat la păsările împăiate 
care-și iau zborul 
spre tăcerile ascunse 
ca niște remușcări 
în cina cea de taină. 
  
Doamne, ce vrei tu fă-mă, numai nume de stradă, nu 
ca să nu mă calce tot prostul în picioare! 
Fă-mă un ceasornic, 
un visător, 
un inorog! 
Fă-mă un băieș să spăl întunericul de păcate 
ori fă-mă un altar înspinat 
pe care poeții să-și ispășească pătimirea Cuvîntului!  
  
Neîndurător călău ne este perfecțiunea: 
cu perfidia certitudinii 
ucide visele, iluziile, speranțele...  
  

 



124 vol. 32,  213-216| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2022 

 

Raza este minutarul solitudinii 
și al veciei: 
din haos a bătut raza în tîmpla lui Iisus 
tocmai cînd el își trăia evangheliile; 
încă nu se inventaseră jurnalul, 
memoriile, 
cronica mondenă, 
amintirile, 
iar el scria cu gîndul pe lespezile pretoriului.  
  
Acum, 
raza din tîmplă 
nu își mai află căile haosului 
și ale rătăcirii... 
 

 
Coloane de templu, tus policromie pe carton, 1971 
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Cleopatra LORINȚIU 
(poeèmes) traduction Oana Cuzub 

 

 

 

 

 

 

 

Sécheresse 
 
 

Je ne te vois point, je ne te connais point 
et peut-être que tu ne l’es même pas. Et peut-être 
que je ne veux point que tu le sois. 
La vieillesse commence par une esplanade 
Sèche sur laquelle on n’attend plus 

 
 

Au-dessus de Labrador 
 
 

      Les endroits lointains 
ne t’aident point à oublier 
ce qui est fantôme, illusion, gaspillage, 
ce qui fait du bien à notre coeur brisé. 
 
       Brisé par quoi? 
 
         Les endroits lointains 
ne sont que des sanatoriums inutiles / des quarantaines 
de l’amour fatal / des occasions de souffrances 
de réconciliation avec soi-même. 
 
         Les endroits lointains 
 sont des lampions dans les rues illusoir 
  d’un Soho sans sonore. 
 
 J’ai peur de moi.Et de la charge de 
 tristesse argentée qui pourrait m 'envahir 
                                       un jour du passé. 
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L’ombre lumière de la 
solitude 
 
 
 

 Tu étais une autre et tout ce que tu touchais par le regard 
 S’apprivoisait comme frappé par la foudre. Ça 
    m’envahissait dans une douce fatigue et t’allait bien. 
 
Je ne savais plus le goût, l’ordre naturel, 
ce qu’il sied, ce qu’il ne sied pas 
Je ne savais plus, fasciné 
par ton ombre poussée sur le mur illuminé. 
 
      C’était toi, l’ombre, la lumière 
et maintenant 
c’est moi seul 
L’ombre / lumière de la solitude 
Moi seul souriant forcément dans les bords de l’hiver. 
 
     Et où est l' heureuse niaiserie ? 
J‘imagine maintenant tes chimères, 
Combien vain est tout ce qui nous entoure. 
C‘est mon rêve qui reste seulement : 
Nous réchauffions l'un à l'autre les mains. 
                                     Tu souriais. 
 
J’avais commencé à t’envelopper 
dans une histoire innocente 
il y a longtemps 
Depuis que tu étais une autre 
et tout ce que tu touchais par le regard 
s’apprivoisait comme frappé par le foudre. 

 
 
 
 
                                                 
 
 
                                                                                                                                                  Destin 3, tuș policromie pe carton, 1972 
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Les hivers prochains 
 
 

Laisse-moi chercher dans mon coeur 
le bout de mes forces pareilles à la poussière sur le piano 
Te serrer avec le dernier souffle presque parfait 
et que dans ce cri il n’y ait 
ni désespoir ni courage. 
Ni même le frisson pathétique d’un amour 
qui ne sait pas comment se déclencher. 
 Des fleurs de tilleul 
fanées dans la bibliothèque 
pour les hivers prochains. Et moi 
une Rostove aussi frémissante, désaccordée 
dans ce décor où je suis entourée par les photos de mes enfants 

 
 

 

 

L’Orage d’été 
 
 

 Le voile de la pluie. Son torrent. La grêle 
du dernier jour d’août. Au-dessus de la forêt grise. 
                                                                  Si loin 
comme tu l’es, en déchiffrant le signe d’une guerre lointaine 
si loin de ces histoires banales. 
 
L’orage d’été n’est qu’une consolation... Quand 
“je t’aime” n’a plus de force. Quand des océans 
et des continents s’interposent entre nous. Deux 
êtres séparés par des chimères. 
                                     Et pourtant 
l’orage d’été, tu t’en souviens? Il y a eu un moment 
où cet orage était le nôtre. 
 
Comme les cerisiers éclatent violemment dans le verger et 
le cailloutis le vin suinté dans les verres, les colombes 
le lac sans sommeil/ l’évasion au monde quand 
la paix / la guerre 
étaient encore lointaines / l’image 
de Bâsho sur le bord d’une vie de papier. 
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Le printemps du retour 
 
 
  Dans la nuit froide tu disais: “je t’aime 

tu es ma faiblesse, mon talon 
tu es une petite cicatrice, mais tu es.” 
  Des phares rares 
me liaient à la réalité. Un instant ensemble. 
J’avais été depuis toujours? 
  Du profond au plus profond 
Vers l’ultime frontière vers le centre nerveux 
                            Qu’ ils ignorent. Seul toi 
Tu me portes de la chance, seule la destruction lente, 
Seules les incisions profondes, seule la douleur claire 
 

 Destin 1, tus policromie pe carton, 1972 

 

Rouille 
 
 
  j’ai commencé à mener ma vie comme une vieille. 

toujours dans le passé. le matin je garde sur les lèvres, 
jusqu’à plus tard, le goût de ce temps-là. la mémoire (tellement vive!) 
dessine exactement les jours. elles ne sont même pas 
extraordinaires et parfois je les revis en parlant bas 
toute seule. à un moment donné 
un seuil prend forme. dans un instant tout devient 
insupportable, 
difficile à s’imaginer. 
      la rouille de la vie loin de toi 
s’est déposée 
sur mes artères. 
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Jacob ISAAC 
 
 
 
 

Pendefunda 
 
 

The reinforcing rhythm  
Inspiring salutation  
The contemporary charisma of the Age 
You are the emerging traits of 
Versatile Spontaneity  
Declaring the hypnotic tomorrow 
Your social insight and the  
Tracing tradition of figuring  
Suggestion and mapping the  
Neural enigmatic mind 
Your amicable treaty of reinforcement  
Dearly stimulate the age and aim 
Your neural narration of  
Limitless wiring tracks of 
Insight and mental yoke  
Adopting the curiosity of the research 
Poet Pendefunda 
Your streaming station of 
Versatile facial tranquillity  
And the contemporary presentation of 
Novel and nobility 
Professional preambles of contribution 
Sparing the creative stability 
Cheering the planet 
Praising His glory 
Contemplating the amazing contributions 
With indulging passions  
Celebrating the blessed 70th birth mark 
Remembering reference mark 
With tremendous force of stimulating strength 
With great and impressive magnanimity of lines and images 
With excitement and pressure of poets and literary legends 
With our stimulating concept of poetic affirmation 
With inspiring shades of self-actualisation 
Here I am , here I am 
Here I am   your  blessed   Pendefunda. 
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Neural mapping 
 
 

The crutches of my liberal  
But vibrant saga of mind mapping 
Nominating the plural narration of stability 
Remote pursue of loneliness 
My evasion of touring the regular concept 
Drive my actual emotional liberation  
Intuition of inmate proceedings 
There the court of cornering causes  
There the route and roaring dimensional longitude  
Sensitivity and lucid response dominating chances 
There I logically stimulate the clear memory  
Renewing the master mind of  
mapping the legitimacy of leisure and relaxing mood 
Tension and terrific changes of neural calmness 
Claim the contemporary condition traumatizing  
the vibrant imitation of rhythm 
Conflict of emotional rituals  
Vibrating the crucial coronation 
 Leaking the logic of continuity  
But joining the power of habits 
Timidity and transcendental tranquility                                                                  
merging and murmuring the drowsy 
 moment of guilty notion 
But my numerical calamity of choices  
Chosen the traditional table of gravity 
Look at the level of actualization  
Tick at the mobilizing verification. 
Try my tranquil travel goal  
Still my single label wall 
Take terracing thriving word 
Make legacy driving word. 

 
 

Suggestion 
 
 

Receiving and reminding the shadow  
Shelter of the response centre 
Remaining and rejuvenating marshals  
Spell the space and time  
Attaching the affirmation sight of  
Biocentric tools of signals and symptoms 
Accepting and arguing the version of  
Contemporary comparison and  
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The robust acceptance  
Living lines of dearly colours and sight 
Attaining the monarch of containing  
Ears and unsatisfied eyes 
Still calling to watch and hear 
There my wavering mind amicably  
Settling the traits of habits and instinct reactions 
Flickering deeds of haunting emotions  
Attaching the label of sin and sedation 
Approaching the value of arguing alert  
Provisions of habitual acceptance and  
Unfolding the living saga of prejudices  
Why amazing biological imbalances 
And suggestive sermon of procedure 
Nick name my liberty of expressions  
And pick up the stimulating words of affirmation 
Hi ever getting rolling sense  
Why your mate mind and mood  
Cheer your mate you and I 

 
 
 

Trend setters 
 
 

Trendsetters ignore the tranquil proportions 
and off ramps of deviating the main streams  
and managerial metaphor of proclamation result 
Trend alerts are vanishing the labels of legacy 
and formative imaginations of schooling age  
The rumors of logical detention and  
the trend receivers trumpet bugling  
the semi hypnotic touches of accepting traces 
breaking the leashes and raking the  
patches of unawareness  
attacking the probability of tribunal  
set up of track setters and track Landers 
throwing the legacy and viewing the fussy  
flame of averting the graceful yesterday 
friends of the trend land  
trends of the friend fan 
You are the limitations of tomorrow  
You are only a trend  
Only a trend against tradition  
Fairly a trend in my tradition  
We are the trend of rigid age  
We are the slaves of the trend age 
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Bridge of age 
 
 

Here I am so prefer the gate 
There I rarely prefer to wait 
Here I thought I bear the fate 
There I spare my fear some mate 
Every now I near the gate 
Every then I fear the gate 
There I know the safety door  
Though my keen eager for time 
Colorful crunchy craze of hope  
Dearly waiting state of mind 
Nearly my belonging gap 
Surely token peaceful lap 
Rushing out I prefer to go 
Approaching gate can’t wait so long 
Here the sport all prefer the spot 
Gate of screening fate of lamp 
Again the gate the fate of stress  
Anxiously thinking control ramp 
Regain the world of wonder proud  
Here I am so prefer the gate 
Procedural control tower  
Premature findings of the days  
Rejoicing group we spell the day 
No matter we will walk the walk  
No matter cross the bridge of age. 

 
 

 
Arcanele minore, Joker, plan astral, tus policromie pe carton, 1980 
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Leg of attitude 
  
 

Inspiring elevations of emotions 
Not narrowing the remedies of tomorrow  
Keeping the keen narration of tranquility  
Heap of charming  
Peep of joy 
Stout and facial  
tackling toy 
Snoring racial plural tract 
Living legal tragic balm 
My renewal marching fan 
You remain my shower fan  
Mocking the large letters  
of my sense of verdict 
Taking the average attention  
and the prejudice of  
the probation of adjustments 
allegations of anchoring the  
treaty of my social sense  
numerous creations of  
jumping with the legacy 
nervous of getting the  
catches of attraction 
feeling good, 
hi, feeling good  
fame of lavish charming chap 
We indeed the trousers of 
long and lean  
the travels of  
ruling leads of magnitude  
moving leg of attitude 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fiul Omului, tus policromie pe carton, 1976 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Vraciul menestrel 
 

Poetul ar părea să fie vraciul ce vindecă și trupul  
iar medicul un menestrel, cu incantații alinând 
a sufletului neștiută durere terestră obsesivă. 
Nu e furtună nici tornadă, nici valul ucigaș în spirit nu'i  
ci doar fragment de răsuflare divinul acceptând; 
aceasta'i poesia ce curge ca un râu hai-hui, 
măreață și fertilă, spre Dumnezeu a omului misivă. 
 
O treaptă urc când mă visez idei rememorând  
un act de bună vrere al unui vraci precum 
aș conveni cu tine, eu să recit și tu'n tăcere să mi'asculți 
călătoria unei boli ce inutil ne înspăimântă, 
eu vraci și tu, umile cititor, în rol perpetuu de ajutor; 
dintotdeauna știu nu's singur pe halucinantul drum 
pe care'ncoronați hălăduim dar și desculți. 
 
Meschin intelectual iluzii urmărind să le dărâm,  
de lacrimi, viziuni, halucinații, obscurități induse, 
deliberat reduc lugubru cuvinte captivante, ilogice grimase 
demență progresivă, stupori profunde ce'n moarte le amân; 
acestea's scoase din magazia unui creier  forțat să nu se 
mai poată apăra în urletul rațiunii civilizației rămase 
în aparență la'ndemâna singurului nedorit stăpân. 
 
Pasiune'i poesia, când urlă'n codri și'n adâncuri melodrama  
lumii de monștri, paraziți și demoni în ipocrizie copleșite, 
așa cum vraciul, poet pe pantele abisului în blasfemii zdrobit 
disprețuiește să mai scrie rețetele străvechi pentru-asfixie, 
vagi versuri din cerurile abisului plin de remușcări și ipocrit 
răsar imperceptil sub pasele-unor mâini de mult vrăjite; 
e poate singura lumină ce din întuneric mintea o mai știe. 
 
Cu îngerii-așezat, din timpul fără vise, pe firavul ponor, 
trezitu-m'am sub Jupiter, Saturn, Mercur la diavol pacient. 
Nu, n'am crezut că ar putea lumina să mă'nghețe și totodată 
neputincios în magică eclipsă cu Lună peste Soare să mă ardă; 
dar nu lumina, ci bezna, cea crunt, în vrăji și imprecații, lent 
ascuns-a protecția unui vraci cunoscător în semnele din cer 
și l-a trântit în lanțuri pe care le-a simțit doar al său dor. 
 
Venind din acea lume ce pare unui medic nepermisă, 
cea de neștiință, de delir ce'n îngrozitoare halucinații  
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המרפא המנסטרל 
 (המרפא המשורר הנודד)

 
  

 אינטלקטואל קטנוני שואף להרוס אשליות
 הזיות וערפילים שנגרמו, חזיונות, של דמעות 

 ,עוויות לא הגיונות, עגומה מילים שובות לבלהפחית בכוונה 
 :פליאות עמוקות שמעכבות אותם למוות , דמנציה מתקדמת

 שהוצאו ממחסן של מוח מאולץ לא להתגונן עוד
 בזעקתה של ציוויליזציה שנותרה עוד

 .ככל הנראה בהישג ידו של השליט הבלתי רצוי היחיד
  

 י עולמםכאשר זועקים היערות ובמעמק, השירה היא תשוקה
 .טפילים ושדים שקועים בשקר, של מפלצות

 משורר במורדות התהום כתוש בחילולי השם, בדומה למרפא
 ,מתעב לרשום עוד מרשמים עתיקי ימים לחנק

 פסוקים מעורפלים משמי תהום מלאי חרטה וצביעות
 :מתרוממים בלתי נראים תחת ידיים מזמן מכושפות

 .דיין ידוע למוחוזה אולי האור היחידי מתוך החושך שע
  

 ,בזמנים נטולי חלומות, ביושבי עם המלאכים ליד הזרם הדקיק
 ,התעוררתי נתון בידי שטן, שבתאי וכוכב הלכת כספית, תחת צדק

 ,חסר ישע, לא האמנתי שהאור יכול להקפיא אותי ובו זמנית, לא
 :שישרוף אותי בזמן ליקוי קסום עם הלבנה מעל השמש

 לאט, בכישופים ובקללות, האכזראבל לא האור אלא החושך 
 הרחיק את חסותו של המרפא המבין בסימני שמים

 .ודחפו קשור שלשאלות שחשו בהן בלבד הגעגועים שלו
  

 ,מחלקו של העולם ההוא בו אסור לעסוק בריפוי, במקורי
 עולמו של דילרים שבו בהזיות איומות, עולמה של בורות

 .דיר את נשימתומלטף ומרגיע את המוח הסובל ומתקשה להס
  אני רוצה את וידויו של המקולל בקסם שנמסר

  
 :על גבי הצל ששוחזר עם מיקומם של כוכבי הלכת בשמים
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mintea unui pacient alintă și cu greu frământă respirații. 
Doresc spovada celui imprecat cu o magie astfel trimisă 
în umbra revenită de așezarea planetelor în cer: 
iartă, Isuse, neateția smeritului tău adept și călător 
rămas pentru vecie în lumea ta și vraci și menestrel. 
 
Când Anticristul, pe noi poeții, ne îndeamnă să visăm infern, 
produsul îndoielii e ipotetic sclavul ce'ți dăruie, fidele cititor,  
dovada că doar apa, focul, aerul, pământul te mai pot salva 
și doar pentru că ești Om, mândrie totodată și blestem 
al Celui care printre îngeri zămislit-a codul creator 
al primei și ultimei esențe pe care, tratând noi ți'l vom da 
la bucurie și tristețe, principiu și-adevăr numit poem. 

 

14-16 ianuarie 2021 
 

Reluări , cretă pe carton, 1975    

 
 

 על חוסר תשומת לב לחסידך ונוסעך הצנוע, ישוע, סלח
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 .הנשאר לנצח בעולמך גם מרפא וגם משורר נודד
  

 ,לחלום על הגיהינום, דוחק בנו המשוררים, כאשר האנטיכריסט
 ,קורא נאמן, באופן היפותטי העבד הנותן לך תוצר הספק הוא

 האוויר והאדמה יכולים להושיע אותך, האש, הוכחה שבלבד המים
 גאווה בו זמנית וגם קללה, בגלל שאתה אנוש

 של מי שהגה בין המלאכים את הקוד היצירתי
 למהות הראשונה והאחרונה שנחזירן לאחר טיפולינו

 .אים שירהעיקרון ואמת הנקר, בעת שמחה ובעת עצב
  

 

 41-42.04.60.64, פנדפונדה

 

Traducere în ebraică de Jean ASKENASY și Arie FINKElSTEIN 

 

 
Arcanele minore, K, plan teluric, tuș policromie pe carton, 1980 
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Eternul Legământ 
 
 

    
 
   Oh, Doamne, ți-am ridicat  
în mii de ani un templu 
             și n'am știut 
                              că'i locul 
      în care Soarele apune. 
 
Am înțeles abia acum  
                        că nu e de ajuns 
         un sceptru 
      și o coroană de lumini. 
 
În templul ca un cort  
        făgăduit de lume 
                    mă închin 
                                 știind 
          c'am proorocit 
sfârșitul unui început 
                          de har ascuns 
      în înveliș de os 
                cuprins de jind, 
călcând pe sceptre și coroane, 
lumina ce-am pierdut 
           s'o mai obțin 
în templul încă în picioare 
     cu duhul care încă'l port 
sub clopotul menit să sune... 
                            și să răsune. 
          Oh, Doamne! 
 
                           Gloria Pacem, 14 mai 2021 
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ִרית ִחית  ַהבְּ  ַהִנצְּ

 
 
  

ִמים עֹולָּ ל הָּ ִניִתי ְלָך, ִרּבֹון כָּ  ּבָּ
ית ִנים-ּבֵּ י ׁשָּ ׁש ְּבֶמֶׁשְך ַאְלפֵּ  ִמְקדָּ

 ְולֹא יַָּדְעִתי
קֹום  ֶׁשֶזה ַהמָּ

 .ּבֹו ַהֶשֶמׁש ׁשֹוַקַעת
  

ַבְנִתי ו הֵּ  ַרק ַעְכׁשָּ
ין ֶזה ַמְסִפיק  ֶׁשאֵּ

 ַׁשְרִביט
 .ְוֶכֶתר אּוִרים

  
י ׁש ְכמֹו ֹאֶהל-תְּבבֵּ  ַהִמְקדָּ

ם עֹולָּ י הָּ ח ַעל ְידֵּ  ֻמְבטָּ
 ֲאִני ִמְׁשַתֲחֶוה

ה י ְיִדיעָּ  תֹוְך ְכדֵּ
אִתי  ֶׁשֲאִני ִנּבֵּ

  
ה לָּ ּה ֶׁשל ַהְתחָּ  סֹופָּ

ר ן ֻמְסתָּ  ֶׁשל חֵּ
 ַּבֲעִטיַפת ֶעֶצם

ֶפץ  ,ִנְכַלל ַּבחֵּ
  

ִרים ה ַעל ַׁשְרִביִטים ְוַעל ְכתָּ י ְדִריכָּ  ,תֹוְך ְכדֵּ
אֹור ֶׁשִאַּבְדִתי  הָּ

ל ה  ֶׁשאּוַלי ֲאַקּבֵּ רָּ  עֹוד ַּבֲחזָּ
ית ד-ְּבבֵּ ׁש ֶׁשֲעַדִין עֹומֵּ  ַהִמְקדָּ

ּה רּוַח ֶׁשֲעַדִין ַמְחִזיק ּבָּ  ִעם הָּ
  

ל  ד ְלַצְלצֵּ  ...ַתַחת ַהַפֲעמֹון ַהְמֹיעָּ
ַמע  .ְלִהשָּ

ִמים עֹולָּ ל הָּ  !ִרּבֹון כָּ
  

  0204במאי  41  ,ניצחון השלום
 

 
 
 

Traducere în ebraică de Lucian HERȘCOVICI și Sarit BLONDER, 
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Vlad SCUTELNICU 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

joc de societate  
 
                                           lui Liviu Pendefunda 
 

 

bunădimineața, viață 
spui sufletului tău aruncând zarul 
cu care vrei să câștigi destinul 
 
unu-unu, trei-trei, șase-șase 
nu te uiți să vezi cifrele afișate 
care ți-ar putea umple tabla viitorului 
ele, evident, sunt acolo 
ordonându-ți zilele și anii 
într-un algoritm ce te va urmări 
fără puterea de a schimba ceva 
 
dai zilnic cu zarul participând fidel 
la un joc 
tot zar se cheamă că ai dat 
când mănânci o friptură bună 
când la o întâlnire cu un prieten 
trece o noapte fără să observi 
multele pahare cu vin 
zarul câștigător al acelor clipe 
îl arunci neglijent într-un buzunar 
fără să mulțumești cuiva 
 
zaruri, 
zaruri și iar zaruri 
peste tot și oricând 
peste tot și oriunde 
și oricum peste tot 
cubul cu cifre se rostogolește continuu 
joc de societate 
de fiecare zi, de fiecare lună, de fiecare an 

 



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 141 

 

tu ești prins în el dar nu ai 
timp să observi ploile care cad 
lumina soarelui sărutându-ți pașii 
 
totul curge spre înainte 
conform unui destin de os 
într-o lume în care păianjenii 
dorm la cap cu filozofii și poeții 
chiar pipa ce o îndeși acum în colțul gurii 
e rodul mâinii care a aruncat zarul pentru tine 
 
într-un final te întrebi 
ce ai avea de spus lumii acestea 
într-o altă lume ce ai avea de câștigat 
retorica aceasta banală tot la 
aruncarea zarului se reduce 
unu-unu 
trei-trei 
șase-șase… 
? de ce nu șapte-șapte ori 
mai mult 

                                                       

 Roata Timpului, ulei pe carton, 1978 
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Irina Lucia MIHALCA 

Între lume și tine 
Domnului Liviu Pendefunda,  
un minunat Om între oameni 

 

În jocul combinatoriu noaptea își vede proprii ochi, 
arunci o portocală, o problemă, o dilemă, 
o temă de gândire, 
cu sau mai multe soluții, 
mirarea persistă 
într-o lume 
în continuă devenire, 
un tampon între tine și ceilalți. 
Privești reversul medaliei 
– un dans în care se schimbă rolul. 
  

Un semn străbate spațiul de la mine la tine 
și te schimbă pe dinăuntru. 
Inima ta încetează să mai bată 
când semnul dispare. 
Alegerile îți aparțin, 
oricât de dificile 
nu sunt niciodată imposibile. 
În torentul gândurilor 
micșorezi ferestrele deschise 
ce-ți augmentează realitatea 
și relațiile dintre numere, 
la alegere 
orice problemă 
își are rezolvarea tardivă. 
Privind lucrurile de aproape, 
știi bine, singură nu vine 
nici întrebarea, 
nici răspunsul, 
undeva în spațiul liber 
își așteaptă rândul. 
Totul sau nimic? 
Un gheizer țâșnește din tine, 
la înălțimi în care 
se vorbește cu fulgere 
un curcubeu răsare pe cer, 
un spațiu de reflecție se deschide, 
te simți infinit, 
într-un tărâm al misterelor 
lumina pune lucrurile în ordine. 
  
" – Ecce homo!" 
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Olimpia MUREȘAN 
 
 

Remember  
gânduri la apariția revistei 
„mărturii maramureșene” 
An III, nr. 6-7 iunie, 2021 
 
 

ărturisesc că m-am 
bucurat sincer să 
lecturez încă un 

număr din revista de cultură, 
tradiție și atitudine civică care 
apare trimestrial având ca 
membri fondatori pe Radu Botiș 
și Andreia Botiș, revistă ce apare 
sub egida UZP și a Asociației 
Cultural Creștin Umanitare „Ars 
Vivat”. 

Diversitatea scriitorilor și a 
scrierilor m-a făcut să cred că și 
acest număr de revistă 
completează tabloul preocupă-
rilor literare din nordul țării și 
nu numai -voi aminti că 
ilustrația este făcută de Maria 
Berciu - care transmite prin 
imaginea copertei și nu numai 
istoria porților maramureșene, a 
manuscriselor și nu în ultimul 
rând a Bibliei străvechi creștine. 

Radu Botiș ne comunică 
printr-o imagine artistică 
tabloul erei rebele ce o trăim în 
poezia Era rebelă...„Atâtea 
găselnițe îmbracă noi legi/ 
Platforme scârbind chiar 
esența./ Mai strâmtă-i cărarea 
atâtor pribegi/ schițând, tare 
jalnic, chicios opulența...Doi câte 
doi, patru ori cinci/ Rebelă eră, 
căzută, în clinci.” 

Interesantă este istoria 
vieții căpitanului-doctor Ilarie 
Mitrea-român din Rășinari de 
lângă Sibiu- care și-a pus viața în 
slujba îngrijirii 
bolnavilor/soldaților din Mexic, 
Indonezia-dar și cercetările sale 
asupra insectelor, plantelor, 
artefactelor din zonele în care a 

trăit; la fel descrierea luptelor 
celor două românce de la-
nceputul secolului trecut și 
anume Maria T. Ionescu și Elena 
Popescu; autoexilul Regelui 
Carol al II-lea împreună cu 
Magda Lupescu în Mexic. Toate 
acestea sunt în articolul 
document istoric scris de Ștefan 
Străjeri(SUA) cu titlul Români în 
istoria Mexicului. 

Un articol cu o documentare 
de excepție pare a fi cel cu titlul 
Harul în general-scris de 
Anamaria Pop Rus-la început se 
realizează o etimologie a 
cuvântului har-„are mai multe 
rude în limbile indo-europene-
mai apropiat este latinescul 
grația care înseamnă gratuit, un 
dar oferit gratis, în ebraică hen 
înseamnă a-și coborî privirea/ 
bunăvoința gratuită a unui 
personaj însemnat- care este 
Dumnezeu. 

Sfântul Toma de Aquino 
înțelegea prin har „un dar su-
pranatural făcut de Dumnezeu 
unei creaturi intelectuale în 
vederea dobândirii vieții 
veșnice.” 

Iar în teologia ortodoxă 
chipul exprimă acele aspecte ale 
naturii umane care n-au fost 
distruse de păcatul original și 
asemănarea se referă la acea 
condiție originară a dreptății lui 
Adam pe care a pierdut-o din 
cauza păcatului său, dar, care a 
fost răscumpărată de Iisus 
Cristos prin lucrarea Spiritului 
Sfânt, În sfârșit, asemănarea 
divină trebuie redobândită 

progresiv, prin intermediul 
ascezei și al rugăciunii. 

Poeta Mihaela CD-
fondatoarea revistei on line 
„Poezii pentru sufletul meu”-
după ce realizează un profil 
literar -postează poezii din care 
rețin poezia: Ce-i clipa Ce-i 
clipa?...Este infinitul,/ Momentul 
între viață și vecie/ Ce schimbă 
tot.../Ce-a fost...ce va să vie...Ce-i 
clipa?...Este și eternitatea,/ Ce-o 
simți atunci când trebuie s-
aștepți/ Când cel iubit l-aștepți 
și nu mai vine,/ Pentru că el a 
plecat pe veci/ Ce-i clipa?.../ 
Este o nimica toată,/ Atunci 
când n-ai de suferit/ Tu n-o 
observi deci în vâltoarea vieții/ 
Decât atunci când timpul a 
oprit.” 

Mihai Marian aflându-se-n 
rugăciune cu sine însuși -scriind 
prima parte a unui roman în 
devenire cu titlul : „Dăruiește, 
fără să aștepți nimic în schimb”-
găsește răspunsul la sensul 
vieții: „Vom construi până la 1 
Mai, anul viitor, când se 
împlinesc 100 de ani de la 
nașterea lui Ion, Supravie-
țuitorul Siberiei o Asociație de 
Cultură și Binefacere către 
persoane cu probleme sociale, 
intitulată- Ion al Anei... Vom 
monta o Troiță în cinstea Eroilor 
Nesărbătoriți...Vom publica cele 
peste 1000 de pagini de scrieri... 

-Doamne- ajută!” 
Scriitorul Gelu Dragoș scrie 

un reportaj despre întâlnirea 
scriitorilor la Biserica Ortodoxă 
Fărcașa cu ocazia aniversării 

M 
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profesorului, sculptorului și 
scriitorului Viorel Pop la 
împlinirea vârstei de 84 de ani 
într-o prestigioasă manifestare 
cultural-religioasă de ținută cu 
prezența Înaltpreasfințitului 
Părinte Andrei, Arhiepiscop al 
Vadului, Feleacului și Clujului: se 
punctează momente din viața 
sărbătoritului și se scriu unele 
gânduri ale celor ce i-au citit 
cărțile autorului Viorel Pop și au 
scris despre ele și anume: 
Dragomir Ignat, Milian Oros, 
Vasile Morar și Olimpia 
Mureșan. 

După prezentarea unui CV 
literar Gheorghe Antohi publică 
poezii din care reținem cea 
dedicată locului special unde se 
găsește mormântul celui 
supranumit Sfântul Ardealului: 
poezia- La Prislop: 

„Bat clopotele la Prislop,/ 
Miroase a mir și busuioc,/ Și 
pelerinii vin pe rând,/ Pe sfânt 
părinte căutând.../ Părintele, 
vlăstar ales/ Din scump 
pământul românesc/ Și 
plămădit cu dor și har/ Într-al 
bisericii altar./ Cere nouă 
îndreptare,/ Domnului Iisus 
iertare,/ Sufletelor luminare,/ 
Trupurilor vindecare.” 

Scriitorul Zaharia Bledea 
originar din Băița Băii-
amintindu-și cu drag de anii 
copilăriei când totul era posibil 
și era fericit în poezia Satul meu 
natal-Băița Băii: „Aceasta a fost 
viața copilăriei mele/ Si -acum 
trecut-au anii și-mi amintesc de 
ele,/ Sunt amintiri frumoase din 
colțul meu de rai/ Pe care într-o 
viață odată poți să-l ai!/ Băița, 
colțul meu de rai!” 

În poezia lui Mihai Epli 
natura e tristă ca și iubita care 
nu mai există-poezia Natură 
tristă: „Ninge iar, a venit 
potopul/ A înghețat totul/ 
Lacrimi deșarte poartă 
pământul/ Peste natura ce-și 
are veșmântul.” 

Dr. Constantin Dobrescu 
scrie comunicarea în care 
vorbește despre un eveniment 
din 1938 cu referire la un 

episod din viața lui Nicolae 
Iorga la Vălenii de Munte cu 
titlul „Fieful lui Nicolae Iorga” S-
a distrus un portret de-al 
marelui istoric N. Iorga pe motiv 
că a fost pus între tablourile 
Regelui Ferdinand și al Reginei 
Maria, deși cel ce a distrus 
tabloul avea o mare admirație 
pentru istoric -dar credea că 
între membrii familiei regale nu 
pot fi așezate alte fotografii. 

Marian Petrică Nicoară-bine 
documentat scrie disertația : 
„Moartea lui Dumnezeu și 
nașterea supraomului în 
filozofia lui Friedrich Nietzsche” 
concluzia acestei constatări-
eseu este că: 

-„F. Nietzche diagnostica , 
prin gura unui nebun faptul că 
Dumnezeu a murit, ceea ce 
însemna, pe de o parte, că 
valorile societății contemporane 
lui încetaseră deja să mai fie 
valori creștine și, pe de altă 
parte, faptul că lumea fără 

credință și fără Dumnezeu 
devenea o realitate. Dumnezeu a 
murit în sufletul omului modern, 
aceasta este semnificația morții 
lui Dumnezeu. Această moarte 
reprezintă un adevăr atât 
pentru ateii și sataniștii care se 
bucură de această constatare, 
cât și pentru masele 
nesofisticate în care simțul 
realității spirituale a dispărut, 
pur și simplu. Astfel, omul și-a 
pierdut credința în Dumnezeu și 
în adevărul creștin pe care îl 
susținea cândva. Dacă 
Dumnezeu a murit, aceasta 
înseamnă că noi ne-am pierdut 
credința în Dumnezeu, că nu 
există adevăr, adică-am început 
să ne îndoim de tot ceea ce este 
divin și absolut.” 

Încă un număr de revistă 
culturală ce se cere a fi lecturat 
pentru a cuprinde preocupările 
culturale, literare și de tradiție 
ale mânuitorilor de condei din 
nordul țării. 
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 Al Florin ŢENE 
 
 
 

Opera angajează 
o conştiinţă, dar 
nu se confundă 
cu ea 

n artă nu există instinctul spontaneităţii, 
fiindcă orice operă, indiferent din ce 
domeniu artistic provine angajează o 

conştiinţă, dar trebuie să subliniem că aceasta nu 
se confundă cu ea. În artă nu există particularitate 
definitorie şi absolută, cum nu există un început 
independent de orice condiţie şi relaţie, ce nu are 
limite. Pentru cititor şi spectator, la fel şi pentru 
artist, indiferent din ce categorie artistică provine, 
arta începe cu operele. Nici un creator, indiferent 
cât de genial este, nu începe numai din eu şi nici-o 
operă, cât de mare ar fi ea, nu poate fi 
definitivă.T.S. Eliot spune că ordinea artei implică 
mereu relaţia, comparaţia, prezentul artistic îşi 
recheamă, în fiece clipă şi cu fiece apariţie nouă, 
trecutul în complexitatea lui, spre a-l configura 
mereu altfel. 

Inteligenţa şi raţiunea nu fondează experienţa 
estetică, dar nici nu le elimină. În unele condiţii ea 
poate fi scoasă din conul de umbră în splendoarea 
luminii prin anumite convingeri, stimulată de idei. 
Chiar şi efortul unor autori, cum ar fi poeţii 
teribilişti Mihai Gălăţanu şi Ianus Marius de a se 
elibera de inteligenţă, prin pornografie, rămâne 
tot o probă de inteligenţă. Însăşi naivitatea ei, 
(vezi picture naivă), are estetica ei. La fel poeziile 
de dragoste pornite din inimă sunt voci ale 
conştiinţei. Sensibilitatea ei, vibraţiile eului au 
prejudecăţile lor. În artă, indiferent de gen, pentru 
creator ca şi pentru „degustătorul ei” nu există 
naivitate. Este anacronic să opui un gest spontan 
unui gest conştient, o creaţie concepută instinctiv 
unei creaţii conştiente, fiindcă orice operă 

înglobează în ea o conştiinţă iar receptarea 
intelectuală este unica ce satisface experienţele ei. 
Scriitorul, în cazul acesta, nu este cel ce doreşte să 
se exprime ori să se supună, să emită o gândire 
conştientă, ceea ce-l caracterizează e valoarea 
operei sale, nu valoarea a ceea ce exprimă. 
Adevărata conştiinţă este o conştiinţă în act. Opera 
e o devenire, cum spune Gaetan Picon, „un act 
irepresibil, o realitate nouă ce se dezvăluie făcându-
se…” 

Creaţia este mai superioară decât conştiinţa 
prin capacitatea sa imaginativă şi de invenţie, dar 
imaginaţia nu se desfăşoară la întâmplare, fiindcă 
opera se supune sincerităţii creatorului ei. Ea îşi 
datorează efectul unor stări pshiologice. Relaţia 
dintre adevărul creatorului de artă, implicit 
scriitorul, şi adevărul operei sale nu este una între 
conştient şi inconştient, ci una între explicit şi 
implicit. 

O concepţie estetică se poate aprecia şi 
deduce din orice operă oricât de inconştient s-ar 
arăta autorul faţă de adevăratele sale implicaţii, 
chiar şi conflictuale. Cum spunea Baudelaire 
despre Delacroix: „culoarea gândeşte prin ea 
însăşi”. 

Limbajul artistic comunică şi se comunică în 
acelaşi timp, precum marmura ce se dezvăluie 
pentru a-şi arăta splendoarea sculpturii din 
interiorul ei. Acest fenomen se numeşte 
reflexibilitatea limbajului. Despre limbaj, 
întotdeauna se vorbeşte înlăuntrul lui, nu numai 

Î 
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despre tot ce ne înconjoară ori despre autor. 
Astfel, cum spunea Picon: „Asist la naşterea 
gândirii mele”, sau mai profund „nu gândesc, sunt 
gândit”, cum toţi suntem gândiţi de Dumnezeu. 

 
Conştiinţa autorului nu ţine loc de conştiinţa 

operei, nu se confundă cu conştiinţa operei. Între 
ele există un dialog. Creaţia şi receptarea se 
rezolvă în dialogul pe care conştiinţa implicită a 
operei îl poartă cu conştiinţa autorului, pe de o 
parte, cu conştiinţa criticului, pe de altă parte. 

Activitatea coordonatoare a unei conştiinţe 
intelectuale este suportată de opera de artă pe 
care chiar ea o conţine în stare de potenţialitate. 
Deoarece însăşi conştiinţa e nelipsită în toate 
elementele operei, neputând fi separată ca atare, 
tocmai pentru că este o conştiinţă în sine, cu 
posibilităţi de a avea toate condiţiile de realizare. 

 
Hegel spunea că judecata de valoare se pierde 

într-o dialectică globală a artei, după cum Kant 
spunea că judecata de valoare este obiectul unei 
analize psihologice. Însă amândoi filoziofii au 
sezisat rezistenţa artei la sistematizările de tip 
filosofic, afirmând multitudinea şi diversitatea 
istorică a stilurilor, aşa cum Hegel sublinia că 
libertatea geniului este nelimitată şi frumosul 
imprescriptibil. Dar estetica lor rămânea 
subordonată, în general, definiţiei metafizice a 
artei, în ciuda abordării psihologiei sau istoriei. 

În tot acest context există o problemă a artei 
ca reflecţie a realităţii şi o problemă a artei că 
reuşită a anumitor opere, fiind şi o problemă a 
fiinţei artei şi o problemă a valorii ei. Formalismul 
nu cuprinde realitatea concretă, vezi proza şi 
poezia optzecistă de la noi, căci dacă estetica 
conţinutului distruge opera revărsând-o în afara 
formei o aneantizează, reducând-o la scheletul ei, 
pulverizându-i însăşi carnea-raportul cu 
semnificaţiile. În această problematică nu istoria 
face judecata, ci judecata face istoria, cum spune 
Picon. Sentimentul valorii presupune întotdeauna 
raportarea la o conştiinţă vie, dar nu în afara 
istoriei. Opera nu este în istorie, ea este în lectura 
pe care i-o facem. Sentimentul istoriei nu numai că 
nu scuteşte de un contact viu cu opera, dar chiar îl 
şi intensifică. Sunt autori care ştiu să profite de 
contextual istoric al prezentului în favoarea lor, 
(D.R. Popescu, A. Buzura, N. Breban, A. Popescu, A. 
Rău, C. Cubleşan, etc.) când alţii sunt recunoscuţi 
de istorie după ce s-a consumat prezentul lor, dar 
suferind în timpul vieţii. (Vezi: Eminescu, Radu 
Gyr, N.Crevedia, etc.). Pentru cei de azi istoria nu 
înseamnă numai trecutul, ci şi prezentul cu 
determinările lui ce acţionează atât asupra 
literaturii cât şi asupra lecturii- indiferent dacă se 
aplică operelor prezente sau trecute. Cititorul nu 
se adresează operelor spre a se asigura că 
participă la artă, el se apleacă spre operă pentru a 
încerca şi trăi valoarea pe care o exprimă. 

Styx, acrilice pe pânză, 2021 
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Cleopatra LORINȚIU 

 

Dacia Fëniks 
 

upă evenimentul între-
ruperii de-o noapte a 
funcționării rețelei 

constat că mi-au dispărut din 
cronologie multe postări.Asta 
mai degrabă m-a dus cu gândul 
la fragilitatea comunicării și la 
vremelnicia ei.  

Voiam de astă dată să notez 
ceva despre Ion Gheorghe, mare 
poet, personalitate cu totul 
deosebită. Când eram liceană și 
i-am citit ”Nopți cu lună pe 
Oceanul Atlantic” găsită în raftul 
librăriei George Coșbuc din 
Bistrița, am avut revelația unei 
forme de poezie care te ocupă cu 
totul, te devoră. Apoi cu 
”Megaliticele”și ”Dacia Feniks” 
am intrat într-o fascinație a 
Hiperboreei, am devenit pur și 
simplu dependentă de povestea 
miraculoasă din Solnița 
Carpaților … 

 

 
 

L-am întâlnit cînd eu aveam 
15 ani, el era redactor la secția 
poezie la ”Luceafărul”, îl 
regăseam în jurii de concursuri 
literare. Faptul că mi-a sprijinit 
publicarea ( mie și sutelor de 
poeți ai vremii ) făcea cumva 
parte dintr-o misiune pe care și-
o asumase. O misiune culturală. 

Dar astea sunt cuvinte, expresii, 
vorbe. Indraznesc să postez 
această fotografie alături de 
dumnealui nu din orgoliu ci ca 
nostalgie și recunoștință.  

Și-a păstrat cu demnitate și 
oarecare indiferență la furtunile 
anilor ce au venit, opiniile și 
lumea lui, fascinația”Noimelor” , 

discursul din ”Vine iarba” din 
”Proga Logosului” suficient de 
misterios și de încifrat așa încât 
să nu ajungi lesne la sensuri, 
ocupat în profunzime de istorie 
și de protocronism, în spiritul a 
ceea ce a fost și ceea ce rămâne, 
dincolo de mode și modele. 

D 

 
 

https://www.facebook.com/cleopatra.lorintiu?__cft__%5b0%5d=AZW9bqfedq8lPM4RJHxIU78Sb0NLsjtV4i5zdt4cm3iPydJK_xrkaeN4-M4919lkM0n_Iq3abgGid2kMICShUAr22aeJG9IC7_sm60hsH0xwjScKDBDuRY4oJrHrtAGWArA&__tn__=-UC%2CP-R
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Arcanele minore, Joker, plan terestru, tus policromie pe carton, 1980 

Marele zid, acuarele pe carton, 1977 ▶ 
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Liviu Pendefunda 
un umanist proteic 

 

 

nteresat constant de orizontul valoric al Renaşterii, medicul, poetul, editorul, pictorul, graficianul 
Liviu Pendefunda se defineşte prin proteismul unei creaţii deschisă către toate orizonturile 
spiritului. Medicul tratează felurite maladii, poetul imaginează armonia lumii prin confesiuni lirice 

sugestive, pictorul nu încetează a visa la lumina zilei şi a fiinţei interioare, editorul valorifică meditaţiile 
despre om şi univers în eseurile publicate constant. În general, are vocaţia unui umanist care face din 
cultură un mod de a fi şi un model uman demn de luat în seamă. 
 

 

I 
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Tinutul fara timp, ulei pe carton, 1982 
 

Aerul său plăcut de aristocrat al spiritului, 
vestimentaţia elegantă prin discreţie şi armonia 
liniei şi a culorii îl distinge fără ostentaţie şi-l 
aşează între elevaţii intelectuali ieşeni al căror 
apetit pentru filosofare a devenit un mod de a fi. 
Cele câteva vernisaje elective prefaţate oral de 
Radu Negru, Aurel Leon, Sabin Bălaşa, Francisc 
Bartok au configurat o vocaţie evidentă şi o 
deschidere către reflecţie şi interioritate. Imaginile 
sale ţin de subtilitatea reflexivă, de ieşirea din 
canoanele figurativului. Se manifestă ca un spirit 
liber şi vrea să se ştie. În grafică, ductul este 
interesat de meandru, spirală sau arabesc, de alte 
trasee posibile ca o formă de libertate interioară şi 
de dialog cu increatul. Culoarea, la rândul ei, are 
nobleţea regală a spectrului proprietate personală, 
unde poetul îşi înmoaie deseori penelul. 
Nonfigurativul este mai subtil decât orice citat din 
real, iar fantezia creativă consună cu imaginile 
poetice ale absolutului. 

 
Nu întâmplător a fost anturat de academicianul 

Eugen Simion, cu prilejul Expoziţiei de grafică şi 
pictură, de la Galeriile Amfiteatru din Bucureşti. 
Tot atunci s-a întâlnit cu M. N. Rusu. Această 
apetenţă multiculturală, definindu-l ca pe un fel de 
uomo universale s-a confirmat prin numeroasele 
volume de versuri, unele dintre ele fiind 
recompensate cu premii de prestigiu în ţară şi 
străinătate. Modernitatea evidentă a discursului 
poetic este consanguină cu palpitul vital al unui 
creator plurivalent în descendenţa spiritului 
Renaşterii florentine. Imaginarul poetic ţine seama 

de dimensiunea polifonică a sugestiilor picturale şi, 
astfel, conceptul modern de picto-poezie trebuie 
evocat. Celebrul adagiu ut pictura poesis este 
valorificat în cheie modernă, convingător şi elevat. 
Intelectualul exigent şi echilibrat vrea să fie la 
egală distanţă între idee şi sentiment, culoare şi 
duct sugestiv. 

 

 
Triada muntilor 1, tus policromie pe carton, 1976 
 

Debutul său poetic s-a produs nici prea 
devreme, nici prea târziu. A sosit, fără să întrebe pe 
nimeni, ca un gest de eliberare de presiunea 
statisticilor potrivit cărora media potrivită a 
debutului poetic ar fi în jur de 20 de ani. Este drept 
că după momentul debutului în volum, continuarea 
a fost devastatoare. Remarcăm câteva dintre cele 
aproape treizeci de volume de poezie, editate în tot 
spaţiul românesc. Apetitul poetic, insaţiabil, 
dovedeşte că filonul poetic al lui Liviu Pendefunda 
are forţă regeneratoare permanentă şi deloc 
surprinzătoare. Alternarea semnelor de 
exprimare, literă, desen, culoare, sunet, ritm ţin de 
o formă de comunicare a sinelui, generoasă ca 
spovedanie şi colorată ca un curcubeu. 

 
Farmaciile astrale, Cabinetul Doctorului Apollon, 

Mişcarea cerească, Falii I-X, Rondeluri și Ovoide, Ros 
lucis, Zece falii și Cele mai frumoase poeme de dragoste 
sunt, selectiv, doar câteva dintre izbânzile poetice 
ale unui artist plurivoc şi permanent inspirat. Un 
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umanist jovial, vom spune, un spirit elevat 
conversând lejer cu Pico de la Mirandola şi cu 
Lorenzo de Medici în grădinile de la Castello. 
Titlurile onorifice primite în timp de poet sau de 
pictor, configurează un patrimoniu de 
recunoaştere flatant pentru orice autor. Cu atât 
mai mult cu cât gratitudinea din România consună 
cu semnele de preţuire externe. Revista Contact 
Internaţional, ajunsă recent la volumul 22, s-a 
impus ca una dintre cele mai titrate reviste de 
cultură din spaţiul românesc. Calitatea 
colaboratorilor, viziunea editorului, ilustraţiile 
sugestive, asigură fiecărei apariţii a revistei un 
eveniment cu impact european. 

 
Creativitatea ca semn de nobleţe face din 

fiecare eveniment personal sau al promiţătoarei 
pictoriţe Elleny Pendefunda o mereu nouă 
împlinire a spiritului ieşean. Sărbătorindu-l pe 
Liviu la doisprezece luștri, îl salutăm pe confratele 
nostru Pendefunda cu preţuirea firească arătată 
unui om care face din artă un act nobil de dăruire şi 
de ctitorire. Peste ani, pe peretele vreunui pridvor 
de biserică, urmaşii urmaşilor noştri vor descoperi, 
desigur, câteva versuri scrise în lumina Cuvântului 
cu înţelepciunea Adevărului... O stea va tremura pe 
cer... 

 

 
Triada muntilor 2, tus policromie pe carton, 1976 

 
Triada muntilor 3, tus policromie pe carton, 1976 
 

Expoziții personale 
1971 Deschide prima expoziţie personală 
de grafică la Casa de cultură a 
studenţilor Iaşi. Expoziția este vernisată 
de Radu Negru. 
1973 Expoziţie personală de pictură la 
Institutul de Medicină și Farmacie Iaşi, 
vernisată de Aurel Leon.  
1976  Expune grafică şi pictură sub 
bagheta lui Eugen Simion la Galeriile 
Amfiteatru din Bucureşti, lângă 
Cişmigiu, vernisată de criticul M.N.Rusu,  
1977 Expoziţie personală de grafică și 
pictură vernisată de Radu Negru sub ochii lui 
George Lesnea şi memoria lui Florin Mihai 
Petrescu la Galeriile Victoria din Iaşi. 
1979 Deschide a cincea expoziţie 
personală vernisată de Sabin Bălaşa, Radu 
Negru şi Francisc Bartok la Galeriile 
Rotonda din Iaşi. 
   În anii '70-'80 participă cu lucrări de grafică și 
pictură la numeroase expoziţii colective naţionale 
şi internaţionale şi unele dintre ele au constituit 
ilustraţii sau coperți ale unor reviste literare sau 
cărți. Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare 
din Europa, America de sud şi Australia. 
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Astrocite 2, us policromie pe carton, 1976                                                                     Astrocite 4, us policromie pe carton, 1976 
 

  
Un vestitor uitat de timp                                                                                                 Roata Timpului, ulei pe carton, 1979 
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Ceasul de perete, tus policromie pe carton, 1975 
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Clepsidra verde, tus policromie pe carton, 1974 
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Spirala din clopot, tus policromie pe carton, 1977 
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In asteptare, tusuri pe carton, 1972 
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Virgil DIACONU   
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelul     
 

Despre copilul acela nu mai ştiu nimic. 
Până și castelul s-a ascuns de mine printre ruine.  
Uneori, mă împiedic de turnurile şi ferestrele lui,  
dau cu picioru-n soldaţi. Şi trec nepăsător  
pe lângă prinţesa de aur.  
 
Eu nu mai ştiu nimic despre copilul din care am plecat. 
Cireşul, care mă aştepta în fiecare dimineaţă la colţ,  
îşi întoarce acum ochii în altă parte. 
Şi poate că ar lua-o la fugă printre frunze, 
dacă nişte puşti nu l-ar trage cu putere de mânecă. 
 
Despre copilul acela nu mai ştiu nimic. 
Vrăbiile s-au mutat de la mine cu toate cuiburile. 
Eu am căzut până şi în dizgraţia zilei mele de naştere, 
a singurei zile când îmi amintesc că exist. Şi caut răspuns. 
Până şi propria casă m-a scos în brânci pe scări. 
Casa mea e pe drum, mi-am spus, pe drum… 
 
Despre copilul acela nu mai ştiu nimic. 
Şi totuşi, castelul îmi iese dinainte, uneori, 
cu toate luminile aprinse, ca o corabie care taie întunericul. 
Şi prinţesa cu cireşe la urechi mă ia de mână  
şi aleargă cu mine prin ierburi. 
 
Negreşit, în noaptea aceasta mă voi întoarce! 
În noaptea aceasta am să mă furişez printre paznicii adormiţi.  
Tiptil, să nu trezesc străjerii, păsările întunecate de pe metereze. 
În noaptea aceasta am să aştept în turn ivirea zorilor. 
Ivirea prinţesei. Acum nu mai aud decât râsul ei  
care sparge în ţăndări dimineaţa.  
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Fluturii albaştri       
    

 
Ţara este în criză.  
Dar tu eşti singurul care ai primit aprobarea   
să îţi duci mai departe viziunile, fluturii albaştri,  
mi-a spus îngerul meu păzitor. 
Şi dreptul la viaţă ţi-a fost garantat în continuare. 
Dreptul la viaţă cu acele în vene...  
Stai liniştit, mi-a spus îngerul meu păzitor.  
Cineva îţi va strecura în fiecare zi sub cearşaf  
o doză de glucoză, pentru a-ţi duce mai departe viziunile,  
fluturii albaştri.  
 
Da, fluturii vor fi liberi să zboare prin piaţa cea mare,  
unde primarul îşi împarte minciunile şi sarmalele electorale.  
Și forțele de ordine îi vor lăsa să zboare în voie! 
Şi chiar să apară la ştirile de seară.  
- Să nu crezi că ei au fost arestaţi  
pentru „tulburarea liniştii publice”, aşa cum se zvoneşte.  
Să nu crezi, mi-a spus îngerul meu secret,  
lustruindu-şi tresele… Atâta doar că de-acum înainte 
fluturii albaştri vor fi programaţi pe calculator, 
pentru ca ei să zboare organizat, în pluton. 
Şi pentru ca niciun curcubeu să nu mai dea buzna pe cer, 
de capul lui şi fără acte în regulă.   
 
Aşa mi-a spus îngerul meu secret, dându-mi asigurări  
că voi putea să lucrez mai departe la fluturii albaştri… 
Cu acele în vene şi cu tubul de glucoză primit pe furiş, 
voi putea să lucrez mai departe.  
Şi poate că într-o clipă de neatenţie a forțelor de ordine 
fluturii mei vor umple iarăşi cerul! Da, eu voi transmite  
pe toate canalele vederi din sângele meu albastru…  
Într-o clipă de neatenţie a forțelor de ordine. 
 
Desigur, eu voi amâna glonţul şi de data aceasta.  
Glonţul, acest suvenir din călătoriile mele occidentale.  
Un suvenir pe care îl voi lăsa moştenire fiilor mei,  
spre a le fi de folos la nevoie. 
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Apariţii    
 
 
 

Sub streaşina glasului tău  
mă întorc seara în grădină, mamă,  
în grădina smintită de cireşii înfloriţi şi de vrăbii.  
 
Nu mai cuprinzi lucrurile…  
Umbli prin camere, măsori singurătatea. 
Între fotoliu şi pat, singurătatea.  
 
Cana cu apă a rămas neatinsă, ceasul a împietrit în perete.  
Şi făpturile din album au dat năvală în casă. 
Ele umblă zălude prin camere, măsoară singurătatea. 
Iată-l pe bunicul în hainele lui de paradă 
şi cu medaliile pe piept. Cu toate medaliile,  
ca să-ţi alunge tăcerea şi teama.   
Iată fecioara, care are chiar mâinile tale.  
Şi care aleargă pe câmp după fluturii amiezii.  
Fecioara cu aripi de fluture.  
Şi copilul, care prinde pentru tine soarele cocoţat în cireş.  
Toate au dat năvală în odaie,  
de parcă lacrima nu ţi-ar fi de ajuns.  
 
Da, uneori, tu mă trezeşti din somn  
şi îmi arăţi noaptea bătută în cuiele de argint. –  
O călătorie pentru care nu sunt nici acum pregătit.  
Şi pentru care nu voi fi niciodată.  
 
Copacii din grădină se dau cu capul de pereţii casei. 
Şi eu mă închid în camera mea.  
Nici n-am văzut când m-am lovit de cana cu apă.  
De cana cu apă, din care se vede bine că a băut cineva…  
 
Întotdeauna se întâmplă ceva peste puterile mele. 
Ceasul din perete mă strigă toată noaptea cu bătăile lui.  
Şi inima aleargă ca o nebună pe-afară, 
prin grădina smintită de floarea de cireş şi de vrăbii.  
Nici nu mai ştiu dacă vrea să ia în braţe pădurea  
sau să îngroape totul în cenuşă.  
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Electorală  
 
 
 

În ultima vreme, întunericul a scos iarăşi capul.  
El frânge gleznele ierbii, se visează rege.  
Şi dacă Domnul nu mi-ar fi legat  
mâinile şi duhul în Sfânta Scriptură, 
eu încă de mult aş fi scurtat de cap întunericul.  
Şi toţi urmaşii lui Iuda, care mă vând în fiecare zi.  
 
Dar poate că este mai bine să îmi fac propriul partid,  
aşa cum îmi ciripeau, mai deunăzi, vrăbiile.  
Partidul meu e floarea de cireş – le-am spus –, 
în el s-a înscris, încă de la început, toată pădurea. 
Şi depărtarea, stea cu stea. Şi ciripitul vrăbiilor,  
care deja scrie în mine adevărate poeme de dragoste. 
Iată Partidul Florii de Cireş, a cărui doctrină  
o ştiu mai bine decât mine cireşele;  
şi pe care o răspândesc mai bine decât mine vrăbiile. 
Însuşi Domnul a trecut, în răcoarea dimineţii,  
pe la mine. El, care a fost întotdeauna independent  
şi nu s-a amestecat în niciun partid,  
va fi acum de partea florii de cireş.  
De fapt, el este adevăratul lider spiritual, vezi,  
el deja a început să îşi caute adepţi:  
ba în cuiburile coţofenelor, ba în poiana narciselor,  
ba în vuietul pădurii. El deja a început să-şi caute adepţi 
şi să îi strige pe nume. 
 
– Unde ești Moise? 
– Sunt aici, Doamne, la masa de scris. Sunt aici:  
în poemul-coţofană, în poemul-narcisă, în poemul-pădure.  
Facerea e aproape scrisă, Doamne, ia şi citeşte!  
Ia şi citeşte platforma electorală a florii de cireş! 
Aceasta este arma pe care am ţinut-o până acum secretă:  
Facerea! Arma care pune la zid întunericul.  
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Pasărea neagră   
 

 
 
Cum toate stăteau răvăşite şi la voia întâmplării, 
m-am gândit să fac puţină ordine în odaia  
în care m-ai lăsat, pentru o zi, stăpân peste lucruri. 
În odaia cu manuscrise. Şi tocmai când mă hotărâsem  
să le pun la locul lor, tocmai atunci 
o pasăre îmbrăcată în negru de sus şi până jos 
a dat buzna-n odaie. Şi s-a apucat să ciugulească 
din pagini… Cuvânt cu cuvânt – chiar din pagini. 
Cuvintele cele mai bune, adică tocmai acelea  
care stăteau dinapoia cuvintelor, se află acum în pântecul ei,  
laolaltă cu alte câteva lucruri de la începuturi 
şi din care s-a făcut lumea. Cuvinte şi lucruri 
pe care tăcerea mea nu le va rosti, de teamă, niciodată.  
 
Întocmai aşa mi s-a întâmplat cu neagra răpitoare, 
în odaia în care m-ai lăsat, pentru o zi, stăpân peste lucruri. 
Întocmai aşa, şi îţi mărturisesc cu mâna pe inimă că eu  
nu ştiu nici acum dacă ea şi-a văzut mai departe de drum  
sau dacă nu cumva şi-a făcut cuibul chiar în cuvintele mele. 
Chiar în cuvintele mele – pasărea neagră. 
Da, uneori mi se pare că cineva mă urmăreşte printre rânduri,  
aşa încât va trebui să închid repede toate manuscrisele.  
Toate manuscrisele din care se ridică, una câte una,  
făpturile de abur, fantomele… Să închid toate manuscrisele 
din care se ridică toate duhurile negre, toţi morţii!  
Toţi morţii pe care îi duc în spate încă de la începuturi.  
Ca pe nişte sicrie trebuie să închid manuscrisele,  
Doamne, pentru ca neagra răpitoare să nu te tulbure.  
Să nu te tulbure şi să mă laşi din nou ca la începuturi, 
când a trebuit să mă lupt cu toate vedeniile şi arătările tale,  
singur, în odăile peste care m-ai înălţat stăpân…  
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Tatăl meu  
 

 
 
În ultima vreme, tatăl meu se întorsese la cele sfinte. 
Biblia se mutase din raft pe masa de lucru,  
în mâinile lui Cartea Psalmilor se deschidea singură.  
Tatăl meu se întâlnea cu Domnul în camera lui.  
În fiecare zi, cu Domnul, în camera lui.  
 
În ultima vreme, tatăl meu se împărţea  
între biserica de acasă şi bisericile oraşului.  
Biserici care, de la o vreme, îl învăţaseră pe de rost.  
Aici îşi petrecea el o parte din zi,  
între Maica Domnului şi Domnul.  
Uneori, la plecare, câte un sfânt cobora din icoane â 
şi îl însoţea, nevăzut, pe străzi. Ştiu asta  
pentru că tatăl meu vorbea mai tot timpul cu cineva,  
deşi nu era nimeni în preajmă.  
 
El alerga prin oraş ca să răspândească Cuvântul Domnului.  
Pentru cine avea timp să-l asculte şi pentru cine nu avea. 
 
Buzunarele lui erau întotdeauna pline cu rugăciuni,  
pe care le împărţea trecătorilor la întâmplare.  
Asta e pentru viaţă lungă, spunea, asta pentru copii.  
Iar asta pentru salvarea sufletului înecat în păcate!  
 
În ultima vreme, tatăl meu îşi rânduise  
toate cele de trebuinţă plecării.  
Costumul cel negru şi cămaşa; cravata şi pantofii cei buni.  
 
Poate că aşa trebuie să arate la întâlnirea cu Domnul,  
îmi spuneam, în timp ce îl îmbrăcam în lumina lumânărilor  
şi a dimineţii înecate în ceaţă…  
 
Atunci, în ziua întunericului, eram trei:  
eu, trupul său împietrit şi Domnul. Şi Domnul,  
care venise să îşi ia sufletul înapoi.  
Ascuns în lumina rece a lumânărilor, să îşi ia sufletul înapoi.  
 
Fireşte, eu nu am înţeles niciodată  
de ce are Domnul nevoie de sufletele noastre.  
De ce ne strânge El sufletele în împărăţia Sa,  
încă de la începuturi.  
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Iată de ce va trebui să fiu cât se poate de atent:   
ca mâine vine Domnul şi îmi cere sufletul! 
 
Deşi cel mai bine ar fi să se ferească din calea mea,  
îmi spuneam, în timp ce îl îmbrăcam pe tatăl meu  
în lumina rece a lumânărilor şi a dimineţii înecate în ceaţă.  
Să se ferească! 

 

 
Un arhitect al lumii, ulei pe carton, 1980 

 

Virgil DIACONU s-a născut la 28-XI-1948, în Râmnicu Sărat. Locuiește în Pitești. Membru al U.S.R., din 
anul 1990. Este poet, critic literar, publicist. Este cuprins în: Dicţionarul general al literaturii române editat 

de Academia Română, Bucureşti, 2004, Dicţionarul biografic al literaturii române întocmit de Aurel Sasu, 
2006, Pagini de istorie literară valahă de mâine (II), întocmit de Ion Pachia-Tatomirescu, 2015, Un dicționar 

al scriitorilor români contemporani, vol. VI, coordonator Ioan Holban, Iași, 2017. 
A fondat la Piteşti revista samizdat RA (1981), iar după ’89 revista de cultură Solstiţiu (ianuarie 1990), 

Săgetătorul, suplimentul literar săptămânal al cotidianului „Argeşul” (ianuarie 1997), revista Cafeneaua 
literară (ianuarie 2003), editată de Centrul Cultural Piteşti, pe care o conduce și în prezent. A fost 
directorul Societăţii literare, suplimentul săptămânal al ziarului „Societatea argeşeană” (2004-2006). 

A publicat 16 volume de poezie, două volume de estetica poeziei (eseuri), un volum de filozofie și un 
volum de eseuri biblice.  
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Ionuț CARAGEA 
 
 

Somn sub 
pagina ruptă 
 
singurătate 
frunză cu furie oarbă 
severitate, destin 
iluzie decadentă 
stea căzătoare 
mai plină de viață 
decât steaua  
agățată de cer 
luna în vârful copacului 
clopotniță mută 
 
fir de iarbă 
pământ sărutat 
la poruncile pașilor 
rouă în suferință 
felinar pentru orbi 
riduri troienite la tâmple  
răni asfaltate de vise 
vise bătute până la moarte 
de pași rătăciți 
foc renăscut din dialogul  
cenușii cu lacrima 
 
umbră turbată 
lanțul sângelui rupt 
întoarcerea 
la adevăratul stăpân 
 
fruct stricat 
în livada oglinzii  
fulger lovit de un vers 
mult mai scurt decât fulgerul 
limbile ceasului vorbind 
limbi străine 
 
zbor fără aripi, inimă lampion 
absența își face singură patul 
somn sub pagina ruptă 
 

Ploaie 
îndrăgostită 
de iarbă 
 
viața nu-i doar o urnă 
umplută cu cenușa secundelor 
nu-i doar o inimă înecată 
ca o bucată de lavă 
în marea ei roșie 
 
ceva începe să cadă 
peste sufletul meu 
ceva ca o ploaie 
îndrăgostită de iarbă 
 
ceva răsare din rădăcina 
trecutului mort 
ceva care crește, înflorește 
și așteaptă să vină sărutul 
să-i culeagă roadele 
în toamnele sângelui 
 
și chiar dacă unele roade 
vor rămâne înghețate pe crengi 
vor fi mai dulci, mult mai dulci 
 
și pentru mine  
și pentru toți cei care 
vor învinge iarna singurătății  
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Corabie de 
lumină 
 
pe fruntea florii 
a căzut lacrima 
și floarea a râs  
îmbrățișând sabia ierbii 
 
pe colbul drumului 
a căzut lacrima 
și colbul a dat viață cuvântului 
 
pe nisipul clepsidrei 
a căzut lacrima 
și timpul s-a oprit 
admirând oaza de nemurire 
 
în marea moartă a umbrei 
a căzut lacrima 
și marea a înviat 
și lacrima a devenit 
corabie de lumină 
 
tu, lacrimă 
atât de nevinovată 
și detestată de mulți 
navighezi pe oceanele dorului 
cu pânzele umflate 
de sufletul meu 
 
tu, lacrimă 
arcă a tuturor amintirilor mele 
eliberează-mi sărutul 
 
văd tălpile lui Dumnezeu 
 
 
 
 

Vaccin cu 
efect 
secundar 
 
totul este precis 
râurile nu se ceartă-ntre ele 
pentru umplerea mării 
stelele nu se-mpung 
cu razele lor 
 
numai noi, oamenii 
ne îmbulzim, ne călcăm în picioare 
pentru a fi în centrul atenției 
pentru a deține controlul 
 
nu vedem că totul este precis 
nu vedem adevăratele noastre repere 
nu vedem poezia 
 
să poți zbura  
fără să-ți trădezi crucea 
de la inima pământului 
până la fruntea Lunii 
să poți locui într-o inimă 
fără să te cerți cu propriul gând 
să-l poți lăsa și pe celălalt  
să se plimbe 
pe podul lacrimii tale 
să poți fi fântână fără să tremuri 
la vederea gurii-nsetate 
să poți împărți visul 
ca pe-o bucată de pâine 
să poți ridica ancora  
ambiției deșarte 
și să zbori 
 
nu vedem 
că fiecare picătură de ploaie 
e un mesaj care îndeamnă 
la meditație 
nu vedem că rănile ni se-adâncesc 
sub masca ipocriziei 
nu vedem că ne plagiem umbrele 
prin simpla înfățișare 
sau prin uneltiri pe la spate 
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nu vedem dragostea scăldată 
în somnul lacrimilor mute 
 
o, tu, lume bolnavă 
când te vei vindeca? 
nici curcubeul nu-l mai iubești 
se-ntoarce la Dumnezeu 
ca un nefolositor bumerang 
când te vei ridica 
din abisul pesimismului tău? 

când vei semăna frumoasele amintiri 
pentru a recolta faptele bune? 
 
tu fugi de poezie  
ca de-un vaccin netestat 
dar eu, poetul, zilnic 
mă las vaccinat de lumină 
privește-mă cât de viu sunt 
și ce minunat efect secundar 
e poezia!  

 
4 septembrie 2021 

_______________________________________________ 
Poeme de Ionuț Caragea din volumul în pregătire “Ceasornicarul fără mâini” 

 

 
Răscrucea sferelor, ulei pe carton, 1975 
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Alexandru CAZACU 
 
 
 
 
 
 
 

Partea veridică 
 

 
Arul din piaţa cartierului cu blocuri albastre 
şi nume de personaj mitologic 
mă aşteaptă ori de cate ori albul amiezii  
îşi face rondul de zi prin fiecare țesut al pielii 
cand barmanița încă tânără se duce sa plângă puţin 
dincolo de uşa evantai dupa ce-i povestesc o nouă intamplare  
cu îndragostiţi ce nu au putut rămane împreună  
deşi îşi promiseseră câteva anotimpuri 
si ea ştie că nu este o istorisire inventată  
iar partea veridică asteaptă dincolo de tejghea  
un nou pahar de tonic  
cu dorinta de a iubi folosindu-se de iubirea pierdută 
ca şi cum ai cauteriza rănile cu lumina unei dureri înăbuşite  
iar „As time goes by" iesit din boxele gri   
îşi împrăştie acordurile de jazz dincolo de ferestrele închise  
unde iarna îsi trimite ninsoarea înaintea nopţii 
ce-şi atârnă secundele pe-o sfoară 
de care stau legate baloanele colorate 
si unde amintirile, bucuriile şi teama 
se împart oricărui trecător precum 
la o pomană merele şi biscuiții 
 

 

Pahar după pahar 
 

Sângele amar pe care îl aduce câteodată  
duminica când telefonul rămâne mut 
singuratatea se bea pahar după pahar 
şi pulsul bate în do major  
iar lumea este un imens muzeu al satului global 
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cu o singură casă unde se asteaptă 
cu răbdări întinse dincolo de capăt 
şi de gara centrală 
prin care trec la ore exacte   
aceleaşi vagoane cu aceiaşi pasageri  
din ce în ce mai în vârsta 
eleganți şi prosperi parcă ieşiti din paginile ilustrate  
ale revistelor de propagandă ale unei noi religii 
făcându-ne semne aproape disperate 
ce nu le poți înţelege 
aplecați pe geamul semideschis 
strigându-ne bruiaţi de zbaterea aripilor 
unor păsări ce doresc 
să oprească trenurile 
aruncându-se înaintea locomotivei 
 
 

Fâşii de lumină pictate pe 
trupuri 
 
 

O cămaşă atârnând neglijent 
pe spătarul scaunului 
ca o bucată din pânza unei corăbii 
Alte haine împrăştiate pe parchet  
şi respirația  proaspătă a femeii  tinere 
inconjurând lucrurile 
Fâşiile de lumină filtrate de perdeaua vişinie 
ce ne pictează trupurile după un jaf de simțuri 
Pe masă sticla de amaretto strajuită de două pahare înalte  
ca nişte martori aristocrați si discreți 
Plouă peste oraşul dunărean 
şi peste geamurile acestei locuinţe închiriate 
dintr-un cartier antebelic 
la ora când o harțile interioare se suprapun  
cu legendele oricărui fluviu 
Este cald în camera veche şi se poate auzi  
cum se izbesc pleoapele la fiecare clipire a ochilor ei albaştrii 
ce vrea sa compenseze lipsa unui evantai 
Povestesc o întamplare de acum douăzeci de ani  
şi caut în şiragul de cuvinte pe cele tămăduitoare 
O fină oboseală  se adună 
prin timpul sărac în priviri ingenue 
şi-n întrebări despre semizeul protector care mereu 
este de partea noastră 
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Unul câte unul 
 

Unul câte unul venim tot mai rar la locul de întâlnire  
aflat in faţa fostei betoniere să privim pentru cateva minute 
parterul prin care noi umblam 
când imobilul era  precum visele noastre în constructie 
acum populat de clientii unei case de pariuri şi o farmacie 
ne uitam de fapt la o amintire 
precum un hidalgo la elicea unei mori de vânt abia desluşind-o 
Trecerea in grabă a unei camionete vechi 
împrăştie pungile de hârtie ale unei cine frugale 
peste strada ce şi-a schimbat şi ea fața si numele 
Nici un vecin nu ne mai recunoaşte 
Doar castanul scăpat ca prin minune  
de tulburările veacului a înflorit la fel 
Ţi se face teamă de cei care am devenit deja 
precum în anii de atunci la sfârşitul lecturii romanului poliţist 
când întelegeai că eroina de care te ataşasei 
este dovedită vinovată  
 

 

Ore de retragere 
 

Şi ninge liniştit şi aş vrea să te ştiu aproape  
să te ascult cum îmi povesteşti o întâmplare  
care începe trist si se sfârşeşte frumos 
si nu este neaparat adevarată 
cand scriu pe geamurile aburite 
un citat din versurile lui Francis Jammes 
la limita unui cartier de periferie 
printre mărăcinişurile zilei 
unde iarna îşi pierde cu noi tinerețea 
iar albul zilei este furat din penelul unor iconari 
 
Şi ninge linistit cu fulgi mari 
precum ochii unor păsări din timpuri imemoriale  
şi aş vrea să te ştiu aproape 
sa-ti spun despre miracolul imperfect al unui simplu salut 
ce încet se adună dincolo si dincoace  
de perimetrul camerei unde istoria se leapădă 
de rănile individuale 
iar ziua este dusă departe în câmpie   
de un şir de cămile trecute prin urechile acului 
printe mirari ce ne cotropesc 
aşa cum uneori aqua alta inundă Veneția 
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Angi Melania CRISTEA 
poems in macedonian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zile cameleon 
  
 
 
timp faleze pietriș toate pictate 
în pântec de oraș 
deschizi ușa cazinoului și  vezi oameni care beau 
iar aura norocului se dezbracă  de sofisme 
cu tocuri de egretă femeia din colț  numără  rămășițele nopții 
sau adaugă  încă  un conținut  în  povestea cu mirt 
  
sentimentul că  ploile vor ucide furnici nu mai există 
doar o masă   amorfă  de ciment gata să  se prăbușească  fără  unde seismice 
doar unde radio prin care poți  auzi porta-vocea realității 
se schimbă  șefii  politici cad structuri ale statului se pune bază  într-un om atât  de 
singur încât își  înghite  chitul 
  
de peste tot din orașul  dement pluvial 
auzi mașinăria  de rumegat despre schimbarile cameleonilor politici 
nimeni nu intelege de ce un magistrat #nupoateajungepresedinte 
când  a țesut  pânza  de păianjen  a existenței 
și precum Calypso i-a transformat pe toți  în  porci captivi 
iar  azi-ul a devenit  bastard 
singura opțiune  fiind un deadline pentru mâine 
  
niște  concitadini pescuiesc din balcon cu tălpile goale atârnate  la fereastră 
peștii nu au coloană  vertebrală  se lasă  pescuiți între  secunde muți 
de ce toate curg într-un flux și  reflux din care scapă  doar elfii acești  orășeni  
demodați ce nu își  pun capul pe tăietor? 
plouă  prin imperiul orașului  metafizic 
cu oase cu pietre cu ziare on-line 
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Денови камелеон 
 
 
чајно печен чакал сите насликани 
во градската утроба 
ја отвори вратата на казиното и ги гледа луѓето што пијат 
и аурата на среќа е лишена од софистика 
со пепелници, жената во аголот ги брои остатоците од ноќта 
или додава повеќе содржини во приказната за мирта 
 
чувството дека дождот ќе ги убие мравките повеќе не постои 
само аморфна цементна маса подготвена за колапс без сеизмички бранови 
само радио бранови каде што можете да го слушнете гласот на реалноста 
менувањето на главите на политичарите што паѓаат во државните структури се 
заснова на еден човек толку осамен што го проголтува трупот 
 
од секаде во дождовница градот 
слушате ја 'рѓосаната машина за камелеонските промени 
никој не разбира зошто судијата не е претседател 
кога тој ја плевел пајакова мрежа на постоење 
и како Калипсо ги претвори во заробени свињи 
и денес тој стана копиле 
единствената опција е краен рок за утре 
 
некои кондитадини риби од балконот со голи стапала висеа на прозорецот 
рибите без 'рбетот се дозволени да риби меѓу мутираните секунди 
на сите текови во бранот на бегството државјани само старомодни овие џуџиња 
не се стави главата на машина? 
дожд преку метафизичката градска империја 
со коски со камења со он-лајн весници 
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Street life 
  

toamna asta gutuile miros a moarte 
și  a limpede  apă de râu a pește înnodat în  cârlig 
iar frunzele acești daimoni ai câmpiei scad și  cresc lumini 
peste  dealurile unde copilăria se zdrumică  precum pietrișul sau nisipul 

măcinat 
de pașii profetului urban 
cu logica lui de om al străzilor 
  
toamnele curg prin canalele  orei-ceaslov 
eu nu mă pot desprinde cu facerea în  cuvânt 
o noaptea valpurgică 
a inserierii eului 
  
dacă  nu sunt eu/ eu sunt acel ecou 
vocile toamnei subterane 
înfipte  in cateterul inimii mele orgolioase 
și  metafizica vârstei când numeri 
secundele planurile unghiurile orbirea înțelepțirea vorbirea și  nevorbirea 
cuvintele asexuate 
mâinile a doi bărbați  împreunate pe mijlocul 
toamnei referendumul și  ideea de  căsătorie  ectoplasmatică 
iar toamna este ultima la urnă 
  
plouă  neestetic 
femeia cu gene false savurează țigara 
o stinge cu tocul 
frunzele putrezesc prin parcări 
iar mama împletește  pentru prietenul 
ei imaginar 

  
 

Last October 
 

frunze şi pantofii mei cu toc firav 
ţigările tale stinse pe pământ 
până mai ieri dragostea ca un greier rătăcit 
în fântâna arteziană 
şi toate toamnele cu rujul siclam... 
 
dincolo de casa păpuşilor mama tânără 
râde spre tatăl meu care îşi vâjâie motorul 
nu a cunoscut eclipsa vieţii 
venită de pe dealuri aroma vinului a îmbătat 
nefericiri prezente 
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Street life  
 
 

оваа есен мириса на мирис на смрт 
и јасна речна вода на рибите заклучени во куката 
и овие лисја даимони остава и растат светла 
над ридовите каде детството расте како камчиња или песок 
со чекорите на урбаниот пророк 
со неговата логика на улица човек 
 
есен тече низ каналите на часовникот 
Не можам да се одвојам од зборот 
валпуршка ноќ 
на самоостварувањето 
 
ако не сум јас / јас сум тоа ехо 
гласовите на подземниот пад 
се закачив во катетерот на моето срдечно срце 
и метафизиката на возраста кога сметате 
Плановите за секунди ги агли аголот на говорот на мудроста и говорот 
асекуирани зборови 
рацете на двајца мажи во средината 
есенскиот референдум и идејата за ектоплазматичен брак 
и есента е последна во гласачката кутија 
 
врне дожд 
жената со лажни образи ужива во цигарата 
тоа го гасне со пеколот 
остава да се расипа 
и мајка ми е плетење за нејзиното момче 
нејзиниот имагинарен 

 
 

Last October 
 

моите лисја и моите чевли со вкочанета футрола 
твоите цигари се угаснуваат на земја 
до вчера изгубената полза љубов 
во артеската фонтана 
и сите есенци со исечен кармин ... 
 
надвор од куклата на младата мајка 
тој се смее на мојот татко кој го крева својот мотор 
не доживеа затемнување на животот 
кои доаѓаат од ридовите, аромата на виното се пие 
ова 
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din octombrie vom circumscrie letargii 
şi vom semăna nebunia nopţilor în doi 
pe terasa îngustă a blocurilor 
tu şi larma sturzilor din grădinile oraşului 
vă veţi ipostazia 
 
clipele sunt purtate în lesă ca un câine comunitar pe care nu îl revendică 

nimeni 
iar noi tragem retuşuri cu toamna aceasta 
peste anarhia umbrelor îndrăgostite 
apoi dăm foc frunzişului 
nerisipit de ciclon 
 
toamne se răsfiră se pliază devin 
mai noi decât pantofii de carton ai morţii 

 
 
 

Submarinul  politic 
  

 
am învățat să scriu 
cu cretă  colorată 
și  să  sar șotron 
  
între  liniile lui strâmbe 
nu am reușit  să  găsesc 
acel submarin ce mă  poate dispersa 
în  apele oceanului 
unde pot vedea rechini cu colți 
înroșiți 
care  îmi  sfâșie  semenii 
  
eu cea care  mă  tem de pisica-de-mare 
îmi voi  întinde  tendoanele rechinului-om 
cel care dezumanizat și  brutal 
prinde în  malaxorul vieții 
victimele politicii stradale 
căci, nu-i așa, sub presiunea străzii 
se naște  vântul  libertății 
și  poți  evada tu din tine 
îți  poți  îneca decibelii vocii subconștientului 
  
abia apoi vei putea să  hașurezi un șotron imaginar 
prin care să  sară acele egouri 
care pot umple o pasarelă 
și  pot defila fără umbra ta ivorie 
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Октомври ќе ја ограничи летаргијата 
и ние ќе сееме на лудилото на ноќта во две 
на тесната тераса на блоковите 
ти и ларвата на дрошките во градските градини 
ќе бидете ипоставени 
 
моменти се носат во кучешки каишки што никој не тврди 
и ние ја извлекуваме допир оваа есен 
во текот на анархијата на саканите сенки 
потоа оган на зеленило 
развлечен циклон 
 
Есенски набори стануваат 
понови од картонски чевли 
 

 
Политичка подморница 
 

 
Научив да пишувам 
со боја креда 
и скокајте ја лажицата 
 
помеѓу неговите искривени линии 
Не можев да најдам 
дека подморница која може да ме разочара 
во океанските води 
каде што можам да видам ајкули со навалување 
крвави 
кој ги искинува моите колеги 
 
Јас сум оној кој се плаши од мачката 
Ќе ги истерам тенденциите на човекот од ајкула 
оној што дехуманизира и брутално 
се фатат во миксер на животот 
жртвите на уличната политика 
за, не под притисок на улиците 
се раѓа ветерот на слободата 
и можете да избегате од себе 
можете да ги утешите децибелите на потсвесниот глас 
 
тогаш ќе можете да брус измислен сунѓер 
преку кој да се прелеваат оние еги 
која може да пополни пешачка патека 
и можам да дојдам без твојата сенка од слонова коска 
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Delir 
 

frunze din coastele zilei 
cad de pe acoperișul caselor 
sufletul tău aprinde lumini 
dansează cu îngerii nopții 
rotind galaxiile morții 
 
între noi cerul roșiatic îmbrățișează 
umbre de vânt 
îți scriu cuvinte de borangic iar luna se rostogolește 
prin delirul toamnelor 
 
mă strecor precum șerpi de apă în singurătatea șuierătoare 
îți beau metaforele tăcerea fluidul clipelor putrede apoi mă așez lângă nucul 
din care se prelinge ploaia ca din umbrela lui Dumnezeu 
  
stau de pază inimii tale mai curând mai aproape mai spălată de ploi de cuvânt 
dragoste cu o mie de pori cu picioare desculțe 
prin ierburile vii caracatițe ale timpului mut 
 

 

делириум 
 

Остава на карпите на денот 
паѓаат од покривот на куќите. 
Твојата душа осветлува светла, 
танцувајте со ангелите на ноќта 
ротирање на галаксиите на смртта. 
Меѓу нас црвеното небо се прегрнува 
сенки на ветрот. 
Ви пишувам борангични зборови, 
и Месечината се тркала 
од есенската заблуда. 
Јас се прикривам како змии со вода 
во чуден осаменост. 
 
Ги пиев твоите метафори, тишината, 
течноста на скапани моменти, 
тогаш седам покрај оревот 
од кој тече дождот 
како во чадорот на Бога. 
Јас го чувам твоето срце порано, поблиску, 
повеќе измиени од дождот, зборот, 
љубов со илјада пори, боси нозе, 
преку скакулци на живи октоподи на неми. 



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 177 

 

Layeba HUMANITY 
 
 
 
 
 
 
Cu un masterat în zoologie, Layeba Humanity este un poet bilingv 
englez/hindi emergent din nordul Indiei. Ea scrie încă din 
copilărie, este activă social pe o serie de platforme de literatură și a 
fost invitată la postul ei de radio local. Ea scrie despre probleme 
sociale, îngustimea de minte și lupta împotriva adversității. Ea 
lucrează la publicarea primei ei culegeri de poezii. 
 
 
 

May I Write The Truth?  
            Pot să scriu adevărul? 
 

May I write the truth? 
But, the ears go numb 
and people become deaf. 
May I write the truth? 
After reading, people do ignore 
the hidden grief,. 
May I write the truth? 
People pretend to be asleep 
even when they are awake. 
May I write the truth? 
People tear pages 
and strangle the truth's neck. 
May I write the truth? 
People shudder and vibrate  
at the truth's chirm. 
May I write the truth? 
They are concerned about character 
and protect their false derm. 
How can I write the truth? 
Haha, while speaking 
we get broken tooth, 
Not just in speaking or writing sir, 
it takes courage also to hear the 

truth.  
 
 

Pot să scriu adevărul? 
Dar, urechile amorțesc 
iar oamenii devin surzi. 
Pot să scriu adevărul? 
După ce citesc, oamenii ignoră 
durerea ascunsă,. 
Pot să scriu adevărul? 
Oamenii se prefac că dorm 
chiar și atunci când sunt treji. 
Pot să scriu adevărul? 
Oamenii rup pagini 
și sugrumă gâtul adevărului. 
Pot să scriu adevărul? 
Oamenii tremură și vibrează 
la zgomotul adevărului. 
Pot să scriu adevărul? 
Ei sunt preocupați de caracter 
și'și protejează-le falsul derm. 
Cum pot scrie adevărul? 
Haha, în timp ce vorbesc 
avem un dinte rupt, 
Nu doar vorbind sau scriind, domnule, 
e nevoie de curaj pentru a auzi  
                                            adevărul. 
 
Traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Story Of The Footpath  
      Povestea urmelor de pași 
 
How many footprints pass. 
I can't recognize their class. 
I sometimes become the bed, 
for a weary and poor person. 
I am a witness of people's deeds, 
Their old and modern version.  
 

How many seasons do run. 
Coolness of clouds, shine of sun. 
While sleeping without a quilt, 
some needy guys shiver in winter. 
I wish I was a cold place in summer, 
for those poor people who whimper.  
 

How many reasons are there. 
They really want a pure care. 
I am sometimes mental asylum, 
for the pious, mental, pure frame. 
I'm sorry that I am unable to stop 
illicit molesting happening to them. 
 

How many scenes in one world, 
as like lot meanings of one word. 
Some have expensive cars, 
someone is pulling a rickshaw. 
Some throw food, some pick it up. 
Is this the straight nature's law?  
 

How many people are homeless. 
On the other side some hopeless. 
Flood washes away their homes, 
to protect them I can't be the roof. 
But ask me about their horrid lives, 
I can show you their rare pain's proof.  
 

How many outlaw procedures, 
Cannot be cut with any scissors. 
Oftentimes people litter and spit, 
people break the rules of traffic. 
I imagine, If I had hands and feet, 
I would change the road's graphic.  
 

How many misdoings are running, 
atmosphere seems like cunning. 
Beware while walking on footpath 
that you are providing loss or gain. 
Because the footprints may disappear 
but their endless effects remain.  

 
Cât de multe urme de pași trec 
pe caree nu le pot recunoaște. 
Eu devin uneori un pat, 
pentru un om obosit și sărac. 
Martor sunt la ale oamenilor fapte, 
într'o versiune veche sau de actualitate. 
 

Câte-anotimpuri trec să se'nșire. 
Răcoarea norilor, a soarelui strălucire. 
În timp ce dorm fără să mă'nvelesc 
niște băieți nevoiași tremură gerul iernii. 
Mi-aș dori să fiu un loc răcoros al verii, 
pentru acei săraci oameni care scâncesc. 
 

Câte motive în viață se-adună. 
Chiar își doresc o îngrijire pură. 
Uneori mă simt un psihiatric azil , 
pentru un cadru evlavios, mental, pur. 
și' mi pare rău că nu mă pot opri 
când unora abuzuri li se'ntâmplă . 
 

Câte scene într-o singură  lume, 
a multe semnificații pentr'un cuvânt. 
Pe când unii au scumpe mașini, 
alții doar o ricșă trag. 
Unii aruncă mâncarea, alții o ridică. 
O fi aceasta o dreaptă lege a naturii? 
 

Câți oameni sunt fără adăpost. 
Și mulți asemenea fără speranță. 
Când casele în ape se inindă 
doar pe-acoperiș mai pot să se ascundă. 
Îîntreabă-mă de-aceste oribile vieți, 
n'am cum s'arăt ale durerii lor dovezi. 
 

Câte acțiuni fără de lege, 
Nu pot fi tăiate cu nicio foarfecă. 
Deseori oamenii aruncă gunoi și scuipă, 
oamenii încalcă regulile de circulație. 
De-aș avea puterea în mâini și picioare, 
As schimba legile circulației. 
 

Câte greșeli se petrec în eroare, 
atmosfera vicleană pare. 
Atenție când mergeți pe-a pașilor urme 
Chiar de-ați  oferi pierdere- ori câștig. 
Pentru că aceste urme pot dispare 
efectele lor însă rămân la nesfîrșit. 
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When A Demon Met 
Human Cruelty  
 
Once a demon planned to hurt a human being. 
He was a nasty and unkind demons' king. 
With an overly greed and hunting vision, 
he laughed and reached the human region. 
But upon reaching the saw something there 
And he forgot to take his flight's next gear. 
Humans had crossed all limits of being merciless. 
Seeing this the demon killed his readiness. 
He wondered if humans persecute like this. 
Really? Humans break someone like this. 
He thought, at least I don't pretend to be nice. 
I don't show ignorance even though I'm wise. 
He had come to commit the crime 
But himself became brutality's witness. 
When he returned to his monster land, 
His eyes showed painful wetness. 
His people asked him about human nature. 
He replied that humanity is on the stretcher. 
Of course they've won and I'm lost. 
Cause I couldn't do like they do the worst. 
Who should be afraid? They or me. 
Don't know who the demons are? They or me.  
 

Odată, un demon a plănuit să rănească o ființă umană. 
A fost un rege al demonilor, urât și răutăcios. 
Cu o lăcomie excesivă și viziune de vânător, 
a râs și a ajuns pe tărâmul oamenilor. 
Dar când a întâlnit în drumul său un ferăstrău  
A și uitat să prindă următoarea treaptă la al său zbor. 
Oamenii depășiseră toate limitele,  fără milă. 
Văzând aceasta, demonul și-a pierdut pregătirea. 
Se întreba dacă oamenii astfel persecută. 
Într-adevăr? Oamenii distrug pe cineva astfel. 
S'a gândit, cel puțin: eu nu mă prefac că sunt amabil. 
Nu dau dovadă de ignoranță, deși sunt înțelept. 
Căci venise să comită o crimă 
Dar el însuși devenise martor al brutalității. 
Când s'a întors pe tărâmul monștrilor, 
Ochii arătau sticloși de dureroasă umezeală. 
Ai săi l-au întrebat despre natura umană. 
și le-a răspuns că omenirea e pe ducă. 
Bineînțeles că au câștigat și eu sunt pierdut. 
Pentru că nu aș putea face așa cum fac ei cel mai rău. 
Oare, cine-ar trebui să se teamă? Ei sau eu. 
Nu știi cine sunt demonii? Ei sau eu. 

Când un 
demon a 

întâlnit 
cruzimea 

umană 
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Ioan MICLĂU-GEPIANU 
(zic gepianu, fiindcă sunt născut în satul Gepiu-Bihor) 

Australia 
 

 
Dorul sculptor  
 

Dorul sculptor de imagini, 
Ca o daltă-n piatra dură, 
Mi-a săpat aceste versuri 
Fără rimă și măsură, 
Mâzgălind câteva pagini; 
 
Dar treptat ca vinul dulce, 
Dorul prinde gustul artei, 
Ușurel îți fură mintea 
Și pe-aripile speranței 
Printre galaxii te duce. 
 
Dorul mi-a sculptat în creer 
Un însemn al fanteziei, 
Care veșnic mă aleargă 
După fusta poeziei, 
Pentru care lumi cutreer. 
 
Nici dușmanul cel mai groaznic, 
(Și de asta-s foarte sigur) 
Nu mi-ar face-atâta jale 
Cât îmi fac de unul singur, 
Singur mă socot obraznic. 
 
Căci-atât de fin mi-e graiul, 
Stele...vezi, ți-am pus la sân, 
Soare, Lună și Luceferi 
De-al tău gât frumos le-atârn, 
Iar din inimă-ți dau raiul. 
 
Dar tu fugi minune albă, 
Zână neântruchipată, 
Și-mi arăți doar Universul 
Drept un chip senin de fată, 
Cu imense constelații puse salbă: 
Și aceasta ești, pentru tine scriu 
Hortensia Papadat-Bengescu. 

 

 
Frontiere, acuarele pe carton, 1974 
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Bogdan MANDACHE 
 
 

Un platonism bizantin în 
Florența renascentistă 
 

a mijlocul lunii februarie a anului 1439, 
floarea clerului ortodox și elita învățaților 
bizantini stârnea uimirea și deopotrivă 

admirația locuitorilor Florenței; în fruntea alaiului 
se afla împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul. 
Conciliul pentru unirea Bisericilor de Răsărit și de 
Apus, care în anul precedent lucrase la Ferrara, se 
muta din cauza epidemiei de ciumă în capitala 
Toscanei. În acea zi de primăvară timpurie, sub un 
cer senin și un soare cald, locuitorii Florenței nu-și 
puteau stăpâni uimirea la vederea impunătorului 
cortegiu bizantin: „Li se păruse catolicilor, 
urmărind desfășurarea lentă și maiestuoasă a 
pompei rituale bizantine, că «raiul însuși se 
coborâse în biserica lor». Mișcați până în adâncul 
sufletului și cu ochii plini de lacrimi de emoțiune, își 
mărturiseau părerea de rău că nesocotiseră, până 
atunci, pe frații lor de credință. […] Când Leonardo 
Bruni, cancelarul republicii florentine, care era în 
același timp și un umanist de frunte, a adresat 
împăratului, în limba greacă, tradiționala urare de 
bună-venire, el nu saluta, desigur, cu atâta 
însuflețire, pe suveranul strâmtorat care căuta în 
Apus un ajutor împotriva turcilor, jertfind 
neatârnarea de până atunci a ortodoxismului, ci pe 
stăpânitorul urmașilor celor ce, în frunte cu Homer 
și cu Tucidide, cu Eschil și cu Demostene, cu Platon 
și cu Aristotel, făcuseră gloria antichității și 
procuraseră evului mediu principala sa hrană 
intelectuală”, scrie P.P. Negulescu în Filosofia 
Renașterii. Era o atmosferă de vie admirație pentru 
valorile culturii clasice, pentru teologiile din Apus și 
din Răsărit, despre care se discuta în reuniunile de 
la Santa Maria Novella, dar si pentru literatura și 
filosofia vechilor greci, despre care se discuta în 
banchetele și reuniunile private. Printre iluștrii 
învățați bizantini prezenți la Florența se afla și 
Georgios Gemistos Plethon, „un bătrân de 83 de ani, 
înalt și robust, a cărui înfățișare de patriarh biblic 
sau de mag oriental – cu pletele albe căzându-i în 
valuri pe umeri […] nu putea să nu impresioneze pe 
italieni”, scrie filosoful român amintit mai devreme. 
Și nu impresiona doar prin statură și barbă, mai 
erau și entuziasmul și însuflețirea cu care vorbea 

despre Platon. Amintim toate acestea pentru că o 
recentă apariție editorială îl readuce în atenție pe 
ilustrul filosof bizantin: Georgios Gemistos 
Plethon, În ce privințe se deosebește Aristotel de 
Platon, ediție bilingvă, traducere, comentarii și 
studiu de Alexander Baumgarten, Iași, Editura 
Polirom, colecția „Biblioteca medievală”, 2021, 192 
p. 

 
Georgios Gemistos Plethon, c. 1355/1360 – 1452/1454 

 

Tratatul În ce privințe se deosebește Aristotel 
de Platon a fost scris de Plethon pe când se afla la 
Florența, după propria mărturie: „Nu am scris acest 
text pe când eram în putere, ci pe când eram bolnav 
la Florența.” Acest fapt biografic îi prilejuiește lui 
Alexander Baumgarten o remarcă despre 
„evaziunea auctorială”, amintind că în dialogul 
Phaidon, Platon își justifică absența de lângă 
Socrate în ultimele ceasuri ale vieții prin faptul că 
era bolnav. Georgios Gemistos a trăit în a doua 

L 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7506
https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7506
https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7506
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jumătate a secolului al XIV-lea și prima jumătate a 
celui următor, biografii săi amintind mai mulți în 
privința nașterii sale, între 1355 și 1360, la 
Constantinopol, moartea fiind datată 1452, la 
Mistra. Și-a luat numele de Plethon, „cel deplin”, 
sinonim cu Gemistos, pentru a da o anume 
rezonanță cu numele lui Platon. Mai târziu, Marsilio 
Ficino va remarca și el asemănarea, spunând că 
Plethon avea sensul unui „alt Platon”, ceea ce a 
întărit convingerea că Plethon a fost cel care l-a 
îndemnat pe Cosimo di Medici să întemeieze 
Academia platoniciană florentină, prin care 
gândirea lui Platon și a neoplatonicienilor a reintrat 
în Occidentul latin, artizanul acestui curent 
intelectual fiind Marsilio Ficino. Provenit dintr-o 
familie de demnitari bizantini, educat în spiritul 
culturii antice grecești, Georgios Gemistos Plethon 
era un apropiat al curții imperiale, a fost un înalt 
magistrat, petrecând cea mai mare parte a vieții la 
Mistra. În afara tratatului De differentiis/În ce 
privințe se deosebește Aristotel de Platon, Plethon 
este cunoscut și pentru alte lucrări, dintre care 
amintim: Despre legi, Despre virtuți, Despre 
educație, Tratatul de muzică, Despre Homer, Contra 
obiecțiilor lui Scholarios. Acest din urmă tratat este 
răspunsul lui Plethon la invectiva lui Georgios 
Gennadios Scholarios, Contra dificultăților lui 
Plethon privitoare la Aristotel. Scholarios, cel care 
va deveni patriarh al Constantinopolului, sub 
numele de Ghenadie al II-lea, făcea în scrierea sa un 
consistent efort pentru a-l apropia pe Aristotel de 
teologia creștină și de a-l îndepărta cât mai mult de 
Platon. Rivalitatea și dușmănia dintre Plethon și 
Scholarios au continuat și după moartea lui Plethon. 
Patriarhul a intrat în posesia manuscrisului Despre 
legi, al lui Plethon, pe care l-a condamnat arderii, 
din textul considerat Suma gândirii lui Plethon 
păstrându-se doar sumarul și fragmente de 
dimensiuni variabile. 

Plethon a scris În ce privințe se deosebește 
Aristotel de Platon pornind de la o constatare 
expusă în primele rânduri: „Strămoșii noștri, atât 
greci, cât și romani, îl țineau pe Platon în mult mai 
mare cinste decât pe Aristotel. În schimb, cei mai 
mulți dintre cei de astăzi și mai ales cei din Apus, 
socotind că ei au devenit mai înțelepți decât acei , îl 
admiră pe Aristotel mai mult decât pe Platon. Ei se 
lasă convinși de Averroes, un oarecare arab care 
spune că doar Aristotel împlinește, în domeniul 
înțelepciunii, o anumită desăvârșire a naturii.” 
Plethon își propune să explice cu imparțialitate în 
ce privințe se deosebesc cei doi: statutul naturii 
divine, ierarhia genurilor, teza nemuririi sufletului, 
definirea virtuților adevărului si frumosului, teoria 
celor patru elemente, cauzalitatea accidentală și 
cauzalitatea necesară, finalismul natural, structura 
universului inteligibil, devenirea naturală, teoria 

ideilor. Acest scurt tratat deschide calea, în mediile 
umaniste, confruntării între adepții lui Platon și cei 
ai lui Aristotel, și este considerată prima tentativă 
modernă de confruntare a două sisteme de gândire, 
cu intenția declarată de a demonstra constanta 
întâietate a lui Platon. De multe ori concepțiile 
Stagiritului sunt considerate obscure, lacunare, 
incoerente; aceasta nu înseamnă că teoriile 
platoniciene sunt acceptate fără ezitare, fiind 
supuse exercițiului critic. Comentatorii moderni ai 
tratatului lui Plethon sunt unanimi în a sublinia că 
analiza este condusă cu totală rigoare filosofică, în 
strânsă relație cu textele celor doi filosofi. Datorită 
unei interpretări lucide și sintetice, Plethon face o 
expunere articulată asupra unor teze prezente în 
maniere diferite în scrierile lui Platon și Aristotel. 
Plethon confirmă teoria platoniciană a unui zeu 
suveran al universului, superioritatea științei 
universalului asupra celei a particularului; 
postulatul platonician care afirmă că sufletul este 
fundamentul constitutiv al omului este plasat de 
Plethon în centrul propriei antropologii. În privința 
teoriei Ideilor, Plethon face o expunere succintă, 
urmată de o respingere a celor nouă obiecții ale lui 
Aristotel; în ciuda unor inconsistențe și a unor 
contradicții în respingerile aristotelice, Plethon nu 
respinge în întregime tezele lui Aristotel, ci doar 
„erorile”. 

Tratatul lui Plethon, În ce privințe se 
deosebește Aristotel de Platon, este considerat o 
operă majoră a filosofiei secolului al XV-lea, 
suscitând renașterea platonismului filosofic, 
punând sămânța procesului care se va încheia cu 
crearea Academiei de la Florența. Prin traducerea 
textului lui Plethon, prin studiul introductiv și prin 
comentariile lămuritoare Alexander Baumgarten 
îmbogățește Biblioteca medievală și apropie 
cititorul român de un text esențial și fondator al 
modernității occidentale: „În Italia, el [Plethon – 
n.n.] găsește un teren fertil, întrucât umanismul era 
deja reticent la scolastica de inspirație aristotelică, 
chiar dacă în universitățile contemporane 
umaniștilor poziția lui Aristotel se schimbase și ea 
foarte mult, cedând masiv locul augustinismului. 
[…] tratatul devine astfel, dintr-un mesaj camuflat al 
unei speranțe politice nerealizate, un vehicul al 
traducerii lui Platon în Academia florentină în 
deceniile imediat următoare conciliului de la 
Ferrara-Florența. […] Totuși, este cert măcar faptul 
că tonalitatea lui face parte din atmosfera de 
sărbătoare intelectuală florentină a reintrării lui 
Platon în Europa occidentală”. Conciliul din 1438-
1439 nu a dus la unirea bisericilor, nu a salvat 
Bizanțul, dar a reînnoit studierea lui Platon în 
Europa apuseană. 

esoterica.ro 



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 183 

 

ANONIMUS 

Cine este preotul? 
 

ând aţi întrebat ultima dată un preot: “Cum te simţi, părinte?” 
Când aţi stat lângă un preot pentru el, nu pentru voi şi nevoile voastre? Când aţi avut 

răbdarea, interesul să simţiţi şi nevoile lui?  
Aţi stat vreodată alături de un preot în noaptea singurătăţii lui să vedeţi cum strânge în mâini Sfanta 

Cruce sau priveşte fix icoana pururea Fecioarei Maria…neînţelegând de ce se simte atât de singur cu un 
Dumnezeu atât de aproape, dar înțelegând Singurătatea Mântuitorului pe Drumul Crucii? De ce valurile 
care brăzdează țărmul mării sunt mai putine ca frământările lui? Cum se roagă pentru cei ce nu se roagă? 
Cum ar vrea ca toți sa vina și sa simtă bucuria comuniunii cu Cristos? Cum plânge pentru toți?  

L-aţi privit măcar o clipă în toiul nopţii ridicându-se şi devorând paginile Breviarului sau ale altei 
cărţi de rugăciune sau fugind în biserică sau în capelă căutându-l pe Dumnezeu?  

Aţi fost vreodată lângă un 
preot când stătea neputincios şi 
fără cuvinte în faţa unei dureri ce i 
se împărtăşea? 

Să fiţi lângă el când oamenii 
îşi spun necazurile, când mamele 
îşi îngroapă fiii, sfâşiate de durere, 
şi-l întreabă “De ce? De ce, 
părinte, de ce?” 

Sau ati plecat vreodată de 
acasa,  pentru a spovedi pe cineva 
care in toiul nopții se pregătește 
sa părăsească lumea aceasta? Sau 
când trebuie sa ducă la bun-sfârșit 
tot ceea ce are de împlinit? 

Te-ai gândit vreodată ce simte 
un preot când, întors acasa după 
ore de stat in picioare, de multe 
ori nemâncat.  

Cand se bucura ca un copil 
pentru cineva care s-a vindecat de 
o boala sau care a primit in dar un 
prunc? Apoi, pentru ca Domnul a 
împlinit ruga lui, el rămâne in 
rugăciune și mulțumire, chiar 
dacă omul a uitat?! 

Ştiţi voi cum e să ţi se ceară minuni şi să nu poţi face? Dar la scaunul de spovadă, aţi intrat vreodată? 
Aţi simţit teama neputinţei lui şi oboseala când omul vine să-şi lase păcatele? Ştiţi câtă durere şi câte 
întrebări rămân în inima unui preot după un suflet care se descarcă de păcate? 

Aţi transpirat vreodată la amvon predicând? Ştiţi oare emoţiile cu care el deschide uşa şi intră în 
biserică pentru sfânta Liturghie temându-se de Dumnezeu pentru nevrednicia cu care se apropie si că vor 
fi din ce în ce mai puţini oameni prezenţi ?  

Ştiţi trăirile lui de la sfânta Jertfă? Pasiunea lui? Iubirea lui? Puterea lui?  
Aveţi idee cum e să priveşti un om care iţi primeşte binecuvântarea pe patul de moarte, şi care, deşi e 

pe moarte, îţi zâmbeşte cu linişte? Nu înţelege nimeni zâmbetul suferinţei lui… înafară de preot.  
Aşadar, cine e preotul? Cine se încumetă să spună că ştie totul despre el? Cine-l poate judeca? Preotul 

este cel care poate oferi omului ceea ce nimeni nu mai poate oferi: Dumnezeiasca Împărtășanie! Așadar sa 
ne rugam unii pentru altii! Rugați-va și pentru preoți și nu-i judecați! Pentru ca ei, preoții, se roagă pentru 
toți! Va veni vremea când toate vor ieși la lumina! Când vom înțelege cu toții ca in pomul cu roade se 
arunca cu pietre! 

Domnul să ne ierte şi să ne binecuvinteze pe toţi! 
 

C 

 
Suflet, cretă pe carton, 1975 
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 

Pescuirea   
       minunată 
 

ând Iisus i-a privit pe pescari, ei coborau 
din corabie,,spălând mrejele” Luca 5,1-
11. De obicei, se spală pânzele la sfârșitul 

muncii, ciobanii spală strecurătoarea în care a fost 
cașul pus la scurs, zidarii spală căldările cu care au 
uns cărămizile să se închege zidul, brutarii spală 
tăvile după ce au scos pâinea din cuptor. Pescarii 
nu prinseseră nimic și totuși spălau mrejele.  

Când Iisus i-a privit, i-a găsit spălând mrejele 
cu care curățaseră marea, iar în adânc își spălau 
năvoadele sufletului. Erau în pragul unei 
schimbări, în așteptarea propriei cufundări, căci 
spălarea mrejelor sufletești avea să fie mai târziu 
spovedania, baia vindecării prin cuvânt, a coaserii 
rănilor prin destăinuire. Ei coborau din corabia 
veche, templul, și aveau să urce în corabia înnoită, 
purificată, aveau să fie ei înșiși pietrele de temelie 
ale corăbiei. Spălarea mrejelor- schimbarea 
unghiului de abordare a lumii, schimbarea 
sistemului de referință, a întrebărilor esențiale, a 
abordării. Iisus s-a apropiat de cei care așteptau o 
schimbare în viața lor și care se nevoiau în 
așteptarea ei. 

A doua treaptă o constituie momentul în care 
Iisus a urcat în corabia lui Simon și l-a rugat să o 
depărteze puțin pentru a vorbi mulțimilor -și iată, 
amvonul. Petru, deși stătuse toată noaptea pe 
mare, priveghease în larg, el, care făcea parte din 
tagma Martei, alege partea ,,care nu se va lua” de 
la el, prin ascultarea învățăturii se așează la 
picioarele Domnului înaintea Mariei. Nu pleacă 
acasă la revărsatul zorilor, căci în ziua aceea zorii 
aveau să se reverse cu toată strălucirea în el, 
pornește din nou în larg, punându-și corabia, casa 
traiului zilnic, în mâinile lui Dumnezeu. Cu 
siguranță, Iisus n-a vorbit doar un ceas, ci poate 
până dincolo de amiază. Petru, cel care se 
întorsese din larg cu corabia goală, dar spălase 
mrejele pentru următoarea pescuire – semnul 
tainic al nădejdii, el pleacă cu Hristos iar de pe 

corabia lui, Iisus propovăduiește zorii altei vieți. 
El, din corabie ascultă, și în auzul lui pătrunde o 
lumină duioasă, puternică și împăciuitoare, o 
lumină familiară dar deasupra luminilor pe care le 
cunoștea, prin cuvântul Domnului, apa își schimbă 
încet culoarea în mintea lui Petru, gândirea lui 
veche, ancoră  în învolburările vieții nu mai simte 
fundul, el din corabie ascultă și ascultând, se 
odihnește cugetând. Veghea lui din noapte 
primește pe stomacul gol Pâinea Evangheliei, 
Cuvântul lui Dumnezeu, se sfințește ascultând, îi 
sunt spălate de mrejele iubirii mesianice algele 
trecutului, eșecurile, încercările, iar el se lasă în 
mâinile Lui ca în mrejele de taină ale unui alt 
început.Petru nu-L zorește pe Iisus, nu-L 
bruschează, are răbdare, dând Învățăturii 
întâietatea. Ascultând, n-a mai simțit  că n-a 
dormit, că n-a mâncat, e prins în mrejele 
transparente ale Fiului lui Dumnezeu. Dacă 
puternică a fost chemarea către mulțimi, de 
aproape Simon se simte pătruns de puterea Celui 
care-l chemase în larg, ascultându-L, i se supune, 
nu-L contrazice, nu-L iscodește, legănată de 
valurile cuvântului dumnezeiesc, ființa lui învățată 
cu asprimea mării, resimte contrastul dintre bezna 
în care a așteptat în larguri peștele cel mare, unde 
auzea doar vuietul și himericele chemări ale 
talazurilor carantanice, neantice, golul mărit de 
vecinătatea întunericului și rotirea apelor, iar 
acum, în lumina zilei tot în larg, acolo de unde 
auzise doar ecoul propriei voci, venea Cuvântul, 
soarele, învățătura, mângâierea. 

Trudise cu speranța victoriei, făcuse ascultare 
plecând în larg mai întâi pentru a învăța el însuși 
ca mai apoi să învețe pe alții, spălase mrejele – își 
purificase legătura lui cu lumea, el, omul mării, 
realiza că omul din fața lui nu e un pescar, dar 
peștii îl ascultă așa cum vin hulubii la cel din mâna 
căruia primesc bucăți de pâine. 

C 
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Cele două trepte lumești-răbdarea plină de 
nădejde și ascultarea se întregesc prin ultima-
Petru pescuise pe întuneric, iar Iisus avea să-i 
învețe pescuirea pe lumină, când culesul fructelor 
mării e mai greu, căci peștele zărește pericolul 
prin fereastra cu lupă a apei, el pescuiește cu 
mreajă, nu cu undița, nu străpunge ca să 
îndurereze, ci înconjoară cu o plasă de lumină, 
benefică, plină de iubire, lăsând libertate fără 
rănire – așa duce Dumnezeu oamenii la țărm, la 
liman. 

Petru, pescarul cu brațe noduroase și pentru 
care marea era un drum spre casă așa cum pentru 
beduini e cărăruia dintre dunele de nisip, spune 
,,după cuvântul Tău, voi arunca mrejele” celui ce 
,,adunat-a ca într-un burduf apele mării, pus-a în 
vistierii adâncurile” după cum ne învață psalmii 
lui David, Psalmul 32. ,,Săracul acesta a strigat și 
Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a 
izbăvit” Psalmul 33, iar Psalmul 33,8 ne șoptește 
,,fericit bărbatul care nădăjduiește în El”. După 
cuvântul Tău voi arunca mrejele- puterea 
binecuvântării- erau aceleași mrejel dar ele plecau 
în adâncuri cu puterea Celui ce făcuse din mare 
cămara bunătăților Sale, vistierie în care solzii 
peștilor strălucesc ca monezile vii de argint, în 
care hergheliile cailor de mare și popoarele 
peștilor ascultă chemarea Celui care le-a creat, El, 
care a prefăcut apa în vin la nunta din Cana, putea 
porunci pietrelor din adâncuri să se ridice și să 
hrănească mulțimile ce-i așteptau la țărm, El, cu a 
Cărui putere Stânca s-a crăpat izvorând deșertului 
apă, adică Viață, El, Care a înmulțit pâinea și peștii 
dând flămânzilor hrană. Una este să ți se 
vorbească despre Dumnezeu și alta este să îți 
vorbească Dumnezeu Însuși despre împărăția 
cerurilor. 

Petru avea familie, știa ce e greul, câmpul pe 
care-l ara cu forțe împuținate era marea. 

Marea îi era soră, marea îi era mamă, marea îi 
era prilej de îndurerare, cu ea lupta smulgându-i 
hrană, îi știa tăria, o respecta, îi cunoștea 
anotimpurile, anii, îndărătnicia, îi știa plânsul, 
zbuciumul, marea îi era cetate. Când Petru curăță 
mrejele corăbiei, el e soldatul care curăță arma cu 
care stă de strajă păcii, e călugărul ce adaugă ulei 
în candelă și schimbă cărbunele și tămâia din 
cădelniță, e morarul care curăță de păianjeni 
pietrele cu care făinează grâul, ochiurile de 
plasmă, prapurul ferestrelor duhovnicești, curăță 
sita cu care va aduce la lumină hrana și va 
însănătoși adâncurile nespovedite ale mării și 
pustiurile neumblate ale sufletului.  

Hristos a umplut corăbiile cu proviziile vieții 
veșnice, mirodeniile împărăției cerești, El a dat 
hrană celor din corabie și, mai ales, celor de la 
țărm care-i așteptau flămânzi. Nu spre îmbogățire, 
ci spre dăruire celor ce n-au. Dumnezeu întâi 
cercetează să vadă dacă și după multe încercări ne 

va găsi spălând cămașa sufletului și curățând 
năvoadele cugetului nostru de taină, ne trimite 
apoi Cuvântul laolaltă cu așteptarea, ne pune 
înainte auzul glăsuitor și văzător al celor de 
deasupra vederii, ne înalță gândul, nu ne hrănește 
de dragul lutului, ci de dragul duhului, ne duce în 
larg, la răscrucea apelor de unde corabia vieții 
urcă spre cer, navigând dinspre ape spre nori, 
acolo unde la orizont cerul primește iertare cu 
buze de lacrimi de pe pământ, acolo unde stelele 
sunt solzi, iar ochii peștilor se ascund după aripile 
de serafim ale valurilor, iar norii își clătesc fața în 
apa neîncepută și ziua și noaptea trec prin 
clepsidra unde soarele și luna sunt timp de aur și 
argint topit împreună în cununa Dumnezeului fără 
de ani, care a trecut prin timp, fiind dincolo de el. 

Pentru Dumnezeu, peștii s-au jertfit spre 
hrană mult folositoare, iar Petru îl urmează pe 
Hristos care desfăcuse marea precum o pungă cu 
galbeni, generos oferită de fiul de împărat ceresc 
săracilor pământului, învățătorul în ochii Căruia se 
întâlneau pământul, cerul și apele. 

În plasele de pești se aflau amestecate cu alge, 
inimi de martiri și coroanele împărățiilor lumii 
nisip devenit aur pentru o clipă și pulberi de nisip 
în vremuri, pești –hrana din pântecul mării, 
fântănile secate ale filosofiei, corăbii ce porniseră 
să cucerească lumea, corăbiile pustiului întoarse 
de la pieire, era acolo tezaurul văzut pus la masa 
neamurilor să vină la ospățul celor săraci, în care 
cel mai mare e cel care se jertfește cel mai mult, 
care nu oprește nimic pentru sine. In apa aceea, a 
fost nu o nadă a florilor, ci a sufletului, care 
crezându-se nemărginit în lipsa lui Dumnezeu, 
urla a pustiu și pornise de nenumărate ori în 
căutarea Lui, iar văzând acum cum marea stârpită 
înflorește sub ochii lor încercănați de nesomn și 
grei de frumusețea Cuvântului. Mreaja minții lor 
devenise fosforescentă, căci și creierul o strâns 
laolaltă de membranele ce-l învelesc precum 
țărmul împrejmuie lacurile, mările și oceanele. 
Creierul însuși fusese prins în mreaja învățăturii 
de la răsărit. Întâlniseră sensul. Acolo în larg unde 
pământul nu are drumuri lămurite, în fața 
cufărului descuiat al apei, temnicerul ei, pescarul, 
el însuși prizonier al înlargurilor avea să simtă 
eliberarea, Hristos nu înmulțise aurul, luxul, ci 
prelungise Viața.  

Petru se conectase la o lumină ce nu mai 
aștepta răsăritul, era Ziua însăși. Cu adevărat, 
Petru n-a mai atins de atunci țărmul, el a fost 
piatra plutitoare devenită lemn crucificat după 
Crucea lui Hristos pe care s-a clădit corabia 
Bisericii, piatra transformată-n corabie care 
navighează prin vremuri, căci corabia lui fusese 
amvonul de unde Hristos vorbise lumii, pentru ca 
să nu fie înecată în potopul demonic al vremurilor 
și nici prinsă în mrejele iadului. Hristos care 
cunoștea firea naturii și a omului, a scos din matcă 
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marea ca să scoată din matcă gândirea 
pământească, le-a arătat puterea milostivirii. 

Acolo unde omul căuta din obișnuință, din 
îndărătnicie, din orbire, din faptul că nu mai avea 
unde să se ducă, Hristos a dezlegat limba mării și 
rodul ei. Milostivirea care copleșește totul a fost în 
acel moment, de aceea Petru a avut un moment 
sublim de pocăință, de înfiorare. Petru a văzut nu 
doar pești, ci poate mulțimea sufletelor celor 
pierduți, copleșiți de iad așteptând în larg 
mântuirea, căutând lumina. A avut un moment de 
îngrozire căci era mai mult decât pescuire, era 
răscumpărare, că în mreje se luptau viața cu 
neantul, foamea de veșnicie. Bogăția de pești din 
jurul corăbiei și în jur marea stearpă, secată de 
rod, cu căutări în van, însă fiecare om are o șansă 
la mântuire și libertate. Petru a înțeles că era 
dincolo de încercările vieții, în simplitatea lui știa 
că acum duce la țărm corăbii de pește și că va duce 
spre cer cascadă de corăbii cu suflete mai târziu. 

Hristos i-a vorbit lui Petru cu argumentul 
suprem, în limba pe care o cunoștea cel mai bine, 

i-a dat răspunsul binecuvântării la întrebarea dacă 
există ceva mai profund decât marea: marea 
sufletului omenesc, că există un adânc al 
cunoașterii mai profund decât abisul apelor, că 
soarele dumnezeiesc al conștiinței e mai frumos 
decât răsăritul soarelui din cupa neagră a mării, și 
că există ceva mai presus de datorie: jertfa. Din 
milostenie și iubire. A dărui, nefiind dator, a 
bucura cu darul păcii viața, a deschide uși 
pecetluite și zapisul adâncurilor cu un cuvânt din 
ascultare față de cer, a cărui putere a făcut ca 
plasele pescarilor să fie nu strânsura prinsorii, ci o 
poartă de intrare în împărăția veșnică a sufletelor. 
Petru a fost zdruncinat, smuls din tot ce știa 
despre viață, reperele lumii lui se deznodaseră și 
ancora ruginită a inimi a prins a înmuguri în 
lumina iubirii Fiului lui Dumnezeu, s-a lăsat prins 
de bunăvoie și pescar binecuvântat s-a făcut, 
prelungire a mâinilor lui Hristos, lucrătoare în 
lume 

 

 

 Toteme,  acuarele pe carton, 1976 
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Liliana POPA 
 

La Pulce 
 

a Pulce de Georges 
Feydeau în regia lui 
Horațiu Mălăele de la 

Teatrul de Comedie este un 
spectacolul ce trebuie văzut ! 
Spectatorii au rîs da Capo al 
Fine. Piesa respectă rigorile 
comediei Commediei dellʹ Arte, 
este un comic de situație, de 
limbaj, dar mai ales de 
moravuri. 

O dramoletă, o dramă scurtă, 
o melodramă aparent siropoasă 
dar bine construită. 

Personajele îmbrăcate în 
costumele anului 1907, anul 
publicării piesei, au amprentă 
mălăiesciană, îl simți pe regizor 
la fiecare pas, în fiecare 
interpretare, mai puțin în cea a 
lui Ștefan Bănică. 

Horațiu Mălăiele a jucat el 
însuși protagonistul în Puricele 
de acum cîțiva ani jucat la 
Teatrul Nottara, unde a semnat 
și regia. 

La Teatrul de Comedie în 
distributie: Bogdan Ghițulescu, 
Domnita Iscru, Rădița Roșu, 
Ruxandra Grecu, Bogdan Cotleţ, 
Gheorghe Dănilă, Delia 
Seceleanu, Dan Radulescu, 
Bogdan Mălăele, Şerban 

Georgevici, Gelu Nițu, Alexandru 
Bogdan, George Ivaşcu, Valentin 
Teodosiu, Teodora Stanciu, 
Gabriela Popescu, Emilia 
Popescu, Ștefan Bănică, Victoria 
Găitan. 

Spectacolul LA PULCE în 
regia lui Horațiu Mălăele are 
structura unei reprezentații de 
Commedia dellʹ Arte, reușind să 
provoace râsul sănătos dar și 
contrarierea spectatorului, ca 
rezultat al ambivalenței fiecărui 
personaj devenit, pe rând, când 
farsor, când păcălit. 

*** 
Commedia dell'arte , conform 

originalului din italiană, 
însemnând "comedia artiștilor / 
breslei artiștilor", este o formă a 
teatrului de improvizaţie, ale 
cărei origini se găsesc în Italia 
secolului al 16-lea, care a ajuns 
la un anumit apogeu al 
popularității sale un secol mai 
târziu, fiind practicată până în 
ziua de astăzi. Spectacolele 
perioadei de început erau în 
majoritatea lor lipsite de vreun 
text scris, se desfășurau în aer 
liber cu foarte puține decoruri. 
Spectacolele erau gratuite, dar 
se bazau pe donațiile 

spectatorilor. Trupele constau, 
de obicei, din zece actori 
Răspândit rapid în întreaga 
Europă, genul era cunoscut în 
afara Italiei sub numele de 
"comedie italiană". 

Simbolul Arlechino 
Fenomen singular în istoria 

teatrului, ale cărui coordonate 
cronologice s-au pierdut sau nu 
s-au descoperit încă, în pofida 
minuțioaselor documente scoa-
se la iveală de numeroase 
lucrări de referință, commedia 
dell’arte este încă o apariție 
tulburătoare, irepetabilă până 
acum și foarte sigur de aici 
înainte. Commedia dell’arte –
textul- citită astăzi la rece , cu un 
ochi de simplu observator al 
fondului unui text de idei, pare 
searbădă, înghețată convențio-
nal- mai ales după ce subiectele 
ne-au devenit atât de cunoscute 
datorită unor condeie celebre: 
Shakespeare,Moliere, Cervantes, 
Vega etc. Benedetto Croce în 
studiul său “În jurul commediei 
dell’arte” nu vede în ea decât 
caracterul schematic, imboldul 
bufonesc, atracția erotică între 
actor și actriță etc. 

Spectacolul improvizat-
commedia dell’arte pornește și 
se fixează ca formă teatrală 
politică și socială, creație a 
burgheziei în ascensiune, de-
terminând o adevărată revolu-
ție în teatru. Odată cu ea apar 
personaje din noile medii 
sociale-negustori, țărani, cu 
noile relații ce se stabilesc 
între clase și pături sociale, cu 
o iubire de libertate națională 
și individuală în care atât 
reacția împotriva opreliștilor 
biseri-cești cât și atitudinea 
poporului în fața cuceritorului 
spaniol sunt răspicat expri-
mate. 

 

L 
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Ileana COSTEA  
California, S.U.A. 
 

Cioran dezvăluit mie și, 
sunt sigură, multora... 
Al XXVII-lea Colocviu „Emil Cioran”, Rășinari, Județul Sibiu, 
13 - 14 noiembrie 2021 
 

m avut norocul să fiu invitată la acest 
Colocviu Emil Cioran, căci adesea, trăind 
departe de țară, și destul de la celălalt 

capăt al lumii, unde mă aflu de aproape o jumătate 
de secol (incredibil!), în Los Angeles, California, 
deseori evenimente ce au loc în România, mie și 
multora ca mine, ne scapă… neaflând despre ele, 
decât după. Și dacă, chiar și atunci! Consider că e 
păcat, căci unele, ca acest eveniment, care a fost o 
adevărată încântare, sunt bine organizate, de 
înaltă ținută științifică și au un caracter românesc 
autentic, greu de realizat în afara granițelor. 
 

La masa de prezidiu: dl primar ing. Bogdan Bucur și conf. univ. Anca Sîrghie. 

 
E așa de frumos că savantului nostru i se 

aduce anual un omagiu la Rășinari, comuna lui 
natală, căci aceasta reprezintă pentru mine 
convingerea aprecierii lui de către conaționalii 
mei din România. În fond, eu cunoșteam doar cât 
de nemaipomenit de apreciat, stimat și mereu 
prezent și în zilele noastre este românul Emil 

Cioran la Paris. Am citit multe articole în ziare și 
reviste din Franța care susțineau că Emil Cioran 
scria în franceză mai bine decât cel mai talentat 
scriitor de-al lor.  Cioran ajunsese membru în 
prestigioasa Academie Franceză, în care este 
foarte greu de pătruns chiar de personalități 
franceze.  

În repetate rânduri, am dat de citate din 
Cioran la expoziții, la evenimente, adesea chiar în 
locuri unde nici nu mă așteptam. Mi-amintesc de 
panoul mare cu un lung citat din Cioran pe rampa 
de intrare la un târg-expoziție de decorație 
interioară modernă, ținut în superba clădire 
Grand Palais din Paris. Cioran și decor de 
interioare... Iată că da! Și, în spiritul negativist, cu 
un subtil sens de umor, Cioran trăiește și azi în 
capitala Franței, orașul despre care el spunea 
(parafrazez ): „E singurul oraș în care trebuie trăit. 
Și în el este atât de ușor să te ratezi.” A se analiza 
definiția expresiei… „a nu ajunge bogat?” Căci într-
adevăr pâinea o punea pe masă partenera lui, 
Simone Boué, predând la o școală, și nu filozoful 
nostru super apreciat de intelectualitatea 
franceză. Aceasta este poate o dovadă a 
contradicțiilor pe care la găsim în opera și la omul 
Cioran, așa cum se află ele și în realitatea vieții. 

Și da, am fost fericită să particip la Colocviul 
internațional Cioran 2021, acest adevărat “regal” 
pentru mai multe motive. Pe de o parte,  pentru că 
tema era Cioran, pe care mi-a fost dat să îl 
întâlnesc în 1972, anul când am fugit din România 
comunistă. Și alta, pentru că el este unul dintre cei 
trei stâlpi ai culturii noastre pentru care am o 
apreciere infinită (poate știți poza lor din mica 
piață Furstenberg de la Paris; erau buni prieteni): 
Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionesco, pe 
care și eu i-am întâlnit la Paris sau în SUA, dar 
mult prea scurt. Pe Cioran l-am întâlnit într-un 
parc din Paris, când mă aflăm cu câțiva colegi ai 
celui ce-mi va deveni soț, Nicolas V. Costea, 
profesor universitar de hematologie-oncologie, el 
venind în vizită în Franța din Los Angeles, iar eu 
proaspăt refugiată. „Și prietenii lui Nic au venit cu 
Emil Cioran. Cu ce m-am ales din Cioran atunci 

A 
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(timpul întâlnirii fiind foarte limitat, eu prea 
preocupată de problemele aparent insurmontabile 
ale emigrării și nefiind în domeniul umanistic) a 
fost impresia prezenței lui blânde, retrase, de om 
firav și de o umilitate ce m-a consternat pentru cât 
de important știam că este. A vorbit puțin și cu 
veselie în ton. Despre ce? Nu-mi aduc aminte. 
Părea și mai mic de statură decât probabil era, 
alături de înalta lui parteneră de viață Simone  
Boué. Mai știu că m-a impresionat strălucirea din 
ochii lui de sub sprâncenele proeminente care-i 
făceau figura atât de expresivă și specială. Am 
cumpărat apoi cărți de Cioran și am încercat să îl 
citesc. Dar mi s-a părut greu de digerat și 
complicat, foarte complicat cum gândește, cum 
scrie. Deci Cioran îmi rămăsese neînțeles. 

 
Și ce a însemnat acest colocviu pentru mine a 

fost în primul rând că mi l-a dezvăluit pe Cioran, 
m-a făcut să înțeleg atât de multe, mi l-a înfățișat 
cum nici nu mă așteptam că s-ar fi putut întâmpla. 
Prezentatorii au fost unul și unul (meritul 
organizatorilor, dar și faptul că există astfel de 
oameni de excepție în România). Au fost aleși 
cercetători și profesori care aveau o înțelegere 
profundă a gândirii cioraniene și ale căror 
prezentări au fost la cel mai înalt nivel academic. O 
să-mi permit doar să înșir aici lunga lor listă, căci 
un reportaj mai cuprinzător a fost scris de dna 
prof.dr. Maria- Daniela Pănăzan. Iată lista în 
ordinea în care s-au ținut prezentările: Prof. Dr. 
Ioan Radu Văcărescu (Sibiu), Conf. Univ. Dr. Marin 
Diaconu (București), Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie 
(Sibiu), Dr. Marius Dobre (Cercetător Științific 1, la 
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin 
Rădulescu Motru" al Academiei Române, 
București), Dr. Titus Lateș (Cercetător Științific 2, 
la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin 
Rădulescu Motru" al Academiei Române, 
București), Mariana Pândaru Bârgău (Deva),  
Paula Romanescu (București), Vlad Bilevsky (de la 
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin 
Rădulescu Motru" al Academiei Române, 
București), Claudia Voiculescu masterandă din 
București, profesoara Antonia Bodea din Cluj-
Napoca, Ioan Stopița, redactorul revistei 
“Rapsodia” din Sibiu, Simona Modreanu, prof. 
univ. la Universitatea “Al.  Ioan Cuza” din Iași, cu 
un palmares deosebit în cercetarea lui Cioran, 
prof. dr. Ada Stuparu de la Craiova. De departe, 
tocmai din Buenos Aires, Argentina, a trimis un 
eseu și versuri originale dedicate lui Cioran o 
prietenă unică în felul ei, Alina Diaconu, 
scriitoarea care a avut favoarea de a i se oferi 
pentru prima dată Premiul Emil Cioran-2019, o 
tradiție a Filialei Sibiu a USR, care va continua. Nu 
voi avea pretenția, oricum, să enumăr pe toți cei 
18 comunicanți. 

Și nu voi discuta ce a spus fiecare, ci ce mi-au 
dăruit cu toții mie. Este pentru prima dată când 
am simțit că îl înțeleg pe Cioran. Îi înțeleg gândirea 
și atitudinea necredincioasă ( în punctul în care 
mama lui nu voia să-i ajungă spusele la urechile 
tatălui său, preot) dar, în fond,  profund 
credincios, cum a demonstrat, între alții, conf. 
univ. Constantin Necula de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Sibiu. Preocupându-mă 
ideea de Dumnezeu, m-am întrebat mereu: “A fost 
sau nu a fost credincios Cioran?”. Și acum i-am 
înțeles și profunzimea și, dacă îmi pot permite să 
spun, alambicarea nostalgiei ce a planat deasupra 
lui toți anii aceștia de trăit departe de țară. S-au 
spus multe lucruri la un înalt nivel intelectual, dar 
toate de o claritate ce le-a făcut să fie pe înțelesul 
tuturor și a căror prezentare entuziastă a stârnit, 
sunt sigură, emoție întregii  audiențe. De la 
aspectele importante ale gândirii și scrierilor lui 
Cioran, la unele mai tematice, ca “Cioran și 
Eminescu”, idee tratată atât de neașteptat de Ioan 
Radu Văcărescu, sau chiar clarificări de detalii 
cum a fost lămurirea relației dintre Cioran și 
Blaga, așa de frumos prezentată de dna Sîrghie pe 
baza unor documente necunoscute de noi. 

Toți prezentatorii, fără excepție, erau dintre 
cei care l-au studiat, au scris, l-au analizat pe 
Cioran. Au venit fiecare cu un aspect anume, 
relevând ceva deosebit. Varietatea aspectelor 
discutate la colocviu a fost și ea impresionantă. 
Dna conf.  Anca Sîrghie, care a moderat așa de 
minunat colocviul de anul acesta (împreună cu dl 
Marius Dobre de la București) a îngrijit împreună 
cu profesor univ. Marin Diaconu în anul 2012 o 
carte în care a publicat într-un întreg capitol 
interviuri cu fratele apropiat al lui Emil Cioran, 
Aurel. Volumul respectiv se intitulează atât de 
inspirat “Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor”. 
Dânsa a avut ocazia să vorbească și cu soția 
acestuia despre vizita cuplului la Paris, după o 
lungă perioadă (40 ani), de imposibilitate de 
comunicare directă, ci doar prin telefon sau 
scrisori. Atunci Emil i-a întâmpinat în Gara de Est 
a Parisului și a exclamat văzând cele 3 
geamantane cu care sosiseră ei de la Sibiu: ”Au 
venit orientalii!” Deci Dna Sîrghie a avut ocazia să 
fie aproape de familia lui Aurel Cioran și a putut 
căpăta o înțelegere a omului și filozofului parizian 
„din interior”. 

 
Și iată, că acest colocviu mi-a mai adus mie 

încă două lucruri grozave. E pentru prima dată 
când într-adevăr am înțeles textele lui Cioran la 
care s-a făcut referire. Mi s-au părut atât de clare 
și firești, lecturate atât de nedramatic, de natural, 
de nuanțat de cunoscutul actor Emil Cătălin 
Neghină de la  Teatrul Național “Radu Stanca” din 
Sibiu. O delectare să-l asculți! 
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Și tristețea continuă a lui Cioran, cu 
adâncimea și întortocherile ei, mi-a fost lămurită. 
Concluzia este că Emil Cioran, de fapt, era profund 
creștin, în ciuda felului în care își exprimă 
necredința. La acest colocviu mi-a fost dezvăluită 
tulburarea lui continuă. Și tot timpul acestui 
colocviu senzația mea a fost: Ce bine spus, ce clar, 
în fine înțeleg! 

M-a tulburat și momentul de reculegere cerut 
de dna Anca Sîrghie (o moderatoare desăvârșită 
anul acesta, cum probabil a fost și la colocviul din 
2019) pentru Doru Dinu Glăvan, Președintele 
Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România, cel 
care trebuia, care dorise cu tot dinadinsul să fie 
prezent la colocviu  de la Rășinari. Și m-a afectat 
personal faptul că Doru Dinu Glăvan  a plecat 
dintre noi brusc, doborât de covid, câteva zile 
după ce l-am cunoscut (online) prin intermediul 
dlui Alexandru Cetățeanu, director al ASRAN din 
Montreal (Canada). De fapt dl Cetățeanu, aflat în 
Londra în drum spre casă, a fost invitat să 
adreseze câteva cuvinte participanților atât la 
deschiderea cât și la încheierea colocviului de la 
Rășinari. Domnia sa a evocat și personalitatea 
bunului său prieten plecat la Domnul, apreciatul 
jurnalist Doru Dinu Glăvan. 

Deci, să nu uităm că suntem încă sub pericolul 
pandemiei și faptul că acest colocviu s-a ținut la 
fața locului, în sala primăriei din Rășinari, ce 
poartă numele „Emil Cioran”, este și el unul demn 
de admirat. 

E ciudat, dar atât de adevărat, că orice 
dezastru integrează și ceva foarte bun. În acest 
mod, pandemia a dus lumea la folosirea 
comunicării la distanță pe scară largă. Ei bine,  nu 
e minunat că eu, locuind în Los Angeles, neputând 
să călătoresc sub sabia virusului acesta nemilos, 
am fost alaltăieri, sâmbătă, 13 noiembrie 2021 la 
Rășinari? Îmi amintesc acea regiune atât de 
frumoasă a României, de unde cunosc bine Sibiul, 
pentru că acolo, ca studentă la Arhitectură, am 
petrecut două săptămâni făcând relevee unor case 
din oraș. 

Evident că simt nevoia să-l felicit pe primarul 
Bogdan Bucur pentru sprijinul plin de căldură pe 
care l-a dat și anul acesta (căci a făcut la fel și în 
toate edițiile precedente, din câte mi s-a spus), cât 
și celor de la Uniunea Scriitorilor din România, 
Filiala Sibiu, și din Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România, care ar fi trebuit să fie 
reprezentată la Rășinari de președintele Doru 
Dinu Glăvan. 

Și da, emoționantă a fost începerea colocviului 
cu o slujbă în memoria credinciosului Emil Cioran 
în Biserica „Sfânta Treime” din Rășinari, modernă 
pe dinafară după ultima restaurare,  dar atât de 
frumos pictată în interior, în stil tradițional. O 

biserică cu însemnătate dublă, una că se află în 
Rășinari, locul de baștină a lui Emil Cioran, cât și a 
lui Octavian Goga, dar și prin faptul că este lăcașul 
unde a săvârșit slujbe arhierești și a prezidat 
întruniri ale fruntașilor ardeleni Mitropolitul 
Andrei Șaguna, care are alături un monumental 
mausoleu. 

Colocviul s-a încheiat cu filmul, prezentat 
online, realizat de actori ai Teatrului “Aureliu 
Manea” din Turda  (a cărui faima a ajuns și la 
românii din SUA), “Exerciții de admirație Emil 
Cioran.” Și așa, participanții au făcut o plimbare 
prin Rășinari, printre frumoasele lui case și 
străduțe. S-au oprit în fața casei unde s-a născut și 
a copilărit filozoful (și despre care cu jenă trebuie 
să spun că nu este în niciun Youtube pe Internet, 
în afară unei „nunți” – spectaculoase prin 
costumele ei tradiționale ce a trecut prin față casei 
lui și unul unde un muncitor curăță de buruieni și 
noroi în valea Ștezei, ce salută în trecere casa lui 
Cioran). Sper că acest reușit film artistic, cu 
important caracter documentar, va ajunge curând 
pe Youtube spre a încânta o audiență largă. 

Sigur, am regretat că, asistând la eveniment 
online, de la mare distanță, nu am putut gusta din 
inspirata excursie „Pe urmele lui Cioran și Noica” 
de la Păltiniș și Șanta unde participanții la fața 
locului au petrecut împreună (ținând distanța 
socială ) ziua de duminică, 14 noiembrie 2021. 

La deschiderea colocviului, s-au făcut trei 
cadouri frumoase.  Menționez „cadoul” pentru 
Anca Sîrghie, oferit de Ioan Radu Văcărescu, 
președintele Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Sibiu, care i-a decernat Premiul „Emil 
Cioran” 2021 „pentru întreaga operă literară și 
publicistică”. Apoi,  două cadouri, creații ale unor 
artiști cunoscuți, dăruite primarului ing. Bogdan 
Bucur. O emoție generală a provocat un tablou cu 
portretul lui Emil Cioran, pictat de Adina 
Romanescu, gest pentru care recunoscutei artiste 
din București i s-a oferit o Diplomă de excelență. 
Pe dată, alături de steagul românesc, i s-a găsit 
tabloului cel mai potrivit loc, așa că întregul 
eveniment s-a desfășurat sub pavăza lui Emil 
Cioran însuși. Sosită din capitală, profesoara Doina 
Boantă, care are rădăcini în acest sat, a oferit 
domnului primar un elegant album de artă, 
publicat de fratele dânsei, Dan Băncilă, al cărui 
bunic era rășinărean. 

Cred însă, că cel mai minunat cadou este cel 
făcut lui Emil Cioran însuși, prin modul 
excepțional în care acest al XXVII-lea Colocviu l-a 
onorat. Sunt sigură că de acolo, de sus, de unde ne 
privește, Emil Cioran se simte împăcat că este 
onorat la Rășinari, deci chiar în locul unde el „a 
trăit raiul pe pământ”, așa cum nicăieri și nicicând 
mai apoi nu i s-a mai întâmplat. 
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Dublǎ lansare de carte   

în cadrul evenimentului  GALA ARTELOR-ediția a 

2-a Montreal, 29 august 2021  
 

n cadrul primei pǎrți a evenimentului 
GALA ARTELOR LA CEAS ANIVERSAR -
ediția a 2-a din 29 august 

2021,eveniment  organizat de editura Globart 
Universum  din Montreal cu ocazia aniversării 
revistei ''Poezii pentru sufletul meu'', au avut loc 
trei lansǎri de carte, trei din titlurile cărtilor  
publicate de editura Globart 
Universum: antologia Universum  in 5 volume si 
douǎ volume ale  autoarei Mihaela CD şi anume  
volumul de aforisme ''Uneori elefanții 
zboară/Sometimes elephants are flying''  ediție 
bilingvǎ, 250 pagini color,   publicatǎ la editura 
Globart Universum, Montreal în decembrie 2020   
 şi  volumul de poezii  pentru suflet '' Paşi de 
catifea'', 250 pagini color, publicatǎ la editura 
Globart Universum, Montreal  în august 2021.   

Prezentatoarea Galei Artelor, doamna Edviga Iordachi a fǎcut o 
scurtă prezentare a scriitoarei Mihaela CD, citând şi câteva 
pasaje  ale diverşilor critici, scriitori, jurnalişti  care au  scris  
cronici şi recenzii  pe marginea  acestor cǎrți: 

  

,,Despre  scrierile sale au fost publicate peste 
35 de recenzii şi cronici literare. Am sǎ vǎ citesc 
câte o micǎ frazǎ din  ceea ce critica literarǎ spune 
despre Mihaela CD  şi scrierile sale:   

Criticul literar,   doamna Violeta Butnariu  
din Germania  spune : ''Mihaela CD  scrie 
încântător indiferent de tema abordată şi confirmă 
în fiecare volum ce apare. '' 

 Doamna Profesor Aurelia Rînjea  membru 
al Uniunii mondiale a poeților , critic literar, 
spune despre Mihaela CD : ''Un om minunat, o 
poetă pe măsură, care într-o rezonanţă cu poeţii 
lumii şi cu cititorii, ridică din Poezie un Templu.'' 
 

Domnul profesorul ''VICTOR MANOLE 
spune despre cartea '' Paşi de catifea'':''Dacă ai 
privilegiul să citeşti volumul Paşi de catifea scris de 
poeta Mihaela CD, vei observa că harul poetei 
poartă cititorii emoţional şi estetic pe treptele şi 
versurile unei anevoioase game şi ca sufletul poetei 
nu are hotare, iubite cititorule, pentru că poeta 
scrie din suflet pentru suflet, se îngemănează cu 
natura, cu lumina, şi se înveleşte cu seninul, cu 
muzicalitatea interioară şi ingenioasa expresie 
poetică, ce-i confirmă valoric starea de volum de 
poezie pentru suflet.După ce citeşti cartea ai un 
sentiment de regret că s-a terminat aşa de repede 
fiindcă lirismul o caracterizează şi îi conferă lauri 
binemeritaţi, deoarece cartea Paşi de catifea este o 
capodoperă literară a poetei Mihaela CD. Demersul 
său poetic confirmă adevărul potrivit căruia 
cuvântul poetului arde cu veghe de stea ce trebuie 
aşezat lângă suflet şi privit cu dor, volumul este un 
spectacol viu unde visele sunt, trăiesc şi rămân 
întotdeauna, iar dacă ai pierdut cartea Paşi de 
catifea, n-ai trăit!'' 

 

I 
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In prefața  cǎrții ''Paşi de Catifea'', 
Preşedintele  Ligii Scriitorilor Români , 
academicianul   Al Florin Ţene   o numeşte pe 
Mihaela CD ''Doamna Literaturii Române de pe 
Mapamond'' şi spune despre aceasta: 
''Romantismul poetei e un semn al cosmicităţii, o 
expresie veche românească a cumpenei lumilor de 
sus şi de jos şi exemplaritatea unei umanităţi al 
cărei letopiseţ e întocmit din efigii. '' 

 

 
Dupǎ îndelungi aplauze binemeritate, doamna 

Edviga Iordachi  l-a invitat pe  realizatorul 
emisiunii  radio Ora Românească, jurnalistul 
Adrian Ardelean  sǎ recite una dintre poeziile 
autoarei Mihaela CD  prezente in cartea Paşi de 
catifea , poezia: ''Acolo-i țara unde suntem noi''.  
 

 
Acolo-i țara, unde 

suntem  noi!  
 
 

Cu noi o purtǎm, țara ni-i-n suflet  
Plecat-am şi-am luat țara cu noi 
Ni-i incrustat pe-al inimii pamflet 
Acolo-i țara,  unde suntem noi! 
 
Ne curge-n vine sângele român 
Oriunde-n lume paşii ne poartǎ 
Aer respirǎm cu român plǎmân 
Cǎ nația, ni-i sculptatǎ-n soartǎ! 
 
Pâine mai dulce ori mai amarǎ 
Am inghițit trǎind în depǎrtǎri  
Şi-n suflete ne-mpurpurǎ o țarǎ 
Şi-un tricolor pudrat de sǎrutǎri  
 

Şi n-am uitat dulcele nostru grai 
Care rǎsunǎ şi-n soare şi-n ploi 
In noi trǎieşte, român colț de rai 
Acolo-i țara, unde suntem noi! 

 
 

In cuvântul său doamna  Ioana Poenaru, 
jurnalist,  a vorbit despre cartea ''Uneori elefanții 
zboară'':  

''In  plinǎ pandemie scriitoarea Mihaela CD , s-
a gândit sǎ-şi  ajute cititorii  sǎ treacǎ cele mai 
dificile momente  ale vieții  printr-o carte  
proaspǎtǎ plinǎ de culoare şi pozitivism. Astfel in 
luna decembrie 2020, se naşte la  editura Globart 
Universum  cartea bilingvǎ  Uneori elefanții 
zboarǎ/Sometimes elephnats are flying o  
culegere de  reflecții şi enunțuri motivaționale în 
care scriitoarea ne oferǎ unele  din secretele  
succesului  sǎu, atitudinea pozitivǎ, spiritul de 
invingǎtor, ambiția, curajul şi perseverența. 

''Orice ai vrea sǎ faci , niciodatǎ nu e prea 
târziu!'' aşa îşi începe cartea   scriitoarea Mihaela 
CD. 

Autoarea  a ales un titlu extrem de sugestiv 
pentru cartea sa, sugerând cǎ nimic nu este 
imposibil...''Totul porneşte în viațǎ  de la un vis 
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şi orice vis poate deveni realitate atunci când îți 
doreşti  cu adevǎrat, ''Da, uneori elefanții 
zboarǎ! Elefanții zboarǎ dacǎ vrei tu ! Lucrurile 
cele mai imposibile sunt posibile! Diferența  
este datǎ de atitudinea ta!''  

 
''Recunoaşterea nu vine din ceea ce vrei sǎ 

faci  ci din ceea ce faci efectiv sau ce ai fǎcut 
deja!'' ''Cǎrțile  nu se scriu singure! Autorul este  
cel care le creeazǎ, deci atunci  cand îți place o 
carte, îți place de fapt un autor''   acestea sunt 
doar cateva  citate din cartea  scriitoarei Mihaela 
CD ,'' Uneori elefanții zboarǎ''   o carte 
extraordinarǎ  de reflecții şi enunțuri 
motivaționale  publicatǎ la editura Globart  

 
 
Universum, Montreal  în decembrie 2020.Voi 

da citire  cuvintelor Profesorului Victor Manole, 
membru  al  Ligii Scriitorilor din România care 
scrie in ''Cuvânt înainte'':  

 
''... Aflată în plină afirmare şi evoluţie artistică 

scriitoarea Mihaela CD este o voce românească de 
azi, o persoană cu un mod sensibil de a simţi şi de a 
transmite cititorului o tainică vibraţie a spaţiului şi 
a clipei din prezent pentru viitor.Scriitoarea este 
omul dorului, omul dragostei, respiră prin scris 
lăsând pe albul foii cele mai alese cuvinte, cu 
speranţa în ziua de mâine că aceste cuvinte vor 
prinde rădăcini, tulpini cu flori, frunze de dor ale 
iubirii de neam, de glie şi de limbă. 

 
 Talentul şi inspiraţia scriitoarei Mihaela CD va 

rodi fructe prin scrieri de calitate. Scriitoarea 
Mihaela CD ştie să scrie, ştie să răscolească, să 
simtă, să gândească, este un om desăvârşit. În toate 
ipostazele, citindu-le şi analizându-le, observăm că 
scrierile sale reprezintă emblema omului care luptă 
şi învinge. Cuvintele ei uneori vin dintr-o 
scânteie,iar cine va dori să o descopere pe 
scriitoarea Mihaela CD se va descoperi pe sine. 

Scriitoarea Mihaela CD este un om puternic şi 
sensibil, care captează 

oamenii în minunatul univers al scrierilor sale, 
care sunt toate perle literare 

de o acurateţe deosebită. Cine nu mă crede pe 
mine va citi cărţile sale de excepţie, pline de nobleţe 
şi de emoţie. 

Scriitoarea Mihaela CD este un scriitor al 
adevărului în care se include talentul şi harul, ca 
necesitate vitală, ca aerul, la un loc cu cei mai 
valoroşi scriitori contemporani, care pune multă 
pasiune în tot ceea ce face şi care ştie să împrăştie 
pe deplin căldura sufletului prin cuvinte trăite, care 
devin balsam pe rănile vieţii. Ea înmoaie pana sa în 
cerneală cu arome ale sufletului său, pe care le 
aşază apoi în poezii şi aforisme. 

 

Distinsa doamnă scriitoare şi poetă Mihaela CD 
este o scânteie aprinsă pe altarul creaţiei 
nemuritoare şi o persoană de o rară modestie a 
omului inteligent  

Scriitoarea vine în faţa cititorului cu o noua 
carte Uneori elefanţii zboară, în care ne prezintă o 
colecţie extraordinară de reflecţii şi enunţuri 
motivaţionale sub formă de aforisme, adresată 
tuturor celor care vor crede în visele lor şi îi 
îndeamnă să fie puternici şi buni. 

Scriitoarea canadiană de origine română, prin 
prisma experienţelor de viaţă proprii, este convinsă 
că nimic nu este imposibil dacă îţi doreşti cu 
adevărat. Orice vis în viaţă poate deveni realitate, 
atunci când simţi şi vrei cu ardoare să-l realizezi, 
să-l desăvârşeşti. 

Aforismele dumneaei, sensibile, o înveşnicesc şi 
o înnobilează prin cuvânt. În scrierile dumneaei am 
descoperit forţa şi rostul, oglindite în toate 
capitolele. Pentru mine, scriitoarea rămâne o 
revelaţie, o bucurie şi o surpriză prolifică şi 
impresionantă. 

Cartea Uneori elefanţii zboară are valenţe 
reflexiv-meditative şi cred că această carte deschide 
larg şi sincer o fereastră către lume, către viaţă! 
Conţinutul cărţii în sine va juca un rol în viaţa 
oamenilor şi în convieţuirea dintre oameni 
deoarece dă valoare existenţei umane pentru 
prezent şi viitor.'' 

 
Prima parte a  continuat cu interpreți, muzicieni şi 
poeți  care au evoluat  in cadrul spectacolului,iar 
scriitoarea  Mihaela CD a recitat poezia Paşi de 
catifea, care dǎ şi titlul volumului de poezii  
lansat, iar interpreta Cǎtǎlina Miricǎ  a cântat 
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melodia ''Românii din lumea mare'' , o melodie 
în stil etno, veselǎ, pe versurile autoarei Mihaela 
CD, cu care a îmbiat oamenii sǎ se prindǎ rapid în 
horǎ şi sǎ danseze.  

 

Paşi de catifea 
 
Văd paşii tăi cum repezi au trecut 
Prin agonia frunzelor de toamnă 
S-au tot grăbit..., nu i-a durut... 
Că vine-o toamnă şi-apoi altă 
toamnă... 
 
Irepetabili zvelţii paşi de-atunci 
Ai vrea să-i chemi însă nu-i chip 
Trecut e timpul..., clipele adânci 
S-au şters... ca valul pe nisip... 
 
Căci timpul trece şi nu iartă 
Ce mult ai da să-l poţi opri 
Să poţi întoarce această soartă 
Şi bătrâneţea să o poţi întineri 
 
Şi a venit din nou o toamnă... 
Să vie încă multe după ea! 
Azi numeri frunzele ce te 
condamnă 
Să calci uşor...cu paşi de catifea... 

 
Senior editorul  Johnny Ciatloş Deak, în cuvântul 
sǎu  a  fǎcut un scurt  rezumat al  cǎrților ''Uneori  
elefanții zboarǎ''  şi ''Paşi de catifea'' şi  printr-o   
scurtǎ trecere în revistǎ a unor  fragmente de  
recenzii a subliniat specificul  fiecǎrei cǎrți .  
 
''Ați ascultat prezentǎri despre cele douǎ  cǎrti  
absolut minunate ale autoarei Mihaela  CD : 

''Paşi de catifea'' despre care profesorul 
''VICTOR MANOLE spune: ''Cântecele cu adiere 
lină a versurilor poetei aflate sub semnul candorii 
pline de substanţă, înfloresc în puterea de frumos a 
poetei care se dăruie sufleteşte plină de farmec şi 
magie copleşitoare în volumul său Paşi de catifea. 
Asistăm la un aplomb de versuri ce-ţi umple sufletul 
şi ca nişte triluri de pasăre formează un madrigal 
liric.'' 
 
  si CARTEA  ''Uneori elefanții zboarǎ''  despre 
care  jurnalistul si cronicarul Vasile Bele 
spunea '' Sunt bucuros și mă simt mai bogat – 
sufletește, moral, spiritual… Chiar sunt bogat. Acest 
volum, prin valoarea sa, este un adevărat manual 
despre viață. Un manual pentru disciplina – 
Dirigenție. Lecții de viață. Un volum ce cuprinde 
norme și reguli de conduită morală.Felicitări! ''  

  
Programul serii la GALA ARTELOR a continuat cu 
Gala Laureaților, cu muzicǎ şi dans, momentul  
tortului  aniversar, poza de grup şi voie bunǎ!  
 
Printre pahare de şampanie, flori, zâmbete, 
autografe şi ropote de aplauze  am zǎrit şi doi ochi 
negri in care înmugureau lacrimi de emoție şi 
bucurie, ochii plini de recunoştințǎ  ai autoarei 
Mihaela CD. 
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Adrian MUNTEANU 

 
Cercul literar 19 la Brașov 

40 de ani de la înființare 
  

n 1975 eram angajat ca instructor-metodist 
la Casa Municipală de Cultură Brașov, 
instituție care poartă azi numele de Centrul 

Cultural Reduta. În anul 1981, pe lângă atribuțiile 
principale de conducere a sectorului teatru al 
instituției, cu formații în limba română, maghiară 
și germană, cu spectacole de poezie, montaje 
literare și teatru poetic, am avut ideea de a înființa 
un cenaclu literar, cu scopul principal de a sprijini 
activitatea unor tineri profesori și elevi brașoveni 
care începuseră să se afirme și care nu aveau un 
cadru instituționalizat unde să-și desfășoare 
întâlnirile literare și nici posibilitatea de a intra în 
contact direct cu personalități culturale de la nivel 
național. Pentru a pune în practică această 
inițiativă, l-am contactat și m-am întâlnit la Casa 
de Cultură cu profesorul Alexandru Mușina. Știam 
din informațiile legate de viața culturală a 
Brașovului că este unul dintre liderii tinerei 
generații de condeieri. Expunându-i concret 
intenția, am adăugat aprecierea mea că inițierea 
unui asemenea cenaclu ar aduce un suflu nou în 
activitatea literară brașoveană funcționând ca o 
alternativă la cenaclul literar al revistei Astra în 
care activau scriitorii consacrați și ca o posibilitate 
oferită tinerilor condeieri aflați în perioada 
formării lor de a se afla în preajma profesorilor de 
specialitate, a unor personalități care se remarcau 
deja printr-o nouă manieră de a construi și 
înțelege fenomenul literar contemporan. Totodată, 
la lucrările viitorului cenaclu ar fi putut fi invitați, 
cu acoperirea cheltuielilor de transport și cazare 
de către Casa de Cultură, diferite personalități 
literare românești, la propunerea conducerii 
cenaclului.  

Inițiativa a fost bine primită de Alexandru 
Mușina care a procedat la convocarea celor cu 
care era în contact, atât colegi de la diferite școli 
ale județului Brașov, cât și elevi de liceu care 
începuseră să se afirme ca având disponibilități în 
latura umanistă a studiului. 

 
Prima întâlnire a avut loc în toamna anului 

1981 în foaierul Casei de Cultură. A deschis 
întâlnirea Alexandru Mușina. Vorbea frumos, cu 
prietenie, fără morga profesorului care trebuie 
musai să fie ascultat fără reținere, ridicat pe un 

piedestal, privind clasa cu suficiență. Asta mi-a 
plăcut în primul rând. Era semn de statornicie, de 
acceptare sigură din partea tuturor. Era atmosfera 
ideală pentru o petrecere de suflet. Spunea lucruri 
interesante despre locul lor, despre începutul de 
drum al unora, despre valoarea unor întâlniri 
formatoare, despre deschiderea unor ferestre spre 
acumulare, informare și schițare a unui profil 
personal. Amintea de posibilitatea de a se 
cunoaște, de a gândi și concepe împreună, potrivit 
pasiunii lor comune. Ascultând în tăcere și cu 
interes, reușeam să-i așez în memorie pe toți cei 
prezenți, cu mici particularități ale fiecăruia, dar, 
deocamdată, fără  să am glasul lor, capacitatea 
fiecăruia de a rosti adevăruri, fluența și inovația, 
fără să le pot remarca acumulările de până 
atunci. Era timp. Deocamdată surprindeam 
interesul fiecăruia, privirile uneori complice, 
relația de colegialitate dintre unii, de singurătate a 
altora. Observam, chiar și fără cuvinte, că cei mai 
mulți se cunoșteau între ei și începeam să înțeleg 
ce rol putea să aibă inițiativa mea, ce înlesniri 
putea aduce fiecăruia.  

Mușina i-a prezentat pe toți cei aflați în sală. O 
parte erau profesori, cu toții tineri, la început de 
carieră. Câțiva, de vârstă apropiată, nu aveau un 
loc de muncă pe care să-l nominalizeze. Altă parte 
dintre cei prezenți, grupați aproape instinctiv într-
un loc distinct al sălii, erau elevi de liceu. 

Mușina i-a întrebat pe toți dacă acceptă 
inițiativa și vor să se constituie într-un grup cu 
întâlniri săptămânale. Murmur aprobator, chiar 
entuziast. Acel entuziasm al începutului care nu 
are nevoie de cuvinte, e o evidență. Trebuiau să 
pună și un nume grupului nou constituit. Ideea 
cuiva din sală a fost să se numere participanții. Era 
ușor. Pe scaunele ocupate aproape în totalitate se 
aflau 19 persoane. Mușina a concluzionat, 
sugerând numele: să se numească Cercul Literar 
19. 

Simplu, poate prea simplu, dar și simplitatea 
are locul ei într-un angrenaj care nu-și impunea să 
elaboreze construcții neapărat sofisticate. 

Din sală a venit și continuarea. Trebuiau să 
hotărască cine va fi președintele. Alt murmur și un 
răspuns distinct care se insinua între toți. Un 
cuvânt rostit sau pur și simplu încuviințat firesc 

Î 
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printr-o simplă aplecare a capului. Președintele 
aproape că se cunoștea deja. Îl știam și eu încă de 
la pornire, de când l-am contactat, de când ne-am 
cunoscut la prima întâlnire, de când nu era nimic, 
doar ideea. Alexandru Mușina avea să conducă 
cenaclul până la ultima lui ședință. 

  
La Cercul Literar 19 s-a referit pe larg Ioan 

Olimpiu Șerbu în lucrarea sa de doctorat „Școala 
Literară de la Brașov”: 

„În 1981 se înființează un nou cenaclu literar în 
Brașov, Cercul literar 19. Cenaclul  este amintit sub 
diferite denumiri: Cenaclul 19, Cenaclul literar 19, 
Cercul literar 19 sau, mai simplu, doar Cercul  19;  
Singura constantă,  numărul 19, vine  de  la  
numărul participanților la prima ședință.  

Inițiatorul ideii este metodistul Adrian 
Munteanu, președintele cenaclului devine de la 
prima ședință Alexandru Mușina, iar printre 
participanți se numără Gheorghe Crăciun, Angela 
Nache,  Paul Grigore, Ovidiu Moceanu,  Ion  Pop  
 Barassovia,  Vasile  Gogea, Petru M. Haș,  Leonard 
Oprea, Ninel Badea, ș.a, majoritatea nemulțumiți de 
calitatea singurului cenaclu literar existent în 
Brașov, Cenaclul Astra organizat în jurul revistei 
omonime. Dintre vizitatorii și invitații din exterior 
pot  fi  amintiți (conform celor evocate în interviuri) 
Mircea Nedelciu, Mircea Cărtărescu, Dan Culcer, 
Ioan BogdanLefter.  

Dintre liceeni cooptați la cenaclu se remarcă în 
scurt timp Caius Dobrescu, Simona Popescu, Andrei  
Bodiu și Marius Oprea, care vor fi instruiți 
îndeaproape de Mușina atât în cadrul ședințelor 
cenacliere cât și în întâlniri informale acasă la 
acesta din urmă, prilejuri de mici petreceri animate 
 de discuții literare. Alexandru Mușina le   
direcționează tinerilor  lecturile, lucrează îndea-
proape pe textele acestora iar liceenii admit 
necondiționat rolul de Maestru jucat de Mușina în 
formarea lor ca scriitori.  

Cei patru tineri devin participanți activi și 
permanenți ai cenaclului, susțin lecturi și discuții 
critice, ceea ce-l va determina pe Mușina să-i 
propună de două ori ca invitați în cadrul Cenaclului 
de Luni,organizat la București în 1982.  

Inițiativa înființării cenaclului a pornit așadar 
de la scriitori de generație optzecistă nevoiți să se 
grupeze în fața scenei literare brașovene 
conservatoare.  

Cercul literar 19 și-a întrerupt activitatea în 
1984 (tinerii membrii, elevi de liceu, plecau în acel 
an la facultate în alte orașe, n.m.). Scurta viață a 
cenaclului a lasat însă urme memorabile în special 
pentru cei „formați” în cadrul lui și, totodată, a 
schițat viitoarele traiectorii ale acestora.” 

  
La cenaclul lăsat în mâna pricepută a lui 

Alexandru Mușina, nu am lipsit în cei aproape 
patru ani de funcționare. De prima dată, întâlnirile 

mi s-au părut de o calitate teoretică și de o 
consistență peste orice închipuire. Profesor de 
română la origine, mă descopeream asistând cu 
surprindere la luările de cuvânt ale elevilor de 
liceu. Ce spuneau și cum spuneau, cum formulau 
conceptele, corespundea unor standarde de 
calitate care depășeau cu mult nivelul obișnuit al 
unui elev de liceu. Pentru mine era incredibil cum 
s-a putut aduna în același timp, în aceeași 
generație, în același oraș un mănunchi de tineri 
aproape geniali. Și pentru mine, la cei 33 de ani de 
atunci, a fost o școală. Profesorii se străduiau să nu 
coboare ștacheta. S-ar zice că era o competiție 
între profesori și elevi. Fiecare dintre ei, cu felul 
propriu de a reacționa și a interveni. Gheorghe 
Crăciun, ponderat, modest, convingător, 
profilându-se ca inițiator de școală literară, Angela 
Nache, poetă deja consacrată, Ovidiu Moceanu, 
documentat și intuitiv, Vasile Gogea, spirit activ, 
curajos, în contratimp cu regimul, Paul Grigore, un 
mucalit blând și senin, cu studii și receptivitate 
serioase, dând culoare ansamblului, Ioan 
Barassovia, cu poezia lui remarcată, Claudiu 
Mitan, poet de o modestie bolnăvicioasă, eleva 
Simona Popescu, sigură pe ea, articulând savant, 
Andrei Bodiu, alt elev cu înzestrări poetice și 
teoretice remarcabile, elevul Caius Dobrescu, calm 
și sigur pe cunoștințele sale, pe conceptele 
susținute. Elev era și Marius Oprea, istoricul de 
mai târziu cu veleități și reușite de poet autentic. 
Fiecare cu aprofundări teoretice uimitoare. 

 
Din această competiție tinerească, aplecată 

spre studiu și dezvoltarea de precepte noi, în 
marcat acord cu mișcarea literară universală, se 
nășteau întâlniri memorabile și de mare folos 
pentru fiecare participant.  

 
Întotdeauna ședințele în cadrul Cercului 

Literar 19 începeau printr-o dezbatere teoretică 
pe o temă anunțată în ședința anterioară. Elevii 
erau provocați de conducătorul cenaclului sau de 
Gheorghe Crăciun, de cele mai multe ori, să 
dezvolte tema, să comunice  modul în care percep 
că ea se recunoaște ca un subiect de actualitate 
privind construcția literară pe plan mondial. Într-o 
perioadă în care procurarea unor cărți și reviste 
cu ajutorul cărora să-ți poți face o imagine 
completă asupra evoluției la zi a literaturii 
universale era dificilă, elevii în special demonstrau 
că sunt la curent cu noutățile și pot să le asocieze 
într-un tablou cu largă și consistentă deschidere. 
Rareori trebuia retușat ceva. Mai degrabă 
dezbaterea era completată de profesori cu 
propriile aprecieri și asocieri, astfel că peisajul 
alcătuit era generos și amplu. Grupul demonstra o 
unitate și o constanță în privința aprecierilor care 
te făcea să realizezi că asistăm la constituirea unui 
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curent literar contemporan cu marcată notă de 
originalitate. 

În partea a doua a întâlnirilor avea loc 
consemnarea unor evenimente în spațiul literar 
românesc, fie că erau manifestări diverse cu 
caracter național sau noi apariții editoriale, cu 
prioritate ale membrilor cenaclului. Astfel în 
cenaclu au fost formulate primele aprecieri și au 
fost citite primele cronici referitoare la romanul 
lui Gheorghe Crăciun, „Acte originale, copii 
legalizate” apărut la Cartea Românească în 1982, 
la volumul de versuri „Miraculum” cu care Angela 
Nache primea premiul de debut al editurii Dacia, 
1982. Larg comentat a fost în 1983 debutul 
editorial al lui Ovidiu Moceanu cu volumul de 
proză scurtă „O privire spre Ioan”, editura Dacia. 
Înainte de încheierea activității cenaclului a fost 
timp pentru comentarea volumului de debut al lui 
Alexandru Mușina, „Strada Castelului 104”,  
de la editura Cartea Românească,1984. 

 
Îmi amintesc cum a fost citit drept model și 

larg comentat antologicul poem al lui Alexandru 
Mușina „Budila Express”. 

Partea a treia în cadrul ședințelor de 
cenaclu  era rezervată lecturilor de poezie, proză, 
eseu sau teatru. Am remarcat întotdeauna 
calitatea comentariilor, a aprecierilor sau 
rezervelor pe marginea textelor care se făceau 
întotdeauna cu prietenie, dar, în același timp, 
incisiv, corect, nuanțat, cu conștiința importanței 
aprecierilor pentru autor, devenind, în același 
timp, articularea unui concept unanim recunoscut 
în privința modernității demersului creator.  

 
Pe parcurs, cenacliștii solicitau întâlniri cu 

diferiți scriitori, modele în epocă. În calitate de 
inițiator și de reprezentant al Casei de Cultură 
rezolvam cu fiecare invitat problemele 
administrative, îi cazam la hotel, le plăteam 
transportul, îi însoțeam, dacă era cazul și nu o 
făcea altcineva, până la gară. Cu unii dintre 
oaspeții întâlnirilor Cercului Literar 19 am stat 
mai mult de vorbă sau i-am invitat la o bere în 
timpul rămas liber, ca să nu se simtă izolați în 
orașul de munte. Cu scriitorul și editorul clujean 
Vasile Igna am vorbit despre munca de editor, fără 
să știu, pe vremea aceea, că voi conduce și eu o 
editură. Cu romancierul și redactorul revistei 
Vatra, Mihai Sin, am povestit mai mult despre 
viața literară mureșeană, despre cunoștințele 
comune de acolo. Era un tip agreabil, cu 
accentuată deschidere spre prietenie, cu modestie. 
Ioan Bogdan Lefter a ținut     să-mi scrie, după ce s-
a întors la București, subliniind importanța pe 
care o are cel care veghează cu discreție la buna 
desfășurare a vieții scriitorilor,  încurajându-i cu 
reținere, oferind cadrul potrivit unei libertăți de 
exprimare. 

Memorabile au fost întâlnirile cu Mircea 
Cărtărescu, Mircea Nedelciu, Dan Culcer, atât 
pentru calitatea textelor citite cât și pentru 
valoarea dialogului teoretic purtat cu membrii 
cenaclului. Au fost câștiguri înalte pentru toți cei 
prezenți. 

Nu de puține ori ședințele în care aveam 
invitați se prelungeau acasă la unul dintre 
membrii cenaclului, prilej pentru dezbateri 
privind actualitatea literară și pentru cunoaștere 
reciprocă. 

  
După 1989, Alexandru Mușina și Gheorghe 

Crăciun, alături de Ovidiu Moceanu și Andrei 
Bodiu,  au pus bazele Facultății de Litere din 
Brașov, la care a devenit profesor și Caius 
Dobrescu, transferat ulterior la Facultatea de 
Litere din București, acolo unde predă și Simona 
Popescu. Alți membri ai cenaclului au devenit 
scriitori consacrați care au activat sau continuă să 
fie prezenți în viața literară românească sau se 
manifestă în străinătate.  

Personal regret că nu avem consemnări 
fotografice de la aceste ședințe cenacliere. Pe de o 
parte aveam alte priorități și pe de altă parte 
putea fi cam suspect să o faci. Securitatea era pe 
aproape. 

  
Pe parcurs au fost destule consemnări despre 

această activitate literară în reviste. În primul 
rând au pomenit importanța ei, în diferite 
interviuri, membrii  Cercului Literar 19: 

  
Alexandru Mușina: ”În 1980, cum rămăsesem, 

cumva, fără... cenaclu (eram la Braşov, mă duceam 
cam o dată pe lună la Bucureşti, dar nu era 
suficient, aveam viciul în sînge), m-am bucurat cînd 
la Casa de cultură din Braşov s-a deschis unul, 
Cercul literar 19 (atâţia eram la înfiinţare). Între 
membrii fondatori: Gheorghe Crăciun, Ovidiu 
Moceanu, Vasile Gogea, Paul Grigore, Ioan 
Barassovia, Angela Nache, Claudiu Mitan, Petru M. 
Haş şi un grup de liceeni, cam obrăznicuţi (...)Dacă 
există o şcoală de la Braşov, ea îşi are bazele în 81-
83, cînd s-au format şi - precoci - deja au început să 
se afirme: Marius Oprea, Andrei Bodiu, Simona 
Popescu, Caius Dobrescu (Sorin Matei, o altă 
promisiune, a emigrat în cele Americi şi-a devenit 
specialist în ştiinţe ale comunicării). Am fost 
maestrul lor? E cazul s-o spună ei (unii - voalat - 
neagă asta şi poate au dreptate). Ce-a însemnat 
ucenicia cu mine, iarăşi, e cazul s-o spună 
ei.” (Interval, 1999) 

  
Andrei Bodiu: ”La Cercul Literar 19 l-am 

cunoscut pe Gheorghe Crăciun, un scriitor și un om 
pe care îl admir, pe Vasile Gogea, pe Ovidiu 
Moceanu, pe Angela Nache. Pentru mine, un 
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adolescent, întâlnirea cu acești oameni adevărați a 
contat enorm.”(Observatorul Cultural, 2001) 

 
Tot el își amintea: „Profesoara noastră de 

română, doamna Cornelia Bularca,  ne-a spus că la 
Casa de Cultură se ține un cenaclu. Era Cercul 
Literar 19, care s-a numit așa pentru că la ședința 
inițială au participat 19 autori. Simona (Popescu)a 
venit în clasa noastră de la Liceul Unirea și ne-a 
spus că șef e un tip foarte tare, poetul Alexandru 
Mușina. Ne-a spus celor care scriam să mergem 
acolo. A insistat că e un mediu foarte bun, cu mai 
mulți tineri scriitori din Brașov. În subsolul Casei de 
Cultură, unde Adrian Munteanu, metodist la Casa 
de Cultură, reușise să obțină loc, l-am cunoscut pe 
Mușina. Mușina avea un „lipici“ extraordinar. Era 
un tânăr genial (nu exagerez!) care  avea o 
încredere fanatică în poezie. În plus, avea un 
autentic cult pentru tineri, pe care nu a încetat să îi 
încurajeze cât a trăit”. (Observator Cultural, 
2013)  

 

 
Alexandru Mușina și Gheorghe Crăciun 

 
 Caius Dobrescu: ”Întâlnirea fundamentală pentru 
mine a fost aceea cu personalitatea puternică, mai 
mare decât viaţa, a lui Alexandru Muşina, pe 
care   l-am cunoscut, ca elev de liceu, la Cercul 
literar 19. Pentru mine, Sandu Muşina, şi el dispărut 
prematur dintre noi, nu a pus doar Braşovul pe 
harta literară a României, ci a făcut din el, cel puţin 
temporar, capitala spaţiului nostru intelectual. 
(Ziarul de duminică, 2014) 

 
Într-un alt moment, Caius și-a continuat 

amintirile: „I-am cunoscut pe prietenii mei Simona 
Popescu, Andrei Bodiu şi Marius Oprea la Cercul 
Literar 19, unde, până la urmă, s-a format grupul 
nostru. Acest cerc fusese creat de un număr de 
tineri intelectuali braşoveni, marginalizaţi în 

sistemul cultural oficial al oraşului, şi care simţeau 
nevoia de a-şi crea un mediu propriu, alternativ la 
ceea ce se făcea pe «aleea principală» a culturii 
locale (…). Aceşti oameni erau victimele avortăţii 
iniţiativelor liberale pe care părea să le promoveze 
regimul Ceauşescu în prima sa fază. (…) Această 
catastrofă socială, datorată tradiţionalei irespon-
sabilităţi de natură criminală a comunismului 
românesc, a făcut ca tinerii de atunci să încerce să 
se grupeze, la limita acceptabilităţii şi la 
marginea „legalităţii socialiste”, pentru a putea 
rezista. În acest fel, i-am cunoscut, la Braşov, pe 
Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun, Paul Grigore, 
Angela Nache, Vasile Gogea, Ioan Pop Barassovia, 
Claudiu Mitan, Al. Ţion, grupaţi în cadrul acestui 
Cerc Literar 19, găzduit de casa de cultură a 
oraşului. Pentru ei, acest spaţiu reprezenta atât un 
loc de întâlnire şi dezbatere publică a chestiunilor 
literare, cât şi un loc în care se aşteptau să 
întâlnească tineri, liceeni în special, cărora să le 
comunice mesajul lor „cripto-liberal”.(Contrafort, 
2009) 

  
Despre importanța inițiativei de la Brașov au 

scris, printre alții, Virgil Podoabă, Ramona Hărșan 
și Mircea Martin în Vatra, numărul din octombrie 
2019: 

  
Virgil Podoabă: „O mișcare filologică și literară 

inițiată în urma câtorva conjuncturi favorabile la 
Brașov în anii ʼ80 – a evoluat de la o anvergură de 
cenaclu literar într-un oraș industrial până la un 
fenomen complex manifestat în câteva direcții 
principale: construcția instituției universitare, 
crearea unor evenimente literare cu ecou 
(inter)național, concursuri de poezie, edificarea de 
reviste și edituri, formarea și lansarea de scriitori.” 

  
 Ramona Hărșan: „Manifestările care se 

reliefează ca suprafețe aflate „la vedere” și-au 
asigurat încă de la început o poziție privilegiată în 
spațiul cultural românesc prin simpla respectare a 
unor standarde (ridicate) de calitate, începând 
cu Cercul 19 al lui Alexandru Mușina și grupul 
inițial de la Brașov – acesta din urmă afirmându-se, 
iată, ca o „școală (de gândire) poetică” la scurt timp 
după înființare.” 

  
 Mircea Martin: „În relativ scurtă vreme, 

Brașovul a devenit, pentru comunitatea literară și 
culturală din România, un veritabil pol de atracție 
intelectuală, un centru alternativ, replică a poziției 
sale centrale din punct de vedere geografic.”  

  
Și a fost seară și a fost dimineață, a venit 

primăvara, s-a sfârșit toamna, au trecut anii.  
Cu neuitarea unei inițiative care a modelat 

destine. 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istoria  
trebuie trăită  
în PREZENT 
                   Continuare din ediția de vară,  numărul 209  
 

Roma 
 

oma este una dintre destinațiile de top din Italia, principalul obiectiv 
fiind Coloseumul  și ceea ce este în jurul lui. 
Sincer, am rămas profund dezamăgită de mizeria din Coloseum și de 

langă el. Din cauza autostrăzii din vecinătate, frumusețea i s-a estompat , 
îmbinarea dintre nou și vechi, neavând succes.  
Și acest monument stă să cadă, în unele părți. 

R 



200 vol. 32,  213-216| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Nu departe de Coloseum  se găsește, printre clădiri, Biserica Sf. Petru în Lanțuri (San 
Pietro in Vincoli). Aici se pot găsi Lanțurile purtate de Sf. Petru când a fost închis în 
închisoarea Mamertina din Roma și statuia lui Moise, făcând parte din monumentul 
funerar de pe mormântul Papei Iulius al II-lea, cel din urmă încredințându-i lui 
Michelangelo sarcina de a picta tavanul Capelei Sixtine. 
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         CCCaaasssttteeellluuulll   ÎÎÎnnngggeeerrriiilllooorrr   (((SSSaaannnttt ’’’AAAnnngggeeelllooo)))    cccooonnnccceeepppuuuttt   iiinnniiițțțiiiaaalll    cccaaa   MMMaaauuusssooollleeeuuulll    llluuuiii    HHHaaadddrrriiiaaannn ,,,    eeesssttteee   
cccooonnnssstttrrruuuiiittt   dddiiinnn   rrrooocccăăă    vvvuuulllcccaaannniiicccăăă ,,,    bbbeeetttooonnn   rrrooommmaaannn,,,    cccaaalllcccaaarrr   șșșiii    mmmaaarrrmmmuuurrrăăă ...    AAAccceeessstttaaa   aaadddăăăpppooosssttteeeșșșttteee   
mmmooorrrmmmiiinnnttteeellleee   aaa   777   îîîmmmpppăăărrraaațțțiii    rrrooommmaaannniii    șșșiii    aaa   sssoooțțțiiiiiilllooorrr   lllooorrr...    NNNuuummmeeellleee   aaaccceeessstttuuuiii    cccaaasssttteeelll    aaa   vvveeennniiittt   ddduuupppăăă    

eeepppiiidddeeemmmiiiaaa   dddeee   pppeeessstttăăă    dddiiinnn   RRRooommmaaa...    SSSeee   ssspppuuunnneee   cccăăă    AAArrrhhhaaannnggghhheeellluuulll    MMMiiihhhaaaiiilll    iii---aaa   aaapppăăărrruuuttt   PPPaaapppeeeiii    GGGrrriiigggooorrreee   
ccceeelll    MMMaaarrreee,,,    cccaaarrreee   aaa   ooorrrdddooonnnaaattt   ppprrriiinnn   iiinnntttrrroooddduuuccceeerrreeeaaa   sssaaabbbiiieeeiii    îîînnn   ttteeeaaacccăăă    sssfffââârrrșșșiiitttuuulll    eeepppiiidddeeemmmiiieeeiii ,,,    sssaaabbbiiiaaa   
sssiiimmmbbbooollliiizzzââânnnddd   mmmââânnniiiaaa   AAAtttoootttpppuuuttteeerrrnnniiicccuuullluuuiii ...    DDDuuupppăăă    aaaccceeeaaassstttăăă    îîînnntttâââmmmppplllaaarrreee,,,    sss---aaa   aaașșșeeezzzaaattt   îîînnn   vvvââârrrfffuuulll    
cccaaasssttteeellluuullluuuiii    ooo   ssstttaaatttuuuiiieee   dddiiinnn   mmmaaarrrmmmuuurrrăăă    aaa   AAArrrhhhaaannngggeeellluuullluuuiii    MMMiiihhhaaaiiilll ,,,    uuurrrmmmââânnnddd   cccaaa   aaapppoooiii   ooorrriiigggiiinnnaaalllaaa   sssăăă    fffiiieee   

ddduuusssăăă    îîînnn   cccuuurrrttteeeaaa   iiinnnttteeerrriiioooaaarrrăăă    aaa   CCCaaasssttteeellluuullluuuiii ,,,    fffiiiiiinnnddd   îîînnnlllooocccuuuiiitttăăă    cccuuu   ooo   ssstttaaatttuuuiiieee   dddiiinnn   bbbrrrooonnnzzz...    
   
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pasajul Borgo, este un coridor îngust  
care face legătura dintre castel și Vatican, 
dovedindu-se o cale eficientă de scăpare a 
multor Papi din Vatican. 
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Vatican 

 
   Toți vrem să ajungem la Vatican, să admirăm Catedrala San Pietro, Piața  cu același 
nume, Capela Sixtina  și “Pieta” de Michelangelo. 
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Lucruri interesante despre Vatican? 
 

1. Piața San Pietro este proiectată ca două mâini ce îmbrațișează pelerinii din piață, 

iar privind-o cu tot cu Catedrală, formează “Cheia Sf. Petru”. 
 

2. Fațada Catedralei  a fost alta la început, concepută de Donato Bramante, ea 

urmând să fie acoperită de planul lui Carlo Maderna, acesta transformând planul 

inițial de forma unei cruci grecești, în plan bazilical longitudinal, prin adăugarea 

a trei nave și un vestibul. 

 
3. În Capela Sixtină, deși se spune (se țipa) prin microfon să nu se facă poze și să nu 

se vorbească, toata lumea o face, te calci în picioare din cauza aglomerației, ceea 

ce te face să vrei să ieși cât mai repede din sală, nemaiputând să te bucuri de 

frumusețile încăperii. 

 
4. Michelangelo, inainte să se apuce de “Pieta”, s-a documentat privind poziționarea 

viitoarei sculpturi și a luminilor din Catedrală.  
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Mihai GANEA  

 
 

mănușile albe 
  
 
 la groapa comunală la groapa cu istorii 
 unde se-adună zilnic mizeria urbană 

zăcea bătrâna doamnă care scurmase-n zorii 
de umbre și gunoaie în căutări de hrană 
 
privea soldatul roșu cu steaua lui fugară 
priveliștea macabră din vârf de baionetă 
femeia aristocrată dormea pe flori de ceară 
în rochia cu volane distinsă și cochetă 
 

și galopau cazacii cu hatmanul alături 
pe marmura din sticla palatului de iarnă 
dormea răpus de vodkă înconjurat de tronuri 
un Zek strângând în brațe un capăt de lucarnă 
 
și-n liniștea profundă de rău prevestitoare 
în  ziua cea măreață o mână în cătușă 
croia pe trupul rece al tristei muritoare 
o lume proletară din zgură și cenușă 
 
plângea acolo maica Rusia preacurată 
privind  bătrâna moartă la groapa cu nămol 
în vreme ce mujicul din țarina prădată 
își atârna medalii de gâtul gros și gol 
 
părea măreață totuși această arătare 
venită din milenii cu tristul său norod 
prin neguri diavoli roșii au început să zboare 
spre râul care curge sub maiestuosul pod 
 

 și-n zorii aceia roșii de sânge și suspine   
 vedeai de sus o Doamne sărmana creatură 
 cum se pierdea-n haznaua istoriei divine 
 cuminte resemnată cu zâmbetul pe gură 
 

ieșeau peste gunoaie în raza de lumină 
 din mânecile rupte țesute cu arnici 
 ca ultime podoabe din viața ei senină 
 imaculate albe mănușile ei mici 
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vântul nordului 
 

 
 
 
vântul nordului ststornic șuerând seară de searămărturii  
tremură oglinda Tisei nevăzută-n cer povară 
 
și se duce fără preget fără dor și fără taină 
până-n măgura cea aspră scuturând a nopții haină 
 
urcă aburii din unde pas cu pas în revenire 
pentru ca să le prăvale într-o altă adormire 
 
iar pe cetina ce curge picăturile pe carte  
umbre trec din altă lume altă viață altă moarte 
 
ziduri noi cu mii de nime și nescrise epigrafe 
stau la ușa închisorii mărturii  fără parafe 
 
cine astăzi le mai ține socoteala împlinită 
câți au fost câți au șters praful de pe cronica tocită 
 
s-a uscat pe ochii noroiul cu sămânța lui de vise 
au plecat sub gloanțe trase din tranșee interzise 
 
iar alături ca o smoală de-ntuneric și mai greu 
mărturie-i cimitirul de copii ce plâng mereu 
 
au trăit aicea oameni și neoameni laolaltă 
din industria terorii într-o urbe blestemată 
 
câți au fost câți o să fie și mai sunt ce ce așteptă 
milă îndurare Doamne milă-n altă judecată 
 
vântul nordului ststornic șuerând seară de searămărturii  
tremură oglinda Tisei nevăzută-n cer povară 
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graal și zvastică  
 
 

strălucind pocal pe masa regelui pescar devreme 
graal și zvastică poruncă de la Dumnezeu purcede 
brațe frânte altă cruce vine acuma să îl cheme 
pe sorocu-apocaliptic unde nimenea nu-l vede  
 
nici în ziuă nici în noapte adevăr și cu minciună 
prin abisuri și legende se-n trupează-n infinit 
toate valurile grele în tempeste reci se-adună 
din această galaxie oarbă fără de sfârșit  
 
au atins slăvita cupă buze sfinte într-o seară 
toate bolile din lume vindecatu-s-au pe loc 
lepra ciuma și prostia au rămas pe dinafară 
orbul a primit lumină surdul umbră de noroc 
 
și din brațe încovoiate geme zvastica păgână 
adunând sub flamuri grele neamurile abătute 
câte-n lună câte-n stele împleti-va ea stăpână 
aducând în zori ofrande pe cărările pierdute 
 
altă lume altă cupă altă zvastică nebună 
vor străbate-n infinituri căi de patimă și scrum 
adunase-vor de-a valma sub a novelor cunună  
și vor stinge căi de lapte risipindu-le pe drum 
 
vor pleca în lunga noapte după vis în scotocire 
și vor căuta lumina din paharul tremurând  
se vor vindeca de moarte adormind în nemurire 
până la sfârșitul tainei mântuindu-se pe rând 
 
iar apoi vor arde crucea cea cu brațele nebune 
risipind prin constelații umbrele cenușii grele 
și vor duce  alte veacuri din genene în genune 
de iubire și de pace printre sfintele umbele 
 
undeva se va deschide lumea de mizerii stoarsă 
vor seca din cupă râuri care au curs și curg din greu  
se va îndrepta de ramuri roata soarelui întoarsă 
se va liniști și vântul care-l bântuie mereu 
  
strălucind pocal pe masa regelui pescar devreme 
graal și zvastică poruncă de la Dumnezeu purcede 
brațe frânte altă cruce vine acuma să îl cheme 
pe sorocu-apocaliptic unde nimenea nu-l vede  
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pădurea gestă 
 
 

era atâta de cuprinsă 
pădurea aceea de cuvânt 
încât părea că se oprise 
cândva acolo duhul sfânt 
 
ieșeau din ierburi flori plăpnde 
de primăvară-n asfințit 
copacii tremurau cu muguri 
de frunze gata de pleznit 
 
și nimeni nu trecea pe-acolo 
să-aducă-n plete vânt de mai 
o pasăre țâșnea spre ceruri 
să prindă cântecul de nai 
 
nu-mi speria secretul serii 
tu trecătorule discret 
pe-aicea a trecut o zână 
cândva cu faunul șiret 
 
și cerbii i-au chemat din codrii 
la nunta lor să vină-n zori 
atâta soare și culoaare 
curgea din frunze peste flori 
 
era atâta de cuprinsă 
pădurea aceea de cuvânt 
încât părea că se oprise 
cândva acolo duhul sfânt 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
       

  

 
 

 

    Sfinxul de la 
Bădăcin 

 
 

pe o vale transilvană printre codri cu beteală 
unde lupii singuratici trec pe tainice poteci 
tremură la cornul lunii pe zăpada grea reală 
umbra satului ce zace prin mormânturile reci 
 
stau aicea adunate oase din istorii șterse 
care țin de veșnicia  îngropată sub noroi 

 cronici din dosare triste a istoriei perverse 
 bântuită de teroarea roșilor nebuni strigoi  
  
 trec căruțele durerii hurducând pe roți de lemne 

trupurile descărnate duc spre vesel cimitir 
anonime fără giulgiu fără scândură sau semne 
fără popă să le cânte rugăciuni sub patrafir   

 
 
 și din carele ce poartă morții de la închisoare 
 mai ajunge câte unul hrană lupilor în zori 
 cum vremea e și lumea aprigă și schimbătoare 
 fără cruce lumânare fără sfinte sărbători 
 
 
 a căzut la cotitură sfinxul printre loitrea rară 
 lupii l-au mâncat degrabă mârâind sub rădăcini 
 într-un făurar de gheață fără candelă de ceară   
 blestemată soartă avut-ai sfinxule din Bădăcini 
 
  pe o vale transilvană printre codri cu beteală 
 unde lupii singuratici trec pe tainice poteci 
 tremură la cornul lunii pe zăpada grea reală 

umbra satului ce zace prin mormânturile reci 
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Alexandru CETĂȚEANU 

 

 

 

 

Tabăra internaţională de 
sculptură de la Măciuca 

ți auzit de Măciuca? Știți unde se află? 
Aceia dintre dumneavoastră care nu ştiți, 
nefiind din zonă, puteți afla pe Google sau 

pe Facebook informații inedite despre această 
localitate, care merită să fie ştiute – o să vedeţi 
imediat de ce. S-a întâmplat că am ajuns în 
comuna Măciuca (satul Oveselu) pe 25 septembrie 
şi am rămas foarte impresionat de ce am aflat şi 
văzut… la faţa locului. Ca o paranteză - aflaţi că în 
copilărie, am trecut de mai multe ori prin această 
zonă, cu o reputaţie cam proastă, așa se zicea. 
Bunica mea Ana Costeanu, originară  din 
apropiere, mai exact din  Bălceşti (la vreo 15 km 
spre Gorj),  îmi povestea că la Măciuca existau pe 
vremuri cele mai multe benzi de hoţi din judeţul 
Vâlcea, ba chiar din toată Oltenia.  Oare aşa să fi 
fost?   Înainte de a părăsi „raiul comunist” (în 
1984) treceam des cu Trabantul meu prin centrul 
Măciucii în drum spre Gorj şi nu ştiam cum să trec 
mai repede. Nimic nu mi se părea interesant pe 
acolo – o așezare oltenească precum multe altele. 
Nici chiar dealurile măreţe din zonă, care se 
asemănau cu cele din comuna mea natală 
(Amărăşti), nu mă impresionau prea mult.   

Cu totul alta a fost situaţia pe 25 septembrie, 
când am fost invitat la festivităţile legate de 
închiderea celei de-a treia ediţii a TABEREI  
INTERNAŢIONALE DE SCULPTURĂ ÎN MARMORĂ 
de la Măciuca! Da, „Omul sfinţeşte locul” – bine se 
potriveşte proverbul acesta cu ce am văzut acolo! 

Patru hoteluri frumoase cu nume atrăgătoare şi 
originale (Forest Retreat & Spa, Căsuţa din vie, 
Ograda cu poveşti şi Anais) magazine moderne, 
câteva şcoli bine îngrijite, case frumoase şi ceva 
unic, ce nu am mai văzut în peregrinările mele 
prin lume -  o colină întreagă cu sculpturi 
monumentale ! Pentru a treia oară din anul 2014 ( 
a doua tabăra s-a ținut în anul 2017), sculptori din 
diferite țări au trudit în piatră trei săptămâni, iar 
rezultatul muncii lor a putut fi admirat de zeci de 
iubitori de artă, în această ultimă zi a taberei (unii 
artişti nu au reuşit să termine lucrările şi au mai 
rămas câteva zile). Dar să enumăr sculptorii 
prezenţi la această ediție (în ciuda pandemiei)  şi 
denumirea lucrărilor lor, în ordine alfabetică, aşa 
cum au fost şi prezentaţi celor aprox. 100 de 
vizitatori prezenţi cu entuziasm la vernisaj: Ilie 
Berindei - cu lucrarea în marmora de Carrara 
„Floarea Serafimilor”, Viorel Enache – „Omagiu lui 
Tudor Vladimirescu”, Mathieu Harzo (Franţa) 
„Gânditorul”,  Enya Keim (Germania) „Stolul”, 
Evrim Kilic (Turcia) „Viața”, Horațiu Lăpușan 
„Pantha Rei”, Thomas Petit (Franța/Martinica) 
„Înflorirea sinuoasă”, Omar Pouye (Senegal) 
„Iubire și Pace”, Ilarion Voinea „Geotropism” și Ion 
Zderciuc (Republica Moldova) „ Sfânta Treime”. 
Am înțeles că toate lucrările au fost executate în 
prețioasa (şi greu de prelucrat) marmură de 
Carrara, chiar dacă şi cea de Rușchița a fost 
disponibilă.   Viitorii artiști plastici, elevii Liceului  

A 
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Teoretic Măciuca şi ai Liceului de Arte „Victor 
Giuleanu” din Rm. Vâlcea, au expus lucrări de 
ceramică, modelaj, plus pictură pe sticlă şi pe 
pânză. Organizatorii evenimentului nu l-au uitat 
pe Brâncuşi al nostru – au organizat (printre 
altele) o excursie la Complexul Brâncuşi de la 
Târgul Jiu, care, fără discuție, i-a inspirat și 
stimulat  pe artiști. Dacă unul sau mai mulţi 
sculptori participanți la Tabără, vor ajunge peste 
ani, la celebritatea lui Brâncuşi, este ușor de 
imaginat cât de renumită va deveni  Măciuca şi ce 
pelerinaj va fi prin zonă. Asta le urez din suflet 
artiștilor și organizatorilor! 

 
La vernisaj au fost prezenți oameni de seamă 

precum - ÎPS Vernufie, arhiepiscopul Râmnicului, 
preşedintele UZPR - Doru Dinu Glăvan, Dan Nițu, 
proprietarul companiei Damila, sponsor principal 
( în parteneriat cu Atelierele Enache-Paris) și 
preşedintele fundaţiei „Dumitru Drăghicescu” ,  fii 
ai comunei precum comisarul profesor Viorel 
Miulescu, alţi sponsori, reprezentanţi ai Primăriei 
şi mulţi alţii. La intrarea pe dealul cu sculpturi, am 
fost întâmpinaţi cu pahare cu şampanie şi 
simbolica pâine cu sare! Apoi, au fost prezentaţi 
cei 11 artiști din 7 țări,  în limba română, (iar unii 
în franceză şi engleză) cu operele lor, s-au acordat 
diplome, s-au ţinut scurte discursuri etc.  În 
atmosferă de sarbătoare,  ne-a încântat cu muzică 
de clasă cvintetul PRIMAVERA din Vâlcea (virtuoși 
artiști – au impresionat pe cei prezenți) , iar 
gustările, cu forme şi culori apetisante, mici „opere 
de artă culinară” ,  au fost un deliciu. Mâncarea și 
băutura, din belșug, a ajuns pentru toată lumea.  
Dintre diferitele feluri de vin de calitate,  am 
remarcat crâmpoşia de Drăgăşani „Prinţ Stirbey”, 
dar bine că numai am gustat-o, deoarece în 
drumul de întoarcere spre casa mea din Amărăşti 
(în comuna Creţeni) am fost oprit de poliţie şi am 
fost pus să suflu în detectorul de alcool...   

 
Regretatul Doru Dinu Glavan si comisarul sef prof. Dr. Viorel Miulescu 

 

În încheierea prea scurtei mele relatări despre 
acest eveniment cultural de mare anvergură de la 
Măciuca, trebuie să subliniez un fapt care mi-a 
tăiat răsuflarea (şi nu numai mie...). Ce idee 
genială! Parcă domină colina, o superbă  statuie 
ecvestră a Reginei Maria a României! Este opera 
artistului  din Franţa ( activează la muzeul Luvru), 
născut la Măciuca, Viorel ENACHE, în colaborare 
cu un sculptor italian, David ANZO, care lucrează 
la Atelierele Enache de la Paris. Vedeți poza 
impunătoarei statui (unică în lume) a eroinei 
noastre naționale și vă bucurați! Mai multe 
informații şi poze de la eveniment se pot găsi pe 
Facebook 
(https://www.facebook.com/tabaramaciuca ). 

Felicitări şi sănătate organizatorilor, să poată 
continua această minunată tabără de creație, mulți 
ani care vor urma!  Keep up the good job!, s-ar 
spune în lumea anglofonă.  Micuța localitate dintre 
dealuri numită MĂCIUCA, este deja „pe harta 
Planetei” !  

 
Cvintetul PRIMAVERA  
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Nicolae GRIGORIE LĂCRIŢA 
 

Mâna invizibilă  
 

 

dam Smith a fost cel 
care a observat pentru 
prima oară, în celebra sa 

lucrare „Avuţia naţiunilor" (The 
Wealth of Nations, 1776), o carte 
care se citeşte cu mută plăcere şi 
interes şi acum, modul de 
funcţionare al economiei de 
piaţă în condiţii de „concurenţă 
perfectă”.  

Tot Smith este cel care a 
proclamat „principiu mâinii 
invizibile”, potrivit căruia20 
individul, în dorinţa sa egoistă 
de a realiza binele personal, 
de a-şi maximiza propriul 
câştig, este călăuzit de o mână 
invizibilă care asigură 
promovarea intereselor 
societăţii, fără ca aceasta să 
facă parte din intenţiile sale, 
într-un mod mult mai eficient 
decât dacă statul ar fi 
preocupat de acest lucru. 

Într-unul din cele mai 
faimoase pasaje din întreaga 
literatură economică mondială, 
redat mai jos, Smith prezintă, în 
cartea sa menţionată mai sus, 
modul în care fiecare individ 
întreprinzător, preocupat de 
propriul interes, promovează, 
fără să ştie şi fără să vrea, şi 
interesele societăţii chiar într-
un mod mult mai eficient decât 
atunci când ar fi dorit să facă 
acest lucru în mod intenţionat:  

„Fiecare individ se strădu-
ieşte să utilizeze capitalul de 
care dispune în aşa fel încât 
valoarea rezultatului obţinut 
să fie maximă. În general, el 
nu intenţionează nici să 
promoveze interesul public, 

                                                
20

 A se vedea Samuelson A. 

Paul, Nordhaus D. William. 

Economie politică. Editura Teora, 

Bucureşti 2000, fie şi numai 

paginile: 49; 229-230; 242-243. 

nici să ştie cât de mult îl 
promovează el însuşi. Indi-
vidul nu urmăreşte decât să 
se autoasigure; el nu vizează 
decât propriul câştig. Dar, în 
demersul său, individul este 
condus de o m â n ă  
i n v i z i b i l ă  spre promovarea 
unui ţel care nu făcea iniţial 
parte din intenţiile sale. 
Urmărindu-şi propriul interes, 
el promovează de multe ori 
interesele societăţii într-un 
mod mult mai eficient decât 
dacă ar fi dorit să facă aceasta 
cu tot dinadinsul.” 

Altfel spus, impulsul egoist 
al oamenilor de a-și spori 
câștigurile constituie baza 
avuției colective. 

„Lăcomia îmbogățirii” e bună 
prin faptul că cel care își dedică 
viața îmbogățirii își face bine lui, 
dar le face bine și altora. 
Câștigul său este și câștigul 
celorlalți. Nivelul de trai al celor 
săraci depinde de nivelul de 
dezvoltare al celor bogați. 

Acești oameni devin bogați 
nu prin spolierea altora, ci prin 
sporirea bogăției totale, care va 
asigura un trai tot mai bun și 
pentru cei săraci din lenevie. 

Fără „oamenii lacomi de 
îmbogățire”, adică în condițiile 
în care fiecare ar trebui să 
trăiască numai și numai din 
propria sa muncă, s-ar ajunge în 
situația în care mulțimea de 
leneși, de întreținuți sociali din 
cauza leneviei lor, ar ajunge la 
pierzanie. 

„Bogații sunt prin urmare 
cei mai utili și cei mai bine 
intenționați din societate, 
pentru că pun în mișcare 
roțile dezvoltării în beneficiul 
tuturor”, afirmă Yuval Noah 
Harari în cartea sa „Sapiens. 
Scurtă istorie a omenirii”, 
Editura Poliom, 2017, pg. 264. 

Principiul „mâinii invizibile” 
se realizează numai şi numai în 
condiţiile în care fiecare 
producător / prestator / 
comerciant îşi stabileşte propria 
strategie în mod independent şi 
necooperant cu concurenţii săi, 
realizându-se ceea ce se 
numeşte „echilibrul necoope-
rant”, numit şi „echilibrul lui 
Nash”. 

Altfel spus, echilibrul 
necooperant înseamnă (aşa 
după cum îl arată şi denumirea) 
că fiecare producător / 
prestator / comerciant  

1) îşi alege şi aplică propria 
sa strategie, pe care o consideră 
că îi aduce maximum de profit,  

2) nu ia în calcul nici 
concurenţa şi nici situaţia 
economică şi socială din ţară, 

3) nu este implicat în niciun 
fel de cooperare pe linie de 
concurenţă, evaziune fiscală, 
corupţie, facilităţi fiscale (din 
partea statului) etc. care ar avea 
ca efect distorsiuni de 
concurenţă. 

În aceste condiţii, cu toate că 
fiecare individ se comportă într-
un mod necooperant, „mâna 
invizibilă” are grijă ca:  

1) rezultatul benefic să fie 
maxim, atât pentru fiecare 
individ în parte, cât şi pe 
ansamblul societăţi, 

2) în cazul în care individul 
îşi schimbă strategia (urmărind 
să obţină un profit mai mare), 
nu va obţine un rezultat mai bun 
în condiţiile în care ceilalţi con-
curenţi nu îşi schimbă strategia. 

Cu cât într-o economie 
concurenţa este mai aproape 
de perfecţiune, cu atât mai 
bine lucrează şi mâna 
invizibilă, cu atât mai mult se 
realizează şi binele personal 
şi binele social. 

A 
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Altfel spus, binele personal şi 
social se realizează numai în 
condiţii de „concurenţă per-
fectă”, care presupune (şi) lipsa 
oricărei intervenţii a statului în 
economie, concurenţă care, 
efectiv și în mod real, nu mai 
există de mai mult timp, în nici o 
ţară din lume şi nici la nivelul 
economiei mondiale (tot mai 
mult globalizate și dirijate). 

Numai într-o economie de 
piaţă bazată pe o „concurenţă 
perfectă”, care rămâne una 
„ideală”:  

1) toate bunurile şi serviciile 
s-ar schimba, în mod voluntar, la 
preţul pieţei; 

2) preţurile ar fi stabilite 
numai pe principiul valorii-
muncă;  

3) s-ar asigura exploatarea 
optimă şi la maximum a resur-
selor personale şi de care dis-
pune societatea, fără intervenţia 
statului.  

 

 
Lumi paralele, tus policromie pe carton, 1972 

 
În realitate însă, cu cât 

economiile naţionale, globaliza-
rea şi concurenţa, atât din 
fiecare ţară, cât şi la nivel 
mondial, s-au dezvoltat mai 
mult, cu atât s-a diminuat 
„concurenţă perfectă” şi, pe cale 
de consecinţă, s-a redus şi 
funcţionarea principiul mâinii 
invizibile. 

Altfel spus, cu cât „concu-
renţa bazată pe criteriul valorii-
muncă” este înlocuită tot mai 
mult de „concurenţa specula-
tivă”, cu atât mai mult meca-
nismul de funcţionare al pieţei 
se îndepărtează de principiul 
mâinii invizibile. 

La nivelul competiției din-
tre state, efectiv şi în mod real 
economiile naționale au ajuns 
„economii speculative”, bazate 
în mare parte pe forță, iar 
„principiul mâinii invizibile” a 
ajuns i s t o r i e , fiind înlocuit de 
competiția stabilită după legile 
laissez-faire. 

 
Prin diferite mijloace şi 

tehnici dintre cele mai subtile 
ale concurenţei „economiei glo-
balizate”, o parte (uneori chiar 
grosul) din venitul naţional al 
unor ţări este trecut în afara 
graniţelor lor, aparent „pe cale 
paşnică şi în deplină legalitate”. 

În condiţiile globalizării 
economiei mondiale nu mai este 
vorba despre o concurenţă între 
firmele din interiorul graniţelor 
aceleiaşi ţări, situaţie în care, 
indiferent ce s-ar întâmpla, la 
nivel de ţară „nimic nu se pierde, 
nimic nu se câştigă, ci totul se 
redistribuie” între competitorii 
autohtoni. 

Globalizarea economiei 
mondiale deschide larg por-
ţile noului tip de „concurență 
bazată pe forță” în care unele 
naţiuni le mănâncă pe altele, 
le secătuiesc de avuţia 
naţională, de materia cenuşie 
şi de tot ce au mai bun. 

Privatizările făcute în 
România, după anul 1989, prin 
care s-a ras totul de pe faţa 
pământului, şi se secătuieşte 
totul din subsolul ţării, sunt 
exemple incontestabile în sensul 
celor menţionate mai sus, dintre 
numeroase alte de acest fel care 
se pot da. 

În condiţiile actuale, şi cu 
atât mai mult în viitor, statele 
cele mai puternic dezvoltate 
(economic și, în special, militar) 
intervin, direct sau indirect, 
unele chiar agresiv şi pe faţă, în 

competiţia economică interna-
ţională. 

Economia mondială  a ajuns 
asemenea unei jungle cu ani-
male simpatice, ce par domes-
tice, care îţi zâmbesc încurajân-
du-te spre prostie, pentru ca la 
momentul oportun, asemeni 
unui vampir, să te sfâşie, să te 
lase fără resurse.  

Comparaţia pare forţată, dar 
exprimă  cruda realitate.  

 

 
Strajerul, acuarele pe carton, 1974 
 

Observăm că „Globalizarea 
este o procedură ce permite 
celor puternici să profite din 
plin de cei slabi”. (Alejandro 
Llano), iar „Ajutorul interna-
ţional este un sistem de a 
strânge bani de la oamenii 
bogaţi din Ţările sărace 
pentru a-i da oamenilor săraci 
din Ţările bogate.” (N. Grigorie 
Lăcriţa). 

Mai mult ca oricând, pe plan 
mondial, raporturile dintre 
state, inclusiv pe plan economic 
(sau, în special pe plan econo-
mic) se stabilesc după legile 
laissez-faire, adică „lăsaţii să se 
mănânce unii pe alţii”. 

În condiţiile globalizării eco-
nomiei mondiale, nici o ţară nu 
se mai poate sustrage competi-
ţiei economice internaţionale, 
miza acestei întreceri fiind 
foarte mare, învingătorii deve-
nind tot mai bogaţi, iar învinşii 
tot mai săraci.  
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 Scara lui Iacob, guase pe carton, 1979 
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Celestial Library 
 

 

Petru SOLONARU 
 
 

Pitagoreica 
Brâncușiană   
Această Carte, „Pitagoreica Brâncușiană”,  
ce revelează lumii inițiate o inaugurare în 
MATHESEOSOPHIA ARTEI, constituie un omagiu 
hermeneutului Liviu Pendefunda! 

 
 

                                                      Μεταμορφωνω, αλλά 
παραμένουν τα ίδια!  

                                                      - Mă transform, însă renasc 
aceeași!   

          
                       

rdinea Creației e necesarmente pe 
seama unui Cunoscător...  
Theometria fiind simultană cu 

Conștiința!...  
Omul, o rezolvare a Matematicii sacre prin: 
densitate energetică, vibrație, iubire, frecvență, 
intuiție, ritm, informație, chakre, sunet și tăcere, 
trebuie, în sfârșit, să acceadă la înțelepciunea 
lumii, folosind Cheia Numărului... Aurul Gnozei se 
dobândește exclusiv în athanorul acestei Științe 
cosmice, unde se impune inspirația divină. Va fi 
în stare să acceadă la rânduiala transcendentă a Sa 
abia cântărind în chibzuință măsurile modelate de 
Mathesis universalis.  
Calea este „Ars inveniendi”...  
    Numai așa va traversa coaja fenomenală a lui 
„cum există” (aparența!) către sâmburele 
numenal al lui „ce este” (Ființa!). Fără o 
ascendență pithagoreică, acesta doar va privi 
iluziv Arta (în amăgitoare percepere!), nu o va 
vedea! A fost vestit, dar prea lesne a uitat, că 
„Dumnezeu geometrizează” prin constantele 
universale, între care, iată, și aceea brâncușiană a 
kaliogenezei: I = 10√Ψ = ekᶿ, cea a Cuminției 

Numărului, pe care o va reaminti Cartea: „Spirala 
Genezei la Brâncuși”.  
    E vremea ca, cinstind exigența celor de sus: 
Pithagora, Platon, Leibniz, Dürer, să inițiem o 
geometrizare, sub Mathësëos, a Culturii 
românești, să dumirim în operele sale 
fundamentale: Miorița, Eminescu, Brâncuși, 
ecuațiile  referitoare la „buna așezare” a Omului în 
ceremonia Spiritului absolut, în „poziția” veșniciei 
lui Aici și Acum, ce înlesnește Trezirea acestuia la 
plinătatea Golului, la Dez-gândurare.  
     Arta trebuie, în fine, contopind pe „a zice” cu „a 
face” (Geneza 1:3!), să beneficieze de simetriile, 
egalitățile, structurile Archeometriei și, 
bineînțeles, de semioza lor, la nivelul cosmicității 
dinamice... întrucât Numărul din Mathesis 
universalis este Acela ce face ca ideea esențială a 
Întregului (Brahman) să fie reiterată în fiecare 
dintre părți, sub legea Analogiei... Reamintindu-
ne: „Dissertatio de Arte combinatoria” „Armonia 
Sferelor”, „Timaios”...!  
     Cartea de față cere, prin urmare, să 
reînsuflețim pitagorismul!                                                              

O 
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Fundamentalele:      
          
*I = 10√Ψ = 5,7  ......    I = (8 mc2)/(kb x αc x T1)                                                                            
*rvn = av x (ekᶿ)n .  rv3576 = av x I3576  = 3,99501591 x102704m                                                                                                                                                                              
*θ0 = 102√(1/5.813 =1,311595250. Unghiul Genezei.                                                                                                                                                
*( αc x αg x αs x αw x αgd)/ (2 x pvac x c)  ≈  1,31160  = θ0                                                            
*Raza Creației = (√ℓPℓ)/2 = 0,63566 x10-15m... „Cotul” dacic/10-15m = ®  
 *® = (Fvid)2/(c2 x αgd

2  x 4√lPl/Φ) sau 3,93292631x1019lPl.                                                          
 *Diametrul sacru   = 10-15√ℓPℓ = 1,27132 x10-15m... în diviziune, „Calea Brâncuși”. 
*r2 = (√((R + rcosθ0)cost0)2 + ((R + rcosθ0)sint0)2) – R)2+ (rsinθ0)2 
         *rv/ra =  2 – cos(θ0) = 1,000261986283506                                      

*Elicoida Genezei = 347,56639 x 102704m = 2,0182453636 x 17,202821262 x Φ/lPl m  ...bosonul „Higgs” și 
constanta de cuplaj gravitodinamică 
*EG = (VeH)/(θ0 x Fvid  x ®)  x αgd x Φ/lPl x102705m 
*av = Inch/2Ψx103 x (2 – cos(θ0))  = 39,13986m                                         
*aa = Inch/2Ψx103 = (√ℓPℓ)/Ψx102m = (4x317,83)/Ψ =           (√ℓPℓ)/I2 =39,12957868m 
*aa = 2Ψ/Uam x102.... „piciorul atlanților” și unitatea atomică de masă                                                                                                      
*ʘ0 = 2 x 102697 (Torul Genezei/Terra)...  ʘ1 = 2 x 105394 (Tor/Infra-atom)                                                
*ra2

  = aa x I2  = 1.271,32m  (la Brâncuși). 
 *Perimetrul Cercului Generator = 3,9939695723   x102704m (50πxInch...) 
 *Circumferința „Torului” = 7,9879391446 x102704m (100πxIn.) = 2πΨ x aa x102703m                             
 *G = 2ħ/(√10 x √mpr/mn)... 2ħ = G x (√10 x √mpr/mn) ... gravitonul(2ħ).  
  *χ0 = 0,5052604647580  ... unghiul sideralității                                                                 
*Cea mai Mică rază, mesa-tom –ul, este de     (0,63566     x10-15m)  x10-2697... 
 *VeH = (αc x c x Z) = Higgs x θ0 x Fvid  x ®…viteza electronului de hydrogen. 
                     Higgs  = (αc x c x Z)/(θ0 x Fvid  x ®)   
                      θ0        = (αc x c x Z)/(Higgs x Fvid  x ®) 
                      Fvid      = (αc x c x Z)/(Higgs x θ0 x ®) 
                      ®        = (αc x c x Z)/(Higgs x θ0 x Fvid).  
  
  Dăm seama că difuziunea cosmică (modelarea 
fiind lumina, mai exact fotonul propagat ce a atins 
un electron, vezi Compton!) se întemeiază pe 
câmpurile răsucite ale spiralei... Așa putem desluși 
adânca metaforă a Chinei lui Lao Tse din parabola 
de a asculta aplaudarea emisă de bătaia unei 
singure palme... Da, aceasta devine realitate 
atunci când câmpul spiralic omenesc este orientat 
de-a lungul liniilor de forță ale celui magnetic-
terestru, fiind atașat, prin dezgândurare (numai 
prin dezgândurare!), în acusmația planului sacru, 
în consecință, o singură palmă! fără a o atinge pe 
cealaltă, poate trimite ea însăși Informația, Vestea, 
folosind câmpuri de torsiune. Astfel, între acțiune 
și axiune/rotire este o tainică, veșnică 
inseparabilitate, aflată sub minunata cupolă a 
Toroidului Creației, unde două corzi (raze!) 
„strunesc” același Sunet. Sunetul Tăcerii... 
Gravitația cinetică. Avem facilitatea de a spune că 
puterea voinței divine se manifestă într-o 
codificată configurație matematică a torsiunilor...  
    Acest Model a fost intuit de Brâncuși, creând la 
Târgu Jiu un Sanctuar de rezonanță magnetică și 
acustică spre a revela ideea că zeificarea 
Conștiinței umane stă sub corola Memoriei 
Creatorului prin Spirala Genezei ce este similară 
cu Spirala sa în toate detaliile unei theometrii 
întrevăzută în vechime de înțelepții Indiei, 

Sumerului, Daciei și Egiptului și ocultată de 
veacuri în ritmurile pitagorismului. Da, Spirala 
brâncușiană!... O văd doar Cei ai Trezirii!... cei „ce 
știu că nu știu”... Cei cărora, situându-se în spațiu 
pe o perpendiculară față de Axa Vest-Est, deci 
așezați pe linia Turbionului magnetic al 
Pământului, li se pune în lumină „Curba eternă” 
(Dürer) definită de ecuația: rvn  = av x (ekᶿ)n, iar 
denumirea de spirală logaritmică provenind de la 
forma: ln(r/a) = ln (I) = kθ = 1,74047055271 
(aici!).  
    - De ce Spirala?... În primul rând din pricina că 
minimalizează repulsia și maximizează 
atracția... Caracteristica fundamentală a spiralei 
este gravitația, misterul prin care toate ce au 
plecat din Punct au a se întoarce la Punct... Cercul 
gravitației dinamice naște elipsa, pe când aceasta 
vine să dirijeze freamătul din lăuntrul Cercului-
Vid... Acest tipar desemnează, în înmulțirea sa, 
ritmurile veșnice ale ființei, ritmuri conexate în 
desăvârșită armonie la genezica mișcare 
torsionică. Spirala, așadar, este un recipient infim 
ce cuprinde „marea necuprindere”, manifestându-
se, într-o înșiruire de stări tranzitorii de 
cumpănire, aidoma unui parametru de 
intermediere a Echilibrului, ce nu se modifică în 
timp. De la rotația cuantică, aceea din Vid, care 
generează câmpuri cu simetrie axială, se 
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întemeiază o radiație scalară de torsiune 
turbionară, anaforul, sub elanul acelei 
similarități sacre. Cele două raze ale sale, 
(vectoare și abscisială), unite de vidul Punctului 
(Polar), aflat pretutindeni, împart o stare a 
similitudinii, fiind nedespărțibile în „niciundele” 
dezmărginirii. Deși detașate prin raportul: 
rv/ra=1,000261986283506... transformându-se cu 
aceeași „rație” a kaliogenezei, ambele sunt și 
rămân de-a pururea îngemănării...  Cum în 
Microcosmos electronul există sub formă de undă, 
la Târgu Jiu Opera brâncușiană evocă o ființare 
organizată în contururile torsiunii Creației... Spre  
a-i desluși Înfăptuirea, în fond, Spirala Genezei, 
fără o cunoaștere a sublimului inseparabilității 
cuantice nu se poate!... Ce trebuie aflat?... Că cele 
Trei elemente („Masa”, „Poarta” și „Coloana”), 
chiar despărțite în caierul spațiului-timp, 
conectate fiind dintru început, rămân armonizate, 
puse de acord într-un efect de afinitate/sincronie, 
ce este tutelat de o singură realitate fundamentală. 
Adică, cele Trei „ipostaze” distincte ochiului, 
reduse, metaforic, la temperatura „radiației de 
fond” a Gândului cosmic, se contopesc într-o unică 
entitate a modelului Spiralei Genezei dirijată de 
theometria kaliogenezei...„I”. Să reținem: 

Arhetipul generează spirala, iar aceasta 
înlesnește mișcarea ideativă a arhetipului.                                      
    Prin urmare... Vom desluși că acest „I” este în 
consonanță, ca diviziune,  cu radicalul „piciorului 
sacru” al Atlantidei, cel de la Stonehenge (notat Ψ 
= 0,3249m),            
 I = 10√Ψ         sau I2 = 100 Ψ.                                                                                       
Iar Ψ - (Psi!) -  („Piciorul atlant”! „Talpa”! 
„Temelia” Creației!) stă în ecuațiile:   
      Ψ = √((λ0 x αc x ρvac)/10) = √0,10555987155 
=  (Inch x103)/(2 x aa) =  0,3249m.                                                    
    Explicații: „λ0” (2,4263101429) reprezintă 
lungimea de undă a unui foton ce interacționează 
cu un obiect aflat în repaus (vezi efectul 
Compton!)… „αc” desemnează constanta structurii 
fine (7,2979352569 x10-3), puterea legăturii 
atomice dintre electron și nucleul său… „ρvac” 
(0,59601) precizează întotdeauna, în cadrul 
constantei cosmologice Λ = 1,1056 = k x ρvac,  
densitatea de energie a Vidului.  
Așadar, lungimea Temeliei/„Tălpii” Creației este 
un radical funcție de: lungimea de undă a 
fotonului înainte de desfășurarea spiralată, de 
legământul dintre electroni și nucleul atomic, de 
densitatea de energie a Vidului.  
 

 

 
Desen 1. Forma Spiralei Genezei desfășurate la Târgu Jiu...  

 
 Calea „Brâncuși” de la Arcinna Daciei/ Târgu 
Jiu... Spirala Genezei împărtășește Vestea Ființei 
într-o criptare, pentru interceptare fiind necesară 

măsurarea în simboluri matematice, arta deslușirii 
riguroase a concordanțelor, inițierea în Ars 
Inveniendi.        
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Desen. 2    Cele două înfășurări ale Spiralei Genezei la Târgu Jiu. Văzute de sus. 

 
Ca atare, de la rotația cuantică, aceea din Vid, care 
generează câmpuri cu simetrie axială, se 
întemeiază o radiație scalară de torsiune 
turbionară, anaforul, sub elanul acelei auto-
similarități dezvăluite astfel: 
 
1. Axa/raza abscisei, linia terestră dintre Punctul 
Zero (Streașina Jiului) și poziția „Coloanei fără de 
sfârșit”, adică cei 1.271,32m, Calea Brâncuși!, (la 
nivelul Terrei ar fi ≈ 1.271,32km!... diametrul la 
poli, baza fiind, ca diviziune, √ℓPℓ, de fapt Raza-
etalon a Creației = (√ℓPℓ)/2 = (0,63566m x10-15) 
= ® ... „Cotul” dacic/10-15m = ®  =  
3,93292631x1019lPl... ce se armonizează cu 
diametrul Cercului Generator al Torului Genezei). 
Mențiune: Raza abscisei spiralei logaritmice 
ascunde măsura doar a diametrului polar 
1.271,32, din motive de spațiu ( pentru 
circumferință, tot ca diviziune, însă, ca reper al 
Spiralei logaritmice, 2πx® = 3,99396957236 ar 
fi fost necesar un traseu de exact 
3,99396957236km, iar al patrulea element să aibă 
o înălțime de 91,444m).  Totodată ea, raza abscisei 
prezente, desemnează raportul dintre înălțimea 
Piramidei „Khu” (147,8036632m, adică 5.813 
inch! ... care trimit la aflarea constantei gravito-
dinamice a Celei de-a Cincea Forțe Fundamentale, 
Gravitația Cinetică!) și o latură din baza 
(interioară), ce dă unghiul anomalistic al 
concavității Piramidei (116,26m)...  Avem, 

respectând ecuația spiralei logaritmice Bernoulli: 
ra2 

 = aa x I2 ≈ 1.271,32m  ≈  1000 x √ℓPℓ  m...  
(doar ca „diametru”... lipsind coordonata π drept 
întregire a abscisei spiralei).                                                                                                                                
 
2. Raza vectoare, în răsfirare, (adică cei 
1.271,654m!    rv2 

 = av x I2 ≈ 1.271,654m),   (în 
realitate ea fiind o spirală desfășurată!), linia de 
sus (să-i spunem, din aer!) ce leagă același Punct 
Zero, Polar, („Streașina Jiului”!) de vârfurile celor 
Trei Elemente („Masa Tăcerii”, „Poarta zeiței 
Cerului, Nut” și „Coloana fără de sfârșit”). De 
subliniat, creșterea distanței între cele Trei 
Manifestări (cote!) este mereu o rație 
geometrică, instituită prin constanta kaliogenezei 
(I =   5,7)   atât sus, pe raza vectoare, cât și jos, pe 
linia axială, într-un șir de stări intermediare ale 
Echilibrului Lumii:  
 

                        I0, I1, I2, I3...... I3576     

Raza vectoare a Spiralei logaritmice Bernoulli :  
rvn  = av x (ekᶿ)n = av x In. 
unde  kθ = 1,74047055271 (acesta fiind 
exponentul numărului „e”, Euler, spre a-l afla pe I, 
numărul kaliogenezei: 5,700001524)... când kθ = 
ln(r/a)   = ln (I), iar θrad = 0,022891655566 și k = 
tg(t0) = 76,03078544 (unghiul de tangență al 
spiralei logaritmice). Iar                    t0 = 
89,24641340. 



Iarna-Primavara 2022  | Contact international 219 

 

 
3. Unghiul Polar al Spiralei logaritmice, legătură a 
celor două raze, (abscisa și vectoriala!), ca Unghi 
de difuzie a Genezei! este θ0 = 1,31160  rezultat 
din ecuația:  
θ0 = 102√(1/5.813) =1,311595250  tg(θ0) = 
0,02289572  θrad = 0,022891655 unde 
1/5.813=17,202821263x10-5 este constanta de 
cuplaj gravitodinamică, tipică celei de-a Cincea 
Forțe fundamentale, forța gravito-dinamică. 
Totodată:                                                                             
θ0 = ( αc x αg x αs x αw x αgd)/ (2 x pvac x c)  ≈  
1,31160                                                                
unde: αc este constanta structurii fine, zisă 
Sommerfeld, specifică Forței fundamentale   
electromagnetice (7,297352569x10-3),  
αg  este constanta caracteristică Forței 
fundamentale gravitaționale (4,6 x1040), 
αs este constanta de cuplaj a Forței fundamentale 
nucleare tari (1 x10-15), 
 αw este constanta definitorie Forței fundamentale 
nucleare slabe (8,1168 x10-18). 
αgd  este constanta de cuplaj tipică celei de-a 
Cincea Forțe fundamentale, forța gravito-
dinamică: (1/5813 = 17,202821262 x10-5 ). 
 pvac         presiunea vidului      și  c viteza luminii în 
vid… 
Tg(θ0) = 0,022896. În radiani θ0

rad.  = 
0,022891655566.  
Trebuie subliniat că Ochiul uman vede doar 
printr-o „fereastră” de θ0 = 1,31160 iar, sub 
diferența de spațiu unghiular (178,68840), doar 
„privește” la Iluzie... Prin radianii săi: 
(0,022891655566), unghiul impune ca produs, 
alături de tg(t0) = 76,03078544 = k, un exponent 
(1,74047055271 = kθ) ce împlinește în cadrul 
formulei de bază a spiralei logaritmice Bernoulli, 
plecând de la numărul lui Euler  (e),  rația de 
creștere:                    
               ekᶿ  =  I... (≈  5,700001524) 
O curiozitate! Molecula apei este alcătuită dintr-
un atom de oxigen și doi atomi de hidrogen... 
Unghiul ce îl formează cei doi atomi de hidrogen 
față de atomul de oxigen este de 104,4810. El e 
raportul dintre 103 și produsul constantei 
structurii fine (αc) cu Unghiul de difuzie a Genezei 
(θ0), deci:  103/(1,3116 x αc) = 104,4810

.             
 
4. Unghiul de tangență, t0  = 89,246413420 care 
generează constanta logaritmică tg(t0) = k = 
76,03078544. Curba-spirală în cauză „taie” raza 
vectoare sub același unghi constant (t0)... iar 
virajele cresc mereu cu „invariantul”: I = 10√Ψ, 
5. Parametrul „av” (distanța de la „Singularitatea 
Apei” Jiului până la vârful „Mesei Tăcerii”!), o 
constantă a Curbei eterne egală cu 39,13983m, 
fiind factor de scală, arhetip al unei relații 
omogene de recurență și coeficient ce schimbă 

dimensiunea spiralei logaritmice Bernoulli în 
general.  
     av = Inch/2Ψ x103 x (2 – cos(θ0))  = 
39,13983m                                          
     av =  aa x 1,000261986283506     unde aa = 
√ℓPℓ/Ψ x 102m = Inch/2Ψ x103m. 
6. Același raport: rv/ra = 2 – cos(θ0) = 
1,0002619862835 între raze.                                                               
7. Autosimilaritatea înfășurărilor sub Ideea: 
Μεταμορφωνω, αλλά παραμένουν τα ίδια!  
– Eadem mutata resurgo!...  
Mă transform, însă renasc aceeași! 

 
Desen 3. Spirala Brâncuși respectând Unghiul Genezei: θ0 = 102√(1/5.813).      

 
 

Opera, Imn al lui Atman către Brahman („Ayam 
Atma Brahman”), ascunde, prin urmare, o curbă 
logaritmică de tip J. Bernoulli, similară cu aceea a 
Creației, întemeiată pe aceeași ecuație 
fundamentală:   
                      rvn  = av(ekᶿ)n   =  av(I)n                                                                                                       
unde, la nivelul Cercului Generator al Torului 
Genezei,   n = 3576... iar ekᶿ = I.  
Ceea ce este în „mic”, la Brâncuși, este și în Spirala 
Genezei care determină, prin Cercul Generator, 
însăși Inelul Marii Creații: „Partea” este 
asemenea, iată, cu „Întregul”, prin relația  ʘ1 = 
102697. Vorbim de Dimensiunea de 
autosimilaritate a Terrei față de Cercul Generator,        
iar față de Torul Genezei Dimensiunea de 
autosimilaritate este ʘ0 = 2 x 102697. 
 Pe când Raportul de dimensiune între Cercul 
Generator  și Mesa-tom este 105394, iar raportul 
între Torul Genezei divine și Mesa-tom  este de: 2 
x 105394...  mesa-tom –ul, este cea mai Mică rază a 
Creației:         
                            (0,63566 x10-15m)  x 10-2697... 
   Lungimea desfășurată a razei abscisei într-o 
spirală logaritmică este tocmai perimetrul 
cercului de bază al cilindrului drept unde o 
putem observa. La Târgu Jiu această rază 
abscisială (aa) este dimensiunea de la Streașina 
Jiului (Punctul Zero!) până la centrul de jos al 
„Coloanei”, întinzându-se pe ≈ 1.271,32m (Calea 
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Brâncuși!) iar, atenție!... este numai   2 x ® = 2 x 
0,63566 x104, dacă înmulțim și cu π, ar fi fost 
3.993,9695723m...  
 
Raza etalon a Genezei: (0,63566 x10-15m) = 
3,93292631 x1019ℓPℓ... Raza Cercului Generator al 
Torului Genezei, (Raza cosmică), este o diviziune a   
(0,63566m x10-15m) =  (√ℓPℓ)/2 , anume   
„Cotul” dacic”/10-15m... = ®  
 iar Raza „Inelului” Creației însemnând, deci: 
(√ℓPℓ)  x102720m), de 2 x102719 ori mai mare ca 
Raza polară a Pământului. 
Comparând dimensiunea perimetrul Torului cu 
parametrii Operei brâncușiene, vom obține 
afinitatea:            
                                  ʘ1 = 2x102697 
Măsura scalară a ratei de rotație, circumscriind 
frecvența unghiulară care determină o 
„eșantionare” a curburii elicoidale a spațiului 
(doar a spațiului!), este aici legată de însăși 
Energia luminii, căci: ω ≈ 2πI ≈ 3,58/4√(mpr/mn) 
J. Să amintim că însăși înălțimea „Mesei Tăcerii” 
0,8959m, ca prima „cotă” a Spiralei brâncușiene, 
se calculează în funcție de dimensiunea Energiei 
fotonului: 7 x (mpr/mn) x 3,582. Acest câmp 
spiralar, ce transmite cuminecare, lămurire în 
Cuvânt, imprimat de Spiritul Absolut-Brahman, dă 
seamă de conștiința organizării theometrice a 
lumii materiale. Dacă vrem să deslușim sensul 
modelelor theometrice din această Operă, nu 
trebuie, ca atare, să le căutăm în similitudini legate 
de limbaje, viziuni plastice, funcții magice, 
obiceiuri, atașamente pământești, regionale, ci în 
energia, vibrația și frecvența Absolutului, în 
constantele simbolurilor matematice care au, 
așadar, noimă pentru Cultura cosmică, (salvată de 
considerațiile antropomorfismului) și, cu 
precădere, pentru Mathesis-ul autenticului Homo 
sapiens.  

 
Spirala nu transferă Cerului „suișuri de particule”, 
ci numai co-desfășoară Cuminecare! 
    Astfel, mișcând în translație curbatura 
brâncușiană (ca fragment ce leagă vârfurile celor 
Trei: „Masa”, „Poarta” și „Coloana”), printr-o 
transformare geometrică punctuală, sub 
condiționarea vectorului kaliogenezei, vom 
descoperi „începutul” Spiralei logaritmice, de tip 
J. Bernoulli, a Genezei unde „raza vectorială” e 
linia de sus a vortexurilor, după cum am 
menționat, raza abscisei este calea, pe jos, de la 
Streașina Jiului până la locul „Coloanei”, adică cei 

1271,32m. S-a înțeles: atât sus, între vârfurile 
celor Trei, cât și jos, la „picioarele” lor, „ritmul” de 
creștere este mereu I = ekᶿ = 10√Ψ = 
5,700001524 ... puterea lui „e” (Euler!), unghiul 
de înclinare este imperturbabilul θ0 = 1,31160, cu              
tg(θ0) = 0,022896... iar corelația între raze                                         
rv/ra = 1,0002619862835 e totdeauna același în 
desfășurarea spiralei, iar „av” este constanta 
Spiralei = 39,13983m, factor de scală, anume 
distanța de la „Singularitatea Apei” până la vârful 
„Mesei Tăcerii”... Simetria e mai mult decât 
relevantă!... Ordinea Triadei de la Arcinna Jiului 
imită Legea armoniei Creației Spiritului, 
recunoscând că în Artă singura frumusețe este 
ideea de matematică, Dharma!... Informația 
(Vestea!) fiind, precum „Centrul Lumii”, 
pretutindeni!  
  
  „Partea” se amplifică în „Întreg”, iar a cunoaște 
„partea”, presupune revelarea „matricei 
Întregului”, a Freamătului Vidului. – Dar, cum?... 
Prin hermeneutică (semantica) și 
mensurabilitatea instituită de „Mathesis 
universale” (sintaxa), într-un cod de referință, o 
structură theometrică, înlesnindu-se, astfel, 
desfășurarea Informației Spiritului sub o catenă 
predicativă a ritmicității cosmice.   Este cazul unui 
spațiu metrizabil al Mirabilei Geometrii algebrice 
care ne dezvăluie că în natură, deci și în Arta 
autentică, conform unor niveluri și densități de 
energie, mișcarea se poate desfășura , sub ideea 
Frumosului divin, numai pe anumite orbite 
predefinite, matematizate, ținând de un Centru, o 
Axă, o Angularitate și o Rată geometrică de 
„expansiune”... Frumusețea, așadar, nu este, dacă 
nu o vezi, nu o matematizezi în sintaxa sa, într-o 
configurație theometrică.  
    
 De asemenea, kaliogeneza, „personajul” principal 
al Cărții și al Scenei Creației divine, corelaționează 
cu „1800”, jumătatea gradelor cercului, cu e2, 
pătratul constantei sarcinii fundamentale(e 
=1,60217653x10-19), ħ(1,05457168x10-34), 
constanta acțiunii cuantice, restrânsă, Planck-
Dirac, c este viteza în vid a fotonului, termenul „av” 
(distanța de la „Singularitatea Apei” până la vârful 
„Mesei Tăcerii”), o constantă a Curbei egală cu 
39,13983m și „Marele Pas”, „Cota” Spiralei 
Genezei (0,18312596 x 102704m = Θ), notată cu 
simbolul Θ.  
In = I3576 = 1,0207034 x 102703m unde 3,576 = 6 x 
pvac.
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Desen. 4   Simetria virtuală a celor două desfășurări ale spiralei Genezei la Târgu Jiu. 

 
  Consemnare!... Pe „ħ”=(1,05457168x10-34Js),  
Vibrația! constanta acțiunii cuantice Planck-Dirac, 
aceea restrânsă, ca radical al său aproximativ, o 
întâlnim sub formă de „pas” al spiralei logaritmice 
din desenul format la fundamentul Piramidei Khu 
(Keops, zisă!) drept concavitate între baza 
„aparentă” de 232,16984m, aici, doar jumătatea sa 
de 116,08492m, ca rază abscisială, și una din 
jumătățile intrânde, adevărate, de 116,08946m, ca 
rază vectorială. Așadar: Cota = (4xe2)/10 =√ħ. 
Mai amintim că raportul între cele două raze de la 
baza Piramidei atlante, deci cele ale Curbei în 
fond, este 1,00003880416 (σ) , menționat ca 
raportul între anul sideral și cel tropic/solar, el 
dezvăluind și constanta spiralei logaritmice a 
Genezei „av”, iar unghiul dintre ele este de  χ0  = 
0,5052604647580, sub o tangentă: tg(χ0) = 
0,00881869. Totodată conexitatea dintre Unghiul 
Genezei (θ0) și unghiul concavității de la baza 
Piramidei (χ0), care revelează legătura 
sideralitate/solaritate, este de 2,589999... iar 
radicalul său ne explică de ce o milă terestră are 
1.609,344 și nu o secvență din lungimea Planck. 
Știm că baza Piramidei, dincolo de cele 4 laturi 
iluzorii, are de fapt 8 laturi veritabile, drept 
concavități față de cele „exterioare”. Această 
așezare a laturilor bazei ascunde câteva informații 
substanțiale despre legătura Omului (Pământ!) cu 
Soarele său (solaritatea!), iar, apoi, raportul 
acestuia cu sideralitatea și, prin ea, cu Spirala 

Cercului Generator al Torului Genezei, astfel: 
Perimetrul iluzoriu al Marii Piramide este de 
365,2421875 Inch (zilele anului solar) adică 
928,6794m, bunăoară o latură „exterioară” are 
232,16984m, pe când jumătatea sa are 
116,08492m. Mai știm că latura concavă, 
veritabilă, este de 116,089429m (în raportul de 
sideralitate: 1,00003880416!), iar unghiul dintre 
ele, unghiul sideralității, are 0,5052604647580 
cu       tg(χ0) = 0,00881869, însemnând că „pasul” 
spiralic, măsura concavității, va fi de 
1,023400505m  
χ0  = 0,5052604647580 = θ0/ (8 x Ψ ) iar  θ0 = 8 x 
χ0 x Ψ                            
Unde 137,036 = 1/α… chiar Vibrația Creației 
sacre! Totodată, acest 1,029775m, transformat în 
„picioare atlante” este (3,1498928 Ψ).    
 
    Piramida „Khu” (zisă, Keops) are înălțimea de 
147,8036632m, adică 5.813inch... înălțime 
repartizată pe 202,5442266 trepte.  
Totodată, Pyramidionul, (diferența peste 202 
trepte, anume 0,5442266), Piatra Filosofală a 
Piramidei, aceea de sus, are 0,39714133m ≈ 4π x 
256/81... Pe când fiecare dintre cele 202 trepte au 
o diviziune a măsurii constantei structurii fine 
(0,7279352569m)... Proporția între înălțimea 
Piramidei „Khu” și Pyramidionul său este: 
372,1689  ≈ A/Φ ... numărul lui Avocadro 
împărțit de Sectio aureea. 
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   Vom dumiri că Spirala logaritmică creează un 
tipar de vid: rvn = a(ekᶿ)n,  când, la nivelul Cercului 
generator a Torului Creației, n = 3576, iar I =  ekᶿ  
= eln(I)… care, la rându-i, instituie o punte/cale 
scurtă între două Dimensiuni siderale foarte 
îndepărtate (vezi efectul „Găurii de vierme”): 
Templul Omului de la Arcinna și Torsiunea 
Creației. Unde I, constanta Kaliogenezei reprezintă 
„Rația” geometrică de creștere a Vârtejului 
„Facerii”, (Curbură revelată în interiorul Cercului 
Generator al Inelului, asemeni Bucraniului 
Tradiției!). Subliniem o hiper-comunicare a 
conștiinței cosmice, pe care numai Șamanii 
autentici o mai înlesnesc într-o proporție 
theometrică, metafizică, prima din cele 3 oferite 
lui Platon de către Arhitas din Tarent.    
  
   E vorba, precum în Eminescu, de „Punctu-acela 
de mișcare...” (ubicuu!)... ce se îndepărtează ca 
„Vestire” în torsiune, din lăuntru spre afară, 
levogir, pe suprafața sferei/ Cercului Generator 
al Torului Genezei, când raza vectoare, cea de sus, 
se răsucește uniform în jurul „centrului” într-o 
rată de creștere geometrică (I) după un ciclu de 
2π....pe o circumferință ce... nu-i niciunde... 
Da!... pe un perimetru ce... nu-i niciunde... 
Aceeași progresie corespunde și la raza abscisială, 
de jos... Transformată, în desfășurare pe un plan 
2D, spirala logaritmică apare ca un Triunghi 
dreptunghic, unde unghiul polar, (între cele două 
raze), este θ0 = 1,31160,   ipotenuza e raza 
vectorială, cateta mare, alăturată, e raza abscisei, 
cateta opusă e „pasul”, iar raportul rv/ra = 
1,000261986283506.  La Târgu Jiu raportul rv/ra 
se derulează ca atare:                                                                 
„Masă”:   39,13983m/39,12957m...  rv0/ra0  în 
Spirală  
„Poartă”:   223,097m/223,0386m ...  rv1/ra1  în 
Spirală  
„Coloană”:1271,653m/1271,32m...   rv2/ra2   în 
Spirală   
Înmulțindu-se mereu cu rația kaliogenezei. 
Înălțimile fiind: „Masa”: 0,8959108m „Poarta”: 
5,10669m  „Coloana”: 29,107787m. 
Spirala Brâncuși: rv2 = avI2 (razavect.2 la vortexul 
„Coloanei”).  
   Pentru ea, distanța de la Punctul generator până 
la locul poziționării „Coloanei Transcendenței”, 
adică cei 1.271,32m... („Calea Brâncuși”!)... 
Semnificația lungimii: 1.271,32 ≈ (147,8036632 x 
π)/365,2421. Însă înălțimea Piramidei „Khu”, 
(147,8036632m), măsurată în inch, are 
5.813Inch... exact inversul constantei de cuplaj a 
Forței Chintesențiale (a cincea!), Forța Gravito-
dinamică. Vezi  formula d.lui Dorel Bîrsan din 
Cartea sa „Idei  pentru o teorie dinamică a 
gravitației”, Editura Etnous- Brașov, 2017 ... 
Această distanță 1.271,32m reprezintă, așadar, 

corelația profundă între zilele anului tropic, „π” și 
gravitația recesivă (ce „respinge” spre a crea 
lumea!) din Câmpul gravito-dinamic. 
În timp ce „Raza vectorială”(rv2), „în cer”, (care 
leagă Punctul polar cu vârfurile Triadei 
reprezentate aici în linie dreaptă: „Masa Tăcerii”, 
„Poarta Zeiței Cerului, Nut” și „Coloana 
Transcendenței”), este de 1.271,653m, iar 
termenul „av” (distanța de la „Singularitatea Apei” 
până la vârful „Mesei Tăcerii”), o constantă a 
Curbei egală cu 39,13986m, fiind, după cum am 
mai subliniat, factor de scală, arhetip al unei relații 
omogene de recurență și coeficient ce schimbă în 
general dimensiunea spiralei logaritmice. 
 În continuare, același unghi polar (θ0), același 
unghi tangențial(t0), aceeași rație de creștere 
(I)...la Spirala Genezei: rv3576 = avI3576 (razavect.3576 
corespunzătoare Perimetrului Cercului Generator 
al Torului Genezei, adică 3,995018919 x102704m 
(iar „Cota”, „Pasul său Final”, este: 0,091428 
x102704m), după formula:  
 rv3576 = av x I3576   = 39,13986m x 1,0207034 x 
102703m  = 3,995019 x102704m.  
Unde    π x Ψ = 1,0207034, căci   I3574 = π  x 102703 
....    

 
Desenul 5. Elicea cilindrică a Cercului Generator al Torului/Inelului Genezei. 

 
„Pasul Final” al Spiralei Cercului Generator este: 
 G/α x 4√(mpr/mn)...   Constanta gravitațională 
Newton, constanta structurii fine, masa 
protonului, masa neutronului.      
  
   Grație formei care se păstrează, Spirala 
logaritmică, de tip Bernoulli, revelată la Târgu Jiu 
de către Brâncuși, este fascinantă ( numai dacă 
este văzută!). 
 
Și să nu uităm!...  
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Brâncuși upanișadizează... Opera sa fiind un 
Imn al lui Atman către Brahman („Ayam Atma 
Brahman”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenul 6. Spirala logaritmică tip Bernoulli desfășurată a Cercului Generator 
al Torului/Inelului Genezei 

 
 
. 

 
 

FORMA CREAȚIEI. Torul. Instantaneitatea. 
Asemeni cu „Mărul”... 
     

umina Creației, împresurată de Gravitația 
cinetică a Sursei (Golului!), este curbată 
în forma unui Măr. Deși provine dintr-un 

Singur Punct, „efectul de con” o distorsionează în 
cele 87 imagini (ipostaze) spiralice, focusând 
mereu în Centru. Arcele de cerc (cele, așadar, 
87!) la nivelul Cercului Generator al „Mărului” 
Genezei au 0,091815392466 x102704m !... 
„Oglinda” (Spiritul Absolut creator!) întinde cele 
87 unde gravifice (spirale) într-un fundal sub 
corola Torului sacru, având, iată, raza 1,27132 
x102704m…(multiplu de √lPl). Ca atare, „Oglinda” 
deviază lumina (imaginea!) și o re-concentrează 
sub „veșnica întoarcere” în Punct, Cel al 
Singularității…  
Elicoida Genezei…      
 
EG =  2,0182453636 x 17,202821262 x Φ/ℓPℓ 
x102705m. 
  Vorbim, așadar, de un „Tor de corn”,  determinat 
de răsucirea unui Cerc generator, ce poartă în sine 
Matricea Genezei, (la fel, și Spirala Brâncuși!),   
într-un spațiu 3D, pe o axă co-planară cu cercul... 
Mișcarea rotațională a sarcinilor gravitaționale 
rodește permanent câmpuri nucleare bipolare 
într-o configurație a liniilor de câmp 
asemănătoare cu un magnet, unde polaritățile 
sunt inseparabile... De aici obținem, privită într-o 
perspectivă din față, ideea de „tor”, unde 
diametrul cercului său generator este însăși 

continuarea razei abscisiale a Spiralei 
logaritmice Bernoulli-Brâncuși. Deoarece facem 
referire la un „Horn Torus”, raza cercului (abscisa) 
este = 0,63566 x102704m, sau (®), fiind identică cu 
distanța de la axă la Centrul Torului (R).    
Ecuația Torului Genezei confirmă: raza Creației, 
unghiul de dispersie al acesteia și, bineînțeles, 
unghiul de tangență prin care undele spiralei taie 
raza vectoare cu rația kaliogenezei: 
 
                         r2 = (√x2+y2  - R)2 + z2   =  
 
 (√((R + rcosθ0)cost0)2+((R + rcosθ0)sint0)2) – 
R)2 + (rsinθ0)2 
pe când θ0 = 1,311595250  iar t0 = 89,24641340 

pe când R = 1,27132x102704m iar r = 
0,63566x102704m 
unde: x = (R + rcosθ0)cost0  ...  
               y = (R + rcosθ0)sint0  ...  
               z = rsinθ0 
așadar, vom avea:  
x = 0,02508050438  ... iar x2 = 0,0006290317 
y = 1,90680869478  ... iar y2 = 3,6359193985 
z = 0,01455147282  ... iar z2 = 0,00021174536 
totodată: 
sinθ0 =  0,02289191205 
cosθ0 = 2 – 1,000261986283506 = 
0,99973801371... vezi Compton! 
cost0 =  0,01315309799 

L 
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Desen 7. Torul în secțiune. Raza Cercului Generator al Torului(r): 0,63566 
x102704m.   Raza Torului/Inelului Genezei (R): 1,27132 x102704m…(multiplu de 
√ℓPℓ)... Confirmate de echivalența )Ecuația Torului Genezei): 
 r2 = (√((R + rcosθ0)cost0)2+((R + rcosθ0)sint0)2) – R)2 + (rsinθ0)2 

 
Întinderea (abaterea) Riemann la nivelul acestui 
Multivers-Brahman, „lungimea arcului de cerc” 
(nu „Pasul”!), este de 0,091815392466 x102704m 
... pentru simplul motiv că         (0,091815392466  
x102704m  x 87  = 7,9879391446  x 102704m ( π 
x102706Inch!). 
 
   Așadar, transformarea, prin desfacere, a spiralei 
Genezei ne dezvăluie raza Cercului Generator: 
(0,63566 x 10-15) x102719m = (25Inch 
x102704)…(submultiplu de √ℓPℓ ), diametrul său 
de: 1,27132 x 102704m…(multiplu de √ℓPℓ)...  iar 
circumferința sa: 2π x (®) fiind chiar raza 
abscisială a Spiralei Creației divine 
(3,9936957236 x102704m), raza vectorială, în 
schimb, dă Spira (3,9950159 x 102704m) , una din 
cele 87. Elicoida Genezei fiind = 347,56639 
x102704. Torul Facerii „desfăcut”, la rându-i, va 
avea dimensiunile: lățimea egală cu circumferința 
Cercului Generator al Său: 3,9950159 x 102704m , 
pe când Lungimea Circumferinței „Inelului” 
cosmic 7,9879391446 x 102704m (adică π 
x102706Inch!). 
 
    Pe această Formă a Inelului Spiralei Creației, se 
desfășoară în total 87 de Răsuciri, o Spiră având 
3,9950159376 x 102704m... Elicoida Brahman, 
însumând cele 87 Spire, are o lungime de 
347,56639 x102704 (diviziune de ≈ π x Λ x 3/c)! 
Semnificația Elicoidei, lungimea celor 87 spire, 
torsiuni: 
Elicoida Genezei (347,56639 x102704m)  
 EG  =   2,0181797813 x 17,202821262 x Φ/lPl 
x102705m.  
unde 2,0182453636 J : 1,602176462 = 
125,96909 GeV x 10-21 (Energia bosonului divin, 
Higgs!... ),  
 iar 17,202821262 x102705m este etalonul 
constantei de cuplaj gravito-dinamice, a Celei 
de-a Cincea Forțe fundamentale (Gravitația 
recesivă!), adică 1/5813... după formula:                      

 αgd = (αc x EG)/(79 x 8πG/c2), când 8πG/c2 este 
constanta relativistă a gravității. 
și, în fine, proporția Φ/ℓPℓ  = 
1,0011025438803478. 
După cele 87 de torsiuni, (Creația divină continuă 
la nesfârșit prin „alte și alte” 87 de Înfășurări pe 
Torul descris mai sus.   Vârtejuri trec în alte 
vârtejuri, respectând o simetrie axială dirijată de 
echilibrul a două unghiuri: polar și tangențial.  
 
   Ca atare, putem vedea/intui un Tor!... Acum și 
aici, raportul Omului cu El,   într-o simetrie 
desăvârșită, este   ʘ0 = 2 x 102719 .  
 
   Radiația cosmică de fond ne-a transmis o 
Informație (Veste!) referitoare la starea 
„Universului observabil”. Ea descende în cuante de 
lumină cu lungimi de undă de 1,9 x10-3m. Se 
cunoaște că radiația electromagnetică roșie are o 
lungime de undă de 6,5274 x10-7m... Reiese, 
așadar, că „spațiul” s-a „dilatat” de la  „Începuturi”, 
asemeni „Coloanei brâncușiene”, iată, de  2910,8 
ori =1,9x10-3 m/6,5274 x 10-7m... Semnalez 
„spațiul”, întrucât nu el     s-a „dilatat” în fond, ci 
numai distanța, rația, scara spiralei, geometria 
curburii spațiului-timp (gravitația) regăsibilă în 
torsiune... Căci, ce se „extinde/dilată”, ce anume?... 
Răspunsul este:    - Punctul! (același mereu!)... Cel 
ce cutreieră la nesfârșit suprafața Sferei/ 
Cercului Generator al Torului Genezei, pe mirabila 
linie vectoare a unei Spirale logaritmice Dürer-
Bernoulli... dându-i dreptate lui Cusanus, ce 
afirma că: „Dumnezeu e o sferă infinită (aici, a 
Cercului Generator...) al cărui centru (Punct!) este 
pretutindeni, iar a cărui circumferință nu-i 
nicăieri”...  Universul observabil are, totodată, 
13,6901265x109 ani lumină. Rezultă o rază 
măsurabilă/metrică de 44,4962x1021m. Amintim 
că raza etalon a Creației este de            (0,63566 
x10-15m) = ® = (Fvid)2/(c2 x αgd

2  x 4√lPl/Φ) = 
3,93292631 x1019ℓPℓ, semnificând „mărirea”-
etalon a lungimii de undă a Fotonului Dintâi, 
singularitatea... Înseamnă că radiația de 
„extindere” de 44,4962x1021m reprezintă ecuația: 
7 x (0,63566 x 10-15m) x 1037... vorbim, prin 
urmare, de cele Șapte Zile cosmice ale Genezei și 
de Raza fundamentală a Creației... Această rază de 
„îndepărtare” de 44,4962x1021m desemnează 
„măsurabilitatea”, „matematizarea” celor 1.750 x 
1021Inch, adică 2,75339253x1057ℓPℓ sau 
136,95352 x1021Ψ (unde Ψ... e „piciorul sacru” al 
atlanților folosit la Sarmisegetuza!). Legătura cu 
Opera lui Brâncuși: Înălțimea „Coloanei” este 
chiar iluziva „dilatare”, ca rază de recesiune, de 
2910,8cm!.. iar 136,95352 x 1021Ψ  aproximează 
cei 13,6901265x109 ani lumină ai Universului 
observabil...  
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   Spațiul (purure același!)  s-a „îndepărtat” de la 
„Începuturi” de 2910,8 ori... ne spune 
„Coloana”!... s-a „distanțat” pe raza vectoare a 
spiralei Genezei într-un „nicăieri” al totului spre a 
se întoarce la punctul plecării sale, Punctul polar 
al nimicului, al Vidului, Centrul de pretutindeni... 
Altfel spus: - Ceva ce este („centru” ubicuu!) îl 
aflăm, iată, că nu-i nicăieri, pe nicio 
circumferință... Simplu!... 
 
 
 
 

DESLUȘIREA lui 87 și a 
Spiralei la nivelul 
cuantic/mesa-tom-ic: 
       

pirala este o afirmare a Vidului, fiind, în 
esența sa, o clintire alcătuită din 
Neclintire într-o cinetică, măsurabilă, a 

kaliogenezei. Cele două raze ale sale cuminecă 
între ele de-a pururi prin Punctul Polar (Golul!), 
plăsmuind un sistem unitar precum o superpoziție 
cuantică. Astfel, prin ea, ni se revelează ideea că 
toate cele ale văzutului, împreună cu cele ale 
nevăzutului, sunt  cununie necuntenă legătuită cu 
Sursa. 
   Imediat ce intuiția noastră țintește matematizat 
către „alt-ceva” decât spre „realitatea lui aliter”, 
avem acces la ideea de „nesfârșire”... Ni se 
revelează o androginie a cuantelor (raze) care au 
interacționat/vibraționat în Punctul Polar sub cele 
Trei Ipostaze: infra-atomic, pământesc-antropic 
și Marele Tor al Genezei... Vidul cuantic 
freamătă, propagând corpusculi din particule 
virtuale... O Energie divină se transformă în Veste 
(informație, conștiință) într-o succesiune-
simultană de „creșteri” kaliogenezice sub mantaua 
unor pluri-versuri interconectate. Lumina Creației 
se manifestă musai prin mișcare, simultan, atât 
ca particulă/cuantă, cât și ca undă... Iar mișcarea 
este în funcție de Unghiul Genezei amintit în 
Carte... Totul, în Facere, deci, se rezumă la divina 
interacțiune între un foton de mare energie și un 
electron, care generează primirea de către 
electron a unei părți din energie și emiterea unui 
foton ce conține restul de energie într-o direcție 
diferită de cea a originalului (fotonul incident!), 
într-un unghi de deplasare (cel al Genezei!), astfel 
încât impulsul total al sistemului să se conserve.  
Sub această geometrie sacră a coliziunii foton-
electron ni se revelează Spirala logaritmică de tip 
Bernoulli sub cele Trei Ipostaze:  
 
1. Spirala logaritmică la nivelul cuantic/infra-
atomic, cazul de mai sus, unde unghiul Genezei 

este θ0 = ( αc x αg x αs x αw x αgd)/ (2 x pvac x c)  ≈  
1,31160 ce duce la ideea că cea mai Mică rază a 
Creației, mesa-tom –ul, este  de (0,63566 x10-

15m)  x 10-2697... sau: ® x 10-2697... 
De amintit!... Spirala logaritmică la nivelul 
cuantic/infra-atomic, cazul de mai sus, unde 
unghiul de propagare a Genezei este θ0  = 
1,311595250… raza vectoare este lungimea de 
undă a fotonului difuzat după ciocnirea cuantică 
amintită (λʹ = 5,5487938464 x10-15m ), raza 
abscisei desemnând prelungirea, de la punctul 
Zero-Polar, a lungimii de undă a fotonului incident 
(5,5487302804x10-15m), „pasul” curbei de 
0,1270119, raportul între cele două raze fiind 
1,000261986283506 (ca la Spirala logaritmică a 
Genezei!). Cum au fost calculate acestea:                
 Din Ecuația Compton extragem:   
λʹ - λ0 = h/mec x (1 – cosθ) = ® = (Fvid)2/(c2 x αgd

2  
x 4√lPl/Φ) = (0,63566 x10-15m)...  
(drept Rază etalon a Creației =  diviziune din 
(„Cotul”dacic) = 3,93292631 x1019lPl) (ca 
„deplasare Compton” când unghiul Genezei este  
θ0 = 102√(1/5.813)  = 1,31160, iar  cosθ0 = 
0,99973801371)...  
Această diferență/deplasare de lungimi de undă 
fotonice are semnificația, așadar, în diviziune, a 
razei cosmice-etalon a Spiralei Genezei, când 
Unghiul de difuzie/propagare a Creației este  θ0  = 
1,311595250. La nivel mesa-tom: θ0

mt = 
(1,311595250)-2675… un unghi ce rivalizează 
cu…linia dreaptă. 
 λc lungimea de undă Compton, constanta: 
0,24263102308 x10-11m. λʹ lungimea de undă a 
fotonului difuzat (după coliziune) =   
5,5487938464 x10-15 m… raza vectorială… 
λ0 lungimea de undă a fotonului incident = 
5,5487302804 x 10-15m pe   care o descoperim din 
formula Energiei Fotonului: E = hc/ λ0 deci: λ0 = 
hc/E = hc/3,58J = 5,5487302804 x 10-15m… 
 λ1  prelungirea, după punctul Polar, a lungimii de 
undă a fotonului incident = 5,54734051927x10-

15m… ca atare, abscisa… 
 h constanta acțiunii- Max Planck = 6,62606876 
x10-34Js. 
me masa electronului = 9,10938315 x10-31kg. 
c viteza luminii în vid = 299.792.458m/s. 
(1 – cosθ0) = 0,000261986283506 pe când cosθ0 
= 0,99973801371  θ0 = 1,311595250.   θ0 = 
102√(1/5.813). 
 
2. Raza Terrei = (0,63566 x10-15m) x1022 ... 
„Cotul” dacic x107m... însemnând în lungimi-
Planck = (3,93292631x1019lPl) x1022...  Spirala 
sacră a Terrei (Brâncuși)... unde abscisa (Calea) 
reprezintă, în diviziune, diametrul Terrei la poli:  
1.271,32km (raza fiind 6.356,6 km) 
 
3. Raza Cercului Generator al Torului = 
0,63566x10-15 x102719m = 0,63566 x102704m  

S 
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Acum, realizând raportul între  Raza Cercului 
Generator al Torului  Genezei și Raza-etalon a 
Creației (0,63566 x10-15m), vom obține 
consonanța:  102719. 
 Și, la final, vom merge la câtul (quantus) dintre 
Raza sacră a Terrei și la (0,63566x10-15m)  drept 
Rază-etalon a Creației  : anume 1022. 
Reținem armoniile celor Trei Ipostaze:  

102697  Cercul Generator al Torului Genezei/Terra 
(Omul!)  105394     
Cercul Generator al Torului Genezei /Mesa-tom 
102697      
Terra(Omul!)/Mesa-tom  ...     
                   „Cum este sus așa este și jos!”...                 
 
   Concluzie: La „Început” a fost Cuvântul (Punctul 
Tăcerii!)... Din El Creația, drept tipar toroidal, se 
extinde sub forma mirabilă a unei spirale 
logaritmice, ciclice, unde „rația” este constanta I, 
cea a kaliogenezei, într-o serie de secvențe de 
3576 duble răsuciri (litere ale Alfabetului 
Spiritului Absolut!) pe suprafața Cercului 
Generator al Inelului Genezei, care dau o Spiră 
(raza vectoare!), iar aceasta, la rându-i, se 
torsionează de 87 de ori pe Cercul de mai sus, 
„acoperind”, astfel, perimetrul Torului. După cele 
87 de rotații totul se repetă la nesfârșit sub 
parametrii aceleiași theometrii... 
Brâncuși ne propune o întoarcere în „timpul 
cosmic”, o conexiune inversă de a înțelege Creația 
prin Spirala ce nu-i decât o imagine a Punctului 
(Vidului!) care se desfășoară-„înfășurător” în 
această Facere.... Metaforic, existăm, prin protonii 
noștri, în 87 de variante similare, peste tot și 
nicăieri, într-o simultaneitate. 
Astfel înțelegem Facerea fără început și fără 
sfârșit a lui Dumnezeu!... Spiritul Absolut!...    
  Rotirea spiralei creează un câmp turnant în afara 
timpului,  clarificat în Glossa lui  Eminescu:   
 

„Viitorul și trecutul 
Sunt a filei două fețe, 
Vede-în capăt începutul 
Cine știe să le-învețe; 
Tot ce-a fost ori o să fie 
În prezent le-avem pe toate, 
Dar de-a lor zădărnicie 
Te întreabă și socoate.” 

 

Întrucât undele rotirii au un ecou... amintire, așa 
că, după „moarte”, ele reiterează informația 
„fantomatic”. Atât matricea spiralei/Forma, cât și 
radiațiile de torsiune matematizate, au o singură 
Sursă: Freamătul Vidului!...  
   Efectul de „Formă”, canalul de transmitere a 
mișcării cosmice, îl putem observa la: Fusul lui 
Ananke, Răsucirea spațiului-timp, Piramida „Khu” 
(zisă, Keops), Ziguratul din Ur, Templele Egiptului 
de Sus, Stonehenge, Partenonul de pe Acropole, 

Piramida Soarelui din Teotihuacán, 
Sarmizegetusa, Kailasha/Ellora, Angkor 
Wat/Cambodgia, Templul Omului/Târgu Jiu, Apa 
Vie, Micro-câmpurile coloanei vertebrale, Fibrele 
cromatinei ce formează cromozomii, Dublul helix 
al ADN-ului, Unda Gândului...  
   De subliniat un lucru esențial: În toate 
„răsucirile‟ la nivelul razei cercului generator, 
cele 3576!... ale Curburii Creației Multi-
universurilor lui Brahman, Spiritul Absolut, ca o 
spirală logaritmică, în omotetie, de tip Bernoulli, 
unghiurile: θ0 = 1,31160 (unghiul polar) și                       
t0 = 89,246413420  (unghiul tangențial al Spiralei 
logaritmice a Genezei), sunt mereu aceleași pentru 
fiecare spiră ce taie raza vectorială, fiind constant 
strânse în tandemul exponențial „kθ”. Acest „k”, 
sau tg(t0),  este un coeficient ce dirijează 
amplitudinea înfășurărilor și, evident, arată 
direcția (aici, pozitivă!) a Curbei.  Iar ekᶿ  = eln(I)  = I.  
Scalările sunt Vârtejuri ale Formei instituite de 
Forța Vidului și reprezintă Informația Genezei 
(Vestea!) colindând pe  minunata traiectorie a 
Spiralei. Așadar, în Templul cosmic Spirala 
„internă”  este aceea ce mediază buna 
rânduială/așezare, kaliogeneza. Forma simbolic-
matematică transmite Informația divină! Asta 
revelează Brâncuși!      
Elicoida Genezei (347,56639 x102704m)  
EG  =   2,01824536 x 17,202821262 x Φ/ℓPℓ 
x102705m.  
Prin acest 2,0182453636(Higgs în GeV!) putem 
afla viteza electronului: VeH… aici, hydrogen. 
VeH = 21,8769126355 x106m/s = 2,0182453 x θ0 

x Fvid x ®, unde descoperim: energia bosonului 
Higgs, unghiul Genezei, Forța Vidului și Raza-
etalon a Creației. 
21,8769126355 x106m/s = αc x c x Z 
 

 
       Desen 8. Bucraniul Tradiției... 

 
Ecuația Torului Genezei este:  
 r2 = (√((R + rcosθ0)cost0)2+((R + 
rcosθ0)sint0)2) – R)2 + (rsinθ0)2 
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   „Mathësëos pure”!... Intuiție, Acuratețe, 
Rigoare... Ars Inveniendi, Arta descoperirii 
adevărului pe calea matematicii, într-o Cheie 
universală a cunoașterii la care au țintit: Toth 
Atlantul, Hermes Trismegistos, Arhitectul 
Piramidei Khu, Pithagora, Platon, Euclid, O. 
Khayyam, Nicolaus Cusanus, Leonardo Da Vinci, A. 
Dürer, Descartes, J. Bernoulli, Newton, Leibniz, 
Euler, Gauss, B. Riemann, Nicola Tesla, Matila 
Ghyka... Iată Calea ce clarifică Mesajul brâncușian 
prin esențiala triadă: 1. Opera criptată, 2. 
Mathesis-ul său (știința descoperirii Matricei, a 
Cheii kaliogenezice) și 3. Conotațiile Mathesis-ului 
(simbolistica trezită)!... Ce ne revelează Autorul?... 
– Succint, O magnificare, împlinită de 
infinitesimala Elice/Spirală logaritmică pe o 
conică/pineală, de tip J. Bernoulli, de la Târgu Jiu, 
Curbei/„Răsuciturii” Facerii printr-un algoritm 
reiterativ:   constanta Kaliogenezei: I = 5,7... 
„Sectio admirari” în  minune!... Această constantă 
(I) este Cheia gravitației echilibrate/compensate, 
fiind „Ideea”/„Informația” fundamentală a 
mișcării cosmice închisă în Inelul/Torul 
Veșniciei... Purtătoarea Conștiinței. 
 

 La Arcinna Vechii Dacii Brâncuși consacră un Imn 
al lui Atman către Brahman, sub măsura muzicală 
de 1/128 = I/α... a se observa legătura cu 
constanta de cuplaj efectivă a forței fundamentale 
electromagnetice... În Gama pitagoreică 128 = 
9.216/72, unde identificăm pe Proslam 
badomenos, adică pe 9.216, nota cea mai mică din 
muzica safică și anacreontică atașată unui 
tetracord de același fel pentru a constitui, iată, 
modurile plagale (hipodorian, hipofrigian, 
hipolidian, hipomixolidian)...  
 
     Spiritul face Lumea conform unor algoritmi 
matematici (despre care vom vorbi!), algoritmi ce 
au însușirea de a genera Schimbarea continuă, 
succesivitatea, fiind, așadar, purtători de acțiune. 
Acesta a ales Omul, entitate ontologică posesoare 
a conștiinței de sine potențială, care, înțelegând 
Mathesis-ul divin, poate să re-facă Facerea sub 
pecețile armoniei prestabilite. Dar lămurirea 
accederii spre Transcendență are, musai, 
purcederea în Imanență... Căci numai coborând 
inițiatic în Lăuntrul nostru și aflând acolo 
concordanța cu ritmurile armonice ale micro și 
macro-cosmosului, putem a ne însufleți spre 
idealul Formei Arhetipale. Prin Mathesis putem 
vedea pinealic covalența între Theometrie și 
autentica sa Matematică, sub circumstanța când 
cele Două își împrumută sens una alteia. Astfel, 
vom fi în stare de a devansa pragurile „culturii 
chipului” către „cultura animi”, cea a Asemănării 
noastre cu Spiritul Creator, matematizant, când 
locul Moirae-lor (Clotho, Lachesis, Atropos) este 
luat de precizia imperturbabilă a lui Ananke, iar 

poziția improbabilei bucurii a Luminii duale este 
așezată în Ethero-metria „întunericului” adânc, cel 
al Gravitației recesive. 
 
    Să recapitulăm!... „Creatorul” a zis ca electronii 
să se deplaseze de pe o orbită (orbis, lume!) pe 
alta, să „spiralizeze”, să se răsucească drept cheie, 
făcându-se „lumină”... S-au lansat, astfel, prin 
trascenderea electronilor, unde electromagnetice 
– Lumină!... Iar, simultan, electronii „anafoarelor” 
au emis și unde de torsiune, memorizări ale 
„saltului”, ale rației geometrice de creștere: 
kaliogeneza. Practic, Dumnezeu a creat matricea 
spiralei, rv3576  = av(ekᶿ)3576, ca apoi aceasta, 
înțelegând, memorizând, să treacă la repetarea ei 
sub o rație geometrică, (I). Prin urmare, 
kaliogeneza este o Frecvență a Informației (nu 
energie!) care perpetuează Vestea divină prin 
răsuciri și radiații de torsiune după un 
algoritm desăvârșit. La nivelul Sistemului solar, 
spre exemplificare, Ea reprezintă o Variație a 
inducției alconice/nucleare a acestui organism, 
după formula d.lui Dorel Bîrsan din Cartea sa 
„Idei  pentru o teorie dinamică a gravitației”, 
Editura Etnous - Brașov, 2017 :  
 
  ΔA = (G x μNe)/c2 x (1/r3

p – 1/r3
a).  Unde 

distingem:   ΔA variația inducției nucleare a 
Sistemului solar,  G  constanta Newton,  μNe  
momentul alconic/nuclear al sistemului nostru 
solar, din ecuația μNe = (M2G)/2√z = 
(1,9882244)2x6,67428/2√26,5975 =  
2,5578768x1045Js... c2 viteza luminii la pătrat 
(constanta Coulomb),   1/r3

p  inversul la puterea a 
3-a al razei orbitei Pământului la perigeu 
(147,095mil. km), iar 1/r3

a   inversul la  puterea  a 
3-a al razei orbitei Pământului la apogeu (c. 3 
iulie...152,1mil. km).  
 
Introducând datele în formulă aflăm că variația 
inducției alconice este chiar constanta 
kaliogenezei I = 5,7000001524...    
 
    Avem, iată, a asculta/văzând un Imn al Sinei 
(Atman) către Sinele suprem (Brahman), sub 
declarația upanișadică:  
„Ayam Atma Brahman”! 
 
Acest Sine este Brahman!... Căci legile de sus, în 
configurația lor matematică, sunt în simetrie 
desăvârșită cu legile de jos, astfel: Unghiul Facerii 
(θ0 = 1,31160), Raportul între raza vectorială și 
cea a abscisei spiralei logarirmice a Creației 
(1,000261986283506), factorul av = 39,13983, 
Rata de creștere geometrică prin (I = 
5,7000001524), specifice Spiralei logaritmice de 
tip Bernoulli a Genezei, pot fi extinse la nivelul 
celei brâncușiene...  
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   Propovăduitorul este un șaman al Arcinnei din 
Vechea Dacie. Acesta s-a inspirat văzând 
(subliniez, numai Văzând Ascultare!) că o serie de 
entități din Univers ascund theometria prin: 
Conturul Căii Lactee, Cochilia Melcului, Vertijul 
uraganelor, Chipul cinetic al Florii Soarelui, 
Structura Apei Vii,  Surâsul femeii, Particula într-
un câmp torsionic, Calea Informației ontologice, 
Micro-câmpurile coloanei omului: Ida, Pingala și 
Sushumna, Eboșa Vidului, Anafoarele Dunării...    
      
    Astfel, un Clarvăzător  ce transcende dintr-o 
secțiune/fractalitate a simplei Geometrii către 
„Întregul” Archeometriei universale, va întâlni în 
ambele medii aceleași norme și algoritme. 
Bunăoară, El va aprofunda Spirala auto-similară, 
echiangulară, J.Bernoulli ce acompaniază Paralela 
de 45,014 º Nord, ca apoi, accesând esențele Marii 
Holograme cosmice (Brahman, Spiritul Absolut!), 
să fie în stare să deslușească misterul Armoniei 
Creației sub corola unei „Mathesis universalis”... 
Va afla că Totul stă sub bagheta Limbajului 
hierometric al Triadei: Energie, Vibrație, 
Frecvență, că există o comuniune între planul 
cuantic, terestru și cel sideral, că nu e nicăieri vreo 
neclintire, ci numai „umblet trigonometrizat” ce 
culminează cu viteza Gândului (de  1064 ori mai 
mare decât aceea a luminii și a gravitației!), că 
simetria este, în fond, un surâs al Supersimetriei 
către Oglinda Multiversurilor, că ceea ce se închide 
în iluzoria „rază polară” a Curbei logaritmice, se 
deschide, alternativ, în „raza vectorială” a 
vortexurilor, iar toate acestea curg într-o 
invariabilă „rație” a Kaliogenezei.   Reamintim: 
Ecuația Curbei Facerii:   : rv3576 = av x (ekθ)3576 = 
3,9950159376 x102704m unde spirala se 
răsucește de 3576 ori (Sus precum Jos!), iar 
aceasă măsură este raza vectoare în Cercul 
Generator al Torului Genezei, pe când raza sa 
abscisială este 3,9939695723 x102704m. anume: 
(0,63566x10-15m)  x2π x102719. 
 
La Brâncuși, ecuația este: rv2 = av (ekᶿ)2,  
unde spirala se răsucește de 2 ori! 
 
    Logica și matematica proporțiilor ce vor urma în 
studiul de față, referitoare la Opera de la Târgu Jiu, 
nu au fost preocupări ale lui Brâncuși, întrucât  
stăpânea/misticiza prin har Amintirea lui 
„Akasha”, directă, cea a Spiritului. El nu apelează 
la memoria elementar-cardinală, profană, 
cunoscut fiind că aceasta este degenerată față de 
Izvorul curat al Amintirii Dintâi. Memoria, asaltată 

de uitare, poate articula doar mărginitor despre 
„cum a fost”, în schimb, Amintirea este în stare de 
a mărturisi și despre viitorul ce a fost cîndva trăit 
(Prezența!) în Desăvârșita Ciclitate a lui Brahman. 
Aici e osebirea!... Brâncuși nu a ales să înțeleagă 
pentru simplul motiv că El chiar trăia mistic 
Înțelesul, destăinuia cu Acesta.  Fără tăgadă, avea 
Harul Precogniției!... Știa să se vindece de „urmele” 
timpului, nu doar să „temporizeze” salvarea, 
precum alții. 
 
   Călăuzindu-și sufletul spre virtuțile iubirii 
Oglinzii înseși, Brâncuși mediază o armonică 
eidos-glifie de „Sus” în „Jos”, o „sculpturalizare 
eidetică”, în lăuntru, o glipticizare (gluptos, 
gliphein...) a adâncului spre „lucrul în sine”, sub 
beneficiul haric al deslușirii Formei în chiar sânul 
detașării sale de formele sumedeniei, într-un 
limbaj hierogliptic, meta-sculptural. Această 
cunoaștere este o revelare atât a calității 
exterioare a operei cât și a sensului (noumenul) 
cuminecător al ei... întrucât Creatorul strunea 
miraculos Entropia, proporția ideală între 
conținător (energia mișcării Informației de afară) 
și conținut ( vitezele freamătului interior). 
Vorbim de o meta-cunoaștere ideo-gliptică a 
relației dintre semn și sens, dintre înfățișarea 
temeiului și temeiul înfățișat, dintre spițele și 
grindeiul Roții Cântarului aflată pe Calea simetriei 
și euritmiei.  
 
Menționez că raportul între Entropia Cercului 
Generator al Torului Genezei și Entropia 
Templului brâncușian stă în ecuația:  
 
(kb log3576)/( π kb log2) = (2x102)/(αc

2 x 
π√mpr/mn). 
 
   Cele Trei, înlesnind Spirala: „Masa”, „Poarta și 
„Coloana” sunt, metaforic, chakre, nuclee de 
câmpuri de răsucire, anafoare, care primesc 
informația, memoria (I) și o multiplică la puterea 
I0, I1, I2, I3.......... I3576 ... însă în afara timpului! 
(totodată: I-3576....... I-3, I-2, I-1, I0)... Ele, asemeni 
Piramidei Khu, au semnificația unui generator de 
torsiune, care nu produce energie, ci 
unde/ondulații/radiații torsionice la viteze 
luminice, traiectoria lor fiind o curbă 
desăvârșită datorată influenței gravitației 
Punctului, Centrului Singularității Torului. Sunt, 
dacă acceptați, un Vid în mișcare, o formă de 
transmitere simultană, în instantaneitate, a 
Codului Genezei, a Planului matematicii divine. 
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CONSTANTA KALIOGENEZEI 
             

ecunoașterea științei numerelor 
împiedică înțelegerea multor pasaje   
metaforice ale Scripturilor” ( Sfântul 

Augustin)  
     Constanta Kaliogenezei = I, legătura cu 
principiul universal = 5,700001524  ...  reprezintă 
„Rația” geometrică de creștere a Spiralei 
logaritmice echiangulare, în auto-simetrie, de tip 
Bernoulli a Genezei lui Brahman (spirală revelată, 
în fractal, la Templul Omului brâncușian de la 
Arcinna dacică/Târgu-Jiu).  
 
                             I = (8 mc2)/(kb x αc x T1)   
unde E = mc2 ecuația Einstein (19,560839J),  kb 
este constanta Boltzmann (1,3806504 x10-23),   αc 
desemnează constanta Somerfeld, a structurii fine:      
(7,2979352569 x10-3), puterea legăturii atomice 
dintre electron și nucleul său… T1 este 
temperatura „radiației de fond” (+2,724990K),  
din:   T1 = (8 mc2)/(kb x αc x I). 
 
   Vectorul (I) desemnează o proporție între Dublul 
Energiei Fotonului și Permeabilitatea Vidului, fiind 
un radical din produsul a două mărimi ale unui Șir 
geometric continuu: antecedenta și succedenta. 
Având:  a, b, c... mereu b = √ac, când „b” e 
„măsura medie”. Astfel, rezultă Șirul: a, aI1, aI2, 
aI3, ..... aI3576 (totodată în sens invers:  aI-3576......... 
aI-3, aI-2, aI-1, a. (Exemplu la Brâncuși: înălțimea 
„Porții” desemnează media geometrică între 
înălțimile „Mesei” și „Coloanei”)... Ecuația 
fundamentală a acestei Curbe logaritmice a 
„Facerii” este:  rv = a(ekᶿ)n, când ekᶿ = I. Așa se 
revelează Euritmia!... în contextul în care 
aspectul esențial al Theometriei Universului este 
Curbura sa, aceea precizată de masă/gravitație, 
energie, accelerație... Privită de jos, teluric, e o 
evolventă pe stânga (levogirică). 
 
                                         I =  10√ Ψ. 
I  = 10√ 0,3249m, adică radical din „Piciorul  
atlanților” 
„Pasul cosmic” este: 0,09142857 x102704m = Θ... 
(ultima „Cotă”, a Spiralei Brahman)... Prin el putem 
desluși legătura între constantele cosmice: αc 
constanta structurii fine, π raportul 
circumferință/diametru în cerc și rv3576... iar αc x 
π x mn/mpr = tg(θ0). 
Totodată, „Pasul Final” al Spiralei Cercului 
Generator este: G/α x 4√(mpr/mn)...  Constanta 
gravitațională Newton, constanta structurii fine, 
masa protonului, masa neutronului.     
   
    De asemenea, kaliogeneza, „personajul” 
principal al Cărții și al Scenei Creației divine, 
corelaționează cu „1800”, jumătatea gradelor 

cercului, cu e2, pătratul constantei sarcinii 
fundamentale (e =1,60217653 x10-19), ħ este 
(1,05457168 x10-34Js), constanta acțiunii cuantice, 
restrânsă, Planck-Dirac, c viteza în vid a fotonului, 
termenul „av” (distanța de la „Singularitatea Apei” 
până la vârful „Mesei Tăcerii”), o constantă a 
Curbei egală cu 39,13983m, fiind factor de scală, 
arhetip al unei relații omogene de recurență și 
coeficient ce schimbă dimensiunea spiralei și, în 
sfârșit, „Marele Pas”, Cota finală a Spiralei Genezei 
(0,182857 x 102704m = Θ0.. ), notată cu simbolul Θ.  
     
 Notă: Perimetrul virtual, în metri, al bazei 
Piramidei Khu este Perimetrul Cercului de Aur ce 
are ca rază dimensiunea înălțimii Piramidei 
(147,8036632m sau 5.813 inch) sau 454,92047 în 
„picioare” atlante: (1m = 3,07787011388Ψ, a se 
observa că „piciorul saxon” este chiar această 
dimensiune ≈ 0,307787m, amintind, în raport 
invers de vechea unitate de măsură a Atlantidei). 
Înălțimea sa, în inch (5.813), în sens invers și în 
diviziune, ne revelează constanta de cuplaj a celei 
de-a Cincea forțe fundamentale (gravito-
dinamica!). Față de concavitatea  ce ascunde „anul 
anomalistic” (durata unei rotații complete a 
Pământului față de axa mare a orbitei sale, ce 
leagă periheliul de afeliu), aflând că unghiul polar 
este de 0,51830, (unghiul anomalistic!), tangenta 
acestuia de tg (0,51830) = 0,00904634, iar „pasul 
anomalistic” de 1,05014371m = (tg (0,51830) x 
116,08492, adică înmulțit cu o jumătate dintr-o 
bază exterioară iluzorie), deducem raportul: 
147,8036632m/115,03477629m =1,2848607 
unde avem 115,03477629m = 116,08492m – 
1,05014371m are semnificația diferenței dintre 
jumătatea din baza exterioară, iluzorie, și  „pasul 
anomalistic”. 
Perimetrul iluzoriu al Marii Piramide este de 
365,2421875 Inch (zilele anului solar) adică 
928,6794m, bunăoară o latură „exterioară” are 
232,16984m, pe când jumătatea sa are 
116,08492m. Mai știm că latura concavă, 
veritabilă, este de 116,089429m (în raportul de 
sideralitate: 1,00003880416!), iar unghiul dintre 
ele, unghiul sideralității, are 0,5052604647580 
cu tg(χ0) = 0,00881869, însemnând că „pasul” 
spiralic, măsura concavității, va fi de 
1,023400505m  
χ0  = 0,5052604647580 = θ0/ (8 x Ψ )... θ0 = 8 x χ0 
x Ψ...  unghiul sideral, aici.                                                     
Față de o jumătate a diagonalei virtuale a bazei 
(328,337736/2 = 164,168868m), distingem 
ecuația: 147,8036632m/164,168868m = 9/σ9... 
Totodată subliniem că acel mirabil număr 286 
impus de arhitecții Piramidei Khu (zisă Keops) 
înseamnă:    

N 
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                        286 =   ( 25 x αc x 2ħ)/ αgd . 
unde αc  este constanta de cuplaj specifică forței 
electromagnetice,  2ħ este măsura Gravitonului 
(cuanta câmpului de gravitație), iar αgd 

desemnează constanta de cuplaj (dimensiunea 
Interacțiunii) din cadrul celei de-a Cincea forțe 
fundamentale, Forța gravito-dinamică… Pe când 
287 = αc în inch! În același timp, prin acest „286” 
putem desluși Frecvența de Aur a Muzicii 
(529hz!), aceea a Iubirii cosmice: 529 = 
286/0,54029… pe când 0,54029hz este frecvența 
fotonului, a cuantei câmpului electromagnetic. 
 
   I = constanta Kaliogenezei, legătura cu principiul 
universal = 5,7 ...  reprezintă „Rația” geometrică de 
creștere a Spiralei logaritmice echiangulare, în 
auto-simetrie, a Genezei lui Brahman (spirală 
revelată, în fractal, la Templul Omului brâncușian 
de la Arcinna dacică/Târgu-Jiu).  
Această constantă (a Eugeniei Creației Spiritului 
Absolut) desemnează o proporție între Dublul 
Energiei Fotonului și Permeabilitatea Vidului, 
astfel: 
                      I = 2Ef/μ0 = 5,7                                                                         
Efenergia fotonului: 3,58 x10J  iar μ0  înfățișează 
permeabilitatea în vid, constanta magnetică:4π 
x10-7 H/m. 
 
Metaforic, I = Vishnu = Brahma/Shiva, adică o 
proporție dintre Dubla Energie a Fotonului 
(Luminii - Brahma) și Presiunea Marelui Gol al lui 
Shiva.    
pe când: αc = 7,297352569 x10-3 m, fiind o 
diviziune a Constantei structurii fine din Fizica 
cuantică.   Știind că    αc   =  1/(4πε0) x e2/(ħc). 
  Ce este „α”?... Constanta Sommerfeld, a structurii 
fine, drept constantă de cuplaj a interacțiunilor 
electromagnetice care asigură stabilitatea 
atomilor. 
 
     Această Constantă a Frumuseții Cosmice 
(5,7000001524), notată cu Litera  „I” (de la 
Ioana!), înseamnă:  (qPℓ)2 x Φ , unde qPℓ  = 
1,875546 x10-18C este constanta  Sarcinii electrice 
Planck, de asemeni observăm:  qPℓ = √(ħc4 πε0). 
Prin urmare, I = Φ  x (ħc4πε0).   ppl   este  
Densitatea de masă a Universului în „timp Planck” 
= 0,8204623888 x1091 kg și, totodată, =   
c5 /hG2 ...    totodată qPℓ  = √(ħc4 πε0).   Φ2 pătratul 
lui Sectio aurea: 1,6180339887... μ0 = 4π  este 
„permeabilitatea în vid”, constanta magnetică: 
4πx10-7 H/m.... „c” este Viteza luminii în vid: 
2,99792458 x108m/s...  „G”  este  constanta 
Gravitației universale Newton 6,67428 x10-

11m3kg-1s-1...h = 6,626069 x10‾34Js este constanta 
Planck, adică Unitatea de acțiune/energie-timp a 
Genezei.  
  Iar G = 2ħ/(√10 x √mpr/mn)                              

  I = (pPℓ  x Φ2)/ (μ0  x c).   
                                                                                    
        Să ne amintim: Creația „începe” din 
autentica Singularitate, din Spațiul fără 
dimensiuni, Punctul, într-o mișcare elicoidală  a 
Sunetului  susținută de o translație pe o direcție și 
de o rotație, sub o coregrafie desăvârșită a convex-
concavului, atât centrifugă cât și centripetă, drept 
o paradisiacă Simfonie a „Dublului Helix” ce o 
putem „revedea”, cu ajutorul lui Brâncuși, ca un 
echilibru dinamic dintre electron și sarcina sa 
(totodată cu sarcinile din jurul său), acela ce 
menține, stabilitatea nivelurilor de energie în 
continua, adânca și exorbitanta Clintire. ... 
Traiectoria eliptic-elicoidală în cadrul Torului 
Spiritului Absolut este influențată de o „cădere” 
centripetă nesfârșită spre nucleu/centru și 
totodată, prin viteza sa tangențială se generează o 
forță centrifugă de ajuns în a echilibra atracția 
sarcinii pozitive. În acest „Tor”/Inel se împlinește 
dansul electronului/electronilor ce leagă și 
dezleagă necunten „Sămânța Lumii”, aprinzând și 
stingând germenii Oglinzii, iar re-aranjarea  în 
Ordinea Frumosului, pe  Dubla-helicoidă se face 
după un „algoritm”... frecvență divină cuprinsă în 
constanta „conformității cu Ordinea”... 
kaliogeneza.  
 
    De asemeni această constantă( I) face legătura 
adâncă între (α) care reprezintă constanta 
structurii fine și sarcina fundamentală (e) în 
ecuația:  
                   Log(αI)= Φ2 / lpl/Φ).                                                                                                                                    
lpl = 1,6162524 x10-35m... lungimea Planck. 
O întâlnim în proporțiile Ziguratului de la Ur, unde             
I = H/ ΦΨ ... adică înălțimea Ziguratului (10 x c... 
da, viteza luminii în vid!), ratio aurea și „piciorul” 
Atlantidei... Iar o latură a bazei templului este în 
consonanță, prin cele 200Ψ, cu lățimea 
frontonului „Porții zeiței cerului” (20Ψ!) de la 
Arcinna (Târgu Jiu).                   
      ................................................. 
 
Aflăm în Shannon ( H ≤ (2πcRM)/(ħln2).....  
Entropia Creației este ≤ (35,65091026 x1019) 
x102704 biți = 35,65091026 x102723biți...     
Cea a Omului: 0,00375964373 x1019bt.    Raportul:         
1/ħ x102741.   
Deci, din vibrația informațională fundamentală 
a Genezei Omul poate primi doar...  
ħ x10-2741...     
Este în joc proporția dintre  raza medie a 
Creierului uman (0,0670349m) și Raza-etalon a 
Creației = (0,63566m x10-15m), „Cotul” dacic”/10-

15 sau 3,93292631x1019lPl...  
Cheia!... numărul cuantic vibrațional: 0,54029hz...                  
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  Desenul 9. „Masa Tăcerii” și conexiunea Ei cu Spirala Cercului Generator al 
Torului Genezei  
 

 
 
 
 

1. MASA TĂCERII 
 

a are conexiune profundă cu ecuația 
Spiralei logaritmice a Genezei prin 
exponentul kθ! 

Sunt, în fond, două tăblii:  
a. cea de sus având măsurile: Raza 

1,075669957m (anume kθ/Φ)...                       

Diametrul 2,1513399m (2 x kθ)/Φ, 

Înălțimea 0,4479499m. 

b. cea de jos (Piciorul) având 

dimensiunile: raza 0,8702330874m 

(kθ/2),    diametrul de 

1,74047055271m (kθ),  Înălțimea 

0,4479499m.                                                                   

unde  kθ  = 1,74047055271 (acesta fiind 
exponentul numărului „e”, Euler, spre a-l afla pe I, 
numărul kaliogenezei: 5,7)... în același timp: kθ = 
ln(r/a)   = ln (I), iar θrad = 0,022891655566 și k = 
tg(t0) = 76,03078544 (unghiul de tangență al 
spiralei logaritmice).  t0  = 89,246413420 
Proporția între razele celor două tăblii este de 
 2/ Φ = 1,23606797. 
                 „Masa”(înălțime) = (παc√ℓPℓ)/Ψ  
unde întâlnim parametrii: π... αc constanta de 
cuplaj a Câmpului fundamental 
electromagnetic...√ℓPℓ radical din lungimea 
Planck ca diviziune a lungimii Căii Brâncuși... Ψ  
adică „piciorul dacic” de la Sarmisegetuza. 
 
 

 
 
Înălțimea „Mesei”( 0,89589987688m ) rezultată 
din ecuația: hM = aa x tg(θ). 
Deasemeni: ≈ 0,8959m... 
   Avem parametrii: aa = 39,129578m, o constantă 
a Curbei logaritmice, situată pe intersectările razei 
abscisiale, factor de scală, arhetip al unei relații 
omogene de recurență și coeficient ce schimbă 
dimensiunea spiralei... și tg(θ0) = 
0,022895720196... tangenta unghiului Genezei 
(știind că  θ0 = ( αc x αg x αs x αw x αgd)/ (2 x pvac x 
c)  ≈  1,31160.  Aceștia, aplicați la problema 
Spiralei hiperbolice (văzută pe Coroana faraonilor, 
indicând  Pineala!), dau înălțimea „Mesei Tăcerii”: 
hM = aa x tg(θ) = 0,8959108m. Vom vedea, 
corelativ, că înălțimea „Coloanei fără de sfârșit”, a 
Genezei, are chiar 89,59108Ψ (adică „picioare 
atlante”, cele de 0,3249m).                           
             θ0 = 102√(1/5.813) = 1,311595250                                                     
aa = (4 x 317,83)/ Ψ  = (2x®)/ Ψ  = 
39,12957833m unde deslușim: Ψ = 0,3249m ce  
desemnează „piciorul”  Atlantidei, iar 317,83 
x1027m e distanța pe care o parcurge lumina  într-
o Viață a lui Brahman (335.923,2 x109 ani x 
9,4613887936x1015m = 317,813 x 1027m, 
lungimea unui an lumină siderală fiind 
9,4613887936x1015m, diferită de aceea a unui an 
lumină solară... iar 317,83 = 635,66/2 (adică, în 
diviziune, jumătate din Raza-etalon a Genezei!). 
Iar 137,036 = 1/α este chiar Vibrația Creației!... 
când 32,49... desemnează pătratul constantei 
kaliogenezei, (și diviziune a „piciorului” 
atlanților „Ψ”), aceasta fiind rația de creștere 
geometrică a spiralei lui Brahman/Luminosul 
Zamolxe. 
 
 Totodată, această dimensiune 1,075669957m 
(kθ/Φ) o regăsim pe „Poarta Zeiței Cerului”, la 
ornamentele piloanelor ce numai par 
reprezentarea lui Φ, ele distingând, în fond, 
imaginea câte unui Tor sectat, unde diametrul 
acestuia este chiar raza „Mesei Tăcerii”. 
 Diametrul „Mesei Tăcerii” este, așadar 
                       2,1513399m (2 x kθ)/Φ.  
Diametrul „Mesei”  cu cele 12 clepsidre este 5,7m 
(I).                   
Circumferința  „Mesei Tăcerii” (6,758633669m).  
Raportul, în diviziune, dintre această 
circumferință și aceea a Cercului Generator al 

E 
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Inelului Facerii (3,9936957236 x 102704m) este 
egală cu: (Fvid)2 x lPl/Φ ... 1,6922053487...       
                                           
        Primul termen al Helixului brâncușian este ≈ 
0,8959m... Înălțimea „Mesei Tăcerii”,  înconjurată 
de 12 Clepsidre, imaginând cele 12 Sectoare de 
Cerc/elipsă ale rotirii sistemului Soare-Sirius în 
jurul lui Alcyone în cei 25.920 ani. Fiecare Sector 
desemnând o „Eră zodiacală” de 2.160 ani. 
 Explicația numărului 25.920... 2,592 = √10/ mPl  
unde mPl este exprimată în masă-energie, adică ≈ 
1,22 x1019 Gev/c2 ... iar 25.920/2 = 12.960... 
numărul lui Platon... 25.920 sunt anii în care 
Sistemul nostru solar, alături de cel al lui Sirius, se 
rotește calm în jurul lui Alcyone din Pleiadele 
Taurului. Iar 25.920 x 1016m este distanța de la 
noi până la Centrul Galaxiei Albe/Miezul Căii 
Lactee (27.397,5 ani-lumină)… 
 
    Clepsidrele:  Cele 30 grade ale celor 12 
Sectoare de cerc/ Zodii /Ere din jurul lui Alcyone: 
25.920 ani... Fiecare 2.160 ani... Desemnează Roata 
cosmică, brahmanică, unde cele Douăsprezece 
Scaune/Clepsidre sunt  cele 12 Planete ale 
Sistemului Vechi (inclusiv Soarele, Luna și 
Nibiru!), adică cele 12 Spițe ale Zilei sacre, fiind în 
lauda Osiei, adică a Punctului Celui ce Tace în 
„Strămurarea Țipeniei”. La Masă spiritele (12!), 
Echerul trinitar, în ceremonialul supremei Inițieri, 
revelează misterul creației.  
Totodată, „Aleea scaunelor” are 30 de clepsidre (în 
corespondență cu cele 30 menhire ale cercului de 
la Stonehenge). Foarte important!... La 
Stonehenge, prin circumferința cercului celor 30 
menhire, adică: 102,07034m...  întâlnim numărul 
I3576 (1,0207034 x 102703) din ecuația Spiralei 
logaritmice a Genezei: rv = av x I3576 , care 
determină dimensiunea razei vectoriale a Cercului 
Generator al Torului Creației sacre... Ca amănunt, 
înălțimea menhirelor de 4,13051868m semnifică: 
5ΨIn = 2 x ® x Ψ, iar lățimea 2,22096m înseamnă 
4Φmc2/I x10-1 Diametrul cercului Stonehenge are 
100 Ψ (picioare atlante!)... sau I2 în metri 
europenești. Așadar arhitectul de la Stonehenge 
aflase de spirala logaritmică a Genezei. 
 

 

 

2. „POARTA ZEIȚEI 
CERULUI, NUT”    
 
 

oarta „Zeiței Cerului” (Nuth!) revelează 
Omului înțelept că Geneza se întemeiază 
pe o Îmbrățișare cosmică... androginiacă, 

între „Geb” (Roșul!) și „Nuth” (Albastrul!)... 
Separți de „Shu” (Galbenul!)... Iar aceasta nu 
trebuie confundată cu „sărutul” lui Eros... 
 
„Poarta” = „Masa” x I.  
Înălțimea „Mesei” ≈ 0,8959m, rezultată din 
ecuația: hM = aa x tg(θ). 
0,8959m  x 5,7 = 5,10663m 
Distanța de la Punctul Zero până la Poartă: sus: 
223,09713 iar jos: 223,0386m.  
Ecuația este explicată la capitolul „Masa Tăcerii”. 
Întrucât  „Masa”(înălțime)  = (παc√ℓPℓ)/Ψ  
               „Poarta”(înălțime) = (παc√ℓPℓ)/I  
unde întâlnim parametrii: π... αc constanta de 
cuplaj a Câmpului fundamental 
electromagnetic...√ℓPℓ radical din lungimea 
Planck ca diviziune a lungimii Căii Brâncuși...          I 
= 10√Ψ  ca radical din „piciorul dacic” de la 
Sarmisegetuza. 
 
Amintind de Poarta Zeiței Istar (Babilon) și, cu 
deosebire, de Poarta Soarelui de la Tiahuanaco 
(Bolivia) cu cei 16 condori (iar Numărul Sulfului 
alchimic!) și cele 32 efigii cu figuri umane 
(sugerând pecetea divină prin Φ, cu semnificația 
Întoarcerii Omului din Cerc prin Rază la Centru!), 
observată din față (dinspre Masa Tăcerii către 
„Coloana fără de sfârșit”) va revela în vidul dintre 
stâlpii verticali și arhitrava orizontală de sus o 
Proporție pitagoreică a „Peștelui” și, cu deosebire, 
„Ankh-ul”.   
 
  Cele Opt semne încrustate pe stâlpii „Porții” 
(înțelese eronat ca fiind reprezentarea lui Φ...) 
trimit la Torul Genezei sectat. 
Explicația: Este vorba despre Torul Genezei! 
Androginul celor două aparente cercuri 
generatoare ale sale. În interior sunt două 
semicercuri contopite, în fond, un cerc tăiat în 
două, fiecare parte reprezentând 1800, ce au în 
vedere perspectiva „Mesei Tăcerii”. În exteriorul 
acestei sectări e înfățișat un cerc întreg de 3600. 
Știm că 18/180 e simbolul Omului, vezi Trestia de 
Aur a Îngerului Apocalipsei, iar omul desăvârșit, 
Androginul, este 36...360, Fiul lui Ra (nu, 
„Fiara”!). Altfel spus, Androginul , (Ea și El, 
deodată!) a contopit, iată, cele două ramuri ale lui 
„18”(prin θ0 = ( αc x αg x αs x αw x αgd)/(2 x pvac x 
c) ≈ 1,31160                                                                   

P 
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 dă Unghiul Genezei!) într-un trunchi al Omului de 
„36”... „Arbor Dei”! 
Ca înălțime (5,10663m) Ea ilustrează un fragment 
din lungimea Orbitei Sistemului solar în jurul lui 
Sirius (Citadela Noului Ierusalim!), iar lărgimea 
Grinzii transversale (6,498m) evocă spusa 
Îngerului Revelației despre grosimea Zidurilor 
Cetății Soarelui de dincolo de soare (Acei ≈ 144 
Coți egipteni vechi )... Iar 6,498 (20Ψ) este în 
legătură cu „piciorul” atlanților și, bineînțeles, cu 
pătratul dublu al constantei kaliogenezei.   
 
    Grosimea Stâlpilor este de 1,6245m (Icosaedrul 
apelor), sugerînd raportul între  Înălțimea 
„Coloanei Transcendenței” (29,107787m!)  și 
măsura „Trestiei Îngerului” din Apocalipsă, adică 
„Măsura Omului” (1,8m!). Iar 1,6245m înseamnă 5 
Ψ, anume 5 „tălpi atlante”, anume  o diviziune  
Ψ/2.        
    
 

 
 
  Desenul 10. Un Ornament de pe stâlpii „Porții Zeiței Cerului”. 

 

 

 
3. „COLOANA FĂRĂ DE 
SFÂRȘIT, A 
TRANSCENDENȚEI”....   
                            

oloana” = 29,107787m. (≈ 2910,8cm). 
   Radiația cosmică de fond ne-a transmis 
o Informație (Veste!) referitoare la starea 

„Universului nostru observabil”. Ea descende în 
cuante de lumină cu lungimi de undă de          1,9 
x10-3m. Se cunoaște că radiația electromagnetică 
roșie are o lungime de undă de             6,5274 x10-

7m... Reiese, așadar, că „spațiul” s-a „dilatat” de la  
„Începuturi”, asemeni „Coloanei brâncușiene”, iată, 
de  2910,8 ori  = 1,9 x10-3m/6,5274 x10-7m... 
Semnalez „spațiul”, întrucât nu el s-a „dilatat” în 
fond, ci numai distanța, rația, scara spiralei, 
geometria curburii spațiului-timp (gravitația) 
regăsibilă în torsiune... Căci, ce se „extinde/dilată”, 
ce anume?... Răspunsul este: - Punctul! (același 
mereu!)... Cel ce cutreieră la nesfârșit suprafața 
Sferei/ Cercului Generator al Torului Genezei, pe 
mirabila linie vectoare a unei Spirale logaritmice 
Dürer-Bernoulli... dându-i dreptate lui Cusanus, ce 
afirma că: „Dumnezeu e o sferă infinită (aici, a 
Cercului Generator...) al cărui centru (Punct!) este 
pretutindeni, iar a cărui circumferință nu-i 
nicăieri”...  Universul observabil are, totodată, 
13,6901265x109 ani lumină. Rezultă o rază 
măsurabilă/metrică de 44,4962 x1021m. Amintim 
că raza etalon a Creației este de           (0,63566 x 
10-15m) = 3,93292631 x1019ℓPℓ, semnificând 
„mărirea”-etalon a lungimii de undă a Fotonului 
Dintâi, singularitatea... Înseamnă că radiația de 
„extindere” de 44,4962x1021m reprezintă ecuația: 
7 x (0,63566 x10-15m) x1037... vorbim, prin 
urmare, de cele Șapte Zile cosmice ale Genezei și 
de Raza fundamentală a Creației... Această rază 
de „îndepărtare” de 44,4962x1021m desemnează 
„măsurabilitatea”, „matematizarea” celor 1.750 x 
1021Inch, adică 2,75339253x1057ℓPℓ sau 
136,95352 x 1021Ψ (unde Ψ... e „piciorul sacru” al 
atlanților folosit la Sarmisegetuza!). Legătura cu 
Opera lui Brâncuși: Înălțimea „Coloanei” este 
chiar iluziva „dilatare”, ca rază de recesiune, de 
2910,8cm!.. iar 136,95352 x 1021Ψ  aproximează 
cei 13,6901265x109 ani lumină ai Universului 
observabil...  
 
   Spațiul (purure același!)  s-a „îndepărtat” de la 
„Începuturi” de 2910,8 ori... ne spune 
„Coloana”!... s-a „distanțat” pe raza vectoare a 
spiralei Genezei într-un „nicăieri” al totului spre a 
se întoarce la punctul plecării sale, Punctul polar 
al nimicului, al Vidului, Centrul de pretutindeni... 

C 
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Altfel spus: - Ceva ce este („centru” ubicuu!) îl 
aflăm, iată, că nu-i nicăieri, pe nicio 
circumferință... Simplu!... 
 
                  „Coloana”(înălțime) = παc√ℓPℓ.  
unde întâlnim parametrii: π... αc constanta de 
cuplaj a Câmpului fundamental 
electromagnetic...√ℓPℓ radical din lungimea 
Planck drept diviziune a lungimii Căii Brâncuși...  
 
De reținut!... √ℓPℓ = 4√((10ħG)/c3)...  
deoarece Masa”(înălțime) = (παc√ℓPℓ)/Ψ  iar 
„Poarta”(înălțime) = (παc√ℓPℓ)/I  
unde întâlnim parametrii: π... αc constanta de 
cuplaj a Câmpului fundamental electro-
magnetic...√ℓPℓ radical din lungimea Planck ca 
diviziune a lungimii Căii Brâncuși...           I = 10√Ψ  
ca radical din „piciorul dacic” de la 
Sarmisegetuza. 
 
    Cele Trei, înlesnind Spirala: „Masa, Poarta și 
Coloana” sunt, metaforic, chakre, nuclee de 
câmpuri de răsucire, anafoare, care primesc 
informația, memoria (I) și o multiplică la puterea 
I1, I2, I3... In... însă în afara timpului!... Ele, 
asemeni Piramidei Khu, au semnificația unui 
generator de torsiune, care nu produce energie, ci 
unde/ondulații/radiații torsionice la viteze 
luminice, traiectoria lor fiind o curbă 
desăvârșită datorată influenței Punctului, 
Centrului Singularității Torului. Sunt, dacă 
acceptați, un Vid în mișcare, o formă de 
transmitere simultană, în instantaneitate, a 
Codului Genezei, a Planului matematicii divine.   
Avem în față imagine a nesfârșirii într-o finitudine, 
unde totul „cântă” sub corola Fotonului (137 în 
Cabală!), adică a Unghiului Spiralei Torului 
Creației sacre:  
 
Trestia lui Enoh, apoi a Îngerului din Apocalipsa 
21... 
 
Cele 16,170992778 „Module”, căci atâtea sunt!...  
unde unul întreg, al „șaisprezecimii”, are chiar 1,8 
metri europenești...  
În primul rând 0,170992778 trimite la produsul: 
≈ 3 x I... 
 
    Semnificația diferenței de aproximativ 
0,307787m... (0,170992778 x 18), drept ultima 
jumătate a modulului „de jos”, are așadar: 
0,307787m + 0,9m = 1,207787m  pe când 
1,207787m  = 4Φ x 18,66... unde avem 4Φ și  
18,66 (8πG/c2)  constanta relativistă a Gravitației! 
Totodată:  0,307787 = 1m /0,3249 ... un metru 
raportat la un „picior atlant”!!! 
    De ce „Coloana fără de sfârșit, a transcendenței”, 
și nu „Coloana infinitului”?... Motive revelabile în 

această Carte susțin că Marea Faptă a Genezei nu 
are forma unei sfere, ci a unui Tor/Inel/Măr. 
 
Un câmp de torsiune ce generează o viteză 
superluminică de deplasare a Informației Genezei 
de 32,49 x1010 m/s (vezi, în diviziune, numărul 
treptelor ADN uman: 3,249 x109 și Piciorul 
atlanților).Forma transmite Informația! 
 
  Înălțimea „Mesei Tăcerii” rezultată din ecuația:                
ra = aa x tg(θ)... iar aceasta înmulțită cu I2 

generează înălțimea „Coloanei”.    
                                        
 „Coloana” brâncușiană înseamnă în metri: 
29,107787m (1147,3 inch) și (89,59 „picioare” de 
„Sarmisegetuza”, diviziune a înălțimii „Mesei 
Tăcerii”). 
 
     Doar privită, ca o cuplare la lumescul de afară, 
„Coloana fără de sfârșit” este silueta unui vârtej 
metalic într-o grupare de 16 „elemente”( 
16,170992778! ) ce au tendința de a se apropia 
măsurii de 1,80 metri fiecare, cadență ce 
subsumează câte două aparente „trunchiuri de 
piramidă” patrulatere („încurbate conform 
Helixului cosmic”!), având în total aparența de    ≈ 
29,108m (64,7m drept grosimea Zidului Noului 
Ierusalim, înmulțită cu 0,45metri, deci cu un cot 
vechi egiptean : 64,7 x 0,45...).  
 
    La Constantin Brâncuși, în „Coloana fără de 
sfârșit”, trunchiul de piramidă (liniile sunt curbe, 
nu drepte!) dirijat spre jos (gino-glifa) 
desemnează pământeanul ce cunoaște spiritul 
(Sinea își regăsește Sinele), iar partea rectificată 
spre sus (andro-glifa) înseamnă Spiritul ce 
recunoaște Omul (Sinele se apropie de Sinea)...   
   Prin această caligrafie a Marii Cărări a Zilei, 
„Coloana Transcendenței”, Brâncuși nu a încercat 
să sprijine Cerul, cum s-a spus, ci a re-construit 
un „nou” Cer, conform matematicii divine, pe 
care, cu întârziere, trebuie a-l mărturisi... res 
intuitiones.  
 
    În legătură cu cele 16,17099277816 „module” 
(căci atâtea sunt ale vederii, deși ale privirii trec 
în șirul mărginirii celor „16”!). Așadar, nu avem 
15 „elemente” și două jumătăți, ci sunt, așa cum 
le-a ordonat Brâncuși de „Sus în Jos”, ale 
„nesfârșirii” lui: 16,170992778. De la început 
trebuie subliniat că „modulul” de 1,80 metri, care 
alătură aparent două trunchiuri de piramidă 
(liniile nu-s drepte, ci delicate curbe ce respectă 
Helixul cosmic) nu este cel înfățișat în mai toate 
comentariile despre „Coloana fără de sfârșit”, 
adică cel ce adună deasupra secvența de 
„piramidă” cu vârful spre sus, iar dedesubt 
secvența de piramidă cu vârful spre jos.     
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(Elicoida Genezei xcos(θ0))/87π = (2,0183364377 
x 17,20282126 xcos(θ0))/87π.  
 
Elicoida Genezei (347,56639 x102704m) = 
EG  =   2,01824536 x 17,202821262 x Φ/lPl 
x102705m.  
unde 2,01824536 J : 1,602176462 = 125,969 
GeV x10-21  (Energia bosonului Higgs! în GeV),  
 iar 17,202821262 x102705m este etalonul 
constantei de cuplaj gravito-dinamice, a Celei de-a 
Cincea Forțe fundamentale (Gravitația 
recesivă!), adică 1/5813... 
și, în fine, proporția Φ/ℓPℓ  = 
1,0011025438803478. 
 
 Iar cos(θ0) este cosinusul Unghiului Spiralei 
Genezei, iar 87 înseamnă cele 87 torsiuni  ale 
Spirei (raza vectoare a Spiralei logaritmice) pe 
Cercul Generator al Torului Genezei.  
În conexiune cu Higgs din Ecuația Elicoidei 
Genezei vom releva aspectele: 
 
Prin El  2,0182453 ( „Higgs” în Jouli!) putem afla 
viteza electronului de Hidrogen: 
Viteza electronului: αc x c x Z = 21,87691263 
x106m/s  = VeH (aici, de hydrogen). 
 
21,87691249 x106m/s = 2,0182453 x θ0 x Fvid x 
®, unde descoperim: energia „bosonului Higgs”, 
unghiul Genezei, Forța Vidului și Raza-etalon a 
Creației. 
 
VeH = (αc x c x Z) = „Higgs” x θ0 x Fvid  x ®…  astfel 
că: 
„Higgs” = (αc x c x Z)/(θ0 x Fvid  x ®)   
θ0        = (αc x c x Z)/(Higgs x Fvid  x ®) 
Fvid      = (αc x c x Z)/(Higgs x θ0 x ®) 
®        = (αc x c x Z)/(Higgs x θ0 x Fvid ).  
 
Consecință!    
 EG = (VeH)/(θ0 x Fvid  x ®)  x αgd x Φ/lPl x102705m...  
deci: Elicoida Genezei, constanta Sommerfeld, 
viteza în vid a Luminii, numărul atomic,     viteza 
Electronului, unghiul Genezei, Forța Vidului,  
Raza-etalon a Creației, constanta gravitodinamică 
și raportul Φ/lPl. 
                                             
    La Brâncuși, modulele poartă segmente de arc, 
micro-curbate, îndoite gravitațional de miezul 
Fusului lui Ananke, (atenție! nu sunt linii 
drepte!), având drept consecință „strămutarea 
chiar a stelelor” într-o ceremonie a Bucuriei.    
Coloana, o incantație a „Trestiei de Aur” ce se 
repetă, ceremonie simbolică a hiero-gliptiei, este 
un ermetic și hermetic herald stăpân al însușirii 
magice de a îndruma sufletul omului spre Lumea 
Cealaltă. „Pană Verticală” înfiptă în diadema zeiței 
Maat (trestia tăiată), aceea a Armoniei Echerului la 
vechii atlanți ai Roșului Egipet, ea insuflă canonul 

gnostic celui ce se inițiază în enneada Întrebării 
Sphinxului. Receptacol al focului celest, poartă 
calitatea aurului alchimic care transmite sunetul 
etherului plin de lumină către urechea adevăratei 
ascultări, cea a Inimii. Întemeiată pe „muzica 
Numărului”, pe armonie, ea nu este așezată într-
un timp fenomenal, al Moirelor, ci într-unul 
absolut, în Marele Timp a lui Ananke, cel „fără de 
timp”. 
 

 
 

   Înălțimea „Coloanei” reprezintă „Energia” 
Informației, a Vestei Planului divin, kaliogeneza (I) 
într-un canon theometric al Coardei Facerii lui 
Brahman raportată la Vibrația Luminii 
(Fotonului!). Spirala Genezei brâncușiene, 
aidoma celei a lui Brahman, transmite 
Informație metafizică, nu energie fizică! 
   Acest canon theometric este, repet, întemeiat pe 
Secțiunea kaliogenezei (așezării Creației după 
Arta desăvârșită a Numărului, a Matematicii 
sacre). 
„Coloana”:         
 29,107787m = 1/(5813 x Φ x 365,259635864)     
 unde 1/5813 = 17,202821262... este constanta 
de cuplaj caracteristică celei de-a Cincea forțe 
fundamentale, adică forța gravitodinamică,  Φ este 
Sectio aurea, iar 365,259635864 reprezintă 
numărul zilelor anului anomalistic (durata între 
două treceri succesive ale Pământului la periheliul 
său, în apropierea solstițiului de iarnă, 
aproximativ 3 ianuarie... în general Ziua serbării 
Nașterii Soarelui: Mithra la vechii perși, Solis 
invicti la romani, Epifania egipteană a gnosticilor, 
Isus din Nazaret...). Reamintim că înălțimea 
Piramidei Khu (Keops) are 5.813 inch și consacră, 
în inversul ei matematic, constanta gravito-
dinamică. 
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MĂSURA OMULUI ....a „Trestiei Îngerului”... 180.  
 
 
 

fera sectată! 
El (1,8!) este Raportul dintre Lungimea 
totală a unei Spire a ADN-ului uman și 

Lungimea Lanțului catenar al aceluiași ADN.       
 
Înălțimea de 1,8m este egală cu Lungimea celor 
Două Spire ADN-ului uman (1,99008m) raportată 
la Constanta cosmologică Λ (lambda: 1,1056)...  
Fluctuațiile câmpurilor cuantice ale Vidului leagă 
Omul prin constanta cosmologică Λ (lambda), ce 
determină densitatea de energie a Vidului. Așadar:  
 
1,8m = 1,99008m/1,1056.                                                                                     
Când: 61,252 Å x 32.490.000 molecule = 
1,99008m. 
Ψ = 0,3249m = √((λ x α x ρvac)/10).... este 
„piciorul atlanților”... vezi mai sus. 
 
   Deslușire!... Formula Lemniscatei ADN-ului 
uman , la nivelul unei molecule, constă în:  r2  = 
2a2 cos(2θlm).  O Spiră a unei molecule (a 
lemniscatei ADN-ului uman) are 61,252Å (Ea se 
răsucește într-un mini-cilindru de Diametru: 
21,09143Å și de Înălțime: 34,0289 Å, sub raportul 
unghiului Icosaedrului, nu Sectio aurea! Focarele 
sunt la 8,52757Å, iar factorul spiralei lemniscate 

„a” , este de 12,05987Å. Unghiul 
lemniscatei este: cos(2θlm), în continuare r2/2a2 = 
0,2499973, așadar:  
                                          θ0

lm = 37,740.   
 
Dar... Unghiul lemniscatei ADN-ului uman: θ0

lm/10 
= 3,75737/(mpr/mn)π = proporția între Entropia 
Cercului Generator la Torului Genezei și Entropia 
Templului brâncușian din ecuația: (kb log3576)/( π 
kb log2) = (2x102)/(αc

2 x π√mpr/mn) și raportul 
dintre masa protonului și cea a neutronului la 
puterea π. 
 
    În sfârșit, Lungimea Spirei la nivelul unei 
molecule, din cele 32.490.000 câte are întregul 
lanț catenar, corespunzând celor 3.249.000 Trepte 
(Ψ), rezultă din ecuația: Lsp = a Φ Π). Tot aici și 
acum: Unghiul θ0 = 1,31160  (Unghiul polar, al 
abscisei Spiralei logaritmice Bernoulli, a Genezei 
lui Brahman/Luminosul Zamolxe), în raport cu 
unghiul θlm dă relația:    θ/θlm = 16 mpl. 

 
    În ceea ce privește dimensiunea Spirei unei 
molecule (a lemniscatei ADN-ului uman), ce are 

61,252 Å, putem sublinia corelația ei cu Lungimea 
Căii de lumină Brahman (√lPl/4 x1031) din ecuația:  
Lsp = 317,83 x 1028 / 2 x 25.920 sau 317,83 x 1028 / 
2Φе unde: 
  Iar: 34,0289 Å x 32,49 x108 = 11,056 x109 Å = 
1,1056m. 
adică,  lungimea „Sforii” de ADN uman ca diviziune 
a Constantei cosmologice. 
Φ semnifică „Sectio aurea” = 1,61803398875. 
„e” desemnează constanta sarcinii fundamentale                    
( 1,602176487 x10ˉ19 C). 
Iar Ψ = 0,3249m .... este „piciorul atlanților”, 
folosit și   la/Sarmisegetuza...    

                                                                                                 
Acest „1,8” este raportul dintre  
1,9900801m/1,1056m... anume, dintre  
Lungimea totală a spirei ADN este, repet, de 
1,9900801m și ,  lungimea „Sforii” de ADN uman 
ca diviziune a Constantei cosmologice.    

 
   Ea (înălțarea de 1,80 metri a Modulului!) e în 
„Trestia de Aur”, „după măsura Omului”, cu 
ajutorul căreia Îngerul Apcalipsei compară 
chibzuitor Zidurile Cetății Noului Ierusalim și află 
că acestea înseamnă în grosime 144 „coți” (64,8 
metri, ≈ 40Φ). Îngerul are la sine de la Ierarhia 
Spirituală a Adevăratului Soare Trei Călăuziri: 
„Cheia Adâncului” în Cuvânt și Număr (în 
Apocalipsa 20:1), o „Trestie de Aur” ca arcan al 
Omului (în Ap. 21:15) și Învățătura Sophiei, cea a 
metamorfozelor alchimice.    
 
     Acest „180”, ca asimptotă, mai este rezultatul 
unei „formule” fără de sfârșit:                           180 = 
100xΦ + 10xΦ + Φ + Φ/10 + Φ/100 + Φ/1000 + 
Φ/10000 + ........      
 
      Îl întrezărim, pe acest „180”, prin Renaștere în 
schițele lui Francesco Giorgio Martini (1439-
1501) și ale lui Giacomo Andrea da Ferrara, în 
gândurile lui Luca Pacioli de Borgo, în meditațiile 
despre Arta divină ale lui Francisco de Holanda... 
Apoi îl găsim doar citind în Oglindă desenul 
vitruvian al lui Leonardo Vinci ( cel în realitatea 
sa fizică Leonardo da Vinci!), care deslușește de la 
„Vechii egipteni ai Orionului” că Înălțimea unui 
Om e alcătuită din:  Patru Cubiți, (Cotul comun!), 
unde un Cubit („meh nedjes”) are Șase Palme 
(„shesep”), pe când o Palmă strânge Patru Degete 
(„djeba”), iar Degetul (lui Hermes!), se știe, 

S 
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înseamnă 1,875 centimetri „europenești”. 
Reluând, vom înțelege că: o Palmă de Patru Degete 
are: 1,875cm x 4 = 7,5 centimetri, mai departe, un 
„Cot” (comun!) cuprinde Șase Palme: 7,5 x 6 = 45 
centimetri și, în sfârșit, Înălțimea Omului 
vitruviano-egipteano-orionic, având Patru Coți, 
măsoară: 45 x 4 coți = 180 centimetri!  
 
      Precizez: 137,036 =1/α acesta înfățișând 
raportul dintre viteza electronilor pe prima orbită 
permisă și viteza luminii în vid și, totodată, 
desemnând constanta de cuplaj a forței 
electromagnetice. Omul este construit din αc x 
1027 protoni!... Acesta este numărul său atomic. 
7.297.352.569.000.000.000.000.000.000 
protoni!... 
 
 
 
          ........................................................... 
     
Cei ce merg la Constantin Brâncuși pentru a 
vedea, și care își comută levogir orientarea de la 
emisfera stângă a encefalului spre cea din dreapta 
într-un unghi sacru de      θ0 = 1,31160 , în a institui 
Transa șamanică, trebuie să respecte sentința lui 
Platon:   
 
        „Nimeni să nu intre dacă nu e Geometru!”  
 
   Luând cu smerenie seama Creatorului, el 
cumpănește cele ce sunt cu cele ce nu sunt și „re-
face Facerea” simplificând-o până la miez, când 
Întregul (Unul!) se raportează ca minune între cele 
mari și cele mici sub dreaptă măsură... într-un 
Ritual soter al Simetriei. Opera în cauză, asemeni 
Apelor Dintâi, e mereu așezată în „Adâncu-i”, în 
Albia Tăcutului, simbolizând Trezirea în tâlcul 
Vidului, spre matricea Golului absolut... Forma 
transmite Informația! 
 
    E vremea ca, cinstind exigența celor de sus: 
Pithagora, Platon, Leibniz, să inițiem și o 
geometrizare, sub Mathësëos, a Culturii 
românești, să dumirim în operele sale 
fundamentale: Miorița, Eminescu, Brâncuși, 
ecuațiile  referitoare la „buna așezare” a Omului 
într-o ceremonie a Spiritului Absolut... Arta 
trebuie, în fine, contopind pe „a zice” cu „a face” 
(Geneza 1:3!), să beneficieze de simetriile, 
egalitățile, structurile, formele Archeometriei și, 
bineînțeles, de semioza lor, la nivelul cosmicității 
cinetice... întrucât Numărul din Mathesis 
universalis este Acela ce face ca ideea esențială a 
Întregului (Brahman) să fie reiterată în fiecare 
dintre părți, sub legea Analogiei... „Armonia 
Sferelor”, „Timaios”, „Dissertatio de Arte 
combinatoria”!  
 

    Cartea de față cere, prin urmare, să 
reînsuflețim pitagorismul! 
     
Pythagoras invită limpede pentru cei ai 
limpezimii: - „Învățați Tăcerea!”... Constantin 
Brâncuși stăruie: - Învățați Graiul Kaliogenezei...  
aceea ce întemeiază Marea Faptă: - Eu 
sunt!...sugerându-ne Sunetul Țipeniei, diamantul 
din Lotus, acel sapiental „Om mani padme hum”. 
Perlă ființială cristalizând iubirea, înțelepciunea... 
Iată că, aici și acum,  în piscul celor Trei opere cei 
ce au binemeritat cheia („I/Φ.”) pot asculta Vox 
Silentii: Om!... Aum! Aum! Aum! 
    
 ... Fără „Timaios” și „Republica”/Platon e anevoie 
de aflat vreuna din „cheile” spre „Spirala 
brâncușiană”, acelea ale ascunsului după care 
clintitoarele lucruri au în Oglindă un arhetip al 
Neclintirii Lucrului. Numai re-atașat la Oglinda 
divină, la Pacea Interioară, omul poate cunoaște, 
se poate trezi! Altfel, ancorat în reflexii și 
reflectări (neliniști), doar visează că există... Joacă 
părelnicii... Căci, iată în Mitul Peșterii/„Republica” 
VII! ... ,,domeniul deschis vederii e asemănător cu 
locuința-închisoare, lumina focului din ea –cu 
puterea soarelui. Iar dacă ai socoti urcușul și 
contemplarea lumii de sus ca reprezentând suișul 
sufletului către locul Inteligibilului, ai înțelege 
bine ceea ce eu nădăjduiam să spun, de vreme ce 
așa ceva ai dorit să asculți.”  
   
 „Gliptika Perenis”...  
 
Și totuși, asemeni Filosofului (Socrate!), Brâncuși 
încearcă să revină în fața „Peșterii” de peste 
Douăzeci de lustri, scobind, gliptizând, adâncind, 
spre a ne arăta Lumina, chiar dacă și asupra lui a 
stăruit, și încă stăruie,  întrebarea „aceea” pusă 
„acolo” către un nefericit ademenitor al confuziei, 
Glaucon, cel din Republica VII, Platon, Mitul 
Grotei: ... „iar dacă el ar trebui din nou ca, 
interpretând umbrele acelea, să se ia la întrecere cu 
oameni ce au rămas totdeauna legați și dacă ar 
trebui s-o facă chiar în clipa când nu vede bine, 
înainte de a-și obișnui ochii, iar dacă acest timp 
cerut de reobișnuire nu ar fi cu totul scurt, oare nu 
ar da el prilej de râs? Și nu s-ar presupune despre el 
că, după ce s-a urcat, a revenit cu vederea coruptă 
și că deci nu merită să încerci a sui? Iar pe cel ce 
încearcă să-i dezlege și să-i conducă pe drum în sus, 
în caz că ei ar putea să pună mâinile pe el și să-l 
ucidă, oare nu l-ar ucide?”... Răspunde Glaucon:   „- 
Ba chiar așa!”...    
 

15 martie 2015, București –  
16 august 2021, Rochester/Kent.  

1 decembrie 2021... Trestiana. 
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Împreună cu Julieta, frumusețe sufletească la 12 luștri 

     

   

Maria, mama lui Liviu, a fost dusă cu sania la maternitate pe 10 martie 
1952, întoarcerea fiind cu trăsura (a) pe strada Talpalari, nu departe de 

Piața Unirii (b), mai târziu drumul la grădiniță fiind cu tramvaiul (c). 

 
De la biserica Talpalari și strada Săulescu la Academia Mihăileană și 

Liceul Național, Hotelul Traian și cinematograful Sidoli, acesta era arealul 
unei plimbări în landou și în Piața Unirii printre porumbei. (va urma) 

Pagini de istorie ieșeană  

Liviu Pendefunda  

 a                                          b     c 

http://www.scribd.com/
mailto:pendefunda@gmail.com
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