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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 

Divine Grace 
 
 
The mental process associated in the multitude of reflex arcs of human-noos / civilization-divinity 
relationship disappears or is not taken into account by those who, forgetting the need for 
knowledge through culture, fleeing and eradicating the disease of reading, destroy the blessing of 
our flesh and soul, believing themselves superior. the universal spirit. Alone with the self in the 
silence of the being we directly express our thoughts, ideas, and feelings with the help of the 
lyrical self. The Rosicrucians instituted Freemasonry as an exoteric form of embracing as many 
people as possible in the vicinity of the occult lives of the truly chosen. It is possible to reach a 
remarkable development of intuition without a prior development of abstract intelligence. Poetry 
is divine, it is part of the foundation of the temple given as a meaning and constructive goal to each 
of us, and those who become magicians have a dumusts to the sebe guideddrifting into the house 
of heaven and encouraged in the catabolism of ideas. More and more people know where they 
want to go, don't know the way, don't have the keys and make mistakes even the mountain that 
seems to lead to the Word found in poetry. 

 
 
1. 

 
Poesia se naște din meditaţie și inspiraţie.  

Meditaţia este o însușire;  
inspiraţia este un talent.  

Mulţi oameni pot să mediteze  
dar puţini sunt inspiraţi. 

Victor Hugo 
 

m intrat recent într'o polemică, după 
părerea mea, fără sfârșit. Care sunt 
subterfugiile lexicale și hermeneutica 

semantică a liricii în raport cu poesia? Inteligenţa 
dialectică structurează inteligenţa analogă, la 
rândul ei ordonând cunoașterea ocultă. În opera 
magna materia primă urmează a se transforma în 
aur, dar acesta este de fapt spiritul, piatra 
filosofală și nu un produs material, oricât de 
valoros ar fi el. Ei bine, în opera lirică autorul dă 
expresie artistică propriilor emoţii, trăiri, 
neurmărindu-se exprimarea unor convingeri sau 

idei, ci doar emoţiile convertite în imagini 
artistice, așa cum definea Titu Maiorescu opera 
lirică acum mai bine de un secol. Întorcându-ne 
însă în epoca marilor opere literare din Grecia 
antică, aflăm că genul liric cuprinde literatura în 
care sunt exprimate direct (spre deosebire 
de genul epic) gândurile, ideile și sentimentele 
autorului prin intermediul eului liric. Și atunci, în 
vremea când zeii nu aveau șansa să li se pună la 
îndoială existenţa, lirica era cea în care domina 
viziunea și transfigurarea artistică, autorul 
apelând la tehnici aludive și asociative, creând un 
univers de mare forţă de sugestie care să se 
adreseze sensibilităţii cititorului. Așa cum zeii 
sunt printre noi, numele lor noi eludându'le în 
scurtele zile de muncă, nemaiavând puterea să'i 
vedem, genul literar al discursului subiectiv, 
exprimând sentimentele prin intermediul figurilor 
de stil și al simbolurilor a devenit o paria. 
Continuăm să vorbim despre sensibilitatea 
noastră ipocrită, dar suntem tot mai departe de 
sufletul celor care ne-au precedat și de care ne 
ferim să'i copiem, dar tocmai în aspectele vetuste. 

A 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Genul_epic
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Dorinţa sinelui de a parcurge călătoriile iniţierii, 
simbolice, umanizate este de fapt repetarea 
experienţei prin care realitatea  a trecut de la haos 
și de la tenebre la armonia cosmică și la existenţa 
fiinţelor văzute și nevăzute ale Creaţiei. Misterele 
în care cunoașterea și înţelepciunea era predată 
celor aleși uzita cuvântul prin vibraţia versului și a 
liniei melodice. Este adevărul anterior zeilor, 
îngerilor, anterior timpului și spaţiului. Termenul 
folosit azi, de lirică vine de la denumirea 
instrumentului muzical numit liră. Aceasta era 
"arma" lui Apollo, zeul luminii, al muzicii și al 
poeziei la greci. De aceea revin, amintind că și 
în Grecia Antică s'a folosit pentru scrierea textelor 
poetice cu criteriu formal, și anume 
acompaniamentul de liră, precum fusese și în 
Egipt, în India, în Atlantida sau continentul Mu. De 
abia în epoca modernă, poezia lirică a ajuns să 
însemne creaţie literară ce exprimă sentimente 
sau atitudini, pentru că substanţa ei este 
simbolică, un neant proiectat în realitatea 
remanentă doar oniric pentru generaţiile 
contemporane. Treptat, lirismul s'a identificat cu 
poezia, supusă unor mijloace formale cum sunt 
versul, strofa, ritmul sau rima. Cât de mult am 
evoluat ! Evoluţie sau involuţie? Spun aceasta 
pentru că în literatura contemporană nu se mai 
poate vorbi de o asociere între genul liric și poesie, 
existând și opere lirice în proză, iar în cadrul 
poesiilor se distinge un amestec al lirismului cu 
epicul, în fond și nu numai ca formă. Eliminarea 
dogmelor ce deslușeau o taină a muzicii interioare 
și exterioare a dus la un fenomen care poate 
constitui un semn al viziunii evanghelice ioanite.  

Procesul mental asociat în multitudinea 
arcurilor reflexe de relaţie om-noos/ civilizaţie-
divinitate dispare sau nu este luat în seamă de cei 
care, uitând necesitatea cunoașterii prin cultură, 
fugind și eradicând maladia lecturii, distrug 
binecuvântarea cărnii și sufletului nostru, 
crezându-se superiori spiritului universal. Ovidiu, 
Goethe, Pușkin aduceau tandreţea, melancolia și 
filosofia în elegiile lor, Victor Hugo a păstrat înalta 
inspiraţie și tonul odelor antice, subliniind 
tragismul eroic a unui alt timp. De fapt, ce îmi 
doresc, cititorule, decât să mă fac înţeles în drama 
pe care o resimt purtând această polemică? Îmi vei 
spune că nu o întrevezi chiar, că ești nerăbdător să 
ţi-o confesez. Iată de ce mă gândesc la ilustrarea 
fenomenelor din natura în care trăim și care a 
condus la meditaţie mulţi scriitori, de la noi 
amintindu'l pe Eminescu sau pictura prin vers 
cum o făcea Alecsandri în pastelurile sale, mai 
târziu romanţa, rondelul, sonetul. Vei spune că e 
sunt forme fixe, perimate, că Dante, Petrarca, 
Leonardo da Vinci, Michelangelo sunt depășiţi, că 
nu mai este modern să folosești gazelul, glosa... Și 
ce rost mai are imnul, satira sau pamfletul, de 
vreme ce trăim într'o lume în care unii hotărăsc și 

ceilalţi latră degeaba precum câinii la vederea 
lunii? Și-atunci poetul devine un intermediar al 
absolutului, al absurdului când verbul nu se mai 
rotește iar raţiunea își pierde drumul către Logos.  

Și-atunci care ne este destinul? După Pindar 
oamenii și zeii sunt din aceeași singură și unică 
rasă. Dacă negăm legile civilizaţiei, reinventând 
roata, s'ar putea să ne întoarcem în labiritul lui 
Platon și să credem că lumea este doar aceea în 
care totul este jocul umbrelor, sau Fernando 
Pessoa care, disperat, aprecia că scriind inepţii și 
proze vândute drept lirică, am avea o lume în care 
culorile și parfumul florilor ar exista doar în 
tenebrele nopţii iar ziua când le-am putea vedea și 
aprecia acestea ar dispare. Jalea, înstrănarea, 
revolta, tristeţea nu se mai exprimă prin doine, 
dragostea și optimismul poesiei bucolice au 
părăsit idila cu minunatele peisaje configurate 
prin trăiri interioare, imagini artistice și figuri de 
stil.  

Singuri cu sinele în tăcerea fiinţei ne 
exprimăm în mod direct gândurile, ideile și 
sentimentele cu ajutorul eului liric. Personalitatea 
pe care o avem poate fi exprimată cu ajutorul eului 
liric, în care putem fi în diferite ipostaze – 
indragostit, revoltat, gânditor, contemplator, 
căutatorul unui ideal, iar eul nostru își face simţită 
prezenţa prin mărci lexico-gramaticale precum 
pronumele și adjectivele pronominale la persoana 
înâi ori verbe la persoana întâi, într'un monolog 
liric, o descriere în care se folosesc imaginile 
artistice și figurile de stil, cuvintele cu sens figurat.  
Forma, chiar dacă nu mai este cea clasică, este 
obţinută prin utilizarea strofelor și versurilor, 
valorificându-se muzicalitatea limbajului realizată 
prin elemente de prozodie (rimă, ritm, măsură), 
dar și prin figuri sintactice (repetiţii, refrene), sau 
de sunet (aliteraţii, asonanţe). Această exprimare 
care jertfește libera gândire pentru dogmă este 
compromisul în care dogma la rândul ei acceptă 
eliberarea formei în condiţionarea profunzimii 
ideatice a mesajului. Pentru că sinele nu poate fi 
sine fără sentiment, iar acesta nu se poate exprima 
decât întru sinele ajuns la inteligenţă printr'o 
viziune mentală care să'i confere matricea 
necesară harului cosmic. Abia aici, putem vorbi 
despre substanţa mesajului devenit poesie.  

Deci polemica era despre cum răspunde 
poesia actuală genului liric și dacă ceea ce scriu 
analfabeţii poate fi numită poesie. A simţi 
înseamnă primul arc reflex, a comite afecte e 
integrarea sinelui în cel de-al doilea. A gândi, deja 
este implicarea substanţei vizibile și armonice a 
lumii cu sinele, iar pe treptele superioare celui de-
al treilea arc reflex, noetic putem vorbi de fiinţare, 
de integrare în creaţia divină. Și actul prin care 
poetul exprimă fenomenul inspiraţiei în cuvânt 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lir%C4%83_(instrument)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_(mitologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Greci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antic%C4%83
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nu'i decât un fragment de metafizică elementară, 
un proces alchimic involuntar adeseori și care nu'i 
caracterizează pe tinerii saloanelor literare de 
astăzi. Îmi spuneai, cititorule, că de vină sunt cei 
care nu'i îndrumă și nu știu să aprindă focul din 
scânteia pe care aceștia o deţin totuși. Ceea ce mă 
duce iar la gândul că trebuie să fii pregătit pentru 
a'ţi întâlni maestrul și că până și niște paie uscate 
nu încep a arde fără un maestru adevărat care să 
deţină la rându'i focul. Și mă întorc la necesitatea 
ca omul potrivit să ajungă în locul potrivit... când 
va fi pregătit discipolul își va găsi maestrul. 

 
 
2. 

Poezia poate să nu fie însușirea  
unei anumite pături  

de indivizi însă toarcerea  
ei în versuri reprezintă  

nu mai puţin muncă,  
ucenicie serioasă, răbdare. 

Tudor Arghezi 
 

i totuși ce este poesia? Voi începe prin 
reproducerea textului din dicţionar 
(DEX):  POEZÍE, poezii, s. f. 1. Modalitate a 

literaturii care exprimă mesajul artistic cu ajutorul 
imaginilor expresive, al unui limbaj concentrat, al 
afectivităţii, al rimei, al ritmului etc.; (concr.) 
creaţie literară în versuri. ♦ Totalitatea 
compoziţiilor în versuri ale unui poet, ale unui 
curent literar, ale unui popor etc. 2. Fig. Caracter 
poetic al unei opere literare, al unui peisaj, al unei 
situaţii; farmec, frumuseţe, încântare. [Pr.: po-e-] – 
Din fr. poésie.  

Nimic, sau foarte puţin din conţinutul acestei 
definiţii ar putea susţine ceea ce tinerii creatori de 
azi au senzaţia că sunt în stare să comită în scris, 
fără un bagaj minim de cunoaștere, fără o 
bibliotecă lecturată. Poesia (din grecescul 
"ποίησις", poiesis, care are sensul de "facere" sau 
"creare") poate fi scrisă independent, în forma 
unor poeme discrete, sau poate apărea în 
conjuncţie cu alte arte, în opere dramatice în 
versuri, imnuri sau în textele  unor cântece. Dacă 
la Aristotel poesia, prezentată în tratatul Poetica, 
pune accent pe utilizarea discursului în retorică, 
dramă, cântec și comedie, încercările de mai 
târziu de a defini poesia au pus accentul pe 
trăsături cum ar fi repetiţia sau rima și au 
accentuat estetica prin care poesia se distinge de 
proză. Începând de la mijlocul secolului XX, poesia 
a fost uneori definită într'un sens larg, ca un act 
creativ fundamental care utilizează limba. Tocmai 
aceste iniţieri în tainele liricii pot fi împărţite între 
cea exoterică, esoterică și divină. Religia, 

masoneria, rosicrucianismul sunt în ziua de azi 
exoterice, încercând să dezvăluie cât mai multor 
oameni aspecte oculte, definitorii pentru această 
trezire în absolut. Poesia a evoluat în rândul 
iniţiaţilor din cele trei nivele având caractere 
diferite de-a lungul timpului. Formă de mimesis, 
cunoașterea lumii prin imitaţia realităţii, această 
formă de artă, strălucind sub privirea muzelor, a 
dominat antichitatea. A urmat perioada 
clasicismului când respectarea unor reguli 
formale și de conţinut a fost prioritară. Apoi 
sentimentul, pasiunea, fantezia au îmbrăcat 
romantismul; concentrarea asupra eului și a 
muzicii interioare a versului a caracterizat 
simbolismul liricii moderne; ca formă a extazului 
mistic, poesia pură, cea ermetică cu încifrarea 
mesajului, poesia obiectuală și cea  
postmodernistă au constituit adevărate redute ale 
artei. Trebuie să recunosc genialitatea lui 
Fernando Pessoa care spunea că un curent literar 
nu este altceva decât o metafizică. Fiind o astfel de 
categorie, ce preconizează un simţ particular 
conform temperamentului individual al 
creatorului, nu pot concepe și faptul că cititorul 
participă în mod egal la receptarea mesajului scris 
decât printr'o metafizică ce poate percepe 
universul spiritual. Pentru că poesia adevărată nu 
poate fi materialistă în sens filosofic ci provenind 
din cuvântul primordial, din Logos, ea se supune 
unei interpretări anagogice1. Termenul utilizat de 
Silberer ca mod de interpretare a formaţiunilor 
simbolice (mituri, vise, etc.) care ar explicita 
semnificaţia lor morală universală, se opune, 
orientând simbolul către "idealuri înalte", 
interpretării analitice care reduce simbolurile la 
conţinutul lor particular și pur uman. 

Astfel găsim argumentele polemice prin care 
să răspundem agresiunii în sfera liricii, pentru că 
suntem în stare să explicăm prin gândire o 
realitate subordonată gândirii și nu ceea ce 
caracterizează falsa poesie fără valoare a celor 
care cred că realitatea  subordonează gândirea 
unui mag al cuvântului. Catrenul, distihul 
tautologic, terţina, piciorul metric, iambii, troheii, 
dactilii, anapestul, rima sau versul alb sunt 
termeni care ar iniţia pieirea lor în contextul unei 
minimalizări și discreditări asemănătoare luptei 
oarbe împotriva culturii și cunoașterii transmise 
de tradiţie prin societăţile iniţiatice oculte. Dacă 
universul este infinit și indefinit, aflat într'un 
spaţiu invizibil și imaginar minţii omenești 
înrobită de stăpânirea timpului, atunci cuvintele 
reflectate noetic în versurile adevăratei creaţii 
lirice nu sunt altceva decât binecuvântare, 
meditaţie și rugă totodată, iar spaţiul în care 
această imensă universalitate se mișcă, vibrează și 
cântă, este gândirea din care o parte o percepem 
                                                 
1vezi Dogmă sau libertatea gândirii, Editura Junimea, 2007 

S 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imn
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Poetica_(Aristotel)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Retoric%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dram%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ntec
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comedie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rim%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Proz%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83
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și o găzduim și noi. Din filosofia elenă știm că 
numerele ne definesc spiritual, timpul este 
stăpânul nostru iar conștiinţa și gândirea fiinţei 
noastre se încarnează spaţial din Logos.  

Drumul nostru a străbătut acest spaţiu plin de 
romantism trecând printre tărâmurile civilizaţiei 
numite pe rând Parnasianism, Simbolism, 
Crepuscularism, Futurism, Poporanism, Dadaism, 
Sămănătorism, Expresionism, Constructivism, 
Integralism, Suprarealism, Gândirism, 
Proletcultism, Lettrism, Onirism, Paradoxism 
(Neomodernism), Textualism, Postmodernism și 
chiar în modernele curente - Fracturism, Boierism, 
Deprimism. Drumul filosofiei pleca dinspre 
cunoscut spre necunoscut, încadrându-se într'un 
cerc analitic și sintetic pentru mintea inserată în 
realitate. Dar nu în adevăr. Poetul care se crede 
poet în lumea contemporană fără a se raporta la 
Logos, la Tradiţie, lipsit de lectură și implicit de 
cultură, crede că el, ca fiinţă, există doar pentru că 
se simte și, mult mai rar, apreciază calitativ 
această constatare cantitativă. Deci , iată-ne în faţa 
unor preţioși poeţi ce tind spre o perfecţiune a 
peșterii lui Platon, dar care nu au frecventat 
insula lui Euthanasius pentru simplul motiv că 
nu'i înţelege rostul existenţei. Ceea ce este 
determinant în spaţiul literar actual, dar nu liric și 
în niciun caz poetic, este relaţia falsă de identitate 
cu o divinitate ignorată, eludându-se din start 
participarea la un arc reflex superior celor două 
primare.  

Aș mai face o analogie interpretativă pentru a 
mă apropia de hermeneutica abordată încă din 
primele prelegeri pe care le-am publicat în 
Luminătorii timpului. Mă voi întoarce la templul 
spiritual pe care iniţiaţii lumii au crezut, și încă 
mai cred, că l-au ridicat în slava omului. Templul, 
în viziunea iudaică, cultivată mai târziu de Filon și 
Iosif Flaviu, are o interpretare simbolică, cosmică. 
Structura templului făcea parte din descoperirea 
făcută de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, 
unde a primit tablele legii. Așa cum în ordinele 
înalte ale ocultismului mondial nu ţi se mai 
explică nimic pentru că știi totul fără să 
conștientizezi de ce știi, astfel sunt privite și 
elementele materiale care depășesc simbolistica 
obișnuită și trec anagogic în altă dimensiune. 
Coloanele de la intrarea în templu, simbolizează 
puterea lui Dumnezeu, forţa Lui creatoare și 
acceptul Lui de a locui în casa făcuta de mâini 
omenești. De fapt locuirea esenţială este în noi, 
templul fiind nu trupul ci sufletul înălţat la porţile 
spiritului. În viziunea lui Solomon și a poporului 
evreu, templul închipuia și prefigura cosmosul, 
parte integrantă a spaţiului în care latura 
temporală a divinităţii sălășluiește pentru noi. 
Cele trei părţi constructive ale lui, debirul - Sfânta 
Sfintelor, hekalul - sfânta și ulamul - pridvorul, 
aveau un simbolism profund în cosmologia 

iudaică, ele reprezentand cele trei elemente 
fundamentale ale creaţiei; cerul, pământul și apa. 
De unde și separarea apelor închipuind trupul 
material din ţărână situat între acestea. Iosif 
Flaviu, vorbind despre semnificaţia cosmică a 
templului, afirma chiar că chivotul legii, cu 
elementele lui sacre, simboliza natura universului, 
adică includea ca într'o stea neutronică un bagaj 
informaţional similar noosului. Partea a treia a 
templului - Sfânta Sfintelor - unde preoţii și 
poporul nu aveau voie să intre, ci numai arhiereul 
o dată pe an, era cerul, care se deschidea doar lui 
Dumnezeu, iar cele două părţi, sfânta și pridvorul, 
accesibile preoţilor, reconstituie pământul și 
marea, accesibile oamenilor. Această cosmologie a 
templului o întâlnim în multe religii și în 
înţelepciunea ordinelor secrete sau discrete. 

Ferdinand Pessoa2 aprecia că rosicrucienii au 
instituit masoneria ca o formă exoterică de 
cuprindere a cât mai multor oameni în apropierea 
de viaţa ocultă a celor în adevăr aleși. E posibil să 
ajungi la o dezvoltare remarcabilă a intuiţiei fără 
o dezvoltare prealabilă a inteligenţei abstracte. 
Această combinaţie între emoţii, instincte, voinţă 
și iniţiere care ar putea conduce aleșii să devină 
sfinţi sau magi, necesită și o bază, un har și 
dorinţa de cultură. Poetul este un intuitiv care 
compune versurile, opera sa neputând atinge un 
grad înalt dacă îi lipsește lectura unei biblioteci 
cât mai vaste. Deci este nevoie de ambele condiţii 
pentru a accede la o treaptă superioară. Incultul 
nu poate fi un mare scriitor, nicidecum poet. Cu 
toate că poesia constituie prima piatră pusă la 
baza operei unui scriitor, fcea mai înaltă treaptă a 
creaţiei este cea lirică, manifestată prin poesie. 
Cultura este fructul erudiţiei și fără ea nu ar fi 
putut exista un Milton, un Goethe, un 
Shakespeare. Spiritul universal își picură mierea 
în creuzetul acestor titani. Keats, Eminescu, 
Pușkin, sunt doar câteva nume ce demonstrează 
că teoria mea este corectă. Inteligenţa, calea 
mistică, vibraţiile arcurilor reflexe participă la 
receptarea noetică ce transcede inteligenţa 
umană. Și iată-ne revenind la participarea divină 
chiar și în poesie. Este simbolul construcţiei unui 
edificiu închinat umanităţii. Filon din Alexandria 
dezvoltă în operele sale acest simbolism, 
descriind templul cosmic. El compară cerul cu 
Sfânta Sfintelor și obiectele din Templu cu astrele. 
Chivotul legii, care se afla în debir și era împodobit 
cu ghirlande de aur, simbolizează astrele, stelele 
și planetele; cele două laturi ale lui sunt cele două 
echinocţii, iar cele patru inele de aur, cu care era 
prins la capete, sunt cele patru anotimpuri. Cei doi 
heruvimi, din Adyton3, sunt cele două hemisfere, 

                                                 
2 Ultimatum și alte manifeste, Humanitas, 2012 
3 Adyton (gr. Άδυτον) sau Adytum (latină), era o zonă restrânsă 
în încăperile unui templu, între atrium și claustru; Adyton 
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căci lumea întreagă este înaripată. Este o viziune 
dualistă a lumii inteligibile, transmisă și în 
ocultismul european, trupul sufletul și spiritul 
celor trei planuri – fizic, astral și spiritual, 
combinând budismul cu Cabbala într'un spaţiu 
supus îngerilor, arhanghelilor și divinităţii. 
Maximul admis minţii umane pare a fi doar astral, 
deci sub cel angelic. Este o lume in care Moise a 
fost iniţiat pe muntele Sinai și de acolo el a 
exprimat simbolismul ocult prin chivot, care, în 
obscuritatea debirului, a păstrat simbolul 
Dumnezeului ascuns al lui Israel. Chivotul este 
arhetipul sau modelul. Heruvimii sunt cele două 
puteri primordiale, cea creatoare, prin care sunt 
toate și cea conducătoare care stapânește lumea.  

 

3. 

Ad Maiorem Dei Gloriam 

radele iniţiatice trec tocmai în evoluţie lor 
prin treptele cunoașterii și amplificarea 
planurilor atinse prin arcuri succesive, 

trec prin astral spre cerurile Marelui Arhitect al 
Universului. Poetul realizează o operă de magie 
prin cunoașterea îngerului său păzitor, călăuză în 
lumea zeilor și întâlnirea spaţiului unde spiritele 
dirijează lumea. Conștient sau inconștient opera 
lirică se aseamănă cu templul spiritual în care se 
găsesc două table ale legii simbolizând cârmuirea 
și judecata. Cuvântul care se face auzit in mijlocul 
heruvimilor este Logosul care exista înainte de 
lumea vizibilă, care reprezintă de fapt opera sa. 
Marele preot este iniţiatorul și numai el are acces 
în lumea misterului ascuns. Poetul este (dacă este 
poet) un astfel de preot, aflat între cele două părţi 
ale templului - ulamul și hekalul4. Iniţiatul le dă 
obiectivelor din hekal o interpretare anagogică. El 
vede în candelabrul cu șapte braţe (menora) 
Logosul înconjurat de cele șapte puteri. 
Simbolismul cosmic al Templului se referă in mod 
special la trei obiecte care erau acolo: menora, 
masa punerii pâinilor și altarul tămâierii. Aceste 
trei obiecte simbolizează acţiunea harului, graţiei 
in lume: masa punerii pâinilor vieţuitoarelor 
terestre, candelabrul - astrele, iar locul central în 
cosmos îl ocupă altarul tămâierii, simbolul 
acţiunii graţiei divine în apă și pământ. 

Dacă fiecare element al universului și mai ales 
cele constitutive templului, pe care omul l-a 
construit după un plan bine stabilit, reprezintă 
hermeneutic o interpretare anagogică, atunci 
                                                                         
găzduia simbolul credinței în Dumnezeu, cu spații rezervate 
pentru oracole, preoți și acoliți, dar nu și pentru publicul larg – 
spațiu al misterelor. 
4 Ulamul, hekalul și debirul erau camerele templelor 
civilizațiilor de acum trei-patru mii de ani, echivalente 
atriumului (pronaos), claustrului (naos – cella) și 
opistodomului 

poesia, ambalaj multidimensional și atemporal, nu 
poate fi decât sursa de informaţie primordială a 
Logosului înspre om. Masa cu cele douăsprezece 
pâini, evocă lunile anului și reprezintă rodul 
materiei spre deosebire de chivot, simbolul lumii 
inteligibile. Masa, situata în partea nordică 
a Sfintei Sfintelor, are pe ea două elemente: pâinea 
și sarea, crivăţul nordic fiind fecund pentru 
destinul omului. În anumite sinagogi din primele 
secole creștine, se putea vedea soarele deasupra 
celor patru puncte cardinale, înconjurat de șapte 
raze, la rându-le înconjurate de semnele zodiacale 
și flancate de îngeri. Ușile din lemn de măslin, cu 
heruvimi, flori, finici imbrăcaţi în aur, separau 
Sfânta de Sfânta Sfintelor și sunt reprezentate la 
creștini de catapeteasmă. Oare umanitatea a 
reușit să depășească stadiul primitiv și să 
realizeze influenţele unui dincolo cu care 
interacţionează, care a creat-o și îi transmite 
mesaje mai mult sau mai puţin subtile ? Astfel de 
fapt s'a născut ocultismul, ceea ce îi împinge pe 
oameni să priceapă ce este cu aceste mesaje și, 
chiar, să afle cât mai mult despre destinul lor.  

Lămpile aprinse, noaptea în hekal sunt stelele 
cerului care strălucesc de seara până dimineaţa, 
tronul lui Dumnezeu fiind exact în faţa tronului 
din templu, iar porţile cerului deasupra locului 
sfânt pământesc, ca în preceptele hermetice din 
Tăbliţele de smarald. Această alegorie învăţa 
iniţiatul despre o metaforă a originii sale divine și 
încearcă și azi, pentru cei dispuși și citiţi să 
înţeleagă rolul poesiei, a unei opere lirice în 
comunicarea cu divinitatea și semenii săi. 
Speculaţia știinţifică și realitatea noetică sunt 
astfel cele două căi de cunoaștere care, în limbajul 
ocult, sunt denumite versantul drept și cel stâng al 
înţelepciunii. La cel fără prea multă cunoaștere, 
aceasta este legată de utilitate, de promisiuea 
recompensei, creaţia lui nu depășește stadiul 
prozaic, epatant și plin de limbaj suburban. La 
omul normal, citit, există o atracţie spre 
cunoașterea misterului pe care îl apreciază ca 
fiind inabordabil în totalitate și se lasă condus în 
creaţie de pretextul noetic, reinventând lirica 
întru respectarea cuvântului primordial. Așa și 
poesia devine templul în care pot intra toţi 
aveniţii sau neaveniţii, dar magi, preoţi pot fi doar 
cei aleși în gradele superioare ale receptării 
reflexe în Logos. De unde și influenţa benefică, 
directă a Duhului Sfânt, precum o întâlnim chiar și 
(mai ales) la unii oameni, chiar de copii - cel mai 
apropiat exemplu fiindu'mi Elleny.  

Știam că etapele nu pot fi sărite în cunoaștere 
și că este imperios necesară o iniţiere prealabilă 
pentru a putea înţelege, iar aceasta ar putea 
contribui la conștientizarea creaţiei literare. 
Adaptarea la mentalitatea receptorului ţine de 
maestru, iar veridicitatea sa de hierofant iniţiat 
este o altă problemă. Alchimic, trecerea de la 

G 
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inferior la superior fără nicio modificare fizică ci 
doar spirituală este greu de explicat în limbajul 
uzual al adepţilor. Un maestru al templului 
interior, cunoscător al misterelor și secretelor 
tuturor ordinelor, știe să înalţe stindardul 
cavalerilor astrali. El arată unui profan care este 
cheia analogiilor dintre construcţia templului 
printr'un plan divin și Logos. Între văile 
masoneriei și muntele înţelepţilor rosicrucieni 
este o distanţă pe care doar o teleportare 
alchimică o poate străbate. Așa și templul lui 
Solomon, fiind născut în centrul pământului, 
deţine hekalul în mijlocul templului, iar chivotul în 
mijlocul Sfintei Sfintelor, în spatele său aflându-se 
piatra de temelie a lumii, din care a fost făcută 
lumea (interpretarea am extras-o din Talmud). 
Această tradiţie se intemeiază pe textul din 
Iezechiel 5, 5: "Acesta este Ierusalimul,  l-am așezat 
în mijlocul neamurilor și ţinuturilor dimprejurul 
lui"5. Atât textul din Iezechiel, cât și proorociile lui 
Isaia despre Ierusalim, nu se referă doar la 
templul pământesc din Ierusalim, ci are și viziunea 
templului ceresc, a Ierusalimului ceresc pe care 
omul îl clădește în sufletul lui, parte din 
Dumnezeu. Acest adevăr nu l-au înţeles fariseii și 
cărturarii din timpurile lui Iisus, când le-a vorbit 
de templul pe care-l va ridica în trei zile. Vorbea 
de templul sufletului, de moarte și înviere. Calea 
simbolurilor este seducătoare dar și periculoasă, 
mai ales pentru cei care au viziuni sau delir oniric, 
care reproduc halucinaţia previzionară a 
profeţiilor în propriile ambiţii și orgolii. Dualitatea 
lor presupune ușurinţa cu care se pot confunda 
sensurile și verifica autenticitatea acestora. Între 
Scylla și Caribda navighează o realitate ce 
ascensionează în spiritualitatea simbolurilor. 
Moartea simbolică, alchimică, nunta și botezul se 
desfășoară în templul vieţii. La vremea sa, Isus le 
atrăgea atenţia profanilor ce se credeau maeștri, 
că au ochi, dar nu văd, și urechi, dar nu aud. 
Misterul templului îl putem găsi în fiecare din noi, 
în Adytonul sufletelor noastre, dedicând creaţia 
celui ascuns în umbra, în obscuritatea din pacea 
ultimei încăperi, Logosul întrupat care dorește să 
trăiască în noi armonios, așa cum străjuia prin 
heruvimii săi, în lumile protoistoriei din Mu sau 
Atlantida. De aceea consider că poesia este de 
natură divină, face parte din temelia templului 
dăruit ca sens și ţel constructiv fiecăruia din noi, 
iar aceia deveniţi magi au datoria să fie călăuze 
celor lipsiţi de rost, aruncaţi în casa cerului în 
derivă și încurajaţi în catabolismul ideilor. Tot mai 
mulţi știu unde vor să ajungă, nu știu calea, n'au 
cheile și greșesc până și muntele care li se pare lor 
a duce la Cuvântul aflat în poesie. 
 
 

                                                 
5 Septuaginta 6/II, Polirom, 2008 
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Harvey Spencer LEWIS 
 
 
 
 
 

The Cosmic  
Conception  
 
 
Mansions of the Soul: The Cosmic Conception: 
Man is essentially a soul clothed with a body, and not a body animated with a soul. 
 
Rosicrucian Manual: 
Amen—A Hebrew word introduced into the Egyptian mystic rites at an early date as 
a term used to express the hidden and invisible God, or a truly inspired 
representative of God. In this latter sense the term is used in the Christian Bible just 
once; in Rev. iii, 14, Jesus is called “The Amen.” But at a much earlier date the same 
word, with the same mystic vowel sounds was used to designate the name of the God 
of Thebes, and the term Amen-Ra came to express the name and hierarchy of a 
powerful God among the Egyptians. Amenhotep IV changed his name to Khuen-Aten 
because of the significance of the term Amen. As used in modern religious practices, 
the term, Amen, means verily. The origin of the word is found in the Sanskrit awn 
and also in ohm.  
 
There are carvings and writings upon the stones of the mountainsides in Oregon on 
the west coast of the United States, in the Klammath section, which by their very 
nature indicate that they were carefully placed there with some important motive, 
and intended for permanency and the revelation of great wisdom at some distant 
time. As to when these writings were carved in the stone and what the carefully 
executed hieroglyphs mean, no authority has yet ventured to state, and research 
has led to no clue.  
 
Les Demeures de l'Ame: 
Nous récoltons journellement et à chaque heure, ce que nous avons semé. Chaque 
jour, nous devenons mentalement, spirituellement et physiquement, ce que nous 
nous sommes faits nous-mêmes. Il s´ensuit que nous travaillons constamment, soit à 
notre propre salut, soit à notre perte, indépendamment des influences subtiles de 
l´hérédité ou de toute prédestination. L´homme a le pouvoir de choisir. Le libre 
arbitre est un facteur fondamental de sa conscience hautement développée, 
hautement évoluée. Mais lorsqu´il a fait son choix, il doit en accepter les 
conséquences; la responsabilité repose sur lui. Il doit récolter ce qu´il a semé, faire 
face aux obligations qu´il a contractées et payer ce qu´il a exigé. La vie est pour 
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l´homme une lutte incessante entre l´impulsion à suivre et la décision à prendre. les 
inspirations divines de la conscience intérieure rivalisent avec les tentations 
matérielles et grossières de l´extérieur. L´homme est mû par des impulsions, mais il 
est libre de choisir et c´est pourquoi sa destinée dépend de sa décision.  
 
The Mystical Life of Jesus: 
Orthodox Christianity in the Western world today too greatly slights the mysticism 
and mystical principles which are fundamental to Christianity and which 
constituted the pristine Christianity of ancient times. In other words, too much 
thought is given to the literal meaning of words and the material interpretation of 
all of the principles involved in Christianity, which leaves almost a total neglect of 
the pure mysticism that makes possible a real understanding or spiritual 
comprehension of Christianity in its original form.  
 
 Self Mastery and Fate with the Cycles of Life: 
Yielding to an urge or an inspiration, or submitting to an impulse or temptation, 
taking advantage of an opportunity with no other warrant or reason than the 
judgment based upon analytical reasoning, is equivalent in most cases to choosing 
between right and wrong by the toss choosen. Man’s reasoning cannot rise higher 
than the premises upon which it is based, and the premises of knowledge forming 
the foundation of man’s analytical reasoning may be faulty because they may not 
include a knowledge of the external influences and the natural laws governing his 
life and his affairs.  
 
Master of the Rose Cross: 
In order to evolve and become what nature and God intended us to be, we must 
attune ourselves with this process of constant change. 
 
El Dominio del Destino con los ciclos de la vida: 
¡El Ser humano o es dueño de su suerte o es víctima de su destino 
 
De todas las criaturas vivientes, sólo el ser humano tiene, en el grado más alto, la 
facultad de elegir y expresar su voluntad,  
  
De su decisión dependerá su destino. 
  
Mental Poisoning: 
Thus we, as individuals, can become the victims of our own poisonous thoughts, but 
we cannot become thctims of the poisonous thoughts of another.  
  
Mystic Wisdom: 
The key to all mysteries and the source of all Illumination lies deep within the self.  
He who knows others is wise; He who knows himself is enlightened. TAO TE CHING 
(600 B.C.E.)  
 
You can only apprehend the infinite by entering into a state in which you are finite 
self no longer.  
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Il Vangelo  
secondo Corbu 
 
DANIEL CORBU  
(n. 1953) 

                                        
’antologia in romeno e italiano  “Il vangelo 
secondo Corbu”, a cui ci riferiamo è una breve 
scelta di testi poetici fatta dal sottoscritto sulla 

base dell’edizione critica delle poesie di Daniel Corbu, 
uscita nel 2007. Il volume si apre con “L’uccello nero 
(l’ultimo poema romantico)”,  tradotto anche in 
inglese, francese, spagnolo e tedesco, che è 
naturalmente una replica al celeberrimo “Corvo” di 
Edgar A. Poe, e chiude con “Il vangelo secondo 
Corbu”. 

Traduttore, saggista, dottore in filologia, editore, 
ex - direttore del Museo di Letteratura Romena della 
città di Iasi, Daniel Corbu (n. 1953, Târgu Neamţ) è 
prima di tutto un poeta seguace della profetica 
modernità di George Bacovia (1881- 1957), ma anche 
della melodica tragicità di Cezar Ivanescu (1941-
2008). 

Esordisce nel 1984 con Intrarea în scenă ( 
Entrata in scena), silloge a cui seguono Plimbarea 
prin flăcări ( Passeggiata tra fiamme), “Preludii 
pentru trompetă şi patru pereţi”, Documentele 
haosului (I documenti del caos), Manualul bunului 
singuratic (Il manuale del buon solitario), Duminica 
fără sfârşit (Domenica senza fine), Cartea urmelor (Il 
libro delle orme) etc. Secondo l’eccellente studio del 
critico Theodor Codreanu, egli sarebbe giunto “a 
questa ironica esitazione tra il modernismo e il 
postmodernismo”, dimostrando “un buon istinto 
artistico per il valico che apre verso la trasmodernità”  

Evitando l’esibizionismo parodico-ludico della 
generazione degli anni ottanta, le poesie di Daniel 
Corbu certificano un “postmoderno moderato”, 
affascinato dalla borgesiana biblioteca di Babele 
nonché dagli enigmatici idiomi, ma non tanto da non 
aver la forza della rottura dai modelli a partire da 
Eminescu, Elytis o Gellu Naum, poeti già diventati 
fonti di riferimento degne di essere citate.  

Siamo propensi a vedere in Daniel Corbu un 
poeta arcaico e al tempo stesso contemporaneo, 
meditabondo, innografico, umile, aforistico, sedotto 
dall’idealità, dalla filosofia dell’esistenza, 

dall’evanescenza, ma anche dalla terra natia con i suoi 
geni tutelari, esperto soprattutto dello spettacolo del 
delirio sorvegliato che include sporadici tentativi 
barocchi e addiritura il modo di stupire  dei sogni 
trascritti da E.A.Poe. La stessa affettazione da 
dannato ci sorprende per una memorabile metafora: 
“sono rimasto nella mia casa nera a salire senza tregua 
un Golgota ricoperto di croci e fogli di papiro”.  

Il surrealismo di Daniel Corbu, confrontato con 
quello del maestro assoluto della stupefazione, Gellu 
Naum, sembra più umano, comunque lungi dal 
parossismo ludico spesse volte gratuito di Tristan 
Tzara, più “grazioso”, tenendo conto delle immagini, 
epico-drammatiche, che hanno la mirabile forza della 
plasticità, giocosa e al tempo stesso elegiaca. 

Il Dio e gli Dei sono evasi dal mondo, privando la 
storia dello stesso splendore della deità. Il tempo della 
notte che incombe è il tempo impoverito. L’assenza di 
ogni riferimento fondatore, di ogni speranza salvifica, 
sovrasta il mondo: “Adesso gli dei raccolgono dal mio 
palmo nere illusioni/ per giorni arancioni. Non posso 
venire!/ È l’ora quando le ragazze tristi/ si travestono 
da isole deserte/ e inaridiscono le orme del Signore/ 
là / nei libri sacri”.  

L’abisso del mondo dev’essere attraversato, 
conosciuto e patito fino in fondo, ecco perché 
fortunatamente ci sono ancora fra di noi gli 
esploratori di questo buio che ci  avvolge da tutte le 
parti. Uno di questi è Daniel Corbu, perché essere 
poeta (“la mia carne isterizzata dal canto”) in tempi 
impoveriti vuol dire recare in dono attraverso il canto, 
le tracce degli Dei scomparsi. Ecco perché in questa 
lunga notte del mondo il poeta ha il dovere di 
proferire il sacro, di proferire con la poesia, l’essenza 
della poesia, di spandere il canto perenne sopra le 
terre impoverite della gente, la cui esistenza dipende 
dal permanere del linguaggio. Il poeta è il detective e 
il medium del numinoso, della potenzialità e delle 
orme del sacro.  

In queste vesti si atteggia l’autore del Vangelo 
secondo Corbu mentre svolge un’avventura ontologica 
con coinvolgenti versetti, esorcismi, sciarade, 
preghiere il cui ineccepibile, musicale ritmo ci svela la 
triplice vocazione del poeta: homo religiosus, ma 
anche homo ludens e homo aesteticus. 

L 
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Daniel CORBU  
 
 

 
 
 
Nopţi cu lună 
peste hematiile 
visului 

 
O vară întreagă au căzut stele 
şi nimeni n-a ştiut să-mblânzească 

furtuna. 
Ostenit am privit în oglinzile 

oraşului: 
VODKĂ. ÎNJURĂTURI. 

MĂTREAŢĂ. POEŢI. 
TRIUMFALĂ PROVINCIE! 

Ce bine ne cunoşti prafule ieftin 
ilustrativ 

dă-ne nouă azi ce ne dai şi mâine 
şi izbăveşte-ne pre noi de hazardul 

cel rău! 
Halte târfe roboţi! 
Cei condamnaţi să ducă vecia mai la 

vale 
fără repaos la carul deşertăciunii 

împing. 
Cineva târâie funia peste lucrurile 

lumii 
contemplând cu nesaţ 
gâtul norului negru convalescent. 
Biserici imne ceruri. 
Aseară într-o cafenea din Copou 
prin fumul de ţigări ca-n nouri 
moartea îmi vorbea în sanscrită 
despre grijile ei. 
Ostenit am privit în strâmbele 

oglinzi: 
Vodkă. Înjurături. Mătreaţă. Poeţi. 
Atâtea regrete şi tot atâta 

spumegândă 
speranţă. 
Nopţi cu lună peste hematiile visului. 
Postmoderniştii dorm 
Buciumul tace cu jale. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Notti di luna sui 
globuli rossi del 
sogno 

 
Durante tutta l’estate caddero stelle 
e nessuno seppe rabbonire la tempesta. 
Svigorito ho guardato agli specchi della 

città: 
VODKA, BESTEMMIE, FORFORA, POETI. 
TRIONFALE PROVINCIA ! 
Ci conosci benissimo, polvere a vile prezzo 

illustrativo, 
dacci oggi ciò che ci darai anche domani 
e liberaci dall’azzardo maligno! 
Piccole stazioni puttane robot! 
I dannati a portar avanti l’eternità fanno 

scendere 
senza riposo il carro della vanità. 
Qualcuno trascina la fune sopra le cose del 

mondo 
mentre contempla invogliato 
la gola della nera nuvola convalescente. 
Chiese inni cieli. 
Ieri sera in un caffè del quartiere Copou* 
per il fumo di sigarette come tra nuvole 
la morte mi parlava in sanscrito 
della sue ansie. 
Stanco guardai agli storti specchi: 
Vodka. Bestemmie. Forfora. Poeti. 
Tanti rammarichi e altrettanta 

spumeggiante speranza. 
Notti di luna sui globuli rossi del sogno. 
I post-modernisti dormono. 
Il corno tace accorato. 

________________ 
* quartiere e centro storico della città di Iasi 
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Pasărea neagră 
 (Ultimul poem romantic) 

 
           poetului Lucian Vasiliu 
 

La o oră tîrzie din noapte pe când 
tocmai încetasem lucrul 

la „Tratatul despre laşitatea lumii de la 
origini 

până în prezent” şi urmăream pe 
internet  

cele mai negre ştiri când tocmai 
aflasem că 

în Costa Rica 
criminalitatea printre elefanţii albi 

crescuse îngrijorător 
că un bărbat aprins de viol a siluit 

nouă femei 
într-o singură zi undeva prin Canare 
şi mafiile au sechestrat din nou copilul 
miliardarului Hababis că lucrurile 

prinţesei Diana 
se vând prin talciocuri umbroase 
că la Holywood lui Shakespeare i se 

pune pe cap 
o cenuşă postmodernistă înecăcioasă 
acră şi grea ca un tren de soldaţi 
că nişte omuleţi verzi prieteni ai 

omului 
participanţi la Podul de flori 

intergalactic 
au mai ocupat trei insule în Pacific 
auzii un zgomot venind prin fereastra 

deschisă 
un zgomot prelung şi macabru ca de 

OZN-uri nervoase 
îmi dezlipii ochii de la multicolorul 

ecran internet 
şi văzui orbitoarea lumină cum 

vijelioasă  
îmi intră în cameră 
apoi o rafală de aripi îngheţă încăperea 
lăsându-mă încremenit în barocul meu 

scaun pluşat 
şi deasupra şemineului un corb 

princiar se-aşeză 
privindu-mă fix. 
 

 

L’uccello nero 
 (L’ultimo poema romantico) 

  
al poeta Lucian Vasiliu 

 
Nel cuor della notte quando stavo 

stendere le ultime righe 
del „Trattato sulla viltà del mondo 

dalle origini  
 fino ai nostri giorni” e leggevo su 

Internet  
notizie della più nera cronaca, quando 

ero già al corrente 
che in Costa Rica  
la criminalità nelle fila  degli elefanti 

bianchi ha raggiunto quote  
preoccupanti 

che un serial stupratore ha violentato 
addirittura nove donne 

in qualche luogo delle Canarie  
e i mafiosi hanno rapito nuovamente il 

bambino  
del miliardario Hababis, che le cose 

della principessa  Diana  
sono in vendita in vari ombrosi 

mercati di roba vecchia, 
che a Holywood mettono sulla testa di  

Shakespeare  
una cenere postmodernista asfissiante 
acre e pesante come un treno gremito 

di soldati, 
che certi ometti verdi e amici 

dell’uomo 
fautori di un Ponte di fiori 

intergalattico 
hanno occupato altre tre isole del 

Pacifico, 
ho sentito un rumore dalla finestra 

aperta 
un rumore prolungato e macabro tipo 

UFO nevrotici, 
gli occhi staccati  dal multicolore 

schermo del computer 
ho visto l’abbagliante luce entrare 

burrascosa    
nella mia stanza 
dopodiché una raffica d’ali agghiacciò 

la stanza 
facendomi irrigidire sulla mia barocca 

sedia felpata 
e sopra il camino un corvo principesco 

si accovacciò 
guardandomi negli occhi. 
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Ca-ntr-o filmică scenă parcă treceam 
prin coridoare 

de spaimă 
decorticam clipe ratate într-un labirint 

părăsit 
dar eu nemişcat în scaun priveam 

deasupra 
şemineului englezesc unde se-aşezase 

strania  
imperiala pasăre neagră. 
Sufletul: nişte zgură acolo şi el gudurat 

la picioare 
„Eşti Corbul lui Poe – îndrăznii să 

vorbesc aproape 
în şoaptă – prin urmare aripile tale 

sfîrşituri anunţă. 
Spune-mi, de ce-ai venit corb 

apocaliptic 
misteriosule Corb?” 
 
Dar el stătea neclintit privindu-mă fix. 
 
„Ştiu că vei spune acum Nevermore – 

rostii apăsat –  
atâta poţi spune incultule Corb cobe 

voyajeră 
o ştiu de la Poe. Dar de ce m-ai ales 
chiar pe mine despicând un secol cu 

aripa neagră? 
Hai spune corb alegoric cobe a 

veacurilor 
poticnite-n visare eşti Viaţa eşti 

Moartea eşti 
înfăţişarea Ruinei?” 
„THAKATIMUNU SIPEDI” 
slobozi din ciocul regal pasărea neagră 
„THAKATIMUNU SIPEDI” se răspîndi 

peste tot în camera 
tristă precum fiorul rece al morţii. 
„Spune-mi pasăre ocultă oricine ai fi 
această vorbă ciudată ce-nseamnă?” 
 
Dar Corbul rosti triumfal:  
„THA-KA-TI-MU-NU SI-PE-DI” 
 
ce-nseamnă şi de ce schimbat-ai odată 

cu veacul 
acel misterios «Nevermore»? Şi de ce 

pe mine m-ai ales 
din cei mulţi lăsîndu-mă pustiu ca 

după devastatoare beţii?” 
Dar Corbul răspunse fixîndu-mă cu 

privirea-i sticloasă: 
         „THAKATIMUNU SIPEDI” 
 

Come in una sequenza cinematografica 
quasi attraversavo  

corridoi di spavento 
scorticavo attimi mancati in un labirinto 

abbandonato 
tuttavia fermo sulla mia sedia guardavo 

verso 
il camino inglese dove si era accoccolato lo 

strano 
imperiale uccello nero. 
L’anima: un pò di scoria e basta, 

scodinzolando ai miei piedi. 
„Sei il Corvo di Poe – ho osato di 

mormorare 
 – insomma le tue ali  sono un presagio 

della fine 
dimmi, perché sei venuto corvo 

apocalittico, 
misterioso Corvo ?” 
 
Ma lui se ne stava immobile guardandomi 

fisso. 
„So che adesso dirai Nevermore – ho 

scandito - 
è tutto ciò che puoi, dire, Corvo incolto 

iettatura viandante, 
me l’ha detto Poe. Ma perché  hai scelto  
proprio me spaccando un secolo con la tua 

nera ala? 
Orsù dimmi corvo allegorico iettatura dei 

secoli 
imbrogliati nei sogni sei la Vita ovvero la 

Morte, 
cospetto della Rovina che sei ?” 
“THAKATIMUNU SIPEDI” 
mandò fuori dal suo reale becco il nero 

uccello 
“THAKATIMUNU SIPEDI”  
si è diffuso dappertutto nella stanza 
triste come il brivido della morte. 
“ Dimmi uccello occulto chiunque tu sia 
questa strana parola cosa significa? 
Ma il Corvo proferì trionfante:  
THAKATIMUNU SIPEDI 
„Ancora una volta ti chiedo maestoso 

Corvo Thakatimunu Sipedi 
che cosa significa e perché cambiasti 

dopo un secolo 
quel misterioso „Nevermore”. E perché 

hai scelto proprio me 
fra i  tanti lasciandomi vuoto come 

dopo sterminatrici sbornie? 
Ma il Corvo rispose fissandomi con il 

suo  vitreo sguardo: 
         “THAKATIMUNU SIPEDI” 
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„Şi acum încotro enigmaticule Corb 
cînd mi-ai turnat negreala misterului 

în suflet 
ca pe-un absint blestemat? Mai ştii ceva 

despre Poe, 
cel mort într-un şanţ nu mult după ce 

i-ai dăruit  
straniul cuvînt «Nevermore»? 
Şi acum încotro? Spre Unde? Spre 

Cînd?” 
Răspunse Corbul privindu-mă fix: 
              „THAKATIMUNU SIPEDI” 
Deschisei Dicţionarul cel mare la T şi 

la S la P şi la 
ancestralul discutabilul Z al vechilor 

regi 
să nu pierd sensul ca Poe altădată 
înainte de-a dispărea strania 

apocaliptica pasăre neagră: 
 
„Zopedi” = groapa timpului, „To axion 

esti”, „Gnothi  Seauton”,  
„Katimoris” = floarea sinucigaşă, 

„Katimos” = dună de amurg 
multicolor  

(Poate că aici ar trebui să-ngrop toate 
ideile despre lucruri). 

 
 
Grăbit răsfoii masonice cărţi, Gehena, 

Paideuma, Golemul,  
Caballa cu o mie de gângănii reci 
curgîndu-mi pe şira spinării 
uitînd de pasărea vorbitoare pînă cînd 
auzii bătaia din aripi şi magicul Corb 
aşezat pe pervazul ferestrei rosti 

pentru ultima oară 
 THAKATIMUNU SIPEDI 
prin livada cu vişini depărtîndu-se 
printre zarurile şi tomberoanele nopţii 
depărtîndu-se 
în timp ce repetam zăpăcit 
„Gnothi Seauton” „Zopedi” „Imunu” 

„Katimos” “Spre Unde?” 
“Eşti Viaţa eşti Moartea?” „Eşti 

înfăţişarea Ruinei?” 
THAKATIMUNU SIPEDI  
 THAKATIMUNU SIPEDI 
Dincolo de bine şi de rău aşteptând 

zorii.   
 
 

„Ancora una volta ti chiedo maestoso 
Corvo Thakatimunu Sipedi 

che cosa significa e perché cambiasti dopo 
un secolo 

quel misterioso „Nevermore”. E perché hai 
scelto proprio me 

fra i  tanti lasciandomi vuoto come dopo 
sterminatrici sbornie? 
Ma il Corvo rispose fissandomi con il suo   
vitreo sguardo: “THAKATIMUNU SIPEDI” 
„E dove intendi  andare enigmatico Corvo 
adesso che mi hai versato nell’anima il 

tetro umore dell’arcano 
quale maledetto assenzio? Hai delle 

notizie su Poe 
che morì in un fosso non molto dopo 

avergli ispirato  
la strana parola „Nevermore” ? 
E adesso dove? Verso Dove? Verso Quando? 
Il Corvo ribatté guardandomi fisso 

“THAKATIMUNU SIPEDI” 
Ho aperto il gran Dizionario a T e a S a P e  
all’ancestrale discutibile Z degli antichi re 
per non sbagliare il senso come Poe nel 

passato prima che lo strano 
apocalittico uccello nero scompaia: 

“Zopedi” = la fossa del tempo, “To axion 
esti”, “Gnothi Seauton”, 

“Katimoris” = il fiore suicida, “Katimos” =  
duna di variopinto crepuscolo ( Forse che 
là dovrei seppellire tutte le idee sulle 
cose). 
 
In fretta ho sfogliato i libri massonici La 
Geenna, Paideuma, Il Golem, La Cabala 
mentre mille algide bestioline  
scivolavano sulla mia schiena 
dimenticandomi dell’uccello parlante finché  
ho sentito uno svolazzare d’ali e il magico 
Corvo accovacciato sul telaio della finestra 
proferì per l’ultima volta 
            THA-KA-TI-MU-NU  SI-PE-DI” 
attraverso il giardino dei ciliegi 

allontanandosi 
tra i dadi e i contenitori rifiuti della notte 
allontanandosi mentre stavo ripetendo 

stordito 
“Gnothi Seauton” “Zopedi” ”Imunu” 

“Katimos” Verso Dove?” 
“Sei la Vita ovvero la Morte? Il cospetto 

della Rovina” 
THAKATIMUNU SIPEDI 
         THAKATIMUNU SIPEDI 
Di là dal bene e dal male in attesa 

dell’alba. 



572 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

          
 

 Evanghelia 
după Corbu 
 
 

Nu ştiu cui va folosi cântecul ăsta 
bătrân şi virgin 
aceste versete cu zornet pământesc 
sărutate de cenuşa atâtor trecute 

disperări. 
Dar cum orice sunet roade din clopot 
tot aşa întrebările din inima celui singur 
până se topeşte încet 
şi pe când borţoasa absenţă pe nesimţite 

naşte 
o nouă absenţă la fel de perversă 
mi-i dat să rămân cu strigătul întreg şi 

neauzit 
  Doamne 
am vizitat site-ul cu tine pe Internet 
facerea Lumii şi facerea Edenului a şasea 

zi 
ce interesant primul om şi prima lui 

umbră 
sodomele şi gomorele 
jertfirea mielului sfânt 
primii zimţi ai conştiinţei de sine a lumii 
micile şi marile teofanii exodul 

proorocilor 
har şi metanoia pe podelele bisericii tale. 
Am vizitat site-ul cu tine Doamne 
dar nici un răspuns la                 vechile-

ntrebări 
e-atâta noapte în noi şi-atâta lumină în   

paraclise! 
Cu mâinile întinse spre tine Doamne 
doar ca să mă-ntâlnesc şi 
să-mi pipăi sinele ca pe-un sâmbure 
de migdală. 
La ce bun să mai scriem un cântec pentru 
desăvârşirea fiinţei, puah! 

 
Nu pot să nu le spun: 
 Don Cevedo şi Don Alvaro 
 laptopul se poartă cu grijă ca gloria 
ca iubirea de sine 
 şi cu mai multă demnitate se 

înaintează-n  deşert! 
 
 
 

Il vangelo 
secondo 
Corbu 

          
No so a chi fosse utile questo canto 
vecchio e vergine 
questi versetti dal titinnio terreno 
baciati dalla cenere di tanti passati 

abbattimenti. 
Ma poiché ogni suono corrode la campana 
sempre così le domande nel cuor 

dell’uomo solo 
fino a quando si scioglie piano 
e mentre la panciuta assenza partorisce 

all’insaputa 
una nuova assenza ugualmente perversa 
mi è dato a rimanere col grido intatto e 

non sentito. 
                           Signore 
ho esplorato il tuo sito su Internet 
la Genesi e la Creazione dell’Eden il sesto 

giorno 
molto interessante il primo uomo e la sua 

prima ombra 
le sodome e le gomorre 
il sacrificio dell’agnello santo 
i primi dentelli della coscienza di sé del 

mondo 
le piccole e le grandi teofanie l’esodo dei 

profeti 
grazia divina e metanoia sui pavimenti 

delle tue chiese. 
Ho esplorato il tuo sito Signore 
però nessuna risposta alle vecchie 

domande 
c’è tanto buio dentro di noi e tanta luce  
                 nelle sagrestie! 
Le mani sporte verso te Signore 
solo per incontrare e  
palpare sé stesso come nocciolo 
di mandorla. 
A che pro scrivere ancora un canto per 
condurre a perfezione l’essere, che schifo! 
 
Non posso non dirgli: 
      Don Cevedo e Don Alvaro 
       il laptop te lo serbi con cura come 
la gloria 
come l’amore di sé 
e con più dignità si avanza nel deserto! 
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 Dar (dacă am eludat martorii) 
 ce căutaţi voi pe scările viscerale 
ale acestui poem ca un înfricoşător 
 aşteptând menuetul? 
Acum pot să întreb: 
ce să fac Doamne cu mitologia lui 

Homer 
cu esenienii religia budistă sau cu 

aramiştii 
zenonoiştii robobostiştii şi ale lui 

Zamolxe credinţe 
cu argonauţii desăvârşirii 
     ce să fac Doamne? 
 
Nu simţi cum nimicul ăsta din noi se-

agită 
şi gâfâie până la orgasm 
iar paradisurile scrâşnesc iluzorii 
în timp ce salutăm prima naştere din 

nimic? 
 
Ce zici Don Alvaro? 
Ce  zic, ce zic?! Lasă eternul dacă 
 pâinea-i pe masă 
 şi o karma visează la tine 
 (toţi cei care conservă istorii o 

sfârşesc prost) 
lasă-te scufundat în heleşteul uitării 
 decât foaia plină de litere 
 mai bine o plajă goală legată strâns 
 de ombilicul mării 
 undeva în Dobrogea sau California 
 la Miami sau Taramira 

 
*** 

 
 

  Però (se abbiamo trascurato i testimoni) 
   cosa cercate voi sui gradini viscerali 
di questo poema come qualcosa di 

raccapricciante  in attesa del minuetto? 
Adesso posso chiederti: 
cosa farmene Signore della mitologia di Omero 
degli esseniani della religione buddista oppure  
                      degli aramaici 
dei discepoli di Zenone di Elea di Robobostes e  
          delle credenze di Zalmoxis 
degli argonauti della perfezione 
                   cosa farmene Signore ? 
 
Non senti come questo nulla dentro di noi si 

agita 
e anela fino all’orgasmo 
e i paradisi stridono illusori 
mentre salutiamo la prima nascita dal nulla? 
 
Cosa dici Don Alvaro? 
Cosa dico, cosa dico?! Lascia stare l’eterno se 
          il pane è sul tavolo 
          e una karma ti sta sognando 
          (tutti quelli che serbano delle storie 

finiscono male) 
          lasciati affondare nello stagno dell’oblio 
          meglio una spiaggia vuota vincolata 
                     all’ombellico del mare 
          che un foglio pieno di lettere 
          in qualche parte della Dobrogea o 

California 
         a Miami o Taramira 
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*** 
 
                       

Altădată liniile din palmă încropeau un 
destin 

Dar eu de-atâta timp nu mai aştept pe 
nimeni 

din pustiu 
nici un prooroc care să facă ceva cu 
groapa asta îngustă din mine. 
 
Doamne numai tu poţi veni 
dinspre stele înspre alge 
dinspre ceruri spre noroi 
să iei aminte la robul tău cel înveşmântat 
în carcasa de pământ dospit 
cu acelaşi gust al lepădării de sine în gură 
rătăcitor prin sălile de aşteptare ale 

istoriei 
printre matroane seminarişti cu gulere 

scrobite 
poeţi nesinucişi la timp perorând despre 

vid şi nesupunere 
călugări budişti mirosind a pizza hut 
şi-a creveţi prăjiţi în ulei de măslin 
târfuliţe râvnind sexul elicoidal al 

argonauţilor 
chiar acum o sfântă fără nume cade din 
Sfânta Scriptură direct în acest poem  
despre mine 
în care întunericul vine la oră fixă 
dar Apocalipsa mai întârzie cu o mie de 

ani. 
 

*** 
Oare a face lumea nu e mai puţin decât a o 

înţelege? 
Aşa începe apocalipsa de fiecare zi: 
cei şapte îngeri vestitori îşi aruncă 

trâmbiţele în râu 
nu le auzi respiraţia nu vezi decât 
  cerul orb agitându-se 
faptele apostolilor plutesc pe ape într-o 

ediţie 
revăzută şi adăugită 
Dumnezeu e mort - spune Nietzsche 
e doar obosit - spun  eu - şi câteodată 

amnezic. 
Don Cevedo zice: 
La început a fost marele Cuvânt 
care s-a fărâmiţat în mii şi mii 
de cuvinte pipernicite şi purtătoare de 

pagubă. 
Şi aşa cum nu există dragoste fără milă 
cine gustă azi din azima cerului 

îşi are privirea surpată de lacrimi. 
 

Una volta le linee del palmo mettevano 
insieme   un destino 

Però da tanto tempo non aspetto più 
nessuno dal deserto 

nessun profeta che faccia qualcosa 
di quesa stretta fossa dentro di me. 
 
Signore, solo tu puoi venire 
dalle stelle verso le alghe 
dai cieli verso il fango 
per tener conto del tuo servo 

ammantellato 
della carcassa di terra lievitata 
con lo stesso sapore del rinnegamento 

di sé in bocca 
smarrito per le sale d’attesa della storia 
tra le matrone tra seminaristi dai 

solini inamidati 
poeti non suicidati in tempo discorrendo 

sul vuoto e sulla ribellione 
monaci buddisti odoranti di pizza hut 
e di gamberetti fritti nell’olio d’oliva 
sgualdrine bramando il sesso 

elicoidale degli argonauti 
proprio ora una santa senza nome decade 
dalla Sacra Scrittura direttamente in 

questo poema 
su di me 
in cui la tenebra arriva puntuale 
mentre l’Apocalisse si attarda di mille anni 
 

*** 
Creare il mondo non è forse meno 

importante  che capirlo ? 
Così comincia l’apocalisse di ogni 

giorno: 
i sette angeli annunziatori gettano le 

loro trombe  nel fiume  
non senti il loro respiro non vedi che  
                         un cielo cieco turbato 
i fatti degli apostoli galleggiano sulle 

acque  in un’edizione 
riveduta e aggiornata 
Dio è morto – dice Nietzsche 
è solamente stanco – dico io – e  
           qualche volta smemorato. 
Don Cevedo dice: 
In principio fu la grande Parola 
che si è frantumata in migliaia 
di parole raggrinzite e portatrici di 

danno. 
E così come non c’è amore senza pietà 
chi assaggia oggi l’azzima del cielo 
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avrà gli sguardi rovinati dalle lacrime. 
 

Dacă sunt cel ce nu sunt 
pot să ating virginalele aurore 
cu un fir de tămâie în mâna dreaptă 
şi să întreb pe unde umblă arpentorul 

destinului 
deşi Don Alvaro îmi arată Sfântul 

Cvartet din 
învechitele cărţi: 
Înţelepciunea Iubirea Speranţa şi 

Credinţa 
iară eu: 
pulvis et umbra sumus 
cinis et umbra... 

       nihil homini certum est! 
 
 

*** 
O. lady, lady, prestidigitaţia  ta îmi 

întrece visarea 
şi pământeasca singurătate acum e 

linişte în pântecul tău 
iar unii şoptesc sfânta fecioară schimbă 

Palmolive cu 
Elsève pentru fericirea părului personal 
sfânta fecioară înalţă zmeiele 

tremurătoarei credinţe 
în rochii chimono şi coafură Iulius Fuch 
toţi stau în aşteptare până înfloresc 
 porţile împărăteşti 
iar eu din nou spun: 
trece totul în contul meu Doamne 
cine ştie dacă vei deschide această 

singurătate 
ca o cutie neagră ticsită de rugă 
(oare a face lumea nu e mai puţin decât 

a o înţelege?) 
lasă-mă cu acelaşi gust al lepădării de 

sine în gură 
şi pe cât am aşteptat încă mai aştept să 

cazi 
din carul mare între spinii întrebărilor 

mele 
sau din ursa mică sub formă de pulbere 
pe creştet aici în dormitorul comun al 
acestei lumi 
unde probăm ritualul sălbatic de 

îmblânzire a spaimei 
şi catharsisul şi izbăvirea păcatului ce 

va să vină. 
Pe urmă franjurii liniştii 

       pe urmă Atoatestăpânitorul Nimic. 
 
 

 
 

Se sono quel che non sono 
posso toccare le virginee aurore 
con un filo d’incenso nella man destra 
e chiedere per dove cammina 

l’arpentore del destino 
anche se Don Alvaro mi mostra Il 

Sacro Quartetto dei  
consumati libri: 
Saggezza, Amore, Speranza e Fede 
mentre io: 
       pulvis et umbra sumus 
       cinis et umbra… 
       nihil homini certum est !  
 

 
 

*** 
 Oh, lady, lady, la tua prestidigitazione 

supera   il mio sognare 
e la terrena solitudine adesso è silenzio 
nel tuo ventre 
e alcuni sussurano che la Vergine Maria 

preferisce  al Palmolive 
Elsève per il benessere dei capelli 

personali 
la Vergine Maria innalza gli aquiloni della  

tremolante fede 
vestita di chimono e acconciata secondo 

moda Iulius Fuch 
tutti stanno in attesa fino a che fioriscono   

le porte imperiali 
e io dico nuovamente:  
metti tutto nel mio conto, Signore, 
chi lo sa se aprirai questa solitudine 
come una scatola stipata di preghiere 
(creare il mondo non è forse meno 

importante  che capirlo?) 
concedimi lo stesso sapore del 

rinnegamento  
di sé in bocca 
e aspetterò ancora almeno quanto ho 

aspettato che  tu caschi 
dall’Orsa Magiore tra le spine delle mie 

domande 
o dall’Orsa Minore sotto forma di polvere 
sulla testa qui nel dormitorio comune 
di questo mondo 
dove proviamo il rituale selvaggio di 

ammansire  la paura 
e la catarsi e la liberazione dal peccato che  

ci avrebbe raggiunti. 
Poi le frange del silenzio 
dopodiché il Sovranissimo Nulla 
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Eugen ONISCU 
 
 
 

 
În lumina 
caldă  
a apusului 
 

n tot timpul perioadei de izolare la domiciuliu 
din cauza pandemiei, Toader Neacșu se 
gândise la multe lucruri. Și mai ales își 

analizase viața sa punct cu punct, iar un anumit 
aspect îl nemulțumea total. Totul începu după 
citirea cărții lui Gogol ,,Suflete Moarte” pe care o 
citi și reciti datorită faptului că avusese mult timp 
la dispoziție. Înțelesese prin prisma acelei cărți că 
sufletul său era cuprins de moarte spirituală și așa 
trăise până la cei șaizeci și șapte de ani ai săi. 
Lucrase toată viața sa până se pensionase ca 
maistru la fabrica de sticlă. De doi ani era 
pensionar, însă până la izbucnirea pandemiei 
fusese foarte activ pentru că pleca de la oraș unde 
avea un apartament foarte bine pus la punct, la 
țară în satul său natal și acolo la casa părintească 
lucra la vie, la grădină, menținând totul în bună 
orânduială și așa îi putea ajuta pe cei doi fii ai săi ce 
erau însurați și aveau familiile lor. 

Dusese o întreagă viață de activitate și dintr-o 
dată din cauza pandemiei se oprise și începuse să 
mediteze și să caute sensul vieții. Îi împărtăși și 
nevestei sale frământările lui, însă ea nu îl putea 
înțelege, îi spusese că doar ei trăiseră o viață 
onorabilă și că așa era bine. Iar apoi aveau copii și 
nepoți și asta era toată bucuria vieții, mai mult de 
atât nu se mai putea cere de la viață. Dar pentru 
Toader toate acele lucruri ce până mai ieri erau 
atât de frumoase și îl mulțumiseră, nu mai erau de 
ajuns, tânjea și după altceva pentru că înțelesese 
un adevăr cutremurător și anume: că cei ce se 
credeau că sunt foarte normali, trăiau de fapt subt 
spectrul morții spirituale. 

Veni și perioada mult așteptată a relaxării 
restricțiilor și viața oamenilor din jurul său își 

reluă cursul însă ceva nu mai era ca înainte, unii 
oameni aveau teamă de virusul ucigaș. Pe când alții 
ironizau totul spunând că în realitate era vorba de 
o gripă ceva mai puternică decât cea obișnuită. 
Apoi mai era ceva ce îl neliniștea și anume, teoriile 
conspirative privind pandemia, aproape că nu îi 
venea să creadă că toată acea forfotă cu 
coronavirus ar fi de fapt o înscenare a globaliștilor. 
Nu putea crede că statul ar lupta contra oamenilor 
de rând. Trăise toată viața sa cu ideea că, dacă el ca 
individ își face partea în societate atunci și cei aflați 
la guvernare își fac și ei partea și astfel toate 
lucrurile merg bine. Și chiar dacă erau excepții în 
România, nu credea că astfel de lucruri se pot 
întâmpla în țările cu adevărat democratice ale 
Europei. 

Apoi mai era ceva ce îl neliniștea, observa în 
lume o renaștere a ateismului, o sfărmare a 
valorilor creștine ca de un tăvălug uriaș numit 
neomarxism. Doar știa ce înseamnă acest lucru 
pentru că trăise în comunism, însă acum vedea un 
nou val mult mai puternic menit să instaureze 
noua ordine mondială, înrobindu-i pe oameni și 

Î 
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luându-le dreptul de a crede în Dumnezeu într-un 
mod liber. El nu fusese niciodată prea credincios, 
dar întotdeauna trăise cu simțământul că 
Dumnezeu există și este bine ca omul să țină cont 
în viață de acest lucru, așa îl educaseră părinții săi. 
Cu toate că își dădea seama că trăise o viață 
departe de idealurile creștine, dorind să 
agonisească tot mai mult din punct de vedere 
material pentru el și familia lui. Toată viața sa 
fusese o viață de alergare după lucrurile materiale 
și deodată începuse să fie îngrijorat, pentru că își 
dădea seama că trăia ca un mort din punct de 
vedere spiritual. 

Apoi îl mai întrista și faptul că lumea în care 
trăia se preschimba scoțând la iveală tot ce înainte 
era rușinos și dăunător, acum ca valoros, precum 
înlocuirea familiei tradițional- creștine formate 
dintr-un bărbat și o femeie, cu ceva de-a dreptul 
grotesc ce submina societatea umană din temelii. 
Era conștient că până la urmă el își trăise viața. Dar 
cum va fi lumea în care copii și nepoții săi vor 
trebui să trăiască? Oare ce valori vor mai avea ei 
dacă neomarxismul va birui totul? Știa din 
experiență că atunci când oamenii nu mai au nimic 
sfânt în forul lor interior devin precum bestiile. 

În perioada de relaxare a restricțiilor începu ca 
în mod regulat să meargă la țară, unde la casa 
părintească lucra la grădină, la vie, avea grijă și de 
ogorul de la câmp, însă acum nu mai era ca în alți 
ani plin de elanul de a prospera, ceva îl neliniștea. 
Uneori se oprea și se așeza pe la umbra unui pom 
și rămânea gânditor cu privirea ațintită în zare 
întrebându-se cu îngrijorare, ce va fi în viitor și 
cum va arăta lumea în următorii ani? Și apoi toată 
acea stare de amorțire spirituală ce o descoperise 
în sufletul său îl umplea de neliniște. Ajunsese 
chiar să creadă mai mult ca niciodată după cum îi 
spuneau părinții săi cândva, că există o împărăție a 
lui Dumnezeu pentru care omul trebuie să se 
pregătească cât timp trăiește pe pământ. Părinții 
săi muriseră și numai Dumnezeu știa unde 
ajunseseră după moarte, însă cel puțin ei fuseseră 
oameni evlavioși pe când el doar dimensiunea 
materială a vieții o explorase din plin, doar atât. Ce 
tristă și plină de goliciune i se părea viața sa! 

Într-o seară, pe la asfințit, își adusese aminte 
de moș Simion după cum îi spuneau toți cei din sat, 
știa că acesta se apropia de nouăzeci de ani și că 
supraviețuise acelei pandemii. Pe moș Simion îl 
știa de o viață, dar niciodată nu căutase să se 
apropie prea mult de el. Tot ce știa era faptul că 
lucrase mai toată viața ca tâmplar, apoi că era 
văduv de mai mulți ani și avea două fete măritate și 
așezate la casele lor, una era chiar în satul lor și îl 
ajuta pe bătrân. Ce își amintea despre moș Simion 
era faptul că se închina într-un mod diferit de cum 
îi învăța pe oameni preotul la biserică. Apoi știa că 

era foarte apreciat de oamenii din sat ce îl 
considerau un bătrân înțelept cu harul lui 
Dumnezeu turnat pe buzele sale. Oamenii din sat 
vorbeau între ei și spuneau, dacă vrei o vorbă de 
alinare pentru suflet atunci trebuie să-l cauți pe 
moș Simion și îți vei găsi mângâierea sufletului. Își 
dădea seama că și pe el doar acel renume a lui moș 
Simion de om spiritual îl mâna să-i facă o vizită. 

Simțea că viața sa intrase într-o criză spirituală 
și dorea să poată discuta cu cineva. Și ce minunat 
era faptul că mai existau pe lume bătrâni ca moș 
Simion, pentru că doar ei mai puteau să-i învețe pe 
cei mulți calea cea bună. Dar când astfel de bătrâni 
nu vor mai exista atunci cine le va mai arăta 
oamenilor calea? Acestea erau câteva din gândurile 
ce îl frământau pe Toader în timp ce mergea să-l 
viziteze pe moș Simion. Tot acel drum pe ulițele 
satului în lumina asfințitului îl umplu de bucurie, 
salutându-i pe oamenii pe care-i întâlnea și 
schimbând câteva vorbe cu unii. 

Curtea lui moș Simion era înconjurată cu un 
gard de scândură învechită de timp ce avea o 
temelie de piatră, iar casa era așa cum o știa de 
mult, bătrânească cu prispe cum se făceau odată și 
cu stâlpi de lemn vopsiți în albastru. Iar moș 
Simion stătea pe prispă și privea în vale, pentru că 
casa sa era așezată pe un deal, iar o parte a caselor 
și ulițelor satului se întindeau în vale. Bătrânul era 
încărunțit de tot și se mai subțiase la corp. Însă 
ochii săi verzi, erau cuprinși de o lumină 
interioară, privindu-l aveai impresia că ceva 
frumos emana din forul său interior spre exterior, 
iar fața sa arăta ca a unui om ce străbătuse 
furtunile vieții animat de credința creștină. Lui 
Toader îi dădea impresia că bătrânul era un gigant 
al credinței, un om ce explorase mult dimensiunea 
spirituală a vieții. 

– Bună seara moș Simion. 
– Bună să-ți fie inima. 
– M-am gândit să-ți fac o vizită ești bucuros de 

oaspeți? 
– Cum să nu, haide urcă aici la mine pe prispă 

și așează-te aici cu mine să stăm puțin de vorbă. 
După ce se așeză lângă bătrân Toader zise: 
– Nu te-a biruit pandemia moș Simion? 
– Nu, pentru că se pare că Dumnezeu vrea să 

mai trăiesc pentru a împărtăși oamenilor din 
lucrurile minunate ale Sale. Apoi eu am mai trecut 
în viața mea și prin alte perioade grele, când au 
mai fost și alte boli, precum tifosul sau malaria. Dar 
să lăsăm asta mai bine spune-mi ce mai faci tu, cum 
o mai duci cu viața? 

– Puțin cam amărât nu mai sunt mulțumit nici 
de starea mea spirituală și nici de drumul pe care 
lumea a apucat. Tot ce odinioară era frumos și 
nobil, acum este blamat iar noile lucruri ce sunt 
promovate nu îmi plac. 
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– Interesant este faptul că dumneata îți pui 
astfel de probleme și te preocupă starea lumii, este 
adevărat că sunt timpuri grele când ateismul pare 
să reînvie. Iar cei ce mărturisesc credința creștină 
nu au decât o formă de evlavie și nu îl cunosc pe 
Dumnezeu. Apoi spui că te întristează starea inimii 
tale, din punct de vedere spiritual și îți pui astfel de 
probleme la modul cel mai serios. Dar mai exact ce 
anume te frământă? 

– Mă simt departe de Dumnezeu… 

– Da, ești pe drumul cel bun, ai trăit o viață 
întreagă cu o mică licărire de credință și acum ai 
realizat că nu mai poți fără El. Lumea și lucrurile 
materiale te-au obosit de tot, ai alergat mult prin 
viață și în final îți dai seama că totul este 
deșertăciune, sufletul îți este gol pentru că vezi tu 
nu ai alergat împreună cu Dumnezeu. De aceea ai 
nevoie să înveți să umbli prin credință cu 
Dumnezeu, dar mai înainte de orice foamea 
sufletului tău trebuie să o astâmperi, și apoi zi de zi 
trebuie să continui să te hrănești cu pâinea 
cerească. Ai nevoie să-l descoperi pe Hristos, adu-ți 
aminte că El a spus: ,,Eu sunt pâinea vieții…” Și tot 
El a declarat că ne poate oferi din belșug apa vieții. 
De aceea tu ca un om însetat și flămând ai nevoie 
să bei apa vieții și să te împărtășești din pâinea 
vieții. Acest lucru se realizează prin unirea ta 
tainică cu Hristos, la tine acasă în cămăruță, acolo 
înalță-ți sufletul în rugăciune și deschide Cuvântul 
Său și te vei hrăni astfel cu mană cerească. Începe 
să citești Evanghelia după Ioan și acolo vei 
descoperi frumusețea caracterului aceluia ce a zis: 
,,Eu sunt lumina lumii…” și doar atunci nu vei mai 
umbla în întuneric ci vei avea Lumina Vieții ce se 
va coborî în inima ta călăuzindu-te prin 
întunecimile acestei lumi. Tot acolo în Evanghelia 
după Ioan vei descoperi că El a zis: ,,Eu sunt 
Păstorul cel bun…” Ei bine urmează-l pe Marele 
Păstor și vei avea viață din belșug. Doar 
contemplându-L pe Hristos, bucuria ca roadă a 
Duhului Sfânt îți va umple sufletul tău. Gândește-te 
la tot ce ți-am spus și caută să citești din 
Evanghelie pentru vindecarea ta spirituală, și doar 
așa te vei ridica la o nouă viață spirituală în Hristos 
aducând lumină și bucurie în viețile altora. După 

cum este scris: ,,Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-
te din morți, și Hristos te va lumina.” 

– Mi-ai spus exact cuvintele de care aveam 
nevoie! 

– Nu eu, ci Duhul Său minunat ce încă mă mai 
folosește pentru cei ca tine. Mi-am asumat demult 
acest rol pentru că asta este menirea mea pe lume. 

– Dar ea spune-mi ce se va întâmpla cu lumea, 
se va prăbuși capitalismul și se va instaura o nouă 
ordine mondială? Vor reuși să-l detroneze pe 
Dumnezeu din viețile oamenilor după cum și-au 
propus? 

– Nu, niciodată nici un sistem nu va reuși așa 
ceva fie că este papal, sau neomarxist, nimic și 
nimeni nu va putea să lupte cu Dumnezeu. Istoria 
ne învață acest lucru, privește în istorie și vei 
vedea furtunile ce sau abătut asupra lumii și a 
celor credincioși, ce s-a întâmplat în final 
întotdeauna după o aparentă victorie a răului, 
Evanghelia lui Hristos li s-a descoperit oamenilor 
mai luminoasă, pentru că întotdeauna lumina 
biruie întunericul. De aceea îți spun că nici acum 
nu vor putea chiar dacă vor fi furtuni mari ce se 
vor abate peste lume, nori întunecați și o puternică 
criză economică ce va aduce persecuția religioasă, 
însă nu uita Hristos va învinge. 

– Dar totuși, până la un anumit punct 
Dumnezeu va îngădui ca Satana să își desfășoare 
lucrarea sa? 

– Da, din păcate trăim în timpul marii lupte 
dintre Hristos și Satana și de aceea planeta pământ 
la ora actuală este o uriașă lume a suferinzilor. Însă 
nu uita, remediul este Iisus Hristos 
Răscumpărătorul nostru și al tuturor oamenilor. 

Se așternu din nou tăcerea între cei doi, 
Toader privi frumusețea asfințitului, fața cerului 
luminoasă părea ca de cristal, și razele soarelui ce 
se pleca spre asfințit mângâiau frumos casele și 
oamenii ce forfoteau în vale. Peste tot se așternea 
acea lumină blândă, caldă, ce în acele momente lui 
Toader îi elibera inima de toate poverile. 

 
 

Un om zbuciumat 
 

is-de-dimineață Florea Ivașcu era în piață, 
unde își așeza frumos marfa pe tarabă, 
frecându-și bucuros mâinile în așteptarea 

clienților. El vindea fructe și legume în funcție de 
sezon. La cei șaizeci și doi de ani ai săi, nimic nu-l 
oprea să vină printre primii vânzători ambulanți în 

piață și să plece printre ultimii. Toată marfa pe 
care o vindea, o cumpăra de la oamenii de la țară 
ce veneau la oraș și doreau să-și vândă marfa en-
gros, ca apoi să plece înapoi la treburile lor de la 
țară. Florea nu era ca acei fermieri ce își cultivau ei 
singuri pământul și apoi își vindeau produsele, el 

D 
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doar cumpăra cu un preț și apoi vindea la kilogram 
spre a câștiga ceva în plus. Uneori când nu mai 
avea marfă, pornea cu furgoneta prin sate pe la 
anumiți agricultori pentru a cumpăra marfă, lumea 
în care își desfășura el viața era acolo în piață, la 
tarabă, legând conversații cu clienții săi și cu alți 
tarabagii. Acolo în piață în mijlocul tarabelor 
rămânea uneori pe gânduri observând oamenii și 
fiind interesat de preocupările lor. Așa se scurgea 
viața lui zi de zi și an de an, cu bucurii și tristeți ca 
a fiecărui om. 

Viața lui Florea până la cei șaisezeci și doi de 
ani ai săi fusese încărcată de probleme. El nu 
avusese parte de ceea ce se numește o viață 
frumoasă. În tinerețe își făcuse de cap, petrecând în 
mijlocul unui anturaj destul de rău famat, și 
purtându-se dur cu prima sa soție ce era o femeie 
de treabă, stimată de toată lumea. Își tratase soția 
cu violență verbală și uneori fizică, ba mai mult de 
atât se comportase urât și cu cele două fete pe care 
le aveau. În vremea tinereții sale nimeni nu putuse 
să-i stea în față, făcuse doar ceea ce dorise. Pe când 
fetele sale aveau una doisprezece ani și cealaltă 
paisprezece ani, Florentina soția sa se îmbolnăvi de 
inimă rea cum zic oamenii din popor și muri. 
Surorile ei luară fetele pentru a le crește și a nu le 
lăsa pe mâna unui destrăbălat ca el, după cum se 
exprimaseră chiar ele. Așa că fetele lui fură 
crescute și educate în spirit protestant, pentru că 
Florentina provenea dintr-o familie de protestanți. 

Un timp după moartea soției sale, el 
continuase cu viața sa de distracții. Apoi o aduse în 
apartamentul său pe Sorina cu care de fapt avea 
legături încă de când trăia soția lui. Sorina îi născu 
o fetiță și odată cu nașterea fetiței sale pe care o 
numi Lucia, Florea începu să devină mai 
responsabil, mai ales că mai avea de întreținut și 
alți doi copii pe care Sorina îi avea dintr-o altă 
căsătorie a ei. Timpul trecea cu repeziciune și el 
după ce încercă diferite munci se dedică 
îndeletnicirii de tarabagiu, unde nu ieșeau bani 
mulți, însă cel puțin putea aduce cele necesare 
vieții. Fetele sale din prima căsătorie crescură mari 
și își întemeiară familii, cea mai mică plecă în 
America de nord cu soțul ei. Însă Ioana, ceea mai 
mare, rămase în același oraș ca și el îndeletnicindu-
se cu croitoria. Ioana îi semăna foarte mult la chip, 
și era o femeie dintr-o bucată asemenea lui, însă își 
vedea de familia ei și nu îl respecta deloc pe tatăl 
ei, ba nici măcar nu îi vorbea, indignată fiind de 
faptul că își pierduse mama din cauza vieții lui de 
aventurier. 

Într-o ocazie, Florea încercase să se apropie de 
fica lui pentru ai vorbi, însă Ioana îl privi 
fulgerându-l necruțător cu privirea spunându-i: 

– Nu îți este rușine de ceea ce ai făcut? Cu ce ți-
a greșit mama de ai băgat-o în mormânt? M-ai 

privat de mama mea când aveam cea mai mare 
nevoie, și acum umbli să te împaci cu mine, chiar 
nu îți este rușine! 

Și plecă indignată din fața lui. Acele cuvinte îl 
loviră puternic în inimă și începu să aibă unele 
procese de conștiință, pe care le avea în adâncul lui 
fără a spune nimănui nimic. De altfel, observă că 
oamenii din jurul său, care îl cunoșteau, îl priveau 
în aceași lumină ca și Ioana. Își dădu seama că orice 
ar fi făcut, oricum s-ar fi comportat, gura lumii tot 
la fel va vorbi despre el. Iar acel oraș era mic și 
oamenii se cunoșteau între ei. În ciuda acestui fapt, 
el nu dori să plece în alt oraș, acolo se născuse, 
acolo își putea câștiga existența, așa că se decise să 
lupte în acel loc fără să-i pese de gura lumii, deși îl 
durea faptul că pe el oamenii nu îl vor așeza în 
categoria oamenilor de treabă. Odată cu trecerea 
timpului, Lucia crescu mare și Florea se atașă tot 
mai mult de fiica sa îi îndeplinea orice dorință, ea 
reprezenta pentru el motivația lui de a trăi și de a 
găsi un sens existenței sale. Pe când Lucia era în 
clasa XII-a, avu o discuție cu Ioana cu care de altfel 
se mai întâlnise în trecut. Ioana îi destăinui totul 
despre tatăl lor și mai ales cât de josnic se purtase 
cu Florentina. Venind acasă, Lucia îi mărturisi 
totul, cu lacrimi în ochi întrebându-l: 

– Este adevărat tată, chiar așa te-ai purtat? 

Florea rămase surprins de faptul că păcatele 
sale din tinerețe îl urmăreau în viață, și erau pe 
cale să-i distrugă tot ce avea mai frumos, și anume, 
relația sa de tată, cu Lucia. Cumpănind puțin 
situația îi răspunse: 

– Tu trebuie să înțelegi, dragă Lucia, că eu am 
comis unele greșeli în tinerețe, dar nu sunt un 
monstru așa cum sora ta mă zugrăvește lumii. 
Adevărul este că fata asta a mea este foarte aprigă, 
nu se mai oprește, mă vorbește peste tot, nu pierde 
nici o ocazie de a mă ponegri înaintea oamenilor. 
Până la urmă, sunt tatăl ei, ar putea să tacă și să se 
mulțumească cu faptul că mi-a reproșat mie totul. 

Apoi relația lor de tată și fiică continuă mai 
departe, însă observă că Lucia avea o reținere față 
de el, o nedumerire, pe care își dădu seama că 
niciodată oricât s-ar fi străduit nu va reuși să o 
îndepărteze din mintea ei. Pe de altă parte relația 
lui de concubinaj cu Sorina era departe de a fi 
ideală. Cu timpul, înțelesese că ea îi stricase prima 
sa căsătorie, însă o tolera pentru că era mama fetei 
lui mai mici și de aceea nu se comporta rău cu ea. 
„Modul cum m-am purtat cu Florentina a fost 
nedemn, este adevărat. Ar fi trebuit ca așa să mă 
port cu Sorina pentru că ea merită un astfel de 
tratament, iar cu Florentina măcar de m-aș fi 
purtat ca acum, ce minunată ar fi fost viața mea”, 
așa gândea uneori Florea. Dar își dădea seama că 
nimeni nu îi va mai putea aduce înapoi anii de 
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conviețuire cu prima sa soție, și că ocaziile ce le 
avuse în trecut, în viață pentru a face bine erau 
pierdute pentru totdeauna. 

Într-o seară de iarnă, după ce venise de la piață 
și cinase cu familia sa, Sorina îi spuse că sunt cu 
toții invitați la fratele ei ce își serba ziua de naștere. 
Și cu toate că Lucia se ținuse de el să meargă acolo, 
Florea nu dorise. Știa că acolo vor veni unele 
familii bine înghegate, iar el era conștient că 
familia lui de fapt nu era o familie adevărată. Trăia 
în concubinaj cu Sorina, nu erau cununați nici 
măcar civil, apoi cei doi copii ce erau dintr-o altă 
căsătorie a Sorinei acum erau mari, avea impresia 
că toți adunați laolaltă arătau foarte ciudat și nu 
dorise să se ducă. De altfel, în acea zi, se simțea 
foarte deprimat, o văzuse prin piață pe Ioana cu 
copii ei, și soțul ei, la un moment dat băiețelul 
strigase: „Mamă uite bunicul…” Însă Ioana îl oprise, 
trăgându-l spre ea. De nepoții săi reușise să se 
apropie și să se facă cunoscut prin Lucian, soțul 
Ioanei. Acesta nu se împotrivea ca copii să-și 
cunoască bunicul. Tot acel incident din piață îl 
supărase și-i răscolise rana din suflet. De aceea, 
dorea să fie singur, pentru aș depăna acele amintiri 
triste de demult. 

Stătea pe canapeaua din sufragerie în fața 
televizorului și nu era atent deloc la programul ce 
se derula pe ecran. Gândurile sale erau departe 
spre anii tinereții sale. Într-un târziu izbucnii 
gemând: 

– „Cum de m-am putut purta atât de josnic cum 
bine îmi mai reproșează Ioana!” 

Oftă prelung, și căzu din nou în acea stare 
letargică de suferință interioară. Deodată, soneria 
sună prelung întrerupându-i șirul gândurilor, se 
ridică greoi de pe canapea și porni spre ușă. 
Deschizând ușa, rămase puțin uimit, în prag era 
Ticu, un vânzător ambulant ca și el. 

– Salut, ce faci, te deranjez cu o mică problemă. 

– Salut, intră te rog. 

Ticu avea în jur de cinzeci de ani, avea o 
familie frumoasă, era ceea ce se spune un om de 
treabă, foarte apreciat în societate, pe de altă parte 
el avea câteva hectare de pământ pe care cultiva 
pepeni, pe care apoi îi vindea la tarabă scoțând un 
profit destul de bun. Însă iarna se mai îndeletnicea 
și el ca și Florea cumpărând marfă angro, și 
vânzând-o apoi la kilogram. În contrast cu Florea, 
Ticu era voios, plin de viață, avea un entuziasm și o 
poftă de viață ce i se citeau pe față și în ochii săi 
albaștrii. Se așeză cu corpul său viguros pe un 
fotoliu în fața canapelei unde stătuse Florea. 
Câteva secunde Ticu privi puțin mobila din 
sufragerie, programul de la televizor apoi spuse 
după ce Florea se așeză din nou pe canapea: 

– Îmi place de tine Florea, în primul rând 
pentrucă îmi dai voie să-ți spun tu, de fapt noi am 
mai discutat despre asta în piață. Apoi faptul că pot 
tranșa orice afacere cinstit cu tine pentru că nu îți 
schimbi cuvântul dat, chiar dacă uneori rămâi în 
pierdere, deși în afacerea ce vreau să ți-o propun 
nu vei rămâne în pierdere. Am găsit la niște țărani 
ce cultivă cartofi, 500 de kilograme de cartofi de 
categoria I, doresc să preiei și tu jumătate din 
cantitate, ca să îi putem vinde repede, peste câteva 
zile am să primesc mere și pere în cantități mari și 
nu vreau să stau prea mult cu cartofi așa că ce zici 
te bagi? 

– Da bineînțeles, mai încape vorbă, tu iești un 
om de încredere, așa că mâine mergem să luăm 
cartofi. 

Discutară apoi puțin despre preț și căzură de 
acord ce preț să le ofere țăranilor și cu cât să vândă 
ei pe piață kilogramul de cartofi. Apoi Ticu începu 
să comenteze câte puțin ultimele evenimente din 
lumea politică, și despre protestele din București. 
După care privindu-l cercetător pe Florea îi spuse: 

– Pari cam trist astăzi, ai vreo problemă? 

Florea rămase puțin pe gânduri apoi spuse: 

– Dacă viața mea ar fi fost atât de plăcută ca a 
ta ce bine ar fi fost, dar la mine sunt complicații 
mari. Eu trăiesc ca un îngropat de viu de oameni, 
sau mai bine zis de propia mea fiică. Dar ca să mă 
înțelegi am să îți așez prin contrast viața ta cu a 
mea. Tu ai o familie armonioasă, copii te respectă, 
și la ora actuală după mulți ani ai rămas căsătorit 
cu prima ta soție. Și mai mult de atât, am observat 
că oamenii te stimează, chiar unii te iubesc pentru 
sociabilitatea dumitale, ai ceva ce te face plăcut, de 
altfel mi se pare că ești un om de treabă. Pe când 
eu sunt un om ce în trecut m-am purtat foarte 
nedemn, vezi acum care sunt diferențele? 

– Ar trebui să nu lași ca trecutul să te 
umbrească de tot. Și cred că și Ioana va ajunge să 
înțeleagă odată că nu are rost să rămână cu 
atitudinea asta a ei, prea dură. Eu o cunosc destul 
de bine și pe soțul ei, au fost la mine acasă de 
câteva ori, nevasta mea o apreciază mult pe Ioana. 
Ce mai putem face ca să întoarcem înapoi trecutul? 
Nimic, dar putem trăi acum reparând răul săvârșit 
pe cât se mai poate, și încercând să ne bucurăm 
unii de alții. 

După un timp de tăcere analizând cele spuse 
de Ticu, Florea a cărui față exprima durerea și 
căința omului ce își regretă profund greșelile 
făcute cândva în viață, spuse: 

– Este minunat ceea ce ai spus, și știu că asta 
vine în urma educației religioase pe care o ai și a 
faptului că participi cu familia dumitale la unele 
servicii de închinare. Dar mai ales datorită faptului 
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că citești Biblia, ai putut să vorbești așa. Însă să știi 
că Ioana în parte are mare dreptate, eu m-am 
purtat foarte rău cu mama ei, sora ei, și cu ea. Dar 
să-ți spun altceva am învățat ceva foarte interesant 
din toată această noapte a vieții pe care am 
străbătut-o pe parcursul existenței mele. Ca să ai 
sentimente umane ca cele pe care chiar adinioară 
le-ai exprimat frumos, trebuie să citești Sfintele 
Scripturi, altfel nu se poate fără această carte noi 
oamenii ne ticăloșim tare de tot, ne pierdem 
statutul de oameni. Și numai avem nici o busolă 
morală în mijlocul acestei lumi haotice, în care 
trăim. 

– Da ai perfectă dreptate, așa este. Însă trist 
este faptul că trăim într-o societate ce tot mai mult 
se dezumanizează, suntem izbiți la tot pasul de 
răutatea altora și de aceea mulți oameni la rândul 
lor se comportă rău cu semenii lor. Dar pe de altă 
parte îmbucurător este faptul că întâlnești în viață 
și oameni deosebiți ce te determină să crezi în 
valoarea binelui pe pământ, și a frumosului din 
punct de vedere spiritual. Ne trăim viața noastră 
între lumini și umbre, nu înțelegem în totalitate de 
ce uneori suferințele ne lovesc și de asemenea ne 
bucurăm atunci când lucrurile ne merg bine în 
viață, și am vrea ca această stare de bine să 
continue la nesfârșit. Învățăm însă din viață că nu 
toate lucrurile sunt mereu în roz. 

După ce îl ascultă cu atenție Florea spuse: 

– Dumneata îți pui problema binelui și a răului, 
însă nu toți oamenii o fac. Eu cel puțin am trăit 
printre astfel de oameni, și de fapt nici eu nu eram 
departe de ei. La scurt timp după nașterea fiicei 
mele mai mici, lucram pe atunci într-o fabrică. Și 
după terminarea programului ne adunam mai 
mulți colegi de muncă să bem într-un garaj. Îmi 
aduc aminte de o seară în timp ce eram adunați 
mai mulți acolo, un lipovean pe nume Ivan, ce ne 
domina pe toți prin carisma lui, și mai ales prin 
faptul că rezista cel mai mult la băutură, a început 
să ne povestească cum a venit la el acasă cu 
amanta sa în prezența nevestei sale. Și a început 
să-și bată nevasta iar amanta râdea, și el ne spunea 
că se distra grozav cu acea situație, pe când 
nevasta lui îl implora să nu o înjosească în acel hal. 
Iar toți din acel anturaj pe care îl aveam pe atunci 
râdeau acolo în garaj satisfăcuți de isprava lui Ivan 
ce ne povestea totul cu lux de amănunte. Am privit 
atunci fețele acelor oameni buhăite de alcool, 
stigmatizate de brutalitate, cu privirile lor din care 
lipseau acele sentimente umane pe care orice om 
ar trebui să le aibă, și m-am îngrozit temându-mă 
că voi deveni mai rău ca ei. Am simțit în acele 
momente că eram ca un om ce ajunsese la 
marginea unei prăpastii și că pasul următor era 
căderea în abis, contopirea totală cu răul, 
transformarea mea într-un om fără nici un impuls 

uman, doar o brută, un alcoolic, făcusem deja mult 
rău până la data aceea și m-am hotărât să mă 
opresc. Am înțeles atunci și acolo că drumul pe 
care mergeam era un drum al pierzării. De atunci 
nu am mai participat la acele întâlniri cu acei 
oameni, și am căutat pe cât posibil să mă port altfel 
ca să nu îmi pierd impulsurile umane. Cu toate că 
consecințele faptelor mele necugetate mă 
urmăresc în viață. Îți spun că am făcut bine că m-
am retras, acum când mă uit în urmă la ce s-a ales 
din viețile vechilor tovarăși de chefuri mă ia 
groaza, unii au murit din cauza alcoolului, iar alții 
care încă mai trăiesc au ajuns ca niște epave 
vrednice de plâns. Iar toată viața lor nu a fost 
marcată decât de umbre ca să mă leg de ceea ce ai 
spus adinioară. Cred că noi oamenii am fost creați 
să înfăptuim binele pentru a putea fi fericiți. Însă 
ne complacem în a ne face rău unul altuia și de aici 
toată nefericirea noastră. Cel puțin acesta este 
cazul meu. O, ce minunat ar fi dacă aș putea să le 
spun celor ce se cred grozavi și străbat drumul pe 
care am umblat și eu în tinerețe, că este un drum al 
pierzării. Eu era cât pe ce să mă nenorocesc de tot, 
după ce mi-am nenorocit soția. 

-Din tot ce mi-ai povestit din viața ta, înțeleg și 
mai bine ca până acum, că viața este o aventură a 
cunoașterii fără întrerupere. 

-Trăim prea puțin și este păcat că ne irosim ce-
i mai buni ani din viață, făcând rău altora iar apoi 
la bătrânețe cerem cu disperare iertare. Ar fi 
minunat dacă în cei mai frumoși ani ai vieții 
noastre, am trăi frumos și demn. 

Florea se opri, ochii săi verzi expresau un licăr 
luminos, pe lângă durerea ce o oglindea fața lui. 
Trupul său era străbătut de un freamăt, era foarte 
agitat. Ticu își dădu seama că niciodată nu îl văzuse 
în acea stare de zbucium sufletesc, și pe cât îi fu cu 
putință în acea seară, se strădui să-l liniștească. 

Uneori în viață apar anumite momente foarte 
hotărâtoare, ce ne vor influența existența în bine 
sau rău. Unele din astfel de clipe le știm dinainte că 
vor veni în viitorul apropiat și încercăm pe cât 
posibil să ne pregătim. De exemplu, o întâlnire cu o 
persoană, și poate că am așteptat acea întâlnire 
mult timp pregătindu-ne sufletește pentru acele 
clipe. De asemenea se întâmplă ca astfel de 
momente de încercare, de grea cumpănă, sau de 
mari victorii în viața noastră să vină deodată peste 
noi, atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Și de 
cele mai multe ori de atitudinea pe care o avem în 
acele momente și de modul cum vom acționa în 
acele clipe depinde triumful sau eșecul nostru. 

În viața lui Florea se ivi un astfel de moment, 
fu anunțat de sora lui că peste două săptămâni la 
ea în casă va veni Ioana cu familia ei. Sora lui îl 
chema și pe el, spunându-i că îl va ajuta să se 
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împace cu Ioana. Peste Florea acea veste căzu ca un 
trăsnet, chibzui mult dacă este bine să se ducă sau 
nu. Crezuse că totul se va rezolva odată cu 
scurgerea timpului, și deodată avea ocazia să o 
întâlnească pe Ioana în casa sorei sale ce se numea 
Lidia. Știa că va fi susținut de cumnatul său și de 
sora lui. Și totuși avea o reținere, și se gândea: „Dar 
dacă totul se va solda cu un eșec? Oare nu ar fi fost 
mai bine să mai aștept? Oare nu este totul prea în 
pripă? Și poate că nici Ioana nu este pregătită și 
apoi va fi luată prin surprindere de apariția mea.” 

În ziua stabilită pentru acea întâlnire porni 
spre casa sorei sale cu inima strânsă. Avea 
atidudinea omului ce pleacă să de-a o bătălie 
importantă în viața lui. Dar în același timp era 
conștient că puțini, chiar foarte puțini sorți de 
izbândă avea. Străbătu tot acel drum pe jos, prin 
zăpadă, printre puținii trecători de la acea oră a 
serii. Nu era atent la nimic, nici la oamenii pe care 
îi întâlnea în cale, nici la fulgii mari albi de zăpadă 
ce se așterneau lin de tot pe stratul de zăpadă. De 
câteva ori se gândi-se să se întoarcă, să renunțe 
convins fiind că totul se va solda cu un eșec. „Dar 
cine știe poate că o minune se va întâmpla în seara 
aceasta. Pentru că după cum o cunosc eu pe Ioana, 
doar o minune o mai poate face să mă privească cu 
alți ochi pe mine…” 

Se opri din monologul său interior, în 
momentul când ajunse în fața casei sorei sale. Era o 
casă mare, frumoasă, cu mansardă, construită în 
stil modern. Florea deschise poarta și intră, apoi 
apăsă pe soneria de la intrare, simțea că inima îi 
bate cu putere, era foarte emoționat. Ușa se 
deschise și în prag apăru Lidia, ce îl salută, apoi 
luându-i haina îi făcu cu ochiul în semn de 
încurajare. Își făcu curaj și păși în sufragerie, acolo 
erau toți așezați la masă în afară de copiii ce se 
jucau într-o cameră alăturată. 

– Bună seara…spuse el. 

– Salut, bine ai venit la noi, te rog ia loc, îi 
spuse Nichifor cumnatul său, surâzând ca cel ce 
știa de tot planul pus la cale de Lidia. 

Florea se așeză și îi privi pe cei de la masă, 
privirea lui și a fiicei lui se întâlni și Ioana se 
schimbă la față, simțind cum o cuprinde 
indignarea, se întoarse spre soțul ei și spuse: 

– Lucian, mă duc să pregătesc copiii, plecăm… 

– Stai puțin Ioana, nu poți să procedezi mereu 
așa, este doar tatăl tău, nu puteți trăi mereu 
distanți unul de altul…interveni Lidia. 

– Mătușă, te rog nu te băga, nimeni nu știe cât 
de multă suferință mi-a produs tatăl meu, nu îmi 
cereți imposibilul. 

– Ioana eu sunt tatăl tău, știu că am avut un 

comportament nevrednic, dar acum regret totul, și 
doresc pe cât posibil să repar răul săvârșit, te rog 
dă-mi voie să fac acest lucru. 

– Așa! Dorești să repari răul săvârșit, ce om 
minunat, ce fapte nobile e pe cale să săvârșească. 
Dar oare atunci când mama te ruga să faci acest 
lucru, de ce îi râdeai în față și continuai cu isprăvile 
tale pe care ți le știi prea bine, nu cred că ar fi cazul 
ca să ți le mai înșir eu aici, atunci de ce nu erai 
însuflețit de astfel de sentimente nobile. Mă mir 
mult, că acum după cum aud te porți altfel cu 
concubina ta și cu Lucia, cel puțin măcar atât ai 
putut să faci și tu în această nenorocită viață a ta. 

– Ioana, ai tot dreptul din lume să-mi vorbești 
așa cum mi-ai vorbit în aceste momente, dar tu 
trebuie să înțelegi că dacă vei rămâne cu atitudinea 
asta, îți vei face rău și nu vei putea fi fericită pe 
deplin, în adâncul ființei tale voi fi eu și conflictul 
dintre noi. În schimb, dacă mă ierți te vei elibera de 
această povară a unui spirit neiertător, iar eu cu 
toate păcatele mele voi fi judecat de Dumnezeu. Nu 
doresc decât să mă apropii de tine ca un tată de 
fiica sa și apoi să pot și eu să mă plimb cu nepoții 
mei, bucurându-mă cu voi. Te rog, nu mă opri, lasă-
mă să fiu lângă voi, eu sunt un om ce îmi regret 
toate nebuniile ce le-am făcut cândva în viață. 

– Ioana, eu cred că ar trebui să vă împăcați… 
spuse Lucian. 

– Da, Ioana, de ce să lași ca toată această 
povară să îți umbrească existența, acum este un 
moment prielnic pentru așa ceva, interveni Lidia. 

– Destul, nu îmi mai vorbiți, amintirea 
suferințelor prin care mama mea și noi fetele am 
trecut, mă face să spun nu, încă nu pot trece peste 
tot ce am suferit. Dar pentru că tatăl meu a spus că 
Dumnezeu îl va judeca și datorită faptului că vrea 
să se împace cu mine în virtutea unui sentiment 
creștin, și mai ales că doresc să-mi educ copii în 
spirit creștin, știu că atunci când vor crește mai 
mari, își vor da seama că eu trăiesc cu un spirit 
neiertător. De asemenea, am avut discuții cu soțul 
meu pe această temă, și Lucian mereu mă 
îndeamnă să îl iert pe tatăl meu. Tot ceea ce pot să 
spun pe moment este că nu pot, însă cer timp 
pentru a încerca să las în urmă tot răul ce i s-a 
făcut mamei mele și nouă fetelor, și vă spun că nu 
este ușor. Voi nu aveți cum să mă înțelegeți, pentru 
că inima mea a fost rănită și nu a voastră, ceea ce 
eu am suferit de pe urma tatălui meu nu doresc 
nimănui. Nu am certitudinea că voi reuși să mă 
ridic atât de sus și să iert, dar cel puțin am să 
încerc, este ușor din partea celui ce a făcut rău să 
vină la un moment dat și să spună că își cere 
iertare. Dar pentru cel ce a fost o victimă a 
violenței sale, nu este deloc ușor. De aceea vă 
repet, nu vă grăbiți să mă judecați, pentru că nu 
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știți ce înseamnă să treci prin ceea ce eu am trecut. 
Iar acum doresc să plecăm acasă, apariția tatălui 
meu și toată această discuție m-au tulburat. 

– Să te ajute bunul Dumnezeu, Ioana, să te 
împaci cu tatăl tău. Iar pe de altă parte îmi pare rău 
pentru tot ceea ce ți-a făcut. Eu i-am reproșat 
atunci că face o mare greșeală purtându-se rău cu 
mama ta și cu voi fetele, îi spuse Lidia. 

 
Ioana a făcut astăzi un pas mare, e tot ce de 

moment putea să facă. Și are dreptate în ceea ce 
spune, a suferit mult de aceea în acest moment nu 
poate face mai mult. Dacă vei reuși să ierți sau nu, 
Ioana noi vom fi aceeași pentru tine și mereu te 
vom aprecia pentrucă ești o femeie deosebită, 
spuse Nichifor. 

– Nu este nevoie să plecați voi Ioana, plec eu, și 
promit de astăzi înainte să nu te mai supăr. Voi 
aștepta Ioana și îți voi da timp cât de mult vrei tu 
ca să poți depăși tot ce eu purtându-mă cu 
nesocotință ți-am făcut. 

După ce spuse ultimile cuvinte, Florea se ridică 
de la masă îi salută la plecare pe toți și plecă. Ajuns 
în stradă începu să meargă încet printre puținii 
trecători de la acea oră a serii. La un moment dat 
ridică ochii în sus și privii fulgii de zăpadă cum 
cădeau din înalturi, tot acel spectacol al iernii îi 
aduse cu putere în minte iernile copilăriei sale, 
geroase, cu multă zăpadă, se revăzu cu ochii minții 
cu frații săi alergând la săniuș. Își dădu seama că 
pierduse acea voioșie de atunci, pentru că acum 
era un om zbuciumat. Toată acea impresie produsă 
de fulgii de zăpadă dură foarte puțin, crezu că 
starea sa sufletească se va schimba, dar nu, îi 
reveni cu putere în minte chipul fetei sale, 

povestind îndurerată cât de mult suferise din cauza 
lui. Se simțea istovit sufletește și fizic, toată acea 
întâlnire îl costase un mare efort și pe deasupra îi 
readuse cu putere în minte toate grozăviile ce le 
făcuse în trecut cu atâta nesăbuință. 

„Dar mai rămâne Lucia, acum ea face școala de 
asistente medicale și curând se va căsătorii cu 
logodnicul ei. Cu siguranță vor avea copii, și cel 
puțin în casa lor voi intra ca un adevărat bunic, 
bucurându-mă de nepoți. O, dar poate că cer prea 
mult de la viață, eu un biet nenorocit, poate că nici 
nu am dreptul să visez la atâta fericire.” Mergând 
spre casă începu să privească puținii trecători de la 
acea oră a serii. „Poate că printre cei ce trec acum 
pe lângă mine sunt oameni cu drame mai mari ca 
ale mele ce suferă cumplit dar își păstrează 
aparențele, sau poate că sunt oameni ce asemenea 
lui Ticu trăiesc cu un optimism realist, înfruntând 
viața cu cele bune și rele ale ei. Ticu este un om 
deosebit, altfel cum s-ar putea explica faptul că în 
acea seară când m-a vizitat pentru a-mi propune 
acea afacere, după ce eu m-am destăinuit înaintea 
lui și a înțeles ce mare ticălos am fost cândva, ba 
mai mult de atât el știa povestea vieții mele de la 
Ioana, m-a tratat cu sentimente creștine, și a căutat 
să mă încurajeze, compătimindu-mă. O, cred că 
numai Dumnezeu i-a dat o inimă plină de îndurare 
față de un mare păcătos ca mine. Pentru că ceea ce 
eu merit din partea tuturor, și mai ales din partea 
fiicei mele, nu este altceva decât disprețul. Oare de 
ce nu am văzut viața în anii tinereții, acei ani ai 
nesăbuinței, cu ochii omului matur de astăzi? De 
câte rele m-aș fi ferit și nu aș mai fi adus suferință 
în viața altora. Minunat este faptul că nu sunt tratat 
totuși după cum merit…cu toate că Ioana până 
acum mi-a aplicat un tratament destul de dur, dar 
îi dau perfectă dreptate, m-am purtat îngrozitor. O, 
dar în tot acest tablou întunecos al vieții mele mai 
am un punct luminos, o voi vedea pe Lucia și acest 
lucru este minunat. De asemenea și speranța că 
poate Ioana își va schimba atitudinea fața de mine.” 

Acea iarnă trecu și făcu loc primăverii, ce 
aduse renașterea întregii naturi la viață. Oamenii 
erau însuflețiți de mireasma primăverii spre a trăi 
cu mai multă voioșie. De ceva timp Ioana avea mari 
lupte interioare, avea momente când era decisă să-
l ierte pe tatăl ei, și să-l caute în piață pentru al 
invita la ea acasă, și avea și momente când era 
furioasă pe ea pentru că avea astfel de sentimente 
față de tatăl ei. Și poate că până la urmă s-ar fi 
învins pe ea și l-ar fi invitat pe tatăl ei la ea acasă. 
Dar numai fu cu putință, tatăl ei muri în acea 
primăvară fără a fi bolnav, sau a se plânge de ceva, 
ci pur și simplu muri în somn, făcând infarct. Viața 
lui Florea se stinse asemenea unei flăcări ce arsese 
un timp fără noimă. 

Berlin, 2022. 
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Mariana Vicky VÂRTOSU 
 
 
 

Fluturi de jakao 
  
Plouă mărunt. Nefiresc pentru o zi de Iulie.  Nu știu 
dacă ploaia m-a trezit, dar cântecul fluturilor de  
“ jakao”, da. Nu știți ce e jakao? Nici eu… dar, mi-a 
explicat David, Vecinul meu năzdrăvan de numai 
trei ani. 
 ⁃ Bună dimineața, mi-a spus el. Am venit să beau 
ceiuțul cu tine, copiii nu beau cafea, dar beau ceiuț. 
 ⁃ Unde-i mami? l-am întrebat, știind că nu vine la mine decât cu Maie, sau cu unul dintre 
părinți. 
 ⁃ Mama și tata ascultă la radio, știrile… 
 ⁃ De unde știi tu că sunt știri? 
 ⁃ A zis tata, hai, nevastă, fă și tu cafeaua aia cât ascultăm știrile de dimineață… 
 ⁃ Ce știri, a zis mama, fluturi din capu’ lor! Jurnaliști?! Unde-i profesionalismul de altă 
dată… 
 ⁃ Stai, stai, David… ai spus profesionalism, știi ce înseamnă? 
 ⁃ Mi-a explicat mami… 
 ⁃ Serios? Și, ce-nseamnă? 
 ⁃ Adică, fluturi… 
 ⁃ Tot nu înțeleg… 
 ⁃ Of, dar greu mai e cu tine! Știi moliile care zburau zilele trecute cu miile, cum zicea 
Maie? Ele fac caca urât…ele aduc știrile de dimineață… 
 ⁃ David! E frumos ce spui? 
 ⁃ Nu eu am spus eu, tata. Tata a zis ca știrile de jakao sunt precum caca de molii! 
 ⁃ … de “ kakao”?  
 ⁃ Da, de  
 ⁃ “ jakao” așa am spus și eu. Adică nu eu, tata a zis că la radio se dau știri de  
 ⁃ “ jakao”, și că sunt numai minciuni… 
 ⁃ Uite, David, încerc eu să explic băiețelului, cum e cu știrile de  
 ⁃ “ jakao”… 
 ⁃ Lasă, nu mă interesează pe mine, sunt copil, nu înțeleg, faci și tu un ceiuț? 
 ⁃ Fac, David,  și vrei și niște marshmolow? 
 ⁃ Îhî… da’ fără știri. Moliile au dispărut, am văzut eu. 
Nu știu ce-a văzut David, cert e că invazia moliilor chiar s-a dizolvat în această dimineață 
de toamnă, așa pare.  
Torn ceaiul pentru David, sorb din cafea, îi îndrept gulerul la vestuță.  David zâmbește 
complice, de parcă dependența mea de cafea ar fi alungat moliile cu știrile lor de “ 
jakao”. 

Joi, 7 iulie 2022 
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Halta 
 

loaia aproape se oprise, dar, prin 
tencuiala tavanului, căzută în mare parte, 
continuau să cadă picături de apă 

murdară în diverse locuri din încăpere. Ferestrele 
prăfuite, limpezite vag de șuvoaiele de apă, arătau 
ca niște vitralii întunecate pe care se lipiseră 
frunze verzi, smulse de vânt din copaci. Banca 
maronie de lemn, mai avea din alcătuirea inițială 
un lustru dat de folosirea îndelungată, pe care nici 
un lac nu ar fi putut să-l imite și un singur braț 
lateral, care sprijinea dintr-o parte soba de 
teracotă crăpată, din burta căreia se căsca, 
zdrențuită, gura lipsită de rama și ușița de fontă. 
Prin ea se revărsau gunoaie ca intestinele uscate 
ale unui animal mumificat. Cimentul de pe jos, 
cenușiu ca blana unui șobolan, era năpârlit prin 
locurile roase de tălpile călătorilor, mai ales între 
ușa de la intrare și dreptunghiul mic de geam 
deasupra căruia scria: „Casa de bilete”. Prin el se 
vedeau doar capul ceferistului care vindea biletele 
și o mașinărie greoaie de fier, vopsită în verde, care 
scotea un pocnet scurt, când marca data pe biletul 
de carton, galben pentru clasa a doua și verde 
pentru clasa întâi. Urma zăngănitul metalic al 
monedelor căzând în sertarul casei de bani, 
foșnetul hârtiilor mototolite, cu valoare diferită, și 
nemuritoarea frază: „Dați-mi mărunt vă rog”, 
precedând fiecare bilet vândut. 

Un țiuit prelung răsfrânt între dealuri, 
traversează abureala acră a încăperii. Mulțimea 
înghesuită într-o masă amorfă, prinde viață. Ușa 
verde de lemn, scârțâie din balamalele ruginite și, 
ca un uger din care s-a muls laptele se înmoaie 
tăria mirosului de haine ude, de respirații grele si 
de alimente diverse împachetate în hârtii de ziar 
umede. Pardoseala fâșâie sub tălpile târâte din 
aproape în aproape spre ieșire. Călătorii se răsfiră 
ca o apă scăpată prin spărturile unui baraj, 

invadând peronul spre trenul cu vopseaua albastră 
scorojită și cu trepte înalte, pe care se cațără 
fiecare cum poate. Unii trași cu mâinile de sus, alții 
împinși de jos, un fel de balans stângaci de alpinist 
începător. 

Nori albi, pufoși, aleargă pe sub funinginea 
spălăcită a cerului, subțiindu-se până la 
destrămare spre asfințit, de unde fisuri de senin 
aruncă pieziș cărări rubinii de lumină, făcând să 
strălucească diamantele stropilor de ploaie pe 
verdele frunzelor. Raze de soare, măturând 
intermitent peronul ca felinarul unui far, 
accentuează umbrele încăperii ce tocmai a fost 
golită. Venind de afară, abia ai fi zărit două trupuri 
așezate unul lângă altul pe banca ruptă, rămasă 
acum liberă. Geamul de la casa de bilete s-a închis, 
trântit de mâna casierului, zgomotul dizolvându-se 
în aerul încă dens al încăperii. Trezită parcă din 
somn, femeia s-a mișcat, semn că ar vrea să se 
ridice. 

– Apleacă-te! aude vocea bărbatului, scăzută, 
rugăminte șoptită. Nedumerită, și-a întors fața spre 
el. 

– Pune-ți capul doar o clipă pe inima mea, 
continuă el să șoptească. Vreau să-ți mai simt 
mirosul! 

Abia acum ea înțelege, și urmează îndemnul 
ca în transă. Fața lui s-a îngropat în părul arămiu și 
buzele l-au atins cu un sărut asemenea unei 
năluciri, în timp ce brațul drept îi învelea spatele 
subțire, tremurând ca greabănul unui mânz 
speriat. 

– Nu fi trist, oricum n-a mai rămas mult! s-
au auzit vorbele ei, înăbușite la pieptul lui, ca un 
final de rugăciune. Totul a durat doar câteva 
secunde. Apoi, femeia a alunecat din brațele 
bărbatului și s-a prelins ca o umbră spre ieșire, 
urmând pașii călătorilor pe treptele trenului, 

P 
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tocmai când se rostogolea sunetul din fluierul ca o 
jucărie, prin care impiegatul anunța plecarea 
trenului. În mersul încet, scrâșnit, al roților, înainte 
ca acesta să prindă viteză, și-a căutat loc undeva în 
apropiere de fereastră, cercetând înapoi cu 
privirea, spre pustiul peronului. Pe măsură ce 
trenul înainta în câmp, marginea terasamentului se 
umplea cu maci roșii, acoperind urâțenia hățișului 
de buruieni și de mărăciniș, prelungind pojarul 
prin ogoarele de grâu verde, până departe în zare. 
Gândul Sabinei s-a dus în urmă cu mulți ani, când, 
privea la fel covorul verde de grâu presărat cu 
maci abia înfloriți, prin geamul deschis al 
coridorului altui tren, unde căuta iluzia de răcoare 
provocată de mersul rapid. Atunci, în plin câmp 
viteza a început să se reducă puțin câte puțin, până 
trenul a oprit de tot. Nu era o noutate. Se întâmpla 
adesea ca un tren să oprească oriunde, fără un 
motiv aparent, și să plece apoi după legi 
necunoscute de pasageri. Prin lanul de grâu venea 
un bărbat îmbrăcat în cămașă albă cu mâneci 
scurte, cu părul cânepiu, până aproape de umeri, 
fluturându-i în mers. Mergea ușor, părea că înota 
într-o apă verde, neîncepută. Era acolo o cărare 
îngustă făcută de pașii celor care traversau lanul, 
dar cărarea nu se vedea prin desimea lanului și, 
mai ales de la distanță. „Dacă cineva vede pe careva 
venind prin lanul de secară” a fost primul gând al 
Sabinei, pentru că, acum, cineva chiar vedea pe 
careva venind prin lan. Acel careva s-a apropiat de 
tren, s-a urcat cu ușurință, cu un salt sprinten de pe 
terasament pe treapta înaltă și s-a ivit la capătul 
coridorului, înaintând până aproape de ea. Oricât 
s-a lipit de fereastră, n-a putut să evite atingerea 
scurtă a trupurilor când el a trecut în partea 
cealaltă, prin spatele ei, unde s-a oprit. Trenul era 
aproape gol, pe coridor nu mai era nimeni, așa 
oprirea aceasta nu avea nici un sens, iar tăcerea 
era stânjenitoare. 

– Ai păr frumos! a rostit Sabina fără să-l 
privească și a continuat repede, în timpul 
descumpănirii lui: Cred că de asta a oprit trenul să 
te culeagă din lanul de grâu! 

La fel de neașteptat, fără să spună nimic, el a 
prins-o de mână și a tras-o până la celălalt capăt al 
vagonului care era ultimul și avea o fereastră mare, 
prin care se vedeau șinele. Lângă ele, în partea 
opusă coridorului se vedea o construcție mică, un 
fel de canton și un panou mare, albastru înălțat pe 
două țevi metalice, pe care scria cu vopsea albă 
HALTĂ.  

Ea, doar a înclinat puțin capul într-o parte, 
adică: „mă rog, am înțeles”, apoi s-au întors la 
locurile de dinainte, de pe coridorul pustiu. 
Tăcerea continua să fie stânjenitoare, așa că Sabina 
s-a simțit obligată să spună ceva, măcar pentru că 
ea începuse. 

– Sportiv? Cântăreț? Actor? Cum de ești lăsat 
să umbli cu părul așa lung? Nu te obligă nimeni de 

la serviciu să-l tai? În poza de buletin tot așa ești, 
te-a lăsat miliția în pace? 

– Pavel! a răspuns el, fără nicio legătură cu 
întrebările ei. 

Abia atunci l-a privit în față, puțin iritată.  
– Nu vreau să știu! Fără nume ești mai 

adevărat, ca în gândul meu. 
– Ce gând? 
– Nu mai contează, oricum era o prostie, 

ceva cu un lan de secară. 
– Cred că știu despre ce-i vorba! 
– Dacă știi, las-o așa, mai bine vezi că te-a 

călcat cineva pe bocanc! 
Într-adevăr, pe bocancul drept, prăfuit, se 

imprimase urma unei tălpi. Sabina era geloasă, așa, 
din senin. Cum să-l întrebe însă cine s-a urcat pe 
bocancul lui să-i spună probabil: „la revedere”, ori 
cu cine s-a întâlnit pe poteca îngustă din lan. Și-a 
scos piciorul din sandaua ușoară, de vară și, cu 
talpa goală a șters urma oricui ar fi lăsat-o acolo, 
din întâmplare sau nu. 

– Acum e bine! a mai spus. 
Au tăcut în continuare amândoi, până când 

au început să se vadă în zare blocurile orașului 
unde trebuia să coboare Sabina. Atunci, ea a întins 
spre el sticla cu suc pe care o ținuse tot timpul în 
mână și i-a spus scurt, ca un ordin: Bea! 

– El a băut sau doar s-a prefăcut, și i-a 
înapoiat-o zâmbind. Sabina a dus-o la gură și a 
atins-o cu buzele fără să bea, i-a pus apoi capacul, 
apăsându-l cu putere. Când trenul a oprit, a 
coborât, s-a îndreptat spre stația de autobuz fără 
să se uite înapoi, de teamă să nu piardă imaginea 
ce se fixase deja în memoria ei. Nu voia să trăiască 
nici speranțe, nici dezamăgiri. Dacă bărbatul acela 
ar fi coborât în aceeași stație dar drumul lui ar fi 
fost altul, construcția aceea fragilă s-ar fi 
destrămat. Așa, putea să păcălească timpul și să-l 
închidă în existența sa. O minune, nu se repetă. 
Trăise un vis frumos și nu voia să se trezească. Nu 
știa atunci că și el intrase în visul ei de unde nu 
avea să mai iasă până la capăt. Nu și-au spus 
niciodată pe nume. Nici pe cele adevărate, nici 
altele inventate. Numele, oricare ar fi fost, i-ar fi 
amestecat în alte nume, ar fi împrumutat de la ele 
obiceiuri, mirosuri, nimicuri. Acum, vedeau 
amândoi capătul, la fel cum prin fereastra ultimului 
vagon văzuseră cantonul și tabla pe care scria 
Haltă. Au decis să se oprească aici, înainte ca 
neputințele fizice să deterioreze imaginea. Poate că 
nu era corect după legile umane. Era corect după 
legile lor. Fiecare îl îngropase deja pe celălalt în 
sinea sa, cât încă mai erau conștienți. Femeia fără 
nume, privea acum prin geamul trenului spălat de 
ploaie așa cum plânsul spală ochii. Prin lanul de 
grâu, verde, în cămașă albă, cu părul cânepiu, până 
la umeri, venea mereu Bărbatul.  

♣
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 

Cezar 
 
 

ând mi-aruncase pe după gât lasoul, mi-am 
zis: „Acesta om, nu glumă!” 

De fapt, aşa începuse aventura, marea 
aventură. Eram cu zece ani mai tânăr atunci. Nici 
acum nu sunt prea bătrân. Atunci obţineam victorii 
după victorii şi mulţimea-n delir ne arunca cele 
mai parfumate flori, iar grangurii cei mari veneau, 
mă pipăiau şi scriau despre mine. Şi acum, după 
atâtea victorii, tot nu m-aş fi dat bătut, cu toate că 
lucrurile nu mai sunt ca la-nceput. Şi acum îmi 
amintesc cu plăcere de acele împliniri, dar vai, de 
multe ori omul din şa nu mai era cel de atunci. 

Astăzi era o zi mare. Pe Estado del Corrida din 
Siera Pueblos îmi sărbătoreau cei zece ani de 
victorii şi de glorie neştirbită. 

Mulţimea se-nveselea şi aştepta apariţia 
învingătorului de-acum zece ani. Deodată, uşa se 
trânti de perete, lăsând s-apară o cizmă prăfuită, cu 
vârful bont. Era El Torero, uşor clătinat, de patima 
pe care numai eu o ştiam. M-a sărutat pe fruntea-
mi neagră de supărare, chiar pe steluţa rombică 
dintre ochi şi m-a mângâiat, liniştindu-mă. Şi, 
fericit, am nechezat uşor.  Cu şaua pe mine, bine 
legată şi cu scutul de piele atât de puţin apărător, 
ne-am îndreptat spre arenă. Fanfara cânta cel mai 
furios fandango din câte auzisem vreodată, iar 
soarele era atât de fierbinte şi vesel, cum nu-l mai 
văzusem vreodată. Mulţimea se întrecu în urale.  
Călare pe mine, El Torero, furişându-şi mâna pe 
sub mustăţi, arunca lungi ocheade tuturor acelor 
ovații pline de farmec şi graţie. Şi-acolo-n mijlocul 
arenei, negru şi furios, cu nişte coarne pline de praf 
şi ţărână, El Mundio, cam de aceeaşi vârstă cu mine 
şi poate cu mai multă faimă, domina arena. 

O scurtă şedinţă de consiliu hotărâse  lupta 
până la moarte. 

Călare pe mine, El Torero se îndreptă spre El 
Mundio, cu cele două banderille în mâni şi 

încurajat de cei zece picadori timizi, speriaţi şi gata 
de fugă tot timpul. Presimţind parcă hotărârea 
consiliului, taurul nu se mişca din loc. 

Cu cele mai vestite arme de întărâtare, El 
Mundio rămase totuşi neclintit. 

Când sângele negru ţâşni din grumaz sub 
primele banderille înfipte  mi-am zis în gând: cel 
puţin dacă vei muri El Mundio, fii demn şi arată-le  
că au greşit şi că încă mai poţi face ceva. De parcă 
n-ar fi înțeles îndemnul meu, El Mundio nu se 
clinti. Mulţimea, aceeaşi mulţime care cu câteva 
clipe înainte ne slăvea în urale, acum urla 
nemulţumită. Degeaba. El Torero îşi înălţă pălăria, 
îndepărtându-se, cu spatele spre taur. 

Deodată, în spatele meu, un duduit cumplit de 
copite se făcu auzit. O clipă am făcut un pas şi am 
dat să mă feresc, dar degeaba. Fornăind sălbatic şi 
cu sângele şiroaie, El Mundio îmi smulse stăpânul 
cu cornul din scară şi-l prăvăli în colb. Fioros, se 
întoarse-n goană şi se îndreptă către stăpân. Atunci 
cred că-l vedeau spectatorii pentru ultima oară. El 
Torero dădu să se ridice. Înfricoşat, sări într-o 
parte. Când taurul ajunse aproape de noi, El Torero 
se clătina ameţit, cătând să se ferească din calea 
taurului. Un corn îl străpunse din plin, sfârtecându-
l. 

Sângele ţâşni din trupul rănit, aruncat pe 
grumazul taurului, în timp ce mulţimea amuţi 
pentru-o clipă. Şi atunci, în tăcerea ce cuprinse pe 
toţi, am auzit  ca prin vis: „O, Cezar, mor?” 

Şi mulţimea înmărmurită îi şterse ultimele 
cuvinte.  

Atunci, abia atunci, toţi picadorii săriră cu 
săbiile lucii, asupra viteazului El Mundi, hăcuindu-l. 

Cu targa pe umeri, cei patru toreadori îmi 
scoaseră stăpânul din baia de sânge a arenei, spre 
sălile unde nu am mai intrat niciodată. 

 

C 
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* * * 
 
Sunt singur. În jurul meu sunt numai flori. Sunt 

nemâncat de două luni, dar cred că n-aş putea să 
mai ronţăi nicio petală. Unii vor spune: de ce nu 
încerc? Am să le răspund cu aceeaşi durere, cu care 
m-am resemnat când am luat hotărârea. Şi 
răspunsul meu va fi: „Nu merit! M-am frământat 
zile şi nopţi prin câmpiile pustii şi mănoase şi cred 

că nu greşesc atunci când susţin că nu merit să mai 
mănânc, dar nici să mă mai gândesc la altceva. 

Am fost la mormântul stăpânului meu. Cu litere 
drepte săpate-n piatră, scria: Juan Chinchihnez – 
1807-1927, matador El Torero. Odihnească-se în 
pace. 

Şi eu încă mai trăiesc? Nu merit. Şi acolo, de sus, 
de pe stâncă, un suflet se prăbuşi hotărât în noapte. 
Destinul hotărâse încă odată, înaintea tuturor, 
cărările demnităţii.  

 
 
 

De-a baba oarba 
 
 

e zice că suntem un neam de covrigari. 
După ce am împânzit oraşele cu 
îmbrăcăminte second-hand din import, 

am început să punem covrigării în toate zonele. Şi 
asta nu pentru că suntem un neam de covrigari, ci  
pentru că am devenit o naţiune săracă, iar covrigul  
este mâncarea săracului. 

De aceea, de cum mă scol şi trec pe la colţul 
străzii îmbibat cu un miros de covrigi calzi, 
pătrunzători, mă opresc şi-mi iau patru cinci 
bucăţi, ca să le am în restul zilei. 

De multe ori, mă întâlnesc cu o bătrână 
şchioapă care cerşeşte şi despre care se spune că în 
tinereţe se culca cu oricine avea câţiva bani de dat. 
Fratele ei avea un viloi de invidiat. Cică tot din 
banii ei. De regulă mă opresc şi-i dau un leu, preţul 
a doi covrigi. Ne-am împrietenit. 
 

 
 

– Ce mai faci dragă? o întreb eu, de formă. 
– Bine, domnu’, stau de-a barba – oarba, zise 

ea târându-şi piciorul înfăşurat în cârpe. 
– Adică? o întreb eu cu un început de 

curiozitate. 
 
Ea îşi suflă nasul pe o nară. Cealaltă o ţine 

astupată cu degetele mâinii care înşfăcase leul meu 
amărât. 

 
– Păi, dacă n-aş sta eu de-a baba oarba, cine ar 

mai fi ieşit înaintea covrigarilor ca să le ia leul!  
– Adică, covrigarii care-ţi dau ţie câte un leu 

sunt nişte prostovani? 
– Nu domnu’, nu sunt prostovani că-mi dau 

mie un leu, sunt prostovani că au ajuns covrigari, 
pentru că şi ei au stat de-a baba oarba când se 
furau în draci din cele  agonisite de comunişti. 

 
M-am uitat la ea interzis. Avea dreptate. Nu 

făcusem nimic nici eu nici ceilalţi atunci când se 
furau fabricile şi uzinele, plătite de multe ori cu 
sângele nostru. Ne jucasem şi noi de-a baba oarba.  
I-am întins punga de hârtie în care îmi pusesem 
covrigii. Mi-o înşfăcă. Avea aceleaşi degete la 
îndemână, folosite la desfundarea nasului. Scârba 
ce mă cuprinse era lesne de înţeles. Nu mai aveam 
chef de nici un fel de covrigi. Mi-am adus aminte că 
în copilărie noaptea mai ales veneau nişte maşini 
întunecate şi luau câte unul din bărbaţii satului. 
Ceilalţi se jucau  de-a baba-oarba şi se prefăceau 
dimineaţa că totul era în regulă. Până şi pe noi 
copiii ne învăţau să jucăm baba oarba, adică să ne 
prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Acum am o 
pensie de toată ruşinea. Mănânc covrigi şi mă 
prefac că atâta mi se cuvine. Oloaga are dreptate. 
Continui să mă joc de-a baba oarba în timp ce ţara 
e jefuită ca-n codru, la drumul mare. 

S 
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Andrea TAVERNATI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Născut la Pavia în 1960, Andrea Tavernati este vicepreşedinte 
al Casei Internaţionale a Poeziei din Como (provincia în care 
trăieşte) şi unul din organizatorii Festivalului Internaţional de 
Poezie şi al Premiului Internaţional de Poezie „Europa in versi”, 
ce se desfăşoară anual la Como. 
În anul 2013, a publicat la editura EEEBook volumul de poezie 
L’Intima Essenza, la via degli haiku; în 2015, volumul de 
povestiri E niente indietro (editura I Sognatori) şi culegerea de poeme Tamburi (Gattomerlino Editore).   

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 
 
 

 
 
Invocarea 
lunii 
                                       
 
Sedu-ne cu umbra  
care nu se îndepărtează niciodată de aici 
ţine departe de noi ploaia 
care deja umflă canalul 
desfă şi dezvăluie sămînţa 
care cel mai mult de nori se teme. 
Dar dacă se va întoarce arca  
îmblînzeşte-mi soarta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ochi 
 
…Dar tu  
arzi retinele 
amăgindu-mă pînă la orbirea luminii 
din momentul în care lumînarea mea s-a 
aprins 
şi imaginîndu-te gata să mă consumi… 
 
Risipeşti vechea miopie  
în reflectarea torţelor tale verzi,  
în rîsetul 
unei clipiri  
a genelor.  
Fulger 
trecînd prin mine  
pentru o clipă iluminezi universul.  
Apoi, poate să fie chiar și întunericul 
veşnic.  
În prăbuşirea mea  
marcat pentru totdeauna 
în afara mea mă dezvălui acelaşi 
în oglinda minții  
în mod clar 
reflex.  
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Descompunere 
 
 
Fluxul polaroidului  
izbeşte pragurile memoriei. 
Albumul de familie  
 
se împiedică de indicii 
de voci măcinate 
bombăneli intermitente. 
Suntem săraci, obosiţi, necromanţi. 
Vom fi ecouri estompate 
umbre pe pereţi 
ca morţii din Nagasaki. 
 
 
 

Demonul 
 
 
O mlaştină mentală  
mă ademeneşte mă scufundă în adîncul ei 
înveninată de viespi înveninată sau 
udată de neguri diluviene 
un nor mă muşcă 
de viespi ţintuit un nor 
nelinişte coşmar pune frîu pasului 
noroiul plin de voci 
cine mă cheamă? 
ecouri rezonanţe 
prezenţe magnetice. 
Un demon îmi stăpîneşte mintea. 
Monstrul nu se arată  
îi întind capcane 
norul la fiecare pas mă împodobeşte 
stricat infestat contaminat 
descompune-te pentru Dumnezeu 
îţi arăt rănile unghiile mîncate 
nu smulg norul de viespi 
am un menisc de marmură 
mă plimb în odăiţă 
stau la pîndă în mlaştini 
muşc noroiul muşc 
dispare în ceţuri confund siluetele 
mai devreme sau mai tîrziu va trece pe 
aici 
 

 
 
 
 

Train de vie 
 

Tren de navetişti  
pictat în culori plictisitoare 
conduce între simetrice capete de linie 
conform unui vechi mers al trenurilor 
mulţimea de la clasa a doua 
istovită pe nesfîrşitele şine, 
pe apusuri imperceptibile 
pe zori previzibili. 
Alunecă bilete electronice  
schimbări de locuri de muncă 
examene şi carnete de note 
proiecte de viitor 
binevenitul copil încă nenăscut 
respingeri promisiuni ocheade 
pagini răsfoite. 
 
Cineva întoarce cartea cîştigătoare. 
Cineva face un schimb. 
 
Toate sunt cîntărite de şeful de tren 
aşa cum face cu aluatul 
bravul producător de pizza: 
este un conductor amabil. 
 
El știe că, mai devreme sau mai tîrziu,  
fluxul va scădea 
într-o regurgitare de nevoie. 
 

 
 

Vizita 
 

 
Mai mult se încreţeşte cerul  
dacă luna învăluie  
privirea în ceţuri. 
 
O uşoară clătinare  
mă însoţeşte 
la oaspetele liniştit. 
  



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 591 
 

Printre umbre îndepărtate  
cu mănunchiul de chei aşteaptă. 
 
Din zi în zi  
încrederea sa  
creşte. 
 
Timpul repetă un nou  
început în zorii  
fiecărei zile.  
 
Las căutarea rădăcinilor, 
o liniştită sărbătoare a melancoliei. 
Acum sosesc,  
în ochi am cuvinte. 
Ceaţa încă  
se mişcă peste  
recif 
şi adoarme 
putrezeşte şalupa. 
Nu cunosc  
acest pămînt  
nou. 
 
Dar, apoi,  
la interior,  
pe fiecare parte,  
florile  
se vor deschide. 
 

 
 

Cuvinte 
 

Încurcături, blesteme. 
Limbi ca metropole  
de taine. 
Legile planetei  
într-un labirint  
vocal, fonetic. 
A uita  
cuvintele bucătăriei 
cuvintele casei 
cuvintele copiilor 
cuvintele femeii 
cuvintele femeilor care se regăsesc 
cuvintele bărbatului şi ale femeii 

împreună. 
 

Caută vîrful unei noi străluciri  
între stive de sunete, 
pune din nou împreună misterul  
sunetului şi al sensului 
reîncepînd de la minim 
de la silabă 
tu 
eu 
unul  
zeu 
dar este o centimă 
este de nepronunţat numele lui 

Dumnezeu 
şi dacă nu cunosc sunetul 
nu ştiu sensul 
trebuie să rămîn în tăcere 
pentru a regăsi cuvîntul 
ca a coborî în abis 
ca a cădea din barcă 
şi a te regăsi singur 
în mare 
în frig 
în teroare 
a lupta pentru a spune 
nu 
pentru a face din 
nu 
silaba domeniului 
care guvernează elementele 
omului. 
Şi apoi să renunţi 
să cedezi 
să te laşi dus 
oriunde 
să îmbrăţişezi marea 
lumea. 
Să te îneci. 
 
Tăcerea. 
Tăcerea care nu e deşartă. 
În tăcere amăgirea sclipirea oglinzii. 
Şi de acolo să reîncepi. 
Pentru a vorbi  
mai întîi  
trebuie să mori.  

 
 



592 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

Doamna 
lacului 

 
 
Răgaz întrerupt 
așteptări inutile 
o cale rîvnită 
m-a atras în valurile tale, 
doamna lacului, 
cu murmur blajin 
pe care eleganța mișcării îl 
impresionează. 
 
O logică muzicală lentă 
care calmează spiritele 
ca vechii marinari 
un destin anunţat 
de calm. 
 
La resacul periodic  
pe care luna ta ciclică îl guvernează  
bărcile s-au încredințat 
fragile vînturilor oceanice, 

rozînd cordajele, 
zgîriind debarcaderul 
 
din apele tale bolborositul 
stinge  
 
Apele voastre sunt înfundate 
stinge vîrtejul inofensiv 
și în curent mă dizolvă 
și fără un răspuns de la estuar 
plonjez în lumea subacvatică: 
scoici 
alge 
pietrișuri 
băltoace... 
Totul se revarsă în mine. 
 
Pe malurile tale, 
doamna lacului, 
evocînd 
cuvîntul sare 
al altuia mult mai cuprinzător 
sîn primejdios – marea –  
tu-mi ești clepsidră, 
purtînd înăuntru, răsturnată, pulberea 
mea.  
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Lou FU 
 

 
 
 
 
 
Lou Fu (Hsu, shih-ting) este din Taiwan, membră a 
Societății de Poezie din Taiwan, a Societății Noi de Poezie 
din Republica Chineză, membru al Societății de Poezie 
Chineză din Chicago și cercetător al Societății Internaționale 
de Cercetare a Poeziei din Hong Kong. În prezent, este 
redactor-șef adjunct al revistei de poezie „Poezia 
miniaturală chineză” și redactor-șef al rubricii 
„Comportament extrateritorial”, redactor adjunct la ACC 
Huifeng International Bilingual Poetry. Este autor al unor 
selecții de poezii „Banxia” (2017) și „Shimmer” (2019), 
anuare și culegeri fiind tradusă în engleză, spaniolă, 
italiană, rusă, bengaleză, japoneză etc. Pe 21 martie 2021, 
de Ziua Internațională a Poeziei, a participat la evenimentul 
„Asian Poet Lectură de poezii‟ a Festivalului internațional 
de poezie și este inclusă în colecția publicată de editura 
Bertini Editore, 2022.  

Prezentare și traducere de Liviu PENDEFUNDA 
din varianta engleză realizată de Xin Yue (Canada) 

 

Bogăție 
 

Printr'o coincidență zilnică, 
Bogăția inimii se gândește mereu la coincidență. 
Trec cu vederea pe departe o agitată Imperată cylindrică6 albă,  
Într'o mișcarea legănată de-o parte în alta. 
 
Într-un sezon shilly-sally7, 
Un zmeu neliniștit zboară încet în spațiul imaginar, 
Să vâneze certitudinea și puterea. 
 
Există o astfel de colecție ca un fel de dragoste,  
Ca și cum o pană ușoară sau o sclipire de lumină 
e-o amintire vie care cu greu îmi scapă din minte. 
 
Este ca o reminiscență fabuloasă, 
Moliciunea vieții, sau temperatura inimii interioare,  
Pentru a fi păstrată doar în memorie. 
 
O astfel de scenă, este, 
La fel ca bogăția în care numitorul îl întâlnește pe numărător.  
Pe măsură ce florile grădinii înfloresc, 
Singurătatea ne va dezvălui parfumul. 

                                                 
6 Imperata cylindrică este o iarbă japoneză, perenă, ornamentală, pe tot parcursul anulu, un punct de atractie in gradină. 
7 indecis 

 



594 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

Mlaştină 
 
Mlaștina timpului a fost încețoșată în istoria urâtă a durerii 
care are doar pete de sânge și lacrimi, 
Mlaștina de cătușe, adică conflictul ascuțit, îl face pe om îngrozit și descurajat pentru 
totdeauna 
 
Munții sumbri se'ngrozesc?  
Dacă un bărbat este profund îndrăgostit de tine,  
mereu atent, 
Chiar dacă esteasemenea unui ghețar, 
Va urma legea naturii  
și se va topi încet. 
 
Călătoria și experiența vieții 
Egalează profunzimea dicționarului în dragoste:  
Uite! 
Cum era de așteptat, 
sezonul de înflorire nu s'a încheiat. 
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Boris Marian MEHR 
 
 
 

Să mori aici ar fi o fericire 
 

ilotul conducea avionul deasupra unor păduri tropicale de mare frunusețe. ”Să 
mori aici ar fi o fericire”, își spuse și se apropie , cu avionul . de marginile 
copacilor, de stâncile golașe. La un moment dat se hotărî și coborî avionul sub 

plafonul admis. Avionul explodă cu zgomot. Rămășițele s-au risipit la zeci , sute de metri, 
dar printr-o minune el, pilotul rămase întreg, nevătămnat. Moartea îl ocolea. Avea să 
povestească ani de zile această minune și nimeni nu-l credea. Ba chiar, în scriptele 
aviației era considerat dispărut definitiv. Soția s-a recăsătorit, noul soț i-a adoptat pe 
copii, iar el, pilotul umbla prin pădurea tropicală , o pădure nesfârșită și nu putea ieși 
din ea. Oare aceasta este moartea? Nu găsea răspuns, auzea totul, tălpile îl dureau de 
atâta mers, dar trăia. Când a ieșit din pădure, totul era schimbat, în fața sa se deschidea 
un câmp larg, roșiatic, vehicule ciudate, galben-verzui circulau pe drumuri de culoare 
albastră. Auzea voci într-o limbă necunoscută. Se ascunse sub o carcasă veche de 
aluminiu. Lângă el se așeză o gâză obișnuită, o „văcuță a Domnului”. Ba i se așeză și pe 
nas. Atunci și-a dat seama că este un cadavru. Sufletul zbura în voie. Timpul avea deja 
alte coordonate. 

NICIUN COMENTARIU:  

Calea Lactee 
Calea Lactee Laptele galactic pare-n sens socratic Un fel de cucută pentru o lume 

mută Cale pentru Robi Lapte pentru orbi Stele mii, micele, Lacrimile mele Sateliţii 
galileeni Galileu, o, Galileu, Nu ţi-a fost uşor, nici greu, Să găseşti departe-n cer Lunile lui 
Jupiter Una-i Io, vită-n spume, Fugărită-n altă lume, Alta-i Europa noastră, Nici 
deşteaptă, nici prea proastă, Iar Callisto cea frumoasă, Ca ursoaică e cam grasă, Numai 
Ganimed vicleanul, Rotunjel e băietanul, Il serveşte sus, în cer, Cu vin bun pe Jupiter, 
Galileu ar bea un strop, Dar nu-l vede-n telescop. Ocultaţie Nu este vorba de forţe oculte 
De care nu mai stă nimeni s-asculte, E vorba că şi Luna uneori Poate ascunde-n spate 
doi-trei sori. Galileo Galilei Te aud murmurând De ani patru sute Eppur si muove Dar 
cine te-aude? Nici astăzi stupizii Nu simt mişcarea Se crede prostia Nemuritoare In 
centrul stelar Care nici nu există Mereu se iţeşte Obscură şi tristă Mediocritatea, Mereu 
ca o cobe, Iar eu te citez, Eppur si muove. BMM 

NICIUN COMENTARIU:  

Hai să scoatem castane, barosane. 
Hai să scoatem castane, barosane. Cu tine eu nu voi scoate proză, poate o poză pentru 

Interpol, ceas de noapte și de-alcool, ceas de noapte, dormi , iubito, ceas de moarte, 
dormi, iubito, mâine nu voi fi pe lume, vei fi tu și restul lumii. Te-am iubit, dar n-a fost 
vreme, te-am iubit, dormi, nu te teme. Ceasul bate ca o toacă, dormi iubito, dracii joacă, 
dracii râd de noi, de toate, dormi iubito, sfântă noapte, dormi, încet mă voi preface, într-
un nor, un vis mai pașnic, inimile-ngemănate, părăsesc singurătatea. 
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iretul a scăldat spiritul oamenilor dăruiți 
cu har divin. Născut pe 21 aprilie 1948, la 
Stolniceni-Prăjescu-Iaşi, Eugen Mircea 

încununează sufletul românesc de a se bucura de 
creația divină. Peisajele, florile, habitatul satelor 
mioritice ori al orașelor cu iz medieval, și mai 
puțin contemporan mileniului în care trăim, fac 
parte din arealul prin care pictorul hrănește pe cei 
care se afundă cu încredere și beatitudine în taina 
tablourilor sale. 

Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice Iași și 
Academiei de Arte „Nicolae Grigorescu” din 
Bucureşti, devine membru UAP și un profesor 
drag elevilor săi, dezvoltându-le dragostea pentru 
artă. S'a remarcat și prin organizarea unor tabere 
de creație la Mahmudia, Tulcea, Scobinți-Hârlau, 
Bucium-Iași, Horezu, Râmnicu Valcea.   

Oricine poate recunoaște că o expoziție 
semnată de autor invită la o reîntoarcere în 
atmosfera acesteia. De fapt a avut numeroase 
expoziții personale, de grup și saloane in 
România, iar creațiile lui se află în colecții de stat 
și particulare din Italia, Germania, Franța, Grecia, 
SUA, Anglia, Belgia și Țările de Jos.  Lucrările sale 
au fost apreciate și la expoziții internaționale in 
1987 - Londra , Anglia; 1992 - Ausburg, Germania; 
2003 - Varna, Bulgaria; 2012 – Chișinau, Rep. 
Moldova și Iași. Eugen Mircea iese în evidență 
întotdeauna dintre multitudinea de pictori, 
graficieni, sculptori, în cadrul unor expoziții 
colective și invită iubitorul de artă și liniște 
sufletească să'l însoțească în călătoriile sale pline 
de culoare și factori excitanți ai tuturor simțurilor 

umane, nu doar estetic ci raportând cognitivul la 
stările meditative. Poate de aceea este ani la 
rândul inițiator și curator al expozițiilor de artă 
plastică  din cadrul Galeriilor de Artă ale 
Municipiului Iași  „Dan Hatmanu”  din 
Pasajul  Sfânta Vineri de la Hala Centrală. 

În decursul intregii cariere artistice creațiile 
realizate prin fluidizarea culorilor de apă, aduc 
lumină arta medievală, culorile calde ale soarelui 
îmblânzind chiar și peisajele de iarnă. Este axa 
primordială a talentului transpus în acuarele 
mirifice. Este remarcat de către critica de artă ca 
un notoriu acuarelist, care își asumă 
responsabilitatea percepției în spațiul 
medieval transilvan și bucovinean sau al Iașilor 
patriarhali în structura formelor și logica mereu 
personală a culorii, apreciindu-se că dupa Mihai 
Cămăruț, Constantin Radisnchi și Adrian 
Podoleanu, Eugen Mircea este singurul care 
a preluat cu adevărat responsabilitatea continuarii 
tradiției acuarelei ieșene în același spirit 
remarcabil al calității introspecției, după cum 
afirmă pertinent Valentin Ciucă.    

 

S 
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După cuvinte deosebite exprimate de critică, 
jurnaliști, colecționari ori publicul larg e greu să 
nu fii și subiectiv. Simona Varzaru spunea că își 
amintește de prima experiență în fața lucrărilor 
tânărului Eugen Mircea în faţa execuţiei însăşi a 
lucrărilor ...: era ca o pictură ciudată — în ulei tăiat 
cu terebentină? în guaşă? — greu de precizat! 
Aflând că era vorba de acuarelă, surpriza fu şi mai 
mare: saturaţia hârtiei de culoare, de pigmentul 
fără nici o urmă din transparenţa şi fluiditatea bine 
ştiută a acuarelei, împăstrarea suportului, 
cromatica grea, telurică, apăsătoare, subiectele 
îndelung elaborate, răsturnau complet datele 
tradiţionale ale tehnicii şi genului. Desigur, se poate 
inova de dragul inovaţiei, gratuitatea gestului nu 
înseamnă nimic, şi ,,altceva”-ul nu e prin asta şi 
valoros. Dar forţa cu care tânărul plastician se 
năpustea asupra delicatei, fragilei, suavei, diafanei, 
vaporoasei, luminoasei, seninei, veselei, cochetei 
acuarele, şoca, uimea şi stârnea admiraţie nu prin 
violenţa gestului ci prin forţa de convingere a 
discursului plastic. Ceea ce la unii era joc, eboşă, 
eseu, la el era magma incandescentă, care ţâşnea cu 
tot greul pământului la lumină. Dulcea acuarelă a 
fost obligată nu să joace rolul fals al unei tristeţi 
străine ei, ci a fost obligată să devină ea însăşi. Tot 
ea remarca faptul că peisagistica lui Eugen Mircea 
nu revarsă tristeţe asupra celor ce o privesc fiindcă 

substratul ei nu e mâhnirea încruntată, ci 
gravitatea calmă şi conştientă de sine, e un anume 
fel de a privi şi trăi clipa de fiecare zi, de a privi 
lumea. Este o atitudine care impune linişte, respect. 

Într'o discuție în atelierul pictorului care îi 
prezentase lui Dan Hatmanu câteva lucrări în 
culori acrilice ale elevei pe atunci, Elleny 
Pendefunda, acesta a subliniat similitudinea 
tușelor tinerei artiste cu Delacroix. Ei bine, 
celebrul pictor francez spunea o dată ,,Daţi-mi un 
pumn de noroi şi am să vă fac cel mai frumos trup 
de femeie”. Deosebitul profesor Eugen Mircea a 
destăinuit la rându'i din tainele sal, realizând din 
cele mai cenuşii şi îmbâcsite culori, cele mai 
frumoase peisaje de iarnă, cu strălucirea zăpezii 
cu tot. În arta sa nu vezi culori sumbre, nu există 
negru, dar nici alb curat, nu vezi roşu pur, nici 
verde acid, nici galben solar, nici ultramarin. 
Culorile, îngemănate între ele, sunt profunde, cu 
rezonanţe de poveste feerică, iar griurile sunt cu 
totul altceva, fiind griuri dinamice, pline de sevă, 
vitale, orchestrate într'o manieră inedită. În arta 
contemporană europeană, Eugen Mircea imprimă 
forţa şi tăria lăuntrică de a depăși tradițiile 
ridicând ștacheta peste un podium al banalului 
pentru bucuria concetățenilor săi și mândria 
discipolilor. 

 
 

 



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 599 
 

 

 
 

 
 



600 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

 
 

  



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 601 
 

Cătălin RĂDULESCU 
  
 

De veghe  
la monumentul  
cu eroi 

 
e  d o r e ş t e  domnii?... 
    Unul din domni prezentă un document, 
nepărând a fi fost deranjat la timpan de 

mica disonanţă gramaticală a interlocutorului în 
uniformă. 
    - Grup organizat..., întări grav domnul care 
înmânase hârtia, cu un uşor ton conspirativ, de 
parolă ilegalistă. 
    - Aaa, domnii e tovarăşi!..., exclamă celălalt, 
păcătuind pentru a doua oară în jumătate de 
minut. – Poftiţi, poftiţi, vă aşteptam!..., zâmbi fals, 
culisând mica baricadă metalică zăbrelită pe rotile, 
dar cu pecetea inevitabilei stele pe grătar.  
     Pentru mai multe secunde, dispozitivul nu vru 
să execute ordinul. Era firesc. Atât de rar i se cerea 
să se lase dat la o parte, încât praful ce îmbâcsise 
demult vaselina iniţială de pe rotile formase o 
mâzgă densă, ca de noroi temeinic stratificat pe 
roţile unui autoturism ce tocmai a străbătut o tarla 
generos bătută de ploaie. În cele din urmă, 
manevra fu executată în acompaniamentul unui 
scrâşnet ca de mărfar ce pune o frână bruscă, 
nesezizând la timp că a ajuns în gara-triaj. 
    Pe post de vizitatori, li se dăduse acces spre a 
vizita partea de monument pe care muritorii de 
rând nu-l puteau admira din acea poziţie decât pe 
post de pietoni ce trec pe stradă pe lângă acea 
secţiune de gard a parcului. Restul, se puteau 
apropia de ansamblu doar dinspre intrarea 
principală a parcului, staţionând pe esplanada 
generoasă, sub privirile vigilente ale celor două 
santinele aflate de o parte şi de alta, străjuind 
parcă Flacăra Eternei Recunoştinţe ce veghea 
somnul Eroilor Clasei Muncitoare, dar şi criptele ce 
se înşiruiau circular pe extremităţile ansamblului, 
în care odihneau pentru vecie osemintele celor ce-
şi dedicaseră viaţa poporului, clasei muncitoare, 
cauzei socialismului şi al  Visului de Aur al 
Omenirii - comunismu’, care într-o bună zi – nu era 
nicio îndoială - avea să se oploşească peste 
întreaga biată Planetă. 
 

 
     - Eh, tovarăşă Galinaceea, începu tovarăşa Ratza 
cu tremolo în glas – cinstea asta de a vizita 
Monumentul din spate o datorăm tovarăşului 
Satîrc, care a umblat atâta pe drumuri ca să obţină 
aprobările!... 
   - Aşa e, tovarăşă Ratza, aşa e!..., încuviinţă 
tovarăşa Galinaceea, la rându-i vizibil emoţionată. 
– Tovarăşe Satîrc, se întoarse dânsa spre dreapta, 
din sufletele noastre, un sincer vă mulţumim!..., 
izbucni ea în lacrimi, înainte cu o secundă de a-şi fi 
găsit batista în poşetă. 
    Tovarăşul căruia i se adresase mulţumirea 
continua să se plimbe, în mijlocul grupului, cu 
mâinile la spate, paşi măsuraţi, chip solemn şi 
privire ţintind vizionar pe de asupra capetelor 
celorlalţi, faţă de care era, de altfel, mai înalt, cu 
câţiva centimetri buni. 
    - Lăsaţi, tovarăşă, lăsaţi!... Merităm!... Dacă nu 
noi, atunci cine?... Dacă nu aici, atunci unde?... Noi, 
noi care am suferit, luptat şi muncit sacrificându-
ne tinereţea în Ilegalitate, merităm această cinste, 
în spatele Monumentului – cetăţenii de rând n-au 
decât să-l vadă doar din faţă – neavând a ne 
tulbura din meditaţia şi recreerea pe care poate le 
facem în acest loc sacru, lângă Eroii noştri din 
prima linie, morţi pentru libertate   ( toţi, aflaţi în 
criptele dispuse circular în jurul ansamblului 
expiaseră fie din cauze naturale, fie în închisoarea 
moscovită Lubianka în timpul Marii Terori, fie se 
măcelăriseră între dânşii, imediat ce puseseră 
mâna pe putere ). 
      - ... dragă, o trăsese de o parte soţul pe tovarăşa 
Galinaceea, printre puieţii de molizi şi brazi din 
generosul spaţiu verde – de câte ori nu te-am 
atenţionat să nu mai foloseşti expresii bigote, 
condamnate de istorie?... – Cum adică  sufletul ? Şi 
mai faci şi pe alţii complici, mulţumeşti şi în 
numele lor, cu o expresie care aminteşte de 
divinitate!... 
    Tovarăşa lăsase privirea-n pământ spăşită, 
pregătită parcă a începe să-şi facă autocritica. 

C 
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    - Puţină grijă în exprimare... tovarăşul Cilibiu, 
aici cu noi, ştii că are funcţie mare... ce 
Dumnezeu!... ăsta... 
    În foşnetul uşor şi primăvăratec al puieţilor de 
conifere, se auzea acum vag, în surdină, imnul de 
căpătâi al oricărui bolşevic serios – Internaţio-
nala. Comandantul gărzii, conştient fiind de ce are 
în bătătură, se gândise să ia o iniţiativă construc-
tivă punând imnurile de profil la staţia de 
radiolacţie, convins fiind că va produce vizitato-
rilor o mare plăcere. Şi o nimerise. Pentru câteva 
minute, aceştia se opriră în loc, cu imobilitatea 
afişată evocând parcă un moment de reculegere. 
   - Ce frumos!..., smârcâi pe nas tovarăşa 
Galinaceea, susţinută de braţ prevenitor de 
tovarăşul Satîrc, care îl consola concomitent şi pe 
tovarăşul de viaţă al acesteia, bătându-l prevenitor 
peste cotul drept. – Doar pentru asta ne-am jertfit 
tinereţea, ne-am închinat cei mai frumoşi ani 
cauzei Clasei Muncitoare, Partidului... 
    Tovarăşul Cilibiu, care până atunci rămăsese 
filosof, se desprinsese de grup, având o vagă 
durere de măsea, mărturisindu-i de altfel cu câteva 
minute înainte tovarăşului Satîrc alături de care 
acum se plimba agale că poimâine avea 
programare la stomatolog; prevenitor, acesta îl 
întrebase dacă are probleme cu stomacul, 
oferindu-se energic, fără a mai aştepta răspuns, a-i 
recomanda la nevoie un doctor foarte bun, cu 
competenţe recunoscute, cunoştinţă de-a sa. 
Acum, la o oarecare depărtare chiar şi de 
interlocutorul de până atunci, ridică braţele 
apoteotic: 
    - Păcat, tovarăşi, că finalul vieţii este într-un 
astfel de deznodământ!..., indică zveltele coloane 
ale monumentului, la baza căruia se puteau vedea 
o parte cu criptele ce conţineau osemintele sacre 
ale eroilor. – Căci ce e viaţa, în fond, tovarăşi? – O 
zbatere între două puncte, o traiectorie mai mult 
sau mai puţin lungă, la capătul căreia pe toţi – asta 
ne aşteaptă!..., reindică imaginea de mai dinainte. – 
Viaţa, totuşi, nu e dreaptă, tovarăşi!..., continuă 
dânsul apoteotic. Măcar aici, egalitatea nu ar trebui 
să funcţioneze, de la corectitudinea asta social-
politică ar trebui să se poată lua din când în când 
derogare - tovarăşii de acolo meritau nemurirea, 
să fie în continuare alături de noi, între noi, pentru 
noi - să ne călăuzească, eventual să înfrunte 
veacurile, întru fericirea noastră, a tuturor, spre 
beneficiul Clasei Muncitoare, cauzei Partidului, al 
întregului nostru popor!..., lăsă braţele de-a lungul 
corpului, până atunci semănând cu o cruce, aşa, cu 
ele întinse la nouăzeci de grade, spre două puncte 
cardinale. – Câţi dintre noi, cei de faţă aici, am 
merita ca după trecerea în nefiinţă să ocupăm cu 
cinste unul din locurile de veci de acolo?... 
     - Niciunul!..., suspină modest şi înlăcrimat 
tovarăşa Ratza. 

    După care se lăsase o tăcere adâncă. O dată cu 
foşnetul uşor şi primăvăratic al copacilor încă 
firavi, se auzea zumzăitul primelor gâze ce se 
trezeau la viaţă în amiaza înaintată de mai. 
    Pe lângă dânşii trecea acum schimbul ce urma să 
înlocuiască santinelele aflate în post. Militarii 
purtau pâslari, iar pe guri aveau mască. Coborât cu 
picioarele pe pământ, tovarăşul Cilibiu îi privi 
câteva clipe intrigat, în timp ce linia de soldaţi se 
scurgea pe lângă dânsul. 
    - Sergent-major, că poartă pâslari, nu te-ntreb de 
ce – dar botniţe la guri?!... – Lipsea să le mai pui 
bereta frigiană ponosită pe tigvă şi lanţuri de 
picioare – şi să juri că suntem pe vremea anticilor 
exploatatori de sclavi greco-romani!... 
    - Schimb, stai!, rosti celălalt. Apoi, făcând un la 
dreapta ca la carte, execută cei trei paşi de defilare 
regulamentari: 
   - Tovarăşe, permiteţi să raportez – uită el că nu 
are a se supune decât şefului de stat major al 
unităţii, în faţa oricui altcuiva     bucurându-se pe 
perioada serviciului de gardă de inviolabilitate – 
aşa este prvăzut în consemnul general, din respect 
pentru eroi, astfel încât trecând pe lângă 
mormintele lor să nu se audă paşi, iar fie şi în caz 
de tuset al vreunui militar – acesta să se audă 
foarte slab!... 
     - Scoate-le, domnule, porcăriile alea de pe gură! 
Şi dă-ţi-o şi pe a dumitale jos!... 
     - Nu pot!, zise ferm ostaşul. Ordonaţi 
schimbarea consemnului - şi atunci o să se poată!... 
     După care, subofiţerul se răsuci din nou, execută 
iar trei paşi de defilare şi redeveni eclerorul grupei 
de militari care-şi reluă drumul în cadenţa-i 
silenţioasă. 
     Tovarăşa Galinaceea ridică plină de devoţiune 
ochii spre cerul de un albastru neverosimil, rupt 
parcă din stema drapelului Partidului. Îi rotunji, 
îngrozită: mulţime de puncte obnubilau 
prospeţimea crugului, anunţând sinistra scadenţă: 
   - Americanii! Vin americanii!... 
   Tovarăşul Cilibiu se opri ca trăznit din 
plimbarea-i romantică,   care-l apropiase din nou 
de tovarăşul Satîrc. Aruncă o privire rapidă spre 
boltă. Da, era lată – trebui să recunoască în sine. Şi, 
pensionat de doar de cinci ani din Ministerul cel 
Albastru, la vârsta matusalemică de cincizeci de 
ani, se simţea încă în putere a face faţă situaţiilor 
limită la care, între noi fie vorba, nu trebuise să 
facă niciodată faţă. Aşa că, pe loc, îşi reaminti 
comenzile de bază pe care timp de 25 de ani le 
dăduse la cazarmă, zi de zi, ceas de ceas şi-n 
proporţie de masă.  
    - Garda! Garda la mine!, strigă cu glas de stentor. 
      Deoarece consemnul militarilor din posturi era 
clar – nu aveau voie să se mişte de acolo – aceştia 
rămaseră unde se aflau, privind la rându-le tăcuţi 
crugul, fără a spune însă o vorbă, decât şoptit cele 
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strict necesare predării-luării în primire a 
posturilor de santinelă. 
    - ... cine, doamnă, cine, Lucreţiu?... A fost victima 
clară a lui Gheorghiu!... Da, da, era printre puţinii 
intelectuali din partidul ăla al lor la care noi a 
trebuit să aderăm de frică!... Da, da, doamnă, şi 
Lucaci a fost asasinat practic de acelaşi Gheorghiu, 
care a marginalizat-o şi pe tovarăşa Ana, ca şi pe 
toţi cei ce nu făceau parte din gaşca lui de profitori 
– iar acum uite, ironia istoriei, au criptele unul 
lângă altul, lângă monumentul ăsta care..., făcu 
doamna Galinaceea un gest de lehamite spre 
ansamblu, ca şi cum la stânga dânsei ar fi fost din 
punct de vedere arhitectonic situat cel mai mare 
kitsch de pe Planetă. 
   - Dar credeţi că nouă or să ne facă ceva?..., 
îndrăzni sfios doamna Ratza, într-un târziu. 
     - Noi suntem doar nişte victime ale istoriei, rosti 
sentenţios domnul Satîrc, acompaniat de clătinatul 
afirmativ al celorlalţi, mai puţin tovarăşa Cilibiu 
care, cu ochi goi, fixa un punct în asfalt. 
     - Garda, ascultă comanda la mine!, striga 
precum un dirijor înfuriat pe propria-i orchestră 
tovarăşul Cilibiu, rămas singur cu soldaţii, 
deoarece comandantul gărzii tocmai plecase în 
fugă spre clădirea subunităţii, unde fusese chemat 
de urgenţă la telefon. 
    - Da, da – îşi reîncepu doamna Ratza demersul 
catiliniar – şi după ce criminalul ăla de Gheorghiu 
al lor şi-a dat duhul acum patru ani –  l-au adus pe 
amărâtul ăsta la putere, care abia leagă două cu-
vinte, pe post de marionetă, în numele căruia or să 
facă ei ce vor, după care toată vina va fi numai a 
lui!... Spuneau asta aseară şi la Europa Liberă, şi 
bine ziceau!..., încheie doamna Ratza vehement, în 
mişcările aprobatoare de cap ale celorlalţi, în timp 
ce tovarăşa Cilibiu privea mai departe în punctul ei 
fix. 
   - Iar noi?... De ce ne aflam aici? Simplu – îi 
aşteptam pe Eliberatori, pe adevăraţii Eliberatori, 
uite, le-am pregătit şi flori!, încheie uşor persiflant 
doamna Ratza, indicând buchetele de flori pe care 
asistenţa le avea încă în mâini, fiindcă nu apucase 
să le depună pe criptele de lângă monumentul 
Eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a 
patriei, pentru socialism. 
    - Garda, ascultă comanda la mine!, reuşi să se 
impună în cele din urmă tovarăşul Cilibiu în faţa 
gărzii, temporar rămasă fără comandant. – Pantru 
foc în plan vertical – pregătiţi! Dezasiguraţi, arm’! 
Încărcaţi! – De voie..., ridică mâna dreaptă. 
            - Internaţionala?... Pe care tot o cântă de 
jumătate de ceas megafoanele astea?... – Păi asta 
este cântată până şi de anarhişti, doamnă!... 
    - La loc comanda!, zbieră disperat comandantul 
gărzii, revenit la timp. – Asiguraţi arm’! La picior, 
arm’! 
     Cartuşele aveau să fie scoase de pe ţeavă mai 
târziu, la rastel, în condiţii de maximă siguranţă. 

    - Ce faci, dezertorule!?, şuieră ca o cobră 
tovarăşul Cilibiu. – Zădărniceşti cuvenita ripostă 
contra duşmanului imperialist care prin desantul 
său tocmai ne invadează patria?!... 
   Militarul nu-i dădu nicio atenţie. 
  - Alo!... a-lo!... Tovarăşi, to-va-răşi – staţi la 
locurile dumneavostră!... a-lo..., insistă el spre 
grupul organizat care, oricum, era imobil. 
    - A-lo... nu intraţi în panică!... nu sunt paraşute!... 
din neglijenţa unui lucrător din comerţ, pe Calea 
Victoriei, în faţa Romartei Copiilor, a fost scăpat tot 
ciorchinele de baloane cu heliu care au împânzit 
cerul oraşului! Erau mai multe ca de obicei, fiindcă 
azi e 1 Mai muncitoresc, iar oamenii muncii, în 
drum spre locul de defilare, cumpără mai multe ca-
n alte dăţi!... 
   - Cu heliu?..., întrebă cu mină mirată tovarăşa 
Galinaceea, fost inginer chimist, care apucase 
pentru scurt timp înainte de pensionare să o aibă 
de colegă pe însăşi tovarăşa de viaţă a actualului şi 
nu demult înscăunatului tovarăş Secretar-General, 
tovarăşă ce în calitate de tânără speranţă, alături 
de ilustrul ei soţ, promitea mult din punct de 
vedere profesional şi nu numai. Chiar aceasta o 
primise la examinarea pentru angajare unde 
avuseseră o discuţie constructivă, tovărăşească. 
Într-un moment de caldă sinceritate, tovarăşa 
Galinaceea explicase la un moment dat că, în 
materie de lipsuri, de lipsuri profesionale, ca 
absolventă a Facultăţii de Chimie, îşi recunoaşte 
lacunele din domeniul elementelor chimice, pe 
care cursurile nu se prea axaseră în facultate. La 
atâta sinceritate tipică unei bune comuniste, 
tovarăşa examinatoare îi mărturisi că şi la dânsa 
exista o situaţie similară, plus nelămurirea 
semantică între eprubetă şi epruvetă  - dar nu 
trebuia făcut un capăt de lume din aceste aspecte, 
se puteau trece cu vederea – motiv pentru care o 
angajase pe loc, acceptându-i transferul. 
   - Ca să vedeţi, tovarăşi, ce ţi-e şi cu monotonia 
vieţii!... Rutina de zi cu zi!... Să uităm noi că astăzi 
este 1 Mai muncitoresc!..., zise ca trăznit tovarăşul 
de viaţă al tovarăşei Galinaceea. 
    - Ce păcat!... am pierdut defilarea..., suspină vădit 
dezolată tovarăşa Ratza. 
   - Lăsaţi, lucrurile s-au potrivit... chiar de minune... 
şi ei sunt ai noştri, Eroii noştri, meritau să fie 
vegheaţi într-o aşa zi măreaţă!..., rosti pe glas jos şi 
tovarăşul Ratza. 
    Ca la un spectacol literar-muzical-coregrafic, toţi 
îşi îndreptară ochii spre ansamblu, privind solemn 
la zona cu cripte. Se îndreptară încet într-acolo, 
depunând pe rând, la fel de solemn, buchetele cu 
flori ce începuseră să dea semne de oboseală. După 
care, merseră fără grabă spre ieşire şi depăşiră 
mica baricadă pe rotile cu al ei scârţâit de osii de 
tren, eliberat scrâşnit, atât la deschidere, cât şi la 
închidere. 
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Cronica artelor 
 

de Liliana POPA 
 

inziana Mircea, serenissima pianistă 
care și-a prezentat proiectul în această 
seară pe scena Ateneului a delcarat la 

final - Domnul Dorin Ionita, directorul Festivalului 
Vara Magică ne-a lăsat să ne facem de cap ! Și și-au 
făcut purtîndu-ne în timp în „Serenissima 
Repubblica di Venezia” . 

Concertul a început cu "Adaggio" din 
Concertul nr. 2 în do minor al lui Benedetto 
Marcello, scris inițial pentru oboi și orchestră de 
coarde în epoca barocă al secolului XVIII. Filmul 
"Anonimul Vene'ian" după piesa dramaturgului 
Giuseppe Berto este integral bazat pe atmosfera 
romantică a acestei bijuterii muzicale. Un film, ca 
un omagiu adus lui Benedetto Giacomo Marcello, 
aproape necunoscut compozitor atunci, 
contemporan cu Vivaldi și Tomaso Albioni, cei mai 
insemnati reprezentanți ai barocului muzical 
venețian. 

Sinziana Mircea a adus partituri găsite chiar 
de ea din Veneția, multe dintre ele udate de apele 
Mediteranei....A interpretat partiturile nedeschise 
de secole, le-a adaptat, a compus chiar după 
temele găsite ]n ele. 

Auditoriul era atît de atent la mîinile și la 
expresia ce se citea pe chipul tinerei pianiste încît 
unii deveniseră febril, alții contemplativi, dar cu 
toții fascinați. 

O Sinziană româncă care le-a demonstrat 
profesorilor, colegilor ei de la conservatorul din 
Veneția dar mai aes nouă pasiunea ei pentru 
muzică, implicarea în cercetare, compoziție, 
redare.  

Vivat, crescat, floreat ! 
Și-au făcut de cap ea, Sinziana Mircea și 

colegul ei Giovanni Dinello de la conservatorul 
venețian în cea de-a treia seară de festival, 
oferindu-ne muzică electronică în partea a doua, 
deci sintetizator și pian clasic timp de o oră pe 
scena Ateneului Român. O  experiență  unică,  
inedită!  
 
Proiectul - IMAGINE BAROQUE 
Sînziana Mircea – pian 
Laura Tătulescu – soprană 
Giovanni Dinello – muzică electronică și 
sintetizator 
Adistu – artist vizual – proiecții video și video-
mapping 
Program: 
J.S.Bach/G.F.Handel/S. Mircea – "Imagine 
Baroque" 

Benedetto Marcello/J.S. Bach – Adagio în re minor 
din Concertul pentru oboi 
Benedetto Marcello – Sonata în Do major 
Sînziana Mircea – Anonimul Venețian 
J.S. Bach/Wilhelm Kempff – Siciliano în sol minor 
din Sonata pentru flaut nr 2 BWV 1031 
Benedetto Marcello, Antonio Vivaldi -–Cantate și 
arii pentru soprană și pian 
În partea a doua: 
Franz Schubert / Franz Liszt – Serenade 
Johannes Brahms – 3 Intermezzi op 117, In 
memoriam Radu Lupu 
Sînziana Mircea – "Future" pentru pian & 
sintetizator  
Sînziana Mircea – "Suita Serenissima" pentru pian 
și sintetizator, Variațiuni pe teme baroce 
Shadows in the water / L'ombra dell acqua  
Venețian moonlight / La luna di Venezia 
Midnight in San Marco / Mezzanotte in San Marco 
Sunrise in Venice / L'alba di Venezia 
Antonio Vivaldi/Sînziana Mircea – "Gloria", 
Fantezie pe tema "Gloria in excelsis Deo" pentru 
pian, soprană și sintetizator 
 

 
 
Pianista Sînziana Mircea are o carieră artistică 
bogată pe plan internațional, fiind prezentă pe 
mari scene din Europa, Asia și America de Nord.  

S 
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Debutul său pe scena Ateneului Român a avut 
loc la frageda vârsta de 7 ani, urmat de debutul în 
SUA la 11 ani și un turneu pe continentul nord 
american la 14 ani. La numai 20 de ani a concertat 
la Tokyo Metropolitan Theatre precum și la St 
Martin-in-the-Fields Londra. Patru ani mai târziu, 
Sînziana a debutat la Carnegie Hall din New York, 
cu un recital integral, memorabil, sold-out și 
recompensat la final de publicul american cu 
ovații în picioare, minute în șir.  

Concertele sale susținute la Sala Radio, 
Ateneul Român, Conservatorul din Venezia, 
Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center sau 
Filarmonica din Tallinn au fost adesea sold-out, 
bucurîndu-se de un mare succes, atît în rîndul 
publicului, cît și al criticii de specialitate. 

Soprana româno-americană Laura Tătulescu a 
cîntat sub bagheta marilor dirijori precum: 
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, James Conlon, Philippe 
Jordan, Iván Fischer, Ádám Fischer, Marco 
Armiliato, Danielle Gatti, Emmanuelle Haïm, Kent 
Nagano, Andris Nelsons, Daniel Oren ș.a. 

 

 

Ediția a XI-a cuprinde 9 concerte, cîte unul în 
fiecare săptămână, în perioada 6 iulie – 31 august, 
la Sala Mare a Ateneului Român. Programul 
complet al Festivalului Vară Magică - ediția a XI-a 
este disponibil pe site-ul www.varamagica.ro. 

Festivalul Internațional de muzică clasică 
“Vara Magică” este organizat în fiecare an de Lanto 
Communication, iar realizarea ediției a XI-a este 
posibilă cu suportul: Radio România Muzical, 
TVR2 și Centrul pentru Tineret al Municipiului 
București (coproducători), Niro Investment 
Group, Oscar Downstream, Borsec, Luxten 
Lighting Company, Camera de Comert si Industrie 
a Municipiului Bucuresti, Marea Lojă Națională din 
România, ARCUB (parteneri) și Radio România 
Cultural și Radio Trinitas, Senia Music, Revista 
Cariere (parteneri media). 

20 iulie 2022 

*** 

 
 

nemonele" Georgianei Pîrlogea , ca orice 
creator de frumosmă poartă cu gândul la 
artiștii care s-au lăsat fascinați de natură 

toată viața iar adorarea naturii a devenit un 
catharsis al propriei lor existențe. 

Lucrarea mi se pare deosebit de bună chiar 
dacă se resimte că este o temă de atelier, natura 
statică fiind o parte din microcosmosul în care 
artista se desfășoară ca esență.  Macii din ulcica de 
pămînt au o reprezentare și o transfigurare în 

A 
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culori vii și pale...Macii  ei trăiesc, respiră, vor să 
plece mai departe... 

Georgiana Pirlogea are un desen dinamic, un 
veritabil model plastic de gen,  are bogat sugestive 
naturi statice, indiferent de obiectele ce formează 
un univers într-un tablouși intenții ambientale. 

 Pare și este dinamică, spontană și expansivă 
la o primă vedere. La o analiză mai atentă se 
deslușește limbajul său artistic are etape chiar 
dacă sînt rezultatul unor reveniri repetate, ale 
unor reevaluări întinse pe parcursul mai multor 
ani. 

 Pictorița nu se hazardează, este introspectivă, 
retractilă și elaborată la o examinare atentă a 
lucrărilor de dată recentă. 

Gamele motivistice ale pictoriței sînt variate 
mergînd de la peisaj minunat tratat , conceput 
într-un mirabil joc de lumină și umbre, la naturi 
statice și la portrete realizate în cheie proprie. De 
remarcat lucrările în mozaic unde culorile sînt atît 
de atent regizate încît dau senzația unei picturi .... 

 

*** 

 
xpoziția "Printre îngeri", expoziție de 
grafică și pictură a lui Liviu Șoptelea la E 
M Art Gallery în perioada 7 iulie - 8 

august 2022 are menirea să mângâie privirea și 
gândul  privitorului, aoamenilor aparent absenți la 
ceea ce se întîmplă în  jur după două năpaste: 
pandemia și un război inutil ce nu se mai încheie. 

 Liviu Șoptelea problematizează o temă 
prețioasă. Într-o manieră delicată, dar puternică, 
fermă, dincolo de primul contact uimit cu lucrările 

sale spectatorul este prins între mîngîiere și 
senzația de seninătate distribuită de arta sa. 

 

 
 

Autorul acestui discurs plastic sui-generis 
"despre îngeri"pare să a,ibă  discursuri plastice 
paralele, care au ca numitor comun dorința de 
exprimare. Are stilul ale său impus dar tehnici 
diferite, fiecare cu propriul limbaj plastic. Unele 
lucrări par spontane, altele au bază conceptuală. 

Are un dinamism constructiv, ce pare că se 
dezvoltă pe măsură ce artistul creează....iar 
mottoul universului său pictural sînt ÎNGERII ce 
cred că îl înconjoară cînd pictează și uneori 
privesc curios peste umărul artistului ce se 
întîmplă pe pînzî, carton, sau panou... 

Limbajul artistico-plastic al lui Liviu 
Șoptelea este un limbaj metaforic, dar este și un 
sistem de relații stabilite convențional între 
anumite semne., completat de un rafinament 
cromatic autentic, deja recognoscibil......În suita sa 
de picturi elementele plastice: punctul, linia, 
forma plană, volumul, culoarea, devin semne de 
limbaj plastic numai în perspectiva unei 
semnificații și atunci cand sunt structurate 
expresiv. Are o o înclinație spre misticism, spre 
lirism aș zice, are o delicatețe a figurativului, a 
viziunii sale artistic unde conturul nu decupează 
imaginile, ci sugerează...Viitorul va fi al artei 
indiferent de suportul pe care va fi ea creată... 

E 
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Sudhakar GAIDHANI 
 
 
 

Giulgiul lui Isus 
 
 

Singur mă simțeam pe Muntele Nebo  
așezându-mă cârpe ca să cos. 
Deodată, Domnul apăru în fața mea. 
Surâdeam asemenea unui trist pârâiaș. 
 

„Ce faci aici, copile? 
Până și sângele de pe cruce  
cu cârpe mi l-ai șters‟! 
„Doamne, cât soarele la orizont se răcește  
voi coase aceste sacre veșminte 
un cui din crucifix drept ac folosindu'l‟ 
Bolta s'a cutremurat 
Toate ființele panicate să fugă-au început. 
Într'atât de'ngrozitor pentru ticăloși erai. 
Acesta fi-va pentru trupul Tău ultimul veșmânt  
pe care diavolii pe drum l-au sfâșiat. 
În Sfântul Tău Sânge înmuiat. 
În mii de bucăți l-au rupt dezlănțuiți  
precum fragmente de hârtie, 
acești sărmani blestemați... 
Le-am strâns imediat  
și la mijloc de drum  
cu lacrimile mele le-am spălat. 
Ce-aici încerc să fac cu-a mea putere:  
le cos cu fire din inima mea. 
 
„Fiule cît că poți astfel continua? 
Și cu el ce vei face?‟ 
„Doamne, acest Măreț Veșmânt e'n compasiune vis. 
Vezi, e-aproape gata deja, 
e Giulgiul Tău Divin.‟ 

 
Traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Vlad SCUTELNICU 
 
 

                                    ! caută,  
 
domnule, caută 
 
 

? ce doamne păzește 
se mai întâmplă în lumea aceasta 
fără ca dracul să știe 
 
vrei să bei un sauvignon blanc 
ori un roze de sulița nu 
e nimic complicat la mijloc 
trebuie doar să vrei 
acoperișul de sticlă al fericirilor tale are 
doi stâlpi 
 
: unul 
- ca oracolul din delphi - 
îți propune o evadare 
celălalt îți arată amprenta 
ADN-ului tău atât de personal 
 
după această introducere te întrebi dacă 
în acest poem mai e loc pentru 
imagini, epitete, comparații 
 
totul e atât de simplu, atât de banal... 
? la ce mai e bună poezia în vremuri de pace 
dar în vremuri tulburi , te mai întrebi... 
 
până una-alta 
și azi și ieri și mâine 
! caută, domnule, caută 
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un greier cântă în noapte 
 
 

ora douăzecișitreisprezece minute 
încet 
încet afară 
ziua-și coboară pleoapele 
 
e sfârșit de august  
auzi prin geamul deschis al camerei 
-! să intre tot cerul să-ți inunde plămânii – 
cum cântă un greier 
 
! vai, ce cântec perfect 
: ochi deschiși și veșnicie adunate într-un 
solfegiu  simplu 
re-pe-ta-bil 
la infinit 
îl asculți uimit 
profund îndatorat naturii 
ce te ridică – acum – dincolo de griji 
spre lumină 
 
” ! bună seara împărate greier 
te rog, aplecat, 
dă-mi șansa 
să te ascult până la capăt” 
 
un tremolo de elitre îți oferă 
răspunsul și te întrebi 
? oare câte mii de ani 
ar trăi 
( să-mi răspundă filosofii,fizicienii, filfizonii)  
un greier 
dacă ar zbura cu viteza luminii 
în jurul pământului cântând 
 
? ce știe el despre 
teoria re-la-ti-vi-tă-ții… 
 
! hei…? și dacă ar ști… 
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o petală neagră de crin 
 
astăzi ai luat un crin negru în palme 
așezându-te speriat în fața oglinzii 
pe masa de alături trona un pumn de pietre 
 
ca un neghiob ori poate ca un idealist 
te-ai întrebat întotdeauna 
dacă acesta e locul în care 
adevărul nu poate fi ucis 
ce spaime sau ce instanțe 
nu vor învinge niciodată naivitatea ta 
 
tu crezi că adevărul ca un pas stingher de iepure 
nu poate ridica mâna cu pietre spre 
diamantul oglinzii 
 
totuși la un semn divin ori satanic 
 -  ? cine mai știe - 
mâna sinceră sau perfidă aruncă piatra 
 
zgomot și tăcere 
nori de fum și cer albastru 
în fața ta țipă miliarde de cioburi 
  
ridici unul nedumerit 
ai curajul să privești în el 
 
de acolo de atât de departe dar atât de aproape 
te privește neschimbată 
o petală neagră de crin 
 
 

orb în arcadia 
 

din buzunarul zilei cad zaruri 
un amestec de numere în care sufletul nu 
încape 
? ce număr vei culege din nisip 
pentru a vedea îngerii de lângă tine 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 

Universuri  
subterane 
 
 

Culorile vii se estompează 
înainte de a lăsa loc 
calmului de mătase al nopții. 
Prin păduri enigmatice, 
drumurile poveștilor se vor intersecta. 
 
Toată viața se desfășoară aici. 
Atât de frumoasă, atât de haotică! 
 
Tu ești un fluviu ce izvorăște 
din vârful muntelui, 
adună, adună în clocot, devine energie. 
 
În nuanțe de albastru ca azurul, 
spre malurile însorite, 
apele din vis 
îți readuc imagini vii, 
ascunse-n mugurii de speranță. 
 
Privesc această imensitate și mă dizolv în ea. 
O retrospectivă a frunzelor eterne, 
nervuri ale dialogurilor! 
Fuioare de fum, gândurile vin, trec,  
se contopesc în infinit. 
 
Viața respiră fertil, curge în noi în fiecare clipă. 
Nu judecă nimic, doar trece. 
În acest moment trăiesc. 
E tot ce contează! 

 



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 613 
 

 
Printre florile de mușețel si de cicoare, 
o cărare din pietre șlefuite și scoici 
coboară spre mare. 
Urmele din nisip  
ne-au fost șterse de valuri. 
Viețile noastre sunt aceste urme. 
Important nu este să reziste în timp 
pentru că nu vor putea. 
 
Clipele cu tine – o lume de neuitat! 
Prin liniștea tăcerii, 
imaginea, matcă de lumină. 
Un vis al întâmplării, căldura inimii tale, 
zâmbet, culoare, apropiere. 
 

16.02.2022 
 
 

Ens summum   
   
 

 În calea căutătorului, poemul ermetic al vieţii  
 se ţese cu multe fire – mai scurte, mai lungi, 
 înnădite sau nu, 
 albe, aurii, roşii sau negre...    
 
 Prin derularea trecutului ce biruie timpul,  
 cu ajutorul Simurgh-ului   
 de pe muntele Kaf,  
 ( muntele care dă ocol pământului,  
 acolo unde sălăşluiesc djinii şi demonii),  
 un strigăt straniu, o chemare   
 îi trezeşte pe cei adormiţi.   
 O imensă flacără ai simţit că-ţi arde   
 în mijlocul frunţii  
 şi, în aceeaşi clipă, fâlfâirea   
 şi umbra de gheaţă a unor aripi imense.  
 Cuprins de o viziune dublă,   
 ca prin ceaţă, priveşti concomitent   
 în amândouă lumile.  
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 De ceva timp crezi   
 că înaintezi printr-un tunel.  
 Lumina de la capăt nu se vede,  
 ieşirea nu mai apare,   
 deşi presimţi că este bine.   
 Te îndoieşti mult de tine,   
 de ce poţi, de ce vrei,  
 de unde şi de ce ai pătruns aici.   
 Închizi ochii şi îi deschizi,  
 în faţa ta se apropie   
 o leoaică imensă, puternică.  
 În ochii ei te uiţi fix, 
 ştii că e acolo  
 să-ţi dea un mesaj,  
 ochii ei ţi-au trasmis atâtea,  
 iubire, compasiune, iertare, blândeţe.  
   
 Priveşte-i bine!  
 Mai au un mesaj pentru tine, alesule?  
 Cu-aceste daruri îţi continui drumul 
 ca şi cum ai fi nemuritor.  
 Prin Graţie, Lumina e în tine,  
 nimic în plus!  
  

23 ianuarie 2017 
 
 
 
 

Între lume și tine 
 
 

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. 
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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!" 

 
15 ianuarie 2020 
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Vladimir MIRODAN 

 

 
 

 

A special contract: 
Al. Mirodan and socialist non-realism 
 

efore I get to my thoughts about the 
dramaturgical legacy of my father, the 
Romanian-Israeli writer and journalist 

Alexandru Mirodan (1927-2010), I should like to 
set out my own position: since the day, over 50 
years ago, when I decided to enter the theatre as a 
professional, my father and I have studiously 
avoided commenting on one another’s work.  At 
one level, this was a matter of personal reticence: 
we did not wish to mix the private with the 
professional.  At another level, this also reflected 
our broadly diverging interests, borne out of 
different personal experiences, which themselves 
translated into a different aesthetics and interests.  
I was therefore somewhat reluctant when Mrs 
Cleopatra Lorintiu, then the Deputy Director of the 
Romanian Cultural Institute in Tel Aviv, suggested 
that I might want to say a few words at a 
symposium in memory of Al. Mirodan.  
 
However, on reflection, it occurred to me that two 
things have happened that might make me 
reconsider: the first is that 12 years have now 
passed since my father’s death and therefore that 
his personal story is fast turning into history.  The 
second was that a few months ago I came to cross 
the significant, if not necessarily welcome, 
threshold into my eighth decade.  These two events 
have made me consider that perhaps our long-held 
reticence had been held too tightly, and that this 

occasion may offer a welcome opportunity to do 
what I had been so reluctant to do over the years, 
that is to mix the personal (about which, as Al. 
Mirodan’s only child, I know a little) and the 
professional domain, in which, after 50 years spent 
in the theatre as director, teacher and scholar I 
have also gained certain qualifications.  
 
I will, however, stress one thing from the outset: 
what follows does not aspire in any way to 
constituting an objective assessment.  How might 
this be otherwise?  Whatever my professional 
perspective, I was and will always remain Al. 
Mirodan’s son, with all that implies.  I am fully 
aware that this approach runs heavily against the 
prevailing intellectual current.   But I console 
myself with this quote from the well-known 
American philosopher John Searle: "The spread of 
poststructuralist literary theory is perhaps the 
best-known example of a silly but non-catastrophic 
phenomenon".  At the same time, it seems to me 
that even in these post-modern times there may 
still be value, for those who may wish to look at 
Mirodan’s work in the years and decades to come, 
in having access, alongside more objective artistic 
and critical perspectives, to insight into some of 
the personal circumstances which lay behind his 
work.  So, I hope that a few biographical details, 
most if not all of which I think would be unknown, 

B 
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may serve to illuminate the more academic 
analyses.    
 
The main impetus behind my thoughts lies with 
the damning label with which Mirodan’s dramatic 
oeuvre is often peremptorily dismissed – that of 
‘socialist realism’.  Mirodan’s name is thus placed 
on a list of playwrights described as ‘prisoners’ of 
their times and who, it is foretold, will disappear 
without a trace down the dark pit of history, their 
work of little value and even less merit and so 
unworthy of thoughtful consideration.  Such lofty 
pronouncements notwithstanding, I think the label 
‘socialist realism’, as affixed to Mirodan’s 
dramaturgy, is actually worth re-considering.  
 
First, ‘socialist’. 
 
There is no doubt that the Mirodan of the years 
immediately after the War would have recognized 
himself in that description.  Opening the family 
photo album, it is easy to see why: 
 
Here is a photograph of Alexandru Zissu (Sandu) 
Saltman (Mirodan had not yet been invented), 
taken around 1937 with his father, Leib, also 
known as Herman.  The latter is in the uniform of a 
reserve lieutenant in the Romanian army (he had 
been called up as part of the Romanian 
Government’s preparation for a forthcoming war, 
at the time still supposed to be on the side of the 
Allies).  Young Sandu, aged around 10 or 11, is 
sporting the uniform of a străjer: the Youth 
Movement of the time, with the boy-King Michael 
at its head.  Sandu stares out of the picture like any 
proud schoolchild, looking with confidence into the 
future.  One year later, anti-Semitic laws will strip 
my grandfather of his military rank, his job and 
soon after my father of his school place and 
apparently of any reasonappearancefor the future, 
the family reduced to abject povertwas y, to forced 
labour and above alllaborerror.  
 
And here, stuck in between the photographs is a 
copy of my father’s and grandfather’s entries in the 
1942 census of Jewish males in Romania 
conducted by the Antonescu regime:  I notice with 
some surprise that the parents are registered at a 
different address than their 15-year-old son.  Why 
that should be remains a mystery:remainecause, 
having been expelled from his state school, he was 

sent to live closer to the private school where they 
had managed to enrol him, at God knows 
wenrollost; or perhaps because, terified of the 
possibleterrifiedences of the fascist census, his 
parents had decided to try and hide him.   
 
And now, here is Alexandru Saltman (by now no 
longer Sandu, yet still not yet Mirodan) in the first 
year after the end of the War.  This is the year in 
which the first post-war ‘elections’ were held as an 
important step on the road to a communist take-
over of the government.  During that election 
campaign (whose outcome, though highly 
predictable, was still not quite a fait accompli), the 
19-year-old Alexandru did something which by 
any standards thate considered out of the 
ordinary:  he wrote, edited, printed and distributed 
by hims,elf a daily pamphlet titled Strâmbătatea 
[The Crooked Way] – a satirical daily reply to 
Dreptatea [The Righteous Way], the organ of the 
National Peasants’ Party.  The latter had, 
incidentally, also been forbidden from publishing 
between 1938-44 and in 1946 was, under the 
distinguished editorship of Nicolae Carandino, 
engaged in condemning the fascist regime, from a 
slightly left-of-centre, and a dleft-of-centerition.  
Not a position Alexandru, recently emerged from 
twho he darkness of the War years, had much 
sympathy with.  Here is this fresh-faced teenager 
taking on the might of a major newspaper with no 
greater means other than his wit, and in the 
process honing his writing skills.  And doing so 
with a degree of success: people, whether 
appreciating the radical political position of his 
pamphlet or not, laughed.   
 
Buoyed by the success, the young journalist then 
takes a bold step: he walks into the newsroom of 
Tânărul Muncitor, the newspaper of the communist 
youth movement, and offers them his pamphlet 
and his services.  The gesture is appreciated: for 
the duration of the elections Strâmbătatea is 
inserted as a supplement into the daily editions of 
the Tânărul Muncitor; the elections won, the young 
journalist’s talent as well as his idealism are 
recognised and he brecognizedermanent member 
of the newspaper’s staff, alongside a number of 
people,severalem Jews, who were to become his 
life-long friends.  
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Mrs. Sorana Ursu, who I think at the age of 97 
remains one of only two survivors of that editorial 
team, recently remembered: 
 

Strâmbătatea exploded with a bang amongst us, 
those on the left.  We were making fun of 
Dreptatea... Some people were clever and 
others cleverer...  Strâmbătatea was 
screamingly clever: it was taking the mickey 
and we were all laughing.  Mirodan... had a 
brilliant talent! 

 
And some twenty years ago Paul Cornea, a well-
known literary historian who had witnessed at 
first hand Mirodan’s brilliant entry into journalism, 
was to write:  

Among those who had gathered in the editorial 
office of a youth magazine which, due to the fact 
thabecauseolder, I had the privilege to 
shepherd, Mirodan was the most talented… No 
one equalled him in the speed of 
hisequaledsations and in the lively artlessness 
of his style.  He managed to remain fresh, 
enthusiastic, imaginative, sometimes fulminant 
and explosive, at others funny, his humour 
irresistible.  Master of the telling turn of phrase, 
his lyricism concealed by his diffidence, ‘droll’ 
… which meant witty, genial and naughty, he 
had a winning sparkle and brought to 
everything he wrote the enthusiasm of youth 
and an infectious verve. 
   

Emerging into his twenties as an appreciated 
journalist, Mirodan (Sandu Saltman has given way 
to Al. Mirodan, the nom de plume under which he 
will publish from now on) must learn to temper his 
fiery idealism in the ice-cold water of the realities 
of the growing, ruthless push of the Soviet Union 
into Eastern Europe.  He learns that certain things 
may be said, many others not: many, many years 
later, asked a slightly pointed question by an 
enterprising journalist on the BBC World Service, 
he will still only answer by putting a finger to his 
lips…  
 
Then, he crosses another Rubicon: 
 
Mirodan has an uncle called Carol Abramovici.  A 
half-brother of his mother’s, Uncle Carol is a 
chemical engineer by profession, had been an 

underground member of the Communist Party and 
by the late 1940s has been appointed a junior 
minister in the Department of International Trade.  
This gives him access to rare information and 
insights: into the way in which Western Europe is 
recovering through the Marshall Plan and – 
crucially – into the realities of Stalin’s Soviet Union.  
Mirodan admires him greatly and considers him 
something of a mentor.  On one memorable 
occasion the two men meet and have a deeply 
secret conversation, during which, in whispers, 
Uncle Carol tells the young journalist what he 
knows about the Soviet Gulag.  Soon after, Carol 
Abramovici will depart Romania for Israel.  His 
departure as much as his disclosures leave a 
lasting impression on the young Mirodan. 
 
This is the background against which, during the 
early 1950s Mirodan begins to contemplate adding 
playwrighting to his work as a journalist.  His 
dramatic apprenticeship is self-taught.  In a brief 
autobiographical note written in 1980 and 
preserved in his archive, Mirodan lists some of his 
literary heroes: Caragiale, first and foremost: ‘for 
his intelligence and the merciless light he throws 
on demagogy and chauvinism’ (to the end of his life 
Mirodan would quote with the greatest admiration 
from Caragiale’s plays: ‘as uncle Iancu might say’).  
Then, Shalom Alehem, ‘for his Judaism and his 
humour-laden vision of tragic lihumor-ladenf the 
generation just before him, Mihail Sebastian and 
Camil Petrescu: ‘for asserting the primacy of 
intelligence over those of wealth and power’.  
Regarding the work of the last two, Mirodan adds: 
‘I was profoundly affected by their detailed 
psychological analyses and the discoveries these 
brought in their wake. Through their discoveries… 
I was discovering myself.  I belong to their spiritual 
family’.  A few books left behind in the family 
library bear Mirodan’s notes and underscoring and 
attest to other models too:  he marks passages and 
turns of phrase in Romanian translations of plays 
by the popular French playwrights with whom his 
writing has the greatest affinities, Anouilh and 
Giraudoux, and in those of George Bernard Shaw.  I 
think that from the French models he learnt about 
lightness of touch and the effect of repartee, 
aphorisms and the bon-mot.  And from Shaw in 
particular he absorbed two features that will 
become fundamental to his future writing: the 
powerful hold dramatic paradoxes have on 
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audiences, and the supreme value of ‘letting the 
Devil have all the best tunes’, that is of creating a 
central ‘negative character’, an antagonist, who is 
given the strongest and most persuasive 
arguments.  Finally, and most interestingly in the 
light of his evolution as both artist and human 
being, Mirodan’s autobiographical note also cites 
André Malraux: ‘for his synthesis of thought and 
action and the example he gives of an intellectual 
taking up selfless, and daring, positions’.  
 

 
The playwright Alexandru Mirodan 
 

It is following this apprenticeship that during 1955 
Mirodan writes The Journalists (Ziariștii), his first 
play. 
 
By then I was just old enough to have some, 
admittedly vague, memories of him writing: we 
lived in a shared apartment, of course, in which I 
was afforded the privilege of my own bedroom, 
while my parents slept in the living room.  I 
therefore remember being moved out of the 
bedroom for a time, to allow him to write during 
the night (during the day he worked in the 
newsroom).  I still seem to remember him pacing 
up-and-down, up-and-down the length of the 

room, always with a cigarette dangling from the 
corner of his mouth: in fact, when the play was 
finished and I regained possession of my room, the 
ceiling had to be repainted where the cigarette 
smoke had blackened it.  I fancy that his struggle to 
write had something to do not only with his tussles 
with the words – he was always a painfully 
laborious writer – but also with the fact that he 
needed to find ways to say at least something of 
what he wanted to say while remaining within the 
severe constraints of those times.  Some might say 
that The Journalists remains Mirodan’s most 
conformist play, in the ‘socialist-realist’ sense.  And 
yet… in it he brings onto the stage Tomovici, a 
corrupt party apparatchik more interested in his 
privileges (the character travels to Paris – a rare 
treat at the time – and returns with suitcases 
bulging with Western luxuries, some no doubt 
intended as ‘thank you’ gifts for those who had 
facilitated his visa).  Tomovici is contrasted with 
Cerchez, the editor-in-chief of the newspaper in 
whose newsroom the action takes place: a 
committed yet humane idealist who still holds to 
the values the Party was supposed to represent (in 
theory and propaganda, if not in fact).  The play’s 
enormous success (it ran for years and over 900 
representations at the National Theatre in 
Bucharest) was due, alongside its indubitable 
verve and wit, precisely to the fact that for the first 
time since the communist take-over it at least 
alluded to the growing realities of the venality and 
corruption of Party officials.  
 
Now, about ‘realism’: 
 
The point I would like to emphasise is that for me, 
in the context of the formative experiences I have 
outlined before, what emerges in The Journalists, 
Mirodan’s first fully formed play, are not only the 
dramaturgical qualities that underpinned his 
success (wit, an ear for the telling aphorism, an eye 
for character and situation), but also a personal, 
deep-seated attitude.  Etymologically, the word 
‘attitude’ is derived from the Latin apto, which 
means aptitude and fitness for purpose.  It is also 
related, however, to acto, which refers to postures 
of the body.  The two roots, apt and act, have been 
traced to the Sanskrit ag, which means to do or to 
act.  The linguistic analysis points to the intrinsic 
link present in all our actions between, on the one 
hand, the physicality of a person and on the other a 
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purposeful direction of his or her psychological 
faculties.  Motion and emotion are inseparable. 
 
With apologies for this brief theoretical digression, 
I shall now return to Mirodan the man:  Those who 
knew him will recall that my father had a slight 
speech impediment and sometimes struggled – 
especially at times of stress – to begin his 
sentences.  To those close to him this minor 
impediment became all but invisible and normally 
I wouldn’t dream of mentioning it, as it appeared 
to have little of import for him as a person or as an 
artist.  However, an American friend, learning that 
I was preparing this article, pointed me to the fact 
that various red-green rhinoceros, still bellowing 
their hatred, see fit to mention this slight disability 
when referring to Al. Mirodan in their Internet 
yellow press.  To begin with, I was shocked, 
probably over-sensitized by the norms of civilised 
discourse to which I have become accustomed.  But 
then, this brought to mind something told me 
decades ago by a school colleague of my father’s, 
later a family doctor in Israel.  This friend had 
known the young Sandu Saltman as a teenager and 
had formed the view that the writing style which 
came to define the mature Mirodan had something 
to do with the boy’s speech impediment: the more 
difficult the boy had found it to speak, the shorter, 
sharper and pithier the older man’s writing.   
 
I have no intention to reduce Mirodan’s writing 
style to a simple and simplistic association.  But 
this link between the physical and the artistic 
suggested by his childhood friend made me think 
further about the possible roots of that irksome 
speech problem.  Again, those who knew Mirodan 
well would likely agree with me that at times, 
indeed quite often, he could get very angry indeed.  
Shouting seemed to come as second nature to him 
and I was astonished at times at how widely his ire 
could range, seemingly with no boundaries 
(although, I hasten to add, never directed against 
those he loved).  Speech impediments are rarely 
inborn; they often emerge as a result of childhood 
trauma:  Sandu Saltman, expelled from school, 
moved out of his home, sent to forced labor, 
terrified, had every reason to become so enraged 
as a young man that his mind sometimes forbad his 
mouth from saying what he wanted to say.   
 

So, going back to the concept of attitude I 
described earlier – the inextricable combination of 
the physical and the mental – I would like to put 
forward the idea that Mirodan’s work, his 
journalism as well as his plays, was built on a deep 
foundation of rage.  Mirodan’s journalism, from his 
juvenilia in Tânărul Muncitor to his prodigious 
output in Minimum, the magazine he published in 
Israel for over 25 years, is bursting with it.  
Mirodan the writer wanted to get angry and his 
anger always needed a target – unfortunately for 
the world at large but fortunately for him, enemies 
could be thirteen to the dozen.  His comedies are 
often labelled ‘black’: I think it is that rage that 
smelts the candyfloss into a burning treacle.  We 
laugh, but our throats are on fire.  And, when not 
afforded a suitable outlet, especially following 
some political diktat, rage all too often turns into 
melancholy.  
 
This is a difficult attitude to grasp for those born 
into the comforts, political as much as physical, of 
the West.  The plays of Mirodan’s maturity, The 
Famous 702 and The Director of the Department of 
Souls – both of which ran for hundreds of 
performances at the Comedy Theatre, the theatre 
he co-founded in 1961 with Radu Beligan, then in 
theatres all over Romania and were eventually 
translated into over twenty languages – brought 
him enormous success, yet never seemed to 
assuage his melancholy.  From the mid-1960s 
onwards, his work – both his dramas and the pithy 
vignettes he published in the Contemporanul 
weekly – turned sadder, more and more resigned, 
whispering his impotence in the face of the rot that 
penetrated the very essence of the ideals that had 
made him publish Strâmbătatea a quarter of a 
century before.  
 
Bringing his own experiences to bear, Paul Cornea 
captures Mirodan’s evolution with uncanny 
accuracy: 
 

 We knew each other from a different historical 
era.  We were both young, full of ideals, eager to 
serve a cause that seemed so elevated, 
generous and urgent to us that we felt ready to 
sacrifice to it our thoughts, private lives, and 
personal fulfilment.  Unfortunately, as we know 
only too well, the dawn phase of our sincere 
militancy came quickly to an end…  We soon 



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 621 
 

had to admit to our tragic error: the promised 
society of equal opportunities, full freedoms, 
and liquidation of discrimination turned out to 
be, in fact, a society of institutionalized lies, 
poverty and hidden nationalism.  To able to 
continue to live with ourselves, we each had to 
find a solution that would enable our moral 
survival.  For Mirodan this solution has been 
the theatre.  The plays he wrote –perhaps The 
Journalists first and foremost – represented for 
those accustomed to reading between the lines 
a message of insubordination.  The regime, 
which was sinking ever further into lies and 
repression, was being brought face-to-face with 
the image of what should have been.  Taking 
the party's slogans at their face value the 
author challenged the spectators to compare, 
and having compared to loathe the descent into 
moral desolation and the throttling of 
freedoms.  When the censors, at first taken 
unawares and lulled by appearances, woke up 
to the reality of what was being said following 
the applause of the audience and the roars of 
laughter at certain key lines, they tightened 
their restrictions and the atmosphere became 
even more suffocating.  Under these conditions 
Mirodan could not continue.  

 
An evening of remembrance Alexandru Mirodan at ICR Tel Aviv - March 10, 
2022 from left to right: Hostess, Cleopatra Lorințiu, guests Costel Safirman and 
prof.univ. Vladimir Mirodan, playwright, son of the playwright 
 

As his fortieth anniversary was getting close, 
Mirodan kept reading and re-reading a volume of 
poetry by Sergei Esenin, the tragic poet of the 
Russian Revolution.  He seemed to identify 
particularly strongly with him, not least with his 
tragic end.  It is out of this state of mind, of this 
attitude, that Special Contract for Renting People 
(Contract special de închiriat oameni), his most 
personal, and I think his best play, was born.   

 
The play starts with a middle-aged watchmaker, 
the only Jew left in a city-state ‘not very far from 
Andorra’ (by Max Frisch) preparing to hang 
himself.  Mirodan was fascinated at the time by the 
strange politics of Poland and Romania, where 
anti-Semitism had become anew de rigueur, but 
where very few Jews were left.  He found the 
notion of anti-Semitism with no Jews both droll 
and philosophically intriguing, and his play’s set-
up echoes that.  The first act of the play is therefore 
taken with a bitter-funny argument between the 
suicidal Jew and the authoritarian ruler of the 
town, desperate to convince him to stay alive to 
preserve the political order on which his survival 
depends: even tyrants know that the one thing 
they cannot deny their subjects is the right to die.  
David the Watchmaker is the incarnation of Cheryl 
Sandman’s aphorism in The Famous 702: ‘A corpse 
can allow himself to be rude... It's my last 
privilege.’ 
 
Now observe through the same lens Mirodan’s 
other main characters – Cerchez, Cheryl, and 
Magdalena in The Director of the Department of 
Souls – what they all have in common are the wild 
swings between their exuberant zest for life and 
the despair that comes when circumstances make 
it impossible for that life to rise to the heights of 
their expectations.  They are all frustrated 
dreamers: some dream of a moral world, others of 
perfect love, others still of being allowed to be who 
they are.  One of Mirodan’s lesser-known plays, but 
one that I think merits a second look, is called 
Camouflage (Camuflaj).  It is the true-life story of a 
Romanian lawyer who, out of pure altruism and 
sincere belief in the power of individuals to do 
good, agreed to front Mihail Sebastian’s famous 
play The Nameless Star (Steaua fără nume), 
pretending to be its author so that this play written 
by a Jew may be performed during the War and 
that its true author not starve to death.  Due to its 
subject matter, the authorities only allowed 
Mirodan’s play to be performed to small audiences 
at the Jewish State Theatre in Bucharest.  But I 
think it remains one of his most heartfelt and 
representative plays and one whose title, 
Camouflage, represents the way he came to feel 
about his position, and that of his work, in the 
intolerant atmosphere the Ceausescu regime was 
re-establishing after the relative ‘thaw’ of the 
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decade 1956-66.  In his autobiographical note, 
Mirodan wrote: 
 

The fact that I began to adopt themes 
directly connected to Judaism reflected, I 
think, my need for authenticity, that is of 
identifying with who I was.  Running away 
from one’s truth had always seemed to me 
grotesque and unsustainable, and came to 
feel increasing so.  In fact, what links my 
comic dramaturgy to my plays devoted to 
the Jewish question is precisely a refusal 
to simulate attitudes alien to one’s true 
self. 

And then, look at the worlds in which these plays 
take place: a mythical America and a just as 
mythical newspaper room, a fantasy Local 
Authority that looks after its citizens’ souls as well 
as their rubbish collections (if only….!), the Moon 
in The Mayor of the Moon and His Lover (Primarul 
lunii si iubita sa), a mythical city-state ‘not far from 
Andorra’.  The dramatic moDoes thedo this 
redoesal?  Place your action in another place, far 
away from daily realities: in doing so one can see 
clearer clearlyhrough an inversed eyeglass, the 
very reality you are trying to disguise. 
 
Mirodan’s views could be said to be just as much 
represented by his heroes as by the tough, 
uncompromising, cynical antagonists he 
introduces into his main plays:  the publisher 
Harrison in The Famous 702, Horatiu, the callous 
husband in The Department of Souls, Mayor 
Jeromsky in Special Contract.  I think that from the 
very start the success of his plays relied just as 
much (if not more) on these devils singing their 
best tunes as on the luminous performances of 
Radu Beligan or Marcela Rusu bringing to life their 
protagonists. 
 
Mirodan was an idealist, yes, but was neither 
sentimental nor naïve: he made it his business to 
see things as they were.  And precisely because he 
could be clear-eyed about the realities around him, 
he could also offer in his plays a possible 
alternative, albeit in the full knowledge that this 
alternative was unattainable.  The resulting drama 
swings, both thematically and stylistically, between 
outbursts of energy and depths of melancholy.  The 
critic Radu Popescu’s description of the defining 
features of Mirodan’s style perceptively captures 
this dualism: 

 
 
Mirodan’s style can be identified by its organic 
and lithe mixture of acid and bitterness, sharp 
irony and restrained feeling, flowing verve, and 
occasional lyricism. (România Liberă)   

 
This is whyy I think the label of ‘socialist realist’ is 
somewhat facile: the plays of Mirodan’s maturity, 
born out of these contradictions, do not portray a 
world in which all is perfect and perfectible, but 
one which leaves much to be desired, on the 
human as much as on the political planes.  This is 
indeed why none other than Nicolae Ceausescu, 
that well-known man of taste and culture, after 
attending a so-called ‘gala’ performance of one of 
Mirodan’s plays, addressed him with this grouchy 
verdict: ‘There is room for improvement’.  He and 
his cultural politruks sensed that this was no 
socialist realism according to the expected 
formula.  And this is why in the end, after Special 
Contract had been fully rehearsed at the Bulandra 
Theatre by and with the great Romanian 
actor/director Liviu Ciulei, the regime eventually 
denied it a public outing.  The play remains, in my 
view, one of Mirodan’s best: like his other 
accomplished plays, it offers a sharp critique of 
things as they are, but also a vision of things as 
they might be.  So, far from the cold hand of history 
consigning Mirodan’s work to oblivion, I was 
heartened to see that a few years ago The Director 
of the Department of Souls had re-entered the 
repertoire of the Bucharest Comedy Theatre, where 
it continues to be performed to this day to full 
houses.  There are people out there who still enjoy 
his work.  And I trust that Mirodan’s oeuvre as a 
whole is awaiting a grown-up critical re-
evaluation.  It deserves it. 
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Evenimentul  

''Să iubim în orice anotimp''  
la Hanul Moldovenesc din Canada 
 
O zi trecută fără a primi, dar mai cu seamă a dărui 
iubire este o  pierdere ireversibilă în scurta 
noastră călătorie prin această lume. Secunde,zile, 
ani și anotimpuri ne stau la dispoziție să putem 
oferi iubirea sinceră și nealterată celor dragi și nu 
numai. 

Am fost creeați din iubire și suntem iubiți 
necondiționat de Faurul Suprem,unica răsplată cu 
care putem să-i mulțumim pentru cadoul celest ar 
fi să trăim fiecare clipă prin porunca divină '' 
Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți " Prin iubirea 
față de aproapele tău arătăm iubire pentru 
Dumnezeu! Cât de profunde sunt cuvintele lui 
Dostoievski: "Dragostea îi face pe oameni să se 
simtă egali ". 

  După o iarnă lungă și grea,primăvara a 
intrat pe deplin în rolul său de a trezi natura la 
viață. Desigur fiecare anotimp are farmecul său 
oferind mereu șansa de a iubi pur, cu inima și 
sufletul. Verdele crud exuberant al primăverii ne 
umple inimile de voie bună, impregnându-ne 
întreaga ființă cu poftă de viață și iubire. 

  Parcurgem kilometri spre Hanul 
Moldovenesc captivați de  explozia de verde 
smarald într-o gamă vastă de nuanțe absolut 
superbe ce se etala prin parbrizul mașinii precum 
o pictură imensă, treziți fiind de GPS-ul care ne 
anunța că am ajuns la destinație. Parcurgem aleea 
ce urcă spre Han învăluit într-un nor de aburi, 
fiindcă ploaia s-a instalat confortabil după o 
săptămână superbă cu temperaturi  ce depășeau 
30 de grade iar asfaltul încins se desfăta în rafalele 
de ploaie. Stropi imenși de ploaie picurau de pe 
frunzele copacilor seculari aidoma unor lacrimi 
divine  de fericire, foșnetul suav al codrului parcă 
șoptind un "Bine ați revenit" la Han. Zărim câteva 
mașini staționate discret la marginea parcării 
lăsând loc pentru musafirii ce urmau să sosească 
în curând, semn că pregătirile erau în toi.Gazdele 
noastre familia Martin Moraru: doamna Violeta și 
domnul Isidor doi oameni minunați,ne-au primit 
cu binecunoscuta ospitalitate și  căldura 
sufletească de care mereu dau dovadă.Previzibilul 
s-a confirmat,pregătirile erau în toi atât în 
bucătărie cât și în spațiul  restaurantului. După-
amiaza zilei de 15 mai 2022 a fost rezervată 
picturii, poeziei, lansărilor de carte și nu în ultimul 
rând cântecului și bunei dispoziții într-un loc de 
vis alături de oameni minunați. Mult așteptatul 
eveniment cu denumirea:" Să iubim în orice 
anotimp" titlul fiind sugerat de volumul de poezii 
''Iubește-mă în fiecare anotimp'' al autoarei 

MIHAELA CD,  urma să gazduiască şi lansarea 
cărţii  în cadrul acestui eveniment artistic. Dar vă 
invit să parcurgem împreună toate momentele 
desfășurării evenimentului.  

 Compus din două părți evenimentul 
cuprindea în prima parte o serie de activități 
cultural-artistice iar ce-a de-a doua parte fiind 
destinată în întregime cântecului,dansului și bunei 
dispoziții.  

  Prezentatoarea evenimentului distinsa  
doamnă Edviga Iordachi deja cunoscută pentru 
acest rol în cadrul  evenimentelor găzduite de 
editura Globart Universum și revista Poezii  
Pentru Sufletul Meu a rostit cuvântul de bun 
venit onoraților musafiri.Apoi  rând pe rând s-au 
perindat în fața microfonului personalități 
marcante ai comunității românești din 
Montreal.Gazda noastră d-na Violeta Martin 
Moraru proprietară a Hanului Moldovenesc cu 
emoție în glas, a făcut o prezentare generală  
volumului Iubește-mă în fiecare anotimp și a 
adresat invitaților cuvinte de mulțumiri iar pentru 
încheiere amfitrioana noastră a rezervat 
momentul unei surprize plăcute prin a enumera 
distinșii sponsori ai evenimentului și minunatele 
cadouri oferite de aceștia invitaților. Voi reveni 
asupra acestui gest nobil și voi enumera acești 
oameni inimoși împreună cu numele companiilor 
pe care le reprezintă. 

După acest moment absolut emoționant d-
na Edviga cu șarmul debordant și 
profesionalismul de care dă mereu dovadă a 
recitat poezia ''Scânteia din iubirea noastră'' a 
autoarei Mihaela CD iar apoi a invitat la microfon 
în aplauzele publicului, personalități din 
comunitatea românească și am să-i menționez în 
ordinea cronologică cu respectul cuvenit, pe 
fiecare în parte. 

Doamna Valeria Iancu a recitat cu emoție în 
glas poezia intitulată ''Iubește-mă în fiecare 
anotimp'', acest superb și vibrant titlu a fost 
dedicat întregului volum de poezii. 

Domnul Adrian Ardelean realizatorul 
emisiunii de radio ''Ora Românească'' și emisiunea 
de la radio Prodiaspora ''Ardelean Show''cu vechi 
statute în domeniul presei, în special ale celei 
vorbite, a făcut o prezentare generală  volumului 
de poezii, rostind şi câteva fragmente din recenzia 
domnului profesor Victor Manole, membru al Ligii 
Scriitorilor Români,membru al Asociației Poeților 
Mondiali, membru al World Poets Association, 
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domnia sa având  deosebita onoare de a recenza  
volumul Mihaelei CD. 

Volumul a fost încununat de succes prin 
prezența splendidelor picturi oferite de maestrul 
Mircea Rustiuc, pictor extrem de talentat care a 
mai colaborat în trecut cu Mihaela CD la realizarea 
unor volume de poezii.  

 La microfon a succedat doamna Ana Maria 
Surugiu jurnalist cu mulți ani de experiență atât în 
România cât și în Canada.Domnia sa a dat citire 
unui vast fragment din recenzia întitulată '' 
Desăvârșirea prin iubire''scrisă de  doamna 
profesor Aurelia Rînjea membru al World Poets 
Association România şi din ''Cuvântul de inceput'' 
intitulat ''Tărâmul iubirii'' al distinsei scriitoare 
Aurelia Oancă,   membru al filialei băimărene a 
Asociaţiei Scriitorilor Români, membru al filialei 
Baia Mare a Ligii Scriitorilor Români,        membru 
al Clubului „Spinul” al epigramiştilor din Baia 
Mare 

 

 
 

  Doamna Ileana Anghel Meșter, poetă și o 
foarte talentată pictoriță realizând minunate 
icoane pe sticlă, a recitat cu mult har și emoție în 
glas poezia intitulată,'' Pe strada ta'' din volumul 
''Iubește-mă în fiecare anotimp'' al autoarei 
MIHAELA CD, urmată de aprecieri personale cu 
referire la arta picturii, privind exponatele pictate 
in acrylic  pe pânză şi lemn ale artistei   Mihaela 
CD. 

În calitate de editor al volumului de poezii 
de dragoste''Iubește-mă în fiecare anotimp'' am 
avut onoarea  să prezint celor prezenți amănunte 
privind unele aspecte de editare și 
conținut,precum şi câteva fragmente din criticile 
literare scrise  despre această  minunată carte de 
poezii,  având totodată deosebita plăcere să ofer 
oaspeților  şi o surpriză inedită ce văzuse lumina 
tiparului foarte recent şi anume:cartea GENESIS, o 
remarcabilă colecție de 40 de interviuri realizate 
de subsemnatul cu personalități marcante care 

lasă amprente scriitoricești incontestabile asupra 
literaturii române contemporane. 

În aplauzele generoase al onoratului public 
am invitat-o alături de mine pe Mihaela CD având 
deosebita plăcere de a-i oferi un splendid buchet 
de flori exprimându-mi astfel admirația și 
susținerea privind întreaga ei activitate artistică. 

Drept recunoștință Mihaela CD a recitat 
impecabil și cu mult patos minunata poezie 
''Adoră-mă și-atât''.Copleșită de emoții în 
încheiere a adresat calde și cordiale mulțumiri 
tuturor celor prezenți în sală, fiind aplaudată 
îndelung și frenetic la scenă deschisă. 

A urmat sesiunea de poze, au fost oferite 
autografe doritorilor pe cele două volume lansate, 
s-au ciocnit pahare de șampanie și s-au rostit 
felicitări și urări din suflet pentru suflet. 

  Varietatea preparatelor culinare deosebit 
de apetisante și bogăția platourilor servite cu un 
profesionalism desăvârșit de gazdele noastre au 
fost pe deplin savurate,udate din belșug de 
renumitele vinuri moldovenești cu arome rafinate, 
un deliciu greu de refuzat papilelor gustative.    

Responsabili cu buna dispoziție au fost 
desemnați doi artiști minunați, doamna Olga 
Tudos și domnul Andrei Ciorba, interpreți extrem 
de talentați, dând dovadă de mult  profesionalism, 
cu un repertoriu vast, variat și atent adaptat. Vă 
mărturisesc că a fost dificil să stai la masă, ringul 
de dans abundând de dansatori pe superbele 
șlagăre,slow-uri sau înfocatele hore într-o deplină 
atmosferă de veselie și voie bună. 

 

 
Mihaela CD, Terrestrial Aglomeration 
 

Adresăm de asemenea alese mulțumiri 
generoșilor sponsori, în persoanele celor doi 
oameni minunați iubitori de artă și frumos d-na 
Cristina și d-nul Dumitru Tentiuc din partea EURO 
PORTES compania domniilor lor producând uși de 
înaltă calitate și  desigur ELIXIR, centru de 
înfrumusețare situat în Laval oferind tuturor 
doamnelor și domnișoarelor aflate în sală câte o 
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sedință de înfrumusețare facială constând în 
îngrijire de purificare și hidratare a tenului. 

Cu profunde regrete că finalul 
evenimentului se apropia cu pași repezi, cei doi 
interpreți au anunțat ultima melodie, consolându-
ne cu vorba din bătrâni '' Ce e frumos trece 
repede'' însă, bucuroși pe deplin de faptul că, 
frumoasa  comunitate se poate mândri cu oameni 
talentați și devotați, ce ne aduc o incontestabilă 
cinste. 

 Iubitorii de artă pot să-și delecteze privirile 
făcând o vizită la Hanul Moldovenesc deoarece 
minunatele picturi care fac parte din expoziția 
''Descoperă-mi sufletul'' a artistei MIHAELA CD 
sunt în continuare expuse pe pereții Hanului 

Moldovenesc iar cu ocazia aceasta puteți degusta 
din delicioasele   preparate culinare oferite într-o 
bogată varietate la han. 

La ceas târziu în noapte, abundând de 
satisfacția ce se citea pe fețele noastre, ne-am 
îmbrățișat călduros cu gazdele  rostind un ''la 
revedere'' cât mai curând ,apoi rulând pe aleea 
hanului am virat pe șoseaua ce ducea spre 
Montreal. Pădurea era adormită, doar o lună plină 
superbă, ce se sprijinea de vârful brazilor precum 
un imens decor de Crăciun veghea liniștea pădurii 
de cleștar. În fasciculul farului, stropii mari de 
ploaie de pe frunzișul copacilor, semănau cu un 
imens văl diamantat ce la crăpatul zorilor va 
dezveli fața miresei din pădurea adormită. 

 
 

O seară magnifică lansarea cărții   

Prin ochii mei  
de Mihaela CD  la Domeniul Român -Canada 

 
Așa cum datina creștină ne invață că orice prunc 
sosit pe această lume trebuie să fie botezat, tot așa  
al optulea copil de suflet al autoarei cartea de 
proza ''Prin ochii mei''  a avut parte de un superb 
'' botez '' fiind lansată pe data de 4 iunie 2022  în 
cadrul evenimentului intitulat foarte sugestiv  '' Să 
dansăm pe valul libertății '' .Domeniul Roman 
din localitatea Berthierville  care reprezinta 
''colțul nostru de rai românesc'' locul de intalnire 
al romanilor  din zona Montrealului,  a găzduit 
evenimentul mult așteptat.  

Sala  restaurantului a fost pregatita de 
sarbatoare iar bunatatile apetisante pregatite  in 
bucatarie asteptau  sa  fie asezate pe mese. 

Distinșii oaspeți au onorat invitația la acest 
eveniment deosebit sosind din diverse colturi ale 
provinciei Quebec si nu numai  caci  ne-au  
incantat cu  prezența la eveniment  si două familii 
sosite din îndepărtatul Moncton oraș situat în  
provincia New Brunswick la o distanță 
aproximativă de 700 de km. 

Musafirii au fost intampinati la intrare de 
insasi autoarea cartii Mihaela CD  ciocnind cate o 
cupa de sampanie si inmanandu-le diecaruia cate 
o carte Prin ochii mei. 

 Vă invit  să parcurgem împreună momentele 
memorabile ale serii.  Cuvantul de bun  venit a fost   
adresat  de  distinsa  doamna Edviga Iordachi deja 
cunoscută pentru rolul de prezentatoare în cadrul 
evenimentelor organizate de revista Poezii pentru 
sufletul meu, editura Globart Universum și de 
Universum VIP studios. 

Programul  serii a fost  alcătuit din două 
părți,prima dedicată lansării de carte si a doua 
parte  dedicata muzicii  si dansului  

In prima parte a programului  luarile  de 
cuvant au fost intercalate cu  momente artistice de 
muzica si poezie.  

Primul val de aprecieri și aplauze pe deplin 
meritate au revenit doamnei Elena Grădinaru 
după recitarea impecabila a poeziei, ''Iubiți-vă voi 
oameni''  poezie   apartinand  autoarei Mihaela CD  
ce va face parte din volumul  ''La casa de nebuni'' 

 La doar câteva minute după acest frumos 
moment poetic, virtuosul Marius Băețică ne-a 
răsfațat auzul ș ne-ai încântat inimile cu superba  
melodie ''ADAGIO'' .Ovațiile și aplauze freneticele 
au urmat imediat ce arcușul viorii s-a oprit să mai 
mângâie strunele minunatei sale viori de un negru  
de abanos decorata cu diamante sclipitoare. 

Sarmanta doamnă Edviga Iordachi revenind la 
microfon a vorbit  publicului  despre  activitatea 
literară  a Mihaelei CD incluzând participarea la 
diverse festivaluri si  concursuri literare 
enumerand doar cateva  dintre  medaliile și 
diplomele obținute  

Renumitul și talentatul cântăreț George 
Șomle a fost primit de public în aplauze 
îndelungate, prima melodie a serii fiind un 
cunoscut șlagăr al anilor 80' din repertoriul 
românesc. 

A succedat la microfon doamna Ana Maria 
Surugiu jurnalistă de excepție cu peste 40 de ani 
de  activitate  atat  in Romania cat si in Canada . 
Domnia sa a făcut referire la recenzia scrisă de 
doamna profesor Aurelia  Rînjea  cartii  Prin ochii 
mei. 

Indrăgita artistă Cătălina Mirică ne-a încântat 
cu o melodie superbă intitulată '' Nouras'' 
interpretata cu mult profesionalism  si 
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demonstrând încă odată calitatile sale vocale si  
faptul că muzica ocupă un loc extrem de important 
în viața ei.  

După binemeritatele aplauze pe scenă a fost 
invitată doamna Ileana Anghel Meșter o talentată 
pictoriță cu o colecție impresionantă de icoane pe 
sticlă dar și o poetă cu mult har. Domnia sa s-a 
prezentat publicului  ca si o moață  neaoșă din 
Abrud, mândra de originea sa. 

Doamna Meșter a citit recenzia distinsului 
domn profesor Victor Manole cuprinsă în finalul  
cartii  Prin ochii mei. 

După doamna Ileana Anghel Meșter, locul pe 
scenă i-a revenit îndrăgitei  cântărețe doamna 
Paula Alecu o artistă ce nu mai are nevoie de nicio 
prezentare, domnia sa fiind foarte populară în 
rândul românilor canadieni și nu numai fiind 
mereu prezentă în mijlocul comunității la diverse 
evenimente culturale.Cu un timbru vocal plăcut și 
energic stăpânește cu mult profesionalism un 
spectru larg de genuri muzicale cu care încântă 
publicul ori de câte ori se află pe scenă.De această 
dată ne-a cântat și încântat cu superba melodie 
''Acasă-i România''. 

În calitate de editor al volumului '' Prin ochii 
mei '' am dorit să mă adresez celor prezenți 
pentru o scurtă prezentare de ansamblu a cărții 
Prin ochii mei punând accent pe recenzia scrisă 
de doamna profesor Violeta Bobocea. 

Înainte de a părăsi scena am invitat-o în  
aplauzele celor prezenți, pe autoarea superbei 
carti, scriitoarea  Mihaela CD adresându-i cele mai 
calde și sincere felicitări pentru păstrarea 
verticalității si a simțului civic cu care a apărat 
dreptul la libertate,pentru demnitatea și tăria de 
caracter de a expune versiunea nealterată a 
realității pe care o trăim și o experimentăm în 
viața cotidiană.  

In semn  de apreciere  si mulțumire pentru 
implicarea atât de activa în apărarea valorilor 
sănătoase, într-o societate tot mai confuză și 
zdruncinată i-am oferit Mihaelei CD  un superb 
buchet de flori de un rosu aprins, inflacarat! 

Cu acest moment festiv s-a încheiat prima 
parte a serii, iar după o scurtă pauză în care s-au 
făcut fotografii și Mihaela a acordat autografe 
doritorilor   a urmat un alt moment  minunat  si 
solemn ,în care tortul  purtand  imaginea  cartii a 
fost adus într-o ploaie de steluțe iar spațiul 
restaurantului a răsunat de minunatul ''La mulți 
ani''Sa traiti o mie de ani''  a lui Radu Ile. 

Artista Cătălina Mirica aflată la microfon a 
plusat momentul cu tradiționalul La mulți ani 
sprijinită cu ardoare de întreaga sală.În clinchetul 
paharelor de șampanie dar mai cu seamă într-o 
atmosferă ce radia o energie extrem de pozitivă  s-
au exprimat felicitări,urări de bine și la cât mai 
numeroase volume în viitor. 

O surpriză muzicală deosebit de savurată a 
fost melodia pe versurile Mihaelei CD la care ea 
însăși a compus în întregime linia melodică 
''Românii din lumea mare''cântată cu mult 
entuziasm de Cătălina Mirică pe superbele 
acorduri de acordeon ale maestrului Marius 
Băețică iar în câteva clipe s-a încins  o horă de 
proporții,  ce s-a extins pe toată suprafața 
restaurantului,clipe unice trăite cu intensitate și 
rezonanță. 

Cântec, dans și voie bună sunt cuvintele cheie 
ce vor descrie a doua parte a evenimentului! Cei 
cinci artiști prezenți Cătălina Mirică, Paula 
Alecu,George Șomle,Marius Băețică și Vasilică 
Cojocaru  n-au precupețit nici un efort pentru a 
crea și oferi  invitatilor un spectacol de zile mari 
presărat fiind de o bogată varietate de melodii 
dansante și de pahar. În tot acest timp gazdele 
noastre au servit un meniu bogat si gustos ce a 
cuprins  un aperitiv traditional romanesc  garnisit 
după gustul și tradiția românească  cu salata de 
boeuf si salata de vinete,  urmat de un platou 
principal cald  alcătuit din diverse fripturi  
aromate, cartofi  si salata , ce au fost udate apoi  cu 
o Fetească Neagră sau o Grasă de Cotnari. Nu au 
lipsit nici delicioșii mititei din meniu spre 
răsfățarea papilelor gustative.Tortul festiv a fost și 
el servit alături de un pahar de șampanie. 

Ringul de dans a fost solicitat la capacitate 
maximă pe toată durata  evenimentului , șlagărele 
și hiturile în vogă au făcut deliciul dansatorilor.La 
ceas târziu în noapte,când energia și entuziasmul 
au cedat în fața oboselii dar pe deplin satisfăcuți 
de reușita evenimentului am urat gazdelor o 
noapte liniștită urandu-ne  la revedere pe curând!  

În liniștea calmă  ce învăluia pădurea de arțari 
canadieni doar goarna unui vapor de pe bătrânul 
fluviu St Laurent aflat in apropiere  a spintecat 
tăcerea nopții pentru o clipă, timp în care noi  ne 
îndreptam  spre șoseaua principală ce duce spre 
uriașa metropolă care nu doarme niciodată.  Iar 
după mai bine de 40 de minute de condus in 
noapte , se zăreau în zare milioanele de licurici ce 
iluminau  splendidul Montreal. 

 Adresez infinite mulțumiri tuturor celor care 
au făcut ca acest minunat eveniment de mare 
ținută să aibă loc și invit cu această ocazie pe toți 
acei oameni minunați care iubesc arta,frumosul și 
în general tot ce este aproape de sufletul și 
tradițiile sfinte românești să participe ori de câte 
ori au ocazia la diverse evenimente culturale din 
frumoasa noastră comunitate, pentru că  prin 
unitate și interacțiune vom păstra tot ce este mai 
pur și mai  frumos, tot ce înseamnă român și 
românesc!  

A consemnat,  
Johnny Ciatlos-Deak 

Senior Editor, Globart Universum Publishing House Canada 
membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți  din Romania 
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Gheorghe SCHWARTZ 
 
 
 
 
 
 
 

Amintiri dintr-o  
țară bananieră 
 

Moto: Avem trecut glorios și viitor de aur. 
 Doar prezentul ne lipsește mereu. 

  
ăcat că unii turiști cu bani preferă 
călătoriile lungi pentru a ajunge în locuri 
exotice, atunci când au în preajmă un oraș 

second hand gata oricând să ofere senzații tari. 
Surprizele se țin lanț. 

Pe străzile flancate de spații comerciale oferite 
pentru închiriat, mai tot omul se plimbă cu nasul în 
telefon și vorbind singur. Toată lumea are telefon, 
așa că în țara bananieră unde posibilitatea de a mai 
ciupi un ban de către băieții deștepți e la tot pasul, 
societățile de telefonie mobilă mai păcălesc pe cine 
pot. Mai ales pe pensionari. De ce? Pentru că pot. 

Așa că le oferă GRATUIT O CARTELĂ CADOU pe 
care n-o va folosi nimeni, dar pentru care bătrânul 
va plăti GRATUIT un abonament pentru cel puțin 
doi ani. Dar și mai amuzant este când clientul se 
pomenește cu un „abonament” fantomă, pentru 
care va mai plăti câțiva zeci de euro. 

Și cel mai amuzant este când clientul se revoltă. 
„Da, i se spune, ați fost păcălit, dar organele în 
drept sunt vigilente și oferă lung prilej de știri 
breking news despre Elodia, despre Dincă ori 
despre explozia mașinii lui Crișan.” Așa că rămâne 
cum am stabilit. 
În țara bananieră, în orașul sekend hand, ai tot 
timpul parte de senzații tari. Poftiți pe la noi! 
 
1. 
Multă lume își dorește un concediu cu senzații tari, 
imagini insolite și experiențe de neuitat. Întrucât 
ne aflăm într-o vară toridă, bântuiți de tot felul de 
pandemii pentru care se solicită teste și adeverințe 
la unele granițe, iar cursele aeriene ba circulă, ba 
întârzie, ba sunt anulate, riscurile pentru ratarea 

vacanței dorite sunt mari. De aceea, venind în 
întâmpinarea onoraților noștri cititori, le sugerăm 
un sejur în Orașul Second Hand, unde, fără să 
trebuiască să se topească într-un timp indefinit în 
aeroporturi ori în gări, le sunt oferite atât 
senzațiile tari, cât și imaginile insolite și 
experiențele de neuitat. Iar dacă simt nevoia să se 
enerveze sub soarele fiebinte, le oferim din partea 
casei și subiecte sigure de furie. În aeroportul din 
Orașul Second Hand deocamdată, de vreo 
cincisprezece ani, nu sunt curse, dar vor fi, la fel 
cum vom intra și în spațiul Schengen, după cum 
suntemasigurați de toți decidenții. Dar, pentru a vă 
despăgubi de lipsa enervărilor de la granițe, vă 
garantăm că veți avea parte de enervări All 
Inclusive de cea mai bună calitate. 

Dacă, după toate astea, nu v-am convins, 
decidenții noștri vă vor arăta cum se poate ce nu se 
poate și cum nu se poate ceea ce ar trebui să se 
poată. Așa că la plecare, veți fi perfect școliți cum 
se poate face praf totul în cel mai pur spirit legal.  

Amintirile din țara bananieră unde se află 
Orașul Second Hand vă vor urmări peste tot și 
expereințele trăite vă vor oripila gratuit și după ce 
vă veți depărta cu convingerea că întotdeauna se 
poate și mai rău. Și veți fi fericiți. 
 
 2.                                                                              
Vrând, nevrând, va trebui să întrerup periplul abia 
început prin Orașul Second Hand, pentru că 
întotdeauna autoritățile locale ne-o iau înainte cu 
noi și noi surprize. Așa că mă întorc la Teatrul 
Hirschl: după ce, alături de mii de arădeni, domnii 
Bâlcea, Cheșa, Faur și chiar și Bibarț au declarat 
ferm că Teatrul Vechi trebuie să fie recuperat drept 

P 
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reper al culturii naționale, după ce s-a inițiat și 
proiectul ca fosta clădire Marta să devină un 
muzeu al tehnicii, Teatrul Hirschl a trecut printr-
un labirint birocratic și a ajuns la un ONG maghiar. 
Și fiindcă lucrurile au luat-o razna, în compensație, 
clădirea Marta nu va mai deveni ceea ce s-a 
hotărât, ci un „hub cultural”. Pentru Teatrul Vechi, 
bietele autorități locale n-au găsit 200.000 de euro, 
restul investiției urmând să fie acoperit din fonduri 
europene, iar pentru iluzoriul centru cultural de pe 
calea Aurel Vlaicu s-au votat deja și fonduri pentru 
un personal care va deservi ceva ce încă nu există.  

Trebuie să fii mai tâmpit decât maimuța cu 
banana ca să nu-ți miroase de la o poștă ingineria 
cu imobilul monument istoric situat într-un loc 
numai bun pentru a fi înlocuit cu un bloc P+3, 
afacere „acoperită” cu un plan bine gândit în 
spiritul compensațiilor amăgitoare cu care am fost 
obișnuiți. Că mânăria este profundă o dovedește și 
faptul că personaje importante cu care am 
colaborat odată, când le-am cerut sfatul în 
problema celui mai vechi teatru de pe actuala hartă 
a României nu-mi mai răspund la telefon. Sau, cel 
mult, mi-au sugerat prietenește că „e mai bine să 
nu mă bag”! 

În Orașul Second Hand se distruge ceea ce 
(mai) există pentru a se finanța ceva ce doar se tot 
promite că va fi.  

 
P.S. Soarta Teatrului Hirschl încă nu este definitiv 
încheiată!  
 
 
 

 
3.                                                                              
Genială idee de a înlocui Teatrul Hirschl cu 
Clădirea Marta. Când s-a hotărât ca pe Calea Aurel 
Vlaicu să se facă un muzeu al tehnicii, arheologi din 
toată lumea și-au dorit să vină în Orașul Second 
Hand să dezgroape industria de pe acest sit 
extraordinar: Strungul, Vagoanele, Fabrica de 
zahăr, Fabrica de mobilă, fabricile textile, Fabrica 
de ceasuri, Fabrica de păpuși etc., etc, toate 
dispărute în doar câțiva ani. Dar când să înceapă 
săpăturile pe terenurile virane pentru a elucida 
cum s-a putut distruge o civilizație atât de repede, 
oficialii au considerat că e mai bine să nu deschidă 
cutia Pandorei și să transforme un „hub tehnic” 
într-un „hub cultural”. (În acest spirit, sugerăm ca 
teatrul să devină restaurant și filarmonica sediu de 
partid. Cinematografele din centru și așa au deja alt 
destin.) Pentru acest „hub cultural” a fost deja 
numit un regizor bun drept diriginte de șantier și 
s-au mai scos la concurs și alte posturi care vor fi 
finanțate într-un loc unde se vor desfășura 
activități culturale cine știe când. (Poate contabilii 
vor presta muncă de zidar, iar activiștii culturali 
vor fi tinichigii.) 

Teatrul Hirschl (pentru care nu s-au găsit 
200.000 de euro!) va fi încurajat să se dărâme 
glorios, iar pe locul lăsat liber se va ridica semeț 
blocul proiectat.   

Genială idee de a înlocui Teatrul Hirschl cu 
Clădirea Marta. Felicitări domnilor Bibarț, Cheșa, 
Faur, Bâlcea și cel ce hotărăște de fapt. Precum și 
consilierii liberali care au împiedicat proiectul 
Teatrul Vechi 

. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

 
Cu cine-aș mai putea să mai visez?,  
           se întreba poetul hălăduind pe stradă, 
părăsit de viață și de lumea toată,  
când ea sub coaja'i împiedicatu-s'a de miez. 
 
 
 

 

Fotonul rătăcit în Adevăr 
 

 
 
Hălăduind eon mă simt 
                                 lumină nevăzută, 
aici, unde în beznă toți 
                                  se cred fotoni. 
Care'n lumină'i adevărul, Doamne? 
De ce e ceru'n zdrențe  
                           o pânză prost cusută 
și unde chiar și regii 
                           și nebunii sunt pioni? 
 
Se-adună'n întuneric  
                                  mânjite curcubee; 
sublime incantații în focul mării 
                                   corbul cântă. 
Care'n lumină'i adevărul, Doamne? 
De ce zburlită'i noaptea  
                             nemaiștiind ea ce e? 
Ci eu, hălăduind, sărut 
                                     lumina sfântă. 

 
Brașov. 14 mai 2022 

 
 



630 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

Marius COSTACHE 
 
 
 
 
 

Blestemul 
Izvorului 
 

[1] Hassan 

Învremuri de multapuse, cândciocoiișispurcaţii 
Stăpâneau patria mamăpestefelşifel de naţii, 
IarharaciulcătrePoartălăsaţaramultpreaseacă 
Lăsaoamenii pe-afară, fărăpâine, fărăapă, 
ÎnValahiastrăbunărăsăreau din locurisfinte, 
Cete-cete de războinici, să-iînveţe pe răiminte. 
 
Şizburau ca prinpoveste, ideal de libertate, 
Toţi, bărbaţi de viţărară, erautoţiflăcăi din sate, 
Zburauneopriţi cu caii, mergeaucătrenedreptate, 
Umpleaumândrii tot pământul de eroicelefapte. 
Din Olteniamuntoasă, de la Oltsi Severin, 
Vin haiduciitoţiîngoană! Păzeavoiboieri, că vin! 
 
Unulmaiviteaz ca altul, se întrecînvitejie, 
Mândrii sunt de-aceastăţară, ei sunt haiduci pe vecie! 
Căcihaiduculmai cu seamăvreapotecaşi nu drumul, 
Şi-are-un unicţel cu turcii; să le vâre-n gurăpumnul. 
Că sunt răibătu-i-arsoarta, cotropesc de multţinutul, 
De la Dunare la Mare, până un' se varsăPrutul. 
 
Iar Hassan e 'ălmaiaprigpestetoatăţara, toată 
El vine de iaharaciullegiuitspre 'naltaPoartă. 
 
Însă Vlaicu-istăîncoastă, de un an îlurmăreşte, 
Îisuflăaspruînceafă; turculstă, se perpeleşte, 
Strigă, pune la răspântiişi-anunţărăscumpărare, 
Pentru-acelace-ivapunetoţihaiducii la picioare. 
Mai cu seamă-l vrea pe Vlaicu...au eidoi o socoteală, 
L-arlovi, bătut cu biciul, l-artârî pe tot prinsmoală. 
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Hassan are-n palmăsemnulunde-a-nfipt Vlaicu pumnalul, 
Şi-a jurat pe-a luicredinţă, a jurat pe tot Coranul, 
S-a rugat la toţiprofeţii, a strigat "Allah Ekber!" 
Căvapedepsihaiducul, pe acestghiaur rebel. 
Şi de multaşteaptăclipasă-ntâlneascăiarvalahul, 
Să se luptevitejeşteşisăîidoboare capul. 
Se frământătoatănoaptea, îlviseazăşitresare 
Vlaicu îirâdeaînfaţă; Turcul: - Asta-iprovocare! 
Se foieşte, cheamăslugaşiîiurlăcăvreagrabnic 
Săîipregăteascămurgul, că se duce la ispravnic! 
Şiînnoapte-aleargăturcul pe pământulce-l blesteamă, 
Şiîlsimteşigoneşte...însănu  bagă de seamă... 
 
-Ce-i Hassan cu tine iară? Parcăte-am făcutzapciu!? 
Umbliicreangatoatănoaptea...eşti un prost! Şi-un cusurgiu! 
Ce vrei de la mine-acuma...nu ţi-am dat tot ce-ţidoreşte 
Inimanecumpătată, şicetrupulîţipofteşte? 
 
- Mi-ai dat, doamne, iertăciune, da’ nu vin ca sătesupăr 
Căcimăchinuie o taină,...şisufărmărite, sufăr! 
 
-Zi-i Hassan că nu am vreme, cuvântează, hai o dată! 
ŞisăplecidupăRusaliisăstrângibirullaolaltă... 
Că de nu tezvârlîngroapă, temănânceşobolanii 
Turcaletulenetrebnic....mi-ai mâncatanii, toţianii! 
Zicică ai o tainăvechecete-ncearcă pe ascuns... 
Hmm...halal zapciu, baiete! Fie, spunece-ai de spus. 
 
-Deşi n-a fostînvoiala, Selim mi-a adus de ştire, 
CăSultanulPreamăritulvreacopiipentruoştire, 
Să-nzestreascăiararmata...e maiaprigdecât pare, 
Strângepeste tot copiişi-iurcă pe toţiîn care. 
Rog pe lângăbir, stăpâne, porunceşte-mi, dăporuncă 
Săstrângtoţicopii-ndată....şi fug precum o nălucă! 
 
-Ce-ai înnebunit, Hassane? Mă-ndemni la nelegiuire 
Să-mi pun iarîn cap poporul, căvreaSultanulostire?! 
Săprimescfirman cu stemăşiapoivomsta de vorbă 
Nu strângrepedecopiiicămănâncă Selim ciorbă. 
 
-Cum doreşti, măriteDoamne, da’ nu zic pe toţiodată.... 
Măcar o caruţă-acolo, săducem la 'naltaPoartă. 
Ştiuşi-un loc prea bun, stăpâne, cu copiivoinici, toitani 
Ţi-oi aducezece, doişpe, săduciplocon la Sultan. 
 
-Bine, fie măiHassane, dar ai grijă, veziceiese 
Să nu-mi puinorodu-n spate căte-omor ca pe o viespe! 
 
Şiplecă Hassan zapciulbucuroscă-i merge bine: 
"-Hai, Vlăicuţule, haiduce...vedempână un' te-o ţine..." 
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[2] Izvorul 

 
Turculzburăplin de viaţăşi-adunăoameniiiute, 
Şi le împărţiporuncă, săplecedupă cornute 
Săadune de prin sate ce a strâns omul de-o viaţă, 
De nu, viaţa lor atârnă de un singur fir de aţă. 
-S-aduceţifărăzăbavă tot birul la stapânire 
Nu uitaţică io-s zapciul, eu am împuternicire!  
 
Îşiluă cu el o seamă de flăcăitoţi ca o floare, 
Răi la sufletşi la vorbă, curcituri de prinfanare, 
Însăarătoşi ca zeii, albi la faţăşi la sânge, 
Spâni la vorbăşi la sufletce din ochite pot străpunge. 
Şiplecă cu eispremunte, încătune cu izvoare, 
Sărăpeascăpământenii de feciorişi de fecioare. 
 
S-a făcutşi de Rusalii, şi-a'nceputsăstrângăbanii 
Oamenii sunt puşi la caznecă nu vorsădeasărmanii, 
N-au nicidupăcebeaapă, sunt săracişi n-au de unde 
Unde nu-i, zapciiţăriiîilasăfără cornute, 
Şirămânsărmanii-n tinăşiblesteamă pe toţirăii 
Să li se usuceglasul! S-ajungă-n foculvăpăii. 
 
A-nvăţat Hassan al nostru de cândeste'ălmai mare, 
CăValahia de seacă, nu-ivre-un chin, vre-o supărare, 
Că de-o vrea de birizvorulsă se-nchidăşisăsece, 
Sapiadâncinimaţăriişidescoperialtezece. 
 
Dar durereaceamaiaspră e ştiutcă-i ca veninul, 
Să-ţiiatotul nu-inimica; darsă nu îţiiacopilul! 
Asta-ifaptăpedepsităprincazneşichinurigrele, 
Dumnezeu e sus şivede, tot le ştieşi le cerne. 
Dar Hassan răufăcătorul nu se teme de pedepse 
E câinosşirău ca fiara, are sufletul de viespe. 
 
A trecut o săptămână, ţaraesteiarprădată, 
De ciocoişiboierime; nu se termina o dată! 
Vitele sunt duse-n lanţuri la târguri a fi vândute, 
Oile la felşiele, galbeniicurgsute-sute, 
ÎţilucescînochiHassanedarlipseşte-o-înfăptuire 
N-ai furatîncătoţiprunciisaîiduci la stăpânire... 
 
El, a plănuitcuminte, vreasăîlademenească,  
Pe haiducînlocuristrimte, să-l doboare, să-l pălească, 
Mai ştiacă Vlaicu urlă de atingiodraslaţării, 
Şi ca de nu face asta, haiducu-l  va da uitării. 
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Căromânultoateiartă, e-ndreptatsprecumpătare, 
Dar Hassan nu-i ca valahul; tot cevrea-i o răzbunare! 
Purtarăzboi cu haiducii de cand el era zapciul, 
Şivoia cu dinadinsulsă-l prindăgrabnic pe "fiul", 
Pe Vlaicu neînfricatul care nu-imaidăscăpare, 
Să-l muncească cu fierroşuşisă-l pună pe frigare. 
 
AstfeltriumfaHassanulşigoneaprintrecătune 
Alergasăiacopiiidintr-un sat uitat de lume.  
 
* 
 
Auzisecă sub munte, într-un loc lăsat de cuget, 
E-un cătunvechi de cânddaciisemănaufulgerşitunet. 
Căacolo-ar fi izvorul care varsăapă vie, 
De unde se trageVlaicul cu haiduciitoţi o mie. 
Se temeaturculoleacă; poticnind, priviînzare, 
Satulfarmec de sub munte se vedeaîndepărtare... 
 
Răsărea de dupădealuri, era totul ca din vise; 
Păreacă e o splendoare: Rai cu porţiledeschise! 
Şi cu câtveneaspre sine, era parcă din cleştare,  
Era fără de păcate, un izvor de cumpătare. 
 
Acum a ştiutpăgânulcă l-a îndemnatProfetul, 
În loc bun de furatprunciipentru-a naștezaiafetul, 
Si-a intrat precum un regeîncătunul de poveste 
Cum nu e altul pe lume; altul pe Pamânt nu este. 
 
Pune  să se-aleagă-n grabătoţicopiiipui de lespezi, 
Toţi care eraumaizdraveni, maiînforţăşimairepezi 
Şivăzând, urlaumoşnenii, se zbăteau, loveau cu sete 
Înhienelepăgânecefuraubaieţisi fete... 
Hassan râdea-n colţulguriişiscuipapamântulmoale 
Se uitaprivindhazardul, numărapruncii din care, 
Mameleplângeaudistruse, se zbăteau, făceaumătănii, 
Era totul un dezastru! Eraupedepselevremii... 
Se ştiaufărăputere, se rupeasufletu-n două, 
Unulrămânea cu ele; celălalt... pe drumurinouă. 
Se repedtaţii la suliţisăstrapunganecuratul,  
Bătrâniişiei la săbii; înzadar, le cade capul. 
Totu-igroază, deznădejde, e durere, şi e mare 
Hassan e cu mulţumire; dardeodata? Brusctresare 
Se apropie de carul cu copiiistranşi cu arcul, 
Şizăreşteprintrefeţeuna de-un seamăn cu Vlaicul. 
Atunci face plecăciune, sistrigă: "Allah e mare!” 
Se apropieşispune: -Eşti al meu, copilmurdare... 
Îilucescochii a trăsnet, toţi se dausa se ferească, 
Că e fericitHassanul c-a spart piatrahaiducească, 
Dar copilulstăşitace, are-n elnumaiscânteie, 
De-araveaaici pe Vlaicu, ar fi a scăpăriicheie. 
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Şirâzândcă are-n pază frate de alluiduşman 
Pregăteşte de plecare, slăvind pe 'naltul Sultan. 
 
Şiporniagaleturcul, plin de elșifericire, 
Pusecoada pe spinareșiplecăsprestăpânire... 
Luă cu elcopii de seama, lăsândfocşi-ndurerare, 
Dar izvorul de sub munte nu-iva da curânduitare. 
 
 

[3] Lupta 

 
Şimergea Hassan zapciulprintărâmul de poveste, 
Cum nu e altul pe lume, altul pe pământ nu este, 
Cu spahiiirăi ca fiara, albi la faţăşi la sânge, 
Spâni la vorbăşi la sufletce din ochite pot străpunge.  
Toţihaini precum hiena, 'dulmecautotul din pripă 
Călcaubinişorpământulşipăşeaumânaţi de frică.  
 
Şi de cum mergeau 'naintefrica le intra înoase... 
De intrauadâncprincodrurivedeaurămăşiţi de coaste, 
Şilângă o coastăalbă un turban cu semilună 
Mai încolo-o spadăroşă, un pumnal, un cap...omână... 
Se opriuimitconvoiul, caiinechezau a spaimă, 
Se simţea un aertulbur de răcoareşi de teamă. 
 
Priveaturcul pus pe gândurifoşnetul de prinfrunzare, 
Toţităceauuimiţinăucii, se simţeau ca-n închisoare 
Făcusemnsăiasăiute ca sunt semne de năpaste, 
Cu zgomotşi-mpotrivireporneauhoţiiprintrecoaste. 
Însă, pruncii din căruţe o dădurăîntr-un cântec, 
De-l ştiau de cândpământul, îlştiauîncă din pântec, 
Şiuşorvărsaumicuţiimelodii de tremurdacic,  
De se 'spăimântaupăgânii, presimţeaumomentul tragic 
La auz de glascuminterăsăreau din codriicerbii 
Se trezeatotul la viaţă! De la cer la firulierbii! 
Ei nu conteneausăcânte, turculîiforţasătacă! 
Corbul, croncăneabătrânul, privindtotul de pe-o cracă 
Hassan rabdăşi conduce, departezărindlumină: 
-Allah, măritestăpâne, oarecând se maitermină... 
 
Şimergeau, mergeaupăgânii, cu copiitoţiîn care, 
Hassan murmura din buzelui Allah o închinare, 
Se mailinişteapământul, codrulrămâneaînurmă, 
Totul se făceatăcere; se-auddoartălăngi de turmă... 
Şiieşeaturcul din codru 'naintândcătrepâraie, 
Şilăsapădurea-n urmă; soarele, ardea a ploaie. 
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Şisfăr'mând sub copite tot tărâmul de poveste, 
Cum nu e altul pe lume, altul pe pământ nu este, 
Începeasăameţească, se usca de toropeală, 
Era aspru pus la caznepentru-a luiînfăptuială... 
Acumtotul se-'nfierbântă, auderopot de hoarde, 
Strângehăţulşidăpinteni; parcăzboarăcătremoarte!  
Se oprescnăucispahiişiprivescîndepărtare 
Satulfarmec de sub munteîncă se vedeaînzare. 
 
Se-ntoarceturcul din fugăşistrigă la ajutoare 
Că nu-s hoarde; sunt haiducii! Vin cu toţişi nu-iscăpare! 
Vin năvalăşi sunt sute, vin din spate şi din dreapta, 
Din pădure, din prin sate, de-undeizvorăşteapa, 
Hassan  eprins ca-ntr-un cleşte, se zbateşi n-are stare, 
Să se-aventure la luptă nu-iacumvre-o bucurare. 
 
S-a făcutroatăînjuru-i pe malul de apă dulce, 
Din haiducirăsare Vlaicu şismeritîşi face cruce, 
Ieşi un pas înainteşistrigă cu glas de bucium: 
-Dăfrâu liber, necurate, pruncilor, de nu tescutur! 
Mi-ai călcatţara-n copite, ai pus oamenii la chinuri, 
Eram cu toții pe dealuri, dărâmamzapcii cu tunuri, 
Mi-a şoptit o boareaspră c-ai călcatizvorul dulce 
Ş-apoieu nu îţiiertasta; ţi-oi da moarteaşite-oi duce! 
 
Dar Hassan agil din fire, învăţat cu pământenii, 
Ştiacă Vlaicu haiducul n-are astfel de vedenii 
Profitândbunăvoinţa, salută, plecândspre care 
Se făcucă le dădrumul... spre-a lui Vlaicu-nseninare 
Îimergeapreaiutemintea, gândea tot cu de-amănuntul 
Se opri, măsurăpruncii, sloboziîndatăscutul, 
Însăiute-ntinsebraţulşiîlinşfăcă pe Marcu 
Pe copilul de sub munte, frate de sânge cu Vlaicu: 
 
- Sărinenicule, şi-ajută! Căvreaturculsămătaie! 
- Vlaicule, ghiaurspurcate, uite-ţifratele, potaie! 
 
Atuncitresărivalahul, i se umplusepocalul, 
Turcaletulcel malefic înfipseînMarcupumnalul... 
I se-ntunecasemintea, vedea-n faţădoarvăpaie, 
Cugetulrepeta scena, vedeaturcul cum îltaie! 
 
-Ah! S-a ruptsufletu-n mine, ce-ai facut, Hassan spurcate! 
Ce-ai facutnelegiute! Ce ai făcut, necurate! 
Înzadarurlahaiducul pe copilulsă se scoale,  
Imploracerulşiduhul, sărutapământulmoale, 
Simţeafocprinmădulare, avea-n sufletnumaitunet, 
Înzadarplangeasărmanul; Marcu de acum e cuget... 
Se uita Hassan înpalmăşivedeasemnullui Vlaicu,  
Fericit, rânjea ca fiara, şigreşi: întoarse capul, 
Credea c-a răpushaiduculfăcândcrimăşipăcate, 
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Dar românul, pân-aicea...! Totul, însăpân' la moarte! 
Iarăcând Hassan zapciulvrusăurceşisăfugă,  
Auzistrigând: -HASSANE!!! Undepleci, pui de năpârcă! 
 
Şi-n tăcereaabsolutăprefăcutăîncoşmar 
Mi-l smuci precum o fiarăşi-l dădujos de pe cal, 
I se năpustiasupra, îllovirece, cu sete, 
Şi se pusefărăveste de-un război pe îndelete, 
Se tăiauturcii, valahii, se roşeaiarba sub cizme, 
Era totulnumaivaiet; eraustropi de cataclisme! 
Copiiiplângeausărmanii, la vedereanegreilupte, 
Pe ceruri se-adunauulii, se-adunauşizecişisute 
Şicadeauînsprepământuri, veneaupajure-n picaj, 
Agăţau de trupuriturcii, dădeauvlahuluicuraj! 
Din codruriveneauşilupii, săînhaţeturcaleţii, 
Pe munterăsunauurşii, din păduriieşeaumistreţii, 
Dupăeiveneauşizimbriisăasiste la spectacol, 
Luptauvalahiisărmanii, şiluptau ca prinmiracol! 
Dupăceasuri lungi de spade, iataganeşipistoale 
Nu era unul pe iarbăsăsteazdravănînpicioare! 
Erauzăpăciţitâlharii, fugeau de mâncaupământul,  
Erauurlete de spaimă, era chin cu amănuntul 
Haiduceiiceimaizdraveni, de-şitârauprinbălţirăniţii, 
S-apucausasapeşanţuri, săîngroapeprăpădiţii... 
De aici luau copiiisăîiducăiar sub munte 
Şiînurma lor prăpădul...multelacrimi...foartemulte. 

 

[4] Blestemul 
 

"Că e blestematpamântul, românesc, de cândursita 
L-a 'şezatsastea de veghe cand la stânga, când la dreapta, 
Au aflat-o toţiduşmanii, de la Osmani la Maghiari 
De la Atilla Barbarul, de la hunipân' la tătari. 
Are-n elacestpământu, au ce au şieiromânii, 
Are sufletşirăsunet; n-au stăpâni: ei sunt stăpânii! 
Când se 'nalţă sus pe cresteşiprivescîndepărtări 
Simtcă pot cuprindecerulşi-încaşaptezeci de mări! 
Sunt preamândrii, că de vremuri, neclintiţiîncaleavremii 
Fost-au Iancu, Brâncoveanu,  ŢepeşVodăşiJienii 
Şicăîncă de prinveacuriîiveghează-n cumpătare, 
Mircea, BasarabÎntâiul, Mihai şiŞtefancel Mare. 
Şimai au aceştiromâniilocuritainici, undevara 
Bate caldboare de aur și le preaslăveştefala, 
Aceştilocuri au răsunetşi-s curate ca zăpada 
Fie că-iNeajlov, Vasluiul, că-s Rovinesau Posada. 
Şideatâtealocuritainicişideatâteanumemari 
Sunt Românii tot maiageri, tot mailimpezişimai tari! 
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Parcă-iblestematpământulcândduşmanulîlîncearcă, 
Cu piciorul se scufundă, se sufocaşi-l îneacă." 
 
Astaîmigândeazapciulcândslăbitfugea a spaimă 
Se oprea, măsuracerul, se zdrobeaşiplecaiară 
Şisimţeacăundecalcăparcătotu-i un obstacol 
Parcăarde, parcăgeme, parcă-aşteaptă un miracol 
Are numa-Allah pe buzeşiîlmurmurăîntr-una 
Îi e sete, vedeapă, nimic nu-imaiiese-acuma... 
Se târăşte, nu maipoate; tresare...ultima oară 
Cândaudeglas de tunetslobozitparcă de-o fiară: 
- Unde-mi eşti, Hassan spurcate! Ce te-ascunziprinbălţi, ascultă! 
Cerul, ramulşipământulîţi sunt împotrivă, brută! 
 
S-a sfârşit de multurgia...turculapucăsăzburde 
Tăiatzdravăn de pumnalul cu vinimulte...multpreamulte, 
Îiluăhaiduculurmaşi-l zări, maimultrăpus 
De-şitâra ultima razăsimergeacătre apus... 
 
Îlajunge, se apleacăşi-l ridica de grumaz 
Îlstrângeşicuvântează, tare, cu lacrimiînglas: 
- De ce l-ai ucis pe Marcu! Blestematsă fie anul 
Cândte-am însemnat pe viaţășite-am împuns cu pumnalul! 
- N-am vrutdecâtrăzbunare...ziseturcu-aproapestins 
Şi cu ultima putere se recunoscuînvins: 
- Du-mă la Allah străine...spune Hassan într-o şoaptă 
Şi-n delirulcel din urmăvede-n faţalui o poartă, 
Răsarea de dupădealuri...era totul ca din vise 
Părea ca e o splendoare...rai cu porţiledeschise! 
Şi cu câtveneaspre sine era parcă din cleştare 
Era fără de păcate un izvor de cumpătare. 
 
Şivedeaapoicopilul cum închideşidispare 
Dupăporţile de farmec care parcă-s din cleştare, 
Şi, de-odată, se-răceşte, simtecalmă o plutire 
În tot corpul..nu maisuflă... n-are aer, nu-i e bine 
Îlapucă de tunică pe viteazşivreasaplece 
Simtecă-l înghitetotulşică-igatasa se-înece 
Îlpriveşte fix pe Vlaicu şiîimurmurăînfaţă: 
- Ne maiîntâlnimhaiduce...ai scăpatînastăviaţă.... 
Nu am crezutsă se afle-n lumeavoastră de tăcere 
Un cătunascuns sub munte, cu o astfel de putere. 
. 

7-21 nov2009  partile 1-3 
                                   3 aug 2010 partea 4 
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Jordan D 
 
 
 

Poezia eubiotică 
 

Tomul 
tomului 
mult scrie 
 

Tomul tomului mult scrie 
În a șoaptă dintr-o pană: 
Rândul, fila-npaginată, 
Este apa ta din cană, 
Unde tu vei fi izvorul, 
Unde tu ești în onorul, 
De ai pus înțelepciune 
În ăl gând făcut cu nume. 
 
Tomul tomului mult scrie 
Prin cerneală-nșiruită: 
Vorbele sunt adunate 
Din a lume mult lovită. 
Tu să poți prin adunatu-ți 
- Și-n sorbitu' de păcatu-ți 
- 
Să-nțelegi făptura vie 
Ca ăl prunc în vis să fie. 
 
Tomul tomului mult scrie 
Picurând stihul din 
gânduri: 
Ai să vezi orori întinse 
Întru treacăt de 
frământuri, 

Apoi vei vedea a ceată 
- Ce mereu e într-o ceartă 
- 
În trădare chiar pe față 
Savurând din nopți 
prefață. 
 
Tomul tomului mult scrie 
Încheind misivă-n cheie: 
Undeva un om se duce, 
Altu-i viu și o să vreie, 
Tu-n privit vei plânge-n 
soartă 
Și a lume ce e moartă, 
Căci ăl nou nu știe-a scrie 
Pe făptura ce e vie. 
 
04.01.2021. 
 

* 

Într-un tom nu-i tot 
cuprinsul 
Celor rânduite-n lume, 
Dar e scris de ăl ce-i stinsul 
Și a lege-n cele bune. 
A cuprinde înțelesul 
Este în ales alesul, 
După care rânduitul 
Va fi om...ori oropsitul. 
 
Al meu Medicatrix. 

 

 

 

Nucule 
 
Nucule, ce ești un nuc, 
Unde oare să mă duc? 
Că am încercat de toate 
Cu sau fără de păcate. 
 
În privit de frunzăriș 
Vântul bate prin stufiș, 
Tu semeț în rădăcină 
Ți-ai făcut mare tulpină. 
 
Dai cu fruct în primăveri 
Întru cunoscut de veri, 
Că la toamnă, prin 
culesuri, 
Dai ofranda pe-nțelesuri. 
 
Prin atârn de mâțișor 
Tu faci anul cu fuior, 
În căzut ca o ofrandă 
Pentru un pământ 
ghirlandă. 
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Cutez, printre-mi întrebări: 
Cum reziști în vânt cu 
dări? 
Mult am încercat cu carul 
Și-am cărat mereu 
samarul. 
 
Poate-mi dai din rădăcini 
Să mai am și eu tulpini, 
Întru lastărit de viață 
Cu a neaua în povață. 
 
Iar de-o fi ca să mai fiu 
La tulpină-ți voi fi viu, 
Măcar tu la bătrănețe 
Să-mi dai adieri pe fețe. 
 

26.05.2022.  
 

* 
Omule cu umblăreala, 
Viață-ți este socoteala, 
De tu n-ai făcut nimica 
Pe ăl drum...ești prost cu 
'dica. 
 
Al meu Medicatrix. 

 

Pe un drum 
 
Pe un drum un câine negru 
În priviri urla spre ceriuri, 
Cu a rugă îngerească: 
Dă-mi o cușcă, vin îli 
geruri! 
 
Domnul îl privi cu milă 
Și răspunse la cel urlet: 
N-ai găsit stăpân în vară? 

Ți-a plăcut mereu ăl 
umblet. 
 
Ai uitat născutu'-n tine, 
Că lăsat-am cu dar bunu', 
Să păzești omu'-n ograda-i 
Când el doarme ori e unu'. 
 
Câinele plecă ăl capu' 
Întru plâns cu rugăciune: 
Am uitat, Tu Prea-Mărite, 
Dar te rog, fă o minune. 
 
Nu uita, răspunse Domnul, 
Nu-s minuni nici sus, nici 
josu', 
Doar a faptă cumsecade 
Cu dreptate în folosu'. 
 
Fă-te bun cu prisosință 
Și în marș prin a nevoie, 
În păzit de poartă mare 
Și hotar cu bunăvoie. 
 
Sigur vei găsi câpiță 
Ce-i mai bună ca a cușcă, 
Vei avea a multă hrană 
Iar geru' nu te mușcă. 
 
20.11.2020. 
 

* 

Omul este ca un câine 
În păzit ce e pe glie, 
Holda sa cu acea pâine 
Și-n hotar cu ce-o să vie. 
 
Că degeaba ai doar curte 
De nu ai respect de frate, 
Și degeaba ceri în vrute 
De tu umbli prin păcate. 
 

Ce-i născut pe ăst 
Pământu' 
Să-și păzească a suflare, 
Că ce-i viu este și sfântu' 
Ori un drac, cu-a sa 
chemare. 
 
Al meu Medicatrix. 

 

 

Multă 
stimă și 
respect 
 
Multă stimă și respect 
Pentru omul drept, 
Dar de nu e ăl cinstit 
E în par blagoslovit. 
 
Multă stimă și respect 
Pentru om deștept, 
Dar de un hoț cu "hăi" 
E vânat prin munți și văi. 
 
Multă stimă și respect 
Pentru om corect, 
Dar de în lunecat 
E cu mult de alergat. 
 
Multă stimă și respect 
Pentru om cu-afect, 
Dar de e actor în viu 
E cu talpa în saschiu. 
 
Multă stimă și respect 
Pentru om erect, 
Dar de e cocoș nebun 
E în prafu-i de pe drum. 
 
03.03.2021. JD. 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 
 
 
 

Limba tainică  
a lumii nordului 
 
Edda poetică sau Edda veche este o culegere de poeme, un codex al tuturor marilor poeme 
mitologice, gnomice, etice, magice și eroice ale nordului. Această culegere a fost explicată de 
Snorri Sturluson, renumit bard care ar fi regretat ca marea artă scaldică să se piardă, iar 
cunoașterea aprofundată a vechii mitologii să rămână doar amintire. 
 

entru cei mai mulți, lumea nordului este 
una misterioasă, populată de ființe 
fabuloase, de spirite, de personaje 

legendare și locuri mitice, de obiecte sacre, de 
povești miraculoase. Este o lume pe care Europa 
continentală o descoperă mai întâi prin saga 
islandeză Edda, opera literară a lui Snorri Sturluson 
(1179-1241), autorul cel mai complet al Evului 
Mediu islandez, aristocrat cărturar, om politic de 
prim rang al vremii sale. Descendent, după mamă, a 
vestitului bard Egill Skalla-Grimson, Snorri 
Sturluson a fost crescut, după practica scandinavă a 
adopției, de Jon Loftson, un influent descendent al 
regilor Norvegiei. Și-a petrecut adolescența la Oddi, 
un foaier cultural unde Snorri a dobândit serioase 
cunoștințe de doctrină creștină, de drept, de istorie, 
de poezie scandinavă și de literatură latină. 
Biografia lui Snorri Sturluson este cea a unei 
ascensiuni sociale remarcabile, încheiată din păcate 
cu asasinarea cărturarului, pe fondul unor 
neînțelegeri diplomatice între Islanda și Norvegia. 
Această perioadă foarte agitată din istoria Islandei 
și a familiei Sturluson este relatată în Sturlunga 
saga, recunoscută ca sursă importantă pentru 
cunoașterea acelor vremuri. 
 

Opera literară a lui Snorri Sturluson este vastă; 
el a scris numeroase poeme pentru nobilii 
norvegieni, în maniera scaldică a vremii, dar mare 
parte din ele s-au pierdut de-a lungul veacurilor. 
Era epoca în care arta scaldică, a barzilor, era 
apreciată, orice autor de al unei povestiri așeza în 

scrierea sa o strofă, Snorri fiind dintre cei care au 
așezat printre rândurile prozelor sale creații în 
versuri care astfel au scăpat uitării și au contribuit 
în timp la constituirea patrimoniului literar nordic, 
în care la loc de cinste se află scrierea Edda, care de 
puțină vreme cunoaște și o versiune în limba 
română: Snorri Sturluson, Edda. Povești din 
mitologia nordică, traducere din islandeză, 
introducere și note de Radu Răzvan Stanciu, 
București, Editura Herald, colecția „Princeps”, 224 
p., 2016, ediția a II-a 2021.  

 

P 

 

https://www.edituraherald.ro/edda-detail
https://www.edituraherald.ro/edda-detail


Vara- Toamna,  2022  | Contact international 643 
 

Nimeni nu contestă cultura și talentul lui Snorri 
Sturluson, nici nu pune la îndoială că ar fi autorul 
celei mai mari părți din Edda, despre care se spune 
că este o carte cu un titlu nesigur, recunoscându-se 
că cel mai vechi manuscris al cărții Edda se află în 
Codex Upsaliensis, datat 1300. Dincolo de inerente 
controverse filologice, să nu uităm că în discuție 
este un manuscris vechi de mai bine de șapte 
veacuri, remarcabil rămânând faptul că în zorii 
Evului Mediu în nordul îndepărtat se nășteau două 
scrieri: Edda în proză și Edda în versuri. Pentru 
ediția de față traducătorul în limba română a ales 
Păcălirea lui Gylfi și Discursul despre poezie. 

 

 
Moartea lui Baldur – ilustrație manuscris islandez sec XVIII 

 
Prologul la Edda reia fapte și evenimente din 

Facerea, vorbește despre plămădirea Cerului și a 
Pământului și a lucrurilor ce țin de ele, despre 
Adam și Eva și descendența lor, despre nesocotirea 
poruncilor lui Dumnezeu și potop, despre darurile 
pământești, înțelepciunea, bogăția și fericirea cu 
care Dumnezeu a binecuvântat oamenii. Firul 
poveștii se deapănă până în străvechea Troia cu ale 
sale douăsprezece regate, descendenți de neam 
regal având drept fiu pe Thor, care după ce a 
crescut în Tracia a cercetat toate părțile lumii 
ajungând în partea de nord unde a cunoscut-o pe 
Sif, de unde firul descendenților ajunge la Odin „un 
om faimos prin înțelepciunea și toate împlinirile 
sale.” Edda începe cu o povestire mitologică ce 
relatează întreaga istorie a zeilor de la origini. Unii 
comentatori ai scrierii lui Snorri Sturluson au 
criticat faptul că în epoca modernă partea 
preponderent mitologică a pus în umbră viziunea 
de ansamblu. Ea are farmecul imediat pe care îl au 
toate scrierile fondatoare, dar Edda nu poate fi 

privită doar din unghiul mitografic. Păcălirea lui 
Gylfi are o anumită autonomie în ansamblul vast al 
Eddei, subiectul prim al cărții fiind mai curând 
poezia decât mitologia. Scopul lui Snorri Sturluson 
este mai mult didactic, el adoptând un stil plăcut și 
pedagogic, povestirea mitologica fiind prezentată ca 
un dialog între regele suedez Gylfi/Ganglieri și trei 
divinități cu care va discuta despre mitologie și 
despre multe alte întâmplări căci Aesir-ii știau că va 
veni și „țesură năluciri înaintea ochilor lui”. La 
finalul povestirii lui Snorri, Gylfi se afla singur, într-
un spațiu gol, fără ca vreunul dintre interlocutorii 
de mai devreme să fie în preajma sa: „Ganglieri auzi 
apoi zgomote puternice din toate părțile și privi 
într-o parte. Iar când se uită mai bine de jur 
împrejur descoperi că se afla în câmp deschis și nu 
mai vedea nicio sală și niciun castel. Apoi plecă pe 
drumul său și se întoarse în regatul său și povesti 
întâmplările pe care le văzuse sau le auzise. Iar de la 
el, aceste povestiri au fost spuse mai departe din 
om în om.” Totul fusese o înșelătorie! Se spune că 
prin acest șiretlic Snorri Sturluson și-a luat 
libertatea de a compune liber un text mitologic, 
ferindu-se astfel de criticile Bisericii. 

Edda poetică sau Edda veche este o culegere de 
poeme, un codex al tuturor marilor poeme 
mitologice, gnomice, etice, magice și eroice ale 
nordului. Această culegere a fost explicată de Snorri 
Sturluson, renumit bard care ar fi regretat ca marea 
artă scaldică să se piardă, iar cunoașterea 
aprofundată a vechii mitologii să rămână doar 
amintire. El vorbește despre personaje mitologice, 
despre figuri de stil obligatorii, despre metrii 
accesibili barzilor.  

 

 
Thor – ilustrație manuscris islandez sec XVIII 
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Tratat de mitologie și de poetică, Edda lui Snorri 
este scrisă în proză, dar include numeroase 
fragmente de poezie. Toți comentatorii sunt 
unanimi în a aprecia că Edda poetică este o scriere 
indispensabilă care are meritul de a aduce ordine și 
rigoare în multitudinea de mituri, credințe și rituri 
ale Nordului. Regis Boyer, unul din marii specialiști 
francezi în mitologia nordică, consideră că Snorri 
Sturluson a fost, ca mulți alți contemporani ai săi, 
prea deschis „către toate vânturile venind din 
Occident”. Snorri, afirmă același cercetător, a 
compus o mitologie calchiată pe modele clasice sau 
biblice pe care le cunoștea admirabil. Astfel, 
adeseori ești tentat „de a citi în spatele indicațiilor 
sale o interpretatio christiana sau graeca sau latina 
care falsifică adesea perspectivele noastre. Zeii și 
miturile pe care el le prezintă pot încânta 
comparatistul indo-european dar nu este totdeauna 
facil să apreciezi adevărata lor specificitate”. Poezia 
barzilor nordici cere o temeinică inițiere, sensul 
versurilor ascunzându-se în spatele unor artificii de 
formă, a unor aluzii, a unor metafore. Miedul, 
nectarul poetic, „sângele lui Kvasir” (poezia), 
elixirul înțelepciunii sunt elementele unui mit de 
mare complexitate în care intervin pitici, uriași și 

zei, în frunte cu Odin, cel care „a dat miedul lui 
Suttung zeilor și acelor oameni care știu să urzească 
versuri. Astfel numim poezia «prada» sau 
«descoperirea» sau «băutura» sau «darul lui Odin», 
sau «băutura zeilor»”. O lume care-și ascunde 
secretele în spatele aparențelor, căci în miturile 
Nordului sunt gnomi, zei, pitici, uriași, dar și povești 
inițiatice care configurează o lume a esoterismului, 
a magiei, a dublului. 

esoterica.ro, 27 februarie 2022 

 

 

 
Terminologie culturală 

Invitat de mestrul Mircea Martin să particip la elaborarea unui dicționar explicativ al limbii române intitulat  
Dictionarul multidisciplinar de terminologie culturală (DMTC),vol 1 (coord, Mircea Martin), Editura Academiei 
Române, (in curs de aparitie), mai ales pentru termenii cu orientare esoterică, reproduc în exclusivitate o parte din 
contribuțiile mele la primul volum al literei A. 
 

Alchimie 
 
fr. alchimie; engl. alchemy; germ. die Alchemie  
ALCHIMIE (< fr. alchimie; alchimie < arab. al-kîmiyâ < al- + gr. khemeia „a topi”, „a împreuna” + egipt. 
keme „pământ negru”, „Egypt, ţara lui Cham”, lat. alchemia „alchimie”) 

 
 

ermenul a incitat numeroase interpretări 
şi dezacorduri privind definirea a. ca o 
ştiinţă ocultă care îmbină cercetările 
proceselor chimice cu preocupările 

metafizice. În final, acestea ar permite 
descoperirea pietrei filosofale ca panaceu. Este 
meritul comun al lui Mircea Eliade și C. G. Jung de 
a reconsidera în contextul reflecţiei contemporane 
esența spirituală a a. (mai precis, substratul ei 
arhetipal), după o etapă pozitivistă de cercetare în 
care a. fusese redusă la statutul unei pre-chimii 
naive.  

Înţelepţii nu au căutat doar să obţină aur din 
metale obişnuite, ci şi, prin intermediul ştiinţei lui 
Hermes, să contribuie la binele societăţii. A. este, 
deci, o artă sacră, dezvoltând un timp luminos şi 
exaltant. Pentru Jung, ea reprezintă proiecţia unei 
drame cosmice şi totodată spirituale. Este dificil să 
concepem a. exclusiv ca pe o tehnică de sintetizare 
a teoriilor despre alcătuirea materiei creatoare de 
substanţă vie sau inertă. Pornind de la 
cunoaşterea tradiţiilor privind transformarea 
universului, alchimistul îşi propune transmutarea 
metalelor în aur, folosind şi simbolismul gnostic, 
corelând chimia, ocultismul, religia, astrologia, 
magia şi mitologia ca părţi ale unei manifestări 

T 
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unice: „Şi cum toate lucrurile au fost create printr-
un singur cuvânt al Unului, tot aşa toate lucrurile 
au fost create din acest Unic Lucru, prin 
adaptare.”, scrie în Tabula de Smarald. Pentru 
adepţii şcolii lui Paracelsus formele conştiente ale 
naturii se unesc, o uniune rosicruciană pe baze 
hermetice. Compendiul înţelepciunii lui Hermes 
Trismegistul se încadrează în chintesenţa 
corespondenţelor terestre cu cele celeste, a 
reîntregirii acestora pentru ca toate contrariile să 
se ordoneze în funcţie de existenţa Unului 
atoatecuprinzător. Nu numai metalele şi lichidele 
sunt manipulate, ci şi doctrinele spirituale care 
acceptă faptul că materia este animată, focul are 
propriul său caracter (rezultat din uniunea 
focului-material cu focul-principiu) ş.a.m.d. Carl 
Gustav Jung a tratat a. ca pe un proces de 
transformare continuă, imposibil de surprins într-
un sistem de gândire rigid. De aceea el s-a aplecat 
psihologic asupra textului din Rosarium 
philosophorum [1550], descriind scopul profund al 
alchimiştilor de a metamorfoza omul prin 
sublimarea constituţiei sale psiho-fizice într-una 
spirituală.   

În atelierele lor subterane, în laboratoare 
retrase, visând la puritatea focului, alchimiştii 
închipuiau Marea Operă împlinindu-se în viaţa 
umană. Ca adepţi ai Sf. Ilie, ei dădeau focului 
dimensiunea cosmică şi confereau proceselor 
determinate de el o valoare spirituală. Focul 
torturează materia şi, pornind de la această 
suferinţă care ajunge până la moarte, metalul iese 
regenerat. Simbolul morţii iniţiatice descrie 
reintegrarea în noaptea cosmică şi învierea. 
Iniţiatul se roagă, se supune unei asceze 
interioare, în tehnică iluminatorie.  

Artistul operează asupra corpurilor minerale 
perfecţionându-le, fapt care diferenţiază a. de 
chimia vulgară. Totuşi, Geber este considerat şi 
părintele chimiei moderne, el descoperind acizi, 
apă tare, apă regală, ulei de vitriol, azotat de 
argint; deopotrivă alchimişti, Albert cel Mare şi 
Lullus au descoperit arsenicul şi acidul nitric. 
Paracelsus prezintă utilizarea medicală a 
mercurului, Roger Bacon precizează, în The Mirror 
of Alchemy (Speculum Alchemiae, sec. XV]), că 
prepararea elixirului este ţelul suprem pentru 
alchimişti. Chiar Toma d’Aquino scrie şi lucrări cu 
caracter alchimic. Alchimiştii consideră a. ca fiind 
un cer inferior prin care soarele este separat de 
lună, ziua de noapte, remediul de otravă, ceea ce 
este adevărat de ceea ce este fals. Cerul superior 
este lumina naturii spre care se îndreaptă iniţiatul. 
Pentru diferitele operaţii ale marii lucrări 
alchimice sunt utilizate numeroase instrumente: 
alambic, aludel, athanor, bain-marie ş.a. Aşa-
numitul Opus alchemicum pentru obţinerea 

pietrei filosofale cuprindea şapte proceduri 
împărţite în patru operaţiuni (putrefacţie, 
calcinare, distilare, sublimare) şi trei faze 
(soluţie, coagulare, uniune). Cele patru stadii 
fundamentale ale maturării materiei sunt nigredo 
(înnegrirea, prin care materia se dizolvă, intrând 
în putrefacţie), albedo (albirea, prin care materia 
se purifică, se sublimează), citrinitas (îngălbenirea, 
asociată transmutării argintului în aur și ideii de 
iluminare) şi rubedo (înroşirea, care se produce 
atunci când procesul alchimic este încununat de 
succes, prin obținerea pietrei filosofale). Începând 
cu sec. XVI, mai mulți scriitori se vor referi doar la 
trei stagii, citrinitas fiind practic absorbit în stagiul 
final, rubedo.   

Originile a. sunt dificil de identificat. 
Alchimiștii speculează că după exodul din epoca 
lui Moise a. vizionară ar fi ajuns în substanţa 
Cabalei. Corespondenţele dintre teogonia 
egipteană şi sephirot (arborele cabalistic) sunt 
remarcabile. Ulterior, arta a trecut, prin 
Alexandria şi Bizanţ, spre Occident. În Răsărit, ea a 
luat fiinţă în India şi în China, asociind medicina şi 
meditaţia. Decretul lui Diocleţian (292 d.Chr.) 
interzice a. Manuscrise recent descoperite 
relatează scrierile lui Zosimos despre a. elenă şi 
despre piatra filosofală (care nu este o piatră, ci un 
panaceu miraculos, capabil să conducă omul spre 
mântuire, spre constituirea materială a elixirului 
şi a nemuririi). Zosimos defineşte a. ca o lucrare 
mentală independentă de ştiinţele materiei.  

În decursul timpului, întâlnim a. tehnică 
(continuarea artei prechimice a artizanilor 
egipteni) şi a. ca filosofie (grecii au amestecat 
doctrinele hermetice ale egiptenilor cu filosofia lui 
Pitagora şi a şcolii ionice şi, ulterior, cu cea a 
gnosticismului). Filosofia greacă, avându-i ca 
exponenţi pe Thales din Milet sau pe 
Anaximandru, a fost dezvoltată ulterior de 
Platon şi de Aristotel. Principala temă a fost 
găsirea principiului unic, originar, care stă la baza 
alcătuirii Universului. Acest principiu era: apeiron 
(substanţă eternă, infinită şi indefinită) pentru 
Anaximandru, apa pentru Thales din Milet, 
aerul pentru Anaximene, numărul pentru 
Pitagora, elementele (pământ, apă, aer, foc) 
pentru Empedocle, acestora Aristotel adăugându-
le eterul, materia din care e format cerul 
(chintesenţa). Ultima formă alchimică este a. 
religioasă. Aceasta se diferenţiază mult de cele 
precedente. Speculaţiile filosofice se încheagă într-
o religie esoterică cu ritual misterios, limbaj 
specific. În etapa elenistică se dezvoltă o literatură 
filosofico-soteriologico-religioasă (hermetică), 
având ca suport doctrinar neoplatonismul şi 
neopitagorismul, dezvoltate ulterior în cultura 
europeană. Pentru perioada de sfârşit a Imperiului 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Putrefac%C8%9Bie
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Roman, trebuie menţionat numele Fer. Augustin. 
Prin gândirea sa dogmatică, acesta se opune 
cercetării şi experimentului, astfel că, sub 
presiunea autorităţii lui în gândirea occidentală, a. 
pierde valenţa empirică şi o accentuează pe cea 
mistică.  

Începând cu sec. XIV, a. este denumită arta 
regală. Filosofia încearcă să o îmbrace într-o 
identitate mistică şi s-o reintegreze în 
prerogativele primordiale de dinaintea căderii 
adamice. Piatra filosofală regenerează omul. Din 
acest unghi este privită influenţa dominantă 
dinspre sau înspre (franc)masonerie şi 
rosicrucianism. Philaletes îi critică pe cei care se 
ocupă mai degrabă cu obţinerea aurului decât cu 
înţelepciunea. Cele trei principii alchimice bine 
cunoscute – sulful, sarea şi mercurul –, respectiv 
focul, care le animă, materia, care le susţine, şi 
forma, care le fixează, participă la operaţiunile 
secrete, necunoscute profanilor; aceasta este 
marea lucrare. Alchimiştii adoptă un limbaj obscur 
pentru a nu putea fi înțeleşi decât de cei demni. 
Fulcanelli, alchimist al sec. XX, este un maestru în 
ascunderea adevăratei gândiri în spatele 
cuvintelor. Sarea este lumina astrală sau pământul 
roşu, mixtura coagulată. Dizolvantul este vitriolul. 
Cuvintele şi expresiile sunt fără raporturi directe 
cu echivalentele lor din limba profană. Astfel, 
aurul devine simbolul perfecţiunii în mijlocul vieţii 
metalice.  

Întotdeauna alchimiştii au obliterat rezultatul 
cercetării lor. Nici Lullus, nici Flamel nu descriu 
decât texte complexe din Cabala, anagrame, 
simboluri şi chiar acrostihuri care disimulează 
noţiunile transcendente. În Dictionnaire 
hermétique [1645], William Salmon defineşte 
cuvântul „filosofie” astfel: „Nume care se dă 
ştiinţei sau artei care ne învaţă să facem piatra 
filosofală.” Alchimiştii se considerau filosofi având 
ca scop Marea Operă – obţinerea pietrei filosofale. 
Istoria ordinelor secrete arată că a. a existat 
dintotdeauna şi că adepţii şi-au transmis 
cunoaşterea din generaţie în generaţie, prin 
iniţierea unor noi membri. Printre societăţile de 
acest gen, cea a preoţilor egipteni desemna sulful 
şi mercurul cu numele Isis şi Osiris. Democrit 
poate fi considerat un mistic atomist, un non-
alchimist; totuşi, o istorie a a. practice trebuie să-l 
considere precursor. Apoi, numeroase nume îi 
sunt asociate: Albert cel Mare, Roger Bacon, Henri 
Corneille, Agrippa de Netterheim, Nicolas Flamel, 
Paracelsus, Jacob Boehme, Contele de Saint-
Germain, Cagliostro, Fulcanelli ş.a. Unii au lăsat 
mari contribuţii la dezvoltarea civilizaţiei. 
Remediile lui Paracelsus stau şi azi la baza 
medicinii homeopate.  

Printre numeroasele experimente alchimice, 
Newton a scris şi Hypothesis of Light [1675], 
referindu-se la eter ca la un mecanism standard al 
naturii. Descoperirile sale, apropiate şi de 
astrologie, reprezintă trepte importante ale 
cunoaşterii. Depăşind ocultismul pe această cale a 
iluminării, alchimiştii şi rosicrucienii consideră că 
a. stă la baza doctrinei lor. Robert Fludd, Vaughan, 
Philalethes au căutat panaceul şi elixirul 
prelungirii vieţii lucrând la transmutarea 
sufletului uman (în viziunea lor abia după trecerea 
în infinit omul putând să cucerească aspectul său 
cosmic, graţie revelaţiei luminii). 

Francmasoneria utilizează hermeneutica 
alchimică, atribuind lui Hermes simbolurile 
înţelepciunii şi ştiinţelor. Vechii rosicrucieni 
traduc cuvântul vitriol prin „Visita Interiora 
Terrae, Rectificandoque, Invenies Occultum 
Lapidem”. Această formulă îi apropie de gradul 18 
al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, în care sensul 
alchimic al focului natural regenerează natura. În 
limbaj analogic, plumbul reprezintă masa brută, 
omul incult, sufletul haotic; el trebuie transformat 
în aur, în omul-spirit care corespunde statusului 
original şi care e sediu al sufletului. Acestea sunt 
regulile de aur ale arhitecturii sacre şi niciun 
metal nu poate fi expresia rupturii acestui 
echilibru.  

Raportul existent între literatură şi muzică, 
unde întâlnim şi valori numerice (Michael Maier, 
Cyrano de Bergerac), penetrează noţiunile despre 
absolut şi abandonează regulile obişnuite 
universitare. Arta hermetică, în care alchimiştii 
înscriu simbolurile şi emblemele, arată constant 
preocuparea spiritualistă, aceea de a transmuta 
individul în spirit. Grifonul reprezintă conjuncţia 
sulfului cu mercurul, pasărea fiind natura volatilă 
a compusului mai mult celest decât terestru. 
Corbul şi porumbelul configurează două momente 
ale lucrării filosofale reprezentând moartea şi 
viaţa, cele două principii asociate în legea 
armoniei. Proprietățile cosmice se manifestă activ 
în astre şi pasiv în metale. Soarele este aur, Luna 
argint, Saturn plumb ş.a.m.d. Alchimiştii repetă 
adesea că, pentru a dobândi aurul, trebuie să 
dispună în prealabil de aur. (Cu alte semnificaţii, 
paradoxul este întâlnit şi în Noul Testament: celui 
ce are i se va da, Marc. 4, 25). Căutarea Graalului 
face parte, la rândul ei, din Opera Magna. Multe 
lucrări de a. îi sunt asociate şi lui Merlin, căruia îi 
sunt atribuite tratate de specialitate. Simbolul 
alchimic al licornei se confundă cu vulturul şi cu 
dragonul, fiind, în acelaşi timp, şarpele care îşi 
înghite propria coadă (ouroboros), a cărui 
prezenţă este descrisă de Goethe în alegoria 
despre şarpele verde.  
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De asemenea, Lessing, Herder, Schiller, dar 
mai ales Goethe, în Faust, scriu poeme care susţin 
idealul desăvârşirii omului. Goethe însuşi a făcut 
experimente de chimie (iniţial în casa părinţilor, 
apoi în laboratorul înfiinţat de el la Jena). 
Literatura abundă în opere consacrate acestui 
termen; sunt numeroase operele literare cu teme 
alchimiste: Geoffrey Chaucer, The Canon’s 
Yeoman’s Prologue and Tale [1380], Ben Johnson, 
Alchimistul [1610], Johann Valentin Andreae, 
Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreutz anno 
145 – roman alegoric [1616], William 
Shakespeare, Furtuna [1611], Johann Wolfgang 
von Goethe, Faust [1832], Gabriel García Márquez, 
Un veac de singurătate [1967], Paulo Coelho, 
Alchimistul [1988], Umberto Eco, Pendulul lui 
Foucault [1988], J. K. Rowling, Harry Potter şi 
piatra filosofală [1997]. 

Arta picturală a fost, de asemenea, influenţată 
de simbolismul culorilor alchimice: leul verde, 
corbul negru, porumbelul alb, vulturul galben, 
fazanul roşu. Pictura lui William Blake foloseşte 
simbolul ca element predominant în artă, bărbatul 
reprezentând timpul, iar femeia spaţiul. 
Alchimistul şi laboratorul său au fost ilustrate de 
numeroşi pictori: Sir William Fettes Douglas, Carl 
Spitzweg, Adriaen van Ostade, Hans Vredeman de 
Vries, Pieter Bruegel cel Bătrân, Cornelis Pietersz.  

A. a lăsat urme adânci în ritualurile 
societăţilor secrete, în ezoterism, accentuând 
purificarea prin cele patru elemente (ale materiei) 
în vederea extincţiei dorinţelor, a uniunii 
opozanţilor şi a coexistenţei contrariilor. Unii 
poeţi au folosit elemente diverse din a., fără însă a 
denumi lumea pe care au descris-o, mulţi fiind 
scriitori metafizici, precum John Donne (1572-
1631). André Breton a reunit în jurul său, între 
1920 şi 1966, un grup de poeţi, încercând să caute 
împlinirea Operei Magna prin comuniunea intimă 
a omului cu poezia, a. şi gândirea Zen. El provoacă 
prin limbaj-imagini şi prin simboluri apariţia unei 
serii de iluminări şi a unui status particular de 
conştiinţă care permite integrarea omului în 
univers. Arta regală practicată în Evul Mediu 
comportă o cercetare cu ascendenţă spre 
eliberarea luminii, în care anima mundi este doar 
o parte a drumului alegoric, a scărilor de urcat 
pentru cei ce doresc elixirul.   

spagyria, hermetică 

ŞTIINŢE ŞI ARTE OCULTE / EZOTERICE [→ 
Semioză; Alchimie; Astrologie], PSEUDO-ŞTIINŢE 
[→ Iatrochimie], EPISTEMOLOGIE [→ Istoria 
ştiinţei; Filosofia ştiinţei], FILOSOFIE [→ Istoria 
filosofiei; Hermeneutică; Gnoseologie; Filosofia 

artei şi estetică], ISTORIA IDEILOR, STUDII 
RELIGIOASE [→ Istoria religiilor → istoria 
doctrinelor şi a confesiunilor, hermeneutică 
religioasă, mitologie], MITOLOGIE [→ Mitologie 
generală; Mitologie comparată], PSIHANALIZĂ [→ 
Psihanaliză aplicată], PSIHOLOGIE [→ Psihologie 
culturală], STUDII ASUPRA IMAGINARULUI [→ 
Arhetipologie; Istoria imaginilor / reprezentărilor; 
Mitanaliză], ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI [→ Arte 
vizuale → pictură, grafică; Psihocritică], STUDII 
LITERARE [→ Literatură comparată; Psihocritică] 

ALCHIMIE VERBALĂ, ALEGORIE, AMBIGUITATE, 
AMBIGUIZARE, ANALOGIE, ANIMA – ANIMUS, 
ANIMAL (-E) SIMBOLIC (-E), ARHETIP, ARMO-
NIE, ARTĂ, ATHANOR, AUR, CHINTESENŢĂ, 
COINCIDENTIA OPPOSITORUM, CORESPONDEN-
ŢĂ, ELEMENT, ELIXIR, GNOSTICISM, GNOZĂ, 
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Îl voi vindeca 
 

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

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

soldații săi, deși ar fi putut să o facă, cum cel 
aflat sub stăpânirea lumească vine la Stăpânul 
cel ceresc pentru a pentru a mijloci vindecarea 
celui ce-l slujise cu credință, mesager al 
suferinței omului care-i fusese în ascultare, a 
arătat lumii durerea pe care o purta cu sine 
pentru aproapele. Despre vindecarea slugii 
sutașului din Capernaum aflăm din două 
Evanghelii osebite, cea de la Matei 8, 5-13 și cea 
de la Luca 7,1-10. 
 

Din Evanghelia de la Matei, aflăm dialogul 
direct, ființial dintre sutaș și Dumnezeu Fiul. 
Soldatul s-a apropiat de Hristos și i-a spus că sluga 
lui e chinuită de boală, iar Mântuitorul, deși 
vorbea cu un păgân, cu un reprezentant al 
stăpânirii romane, i-a spus înainte de a zice omul: 
Vino, Dumnezeu a spus: Venind, îl voi vindeca. 
Dumnezeu n-a căutat la rangul celui ce venise să-i 
ceară ajutorul, că e de alt neam, altă credință, altă 
lege, El a văzut cum legea naturală din om a vorbit 
și L-a recunoscut cu toată ființa și credința și i-a 
împărtășit suferința celui apropiat. Sutașul iese 
încă o dată în întâmpinarea Domnului, cu 
simplitatea vieții ostășești, a ordinului lapidar care 
se execută cu credință. Așa după cum el poruncea 
trupurilor ascultătoare să execute porunca, și 
observăm cum ostașilor le spunea: unuia, du-te și 
se duce, iar altuia vino și vine, iar slugii: fă aceasta 
și face. Sluga era fapta cea bună, nemijlocită decât 
de Cuvântul, iar ostașii sunt călătoriile spre 
dobândirea faptelor bune și ale mântuirii, iar sluga 
cea ascultătoare era lucrătorul smerit al celor 
înțelepte. De ce era atât de prețioasă sluga? Pentru 
că, în timp ce soldații reprezentau lupta, erau 
prețioși în timp de război, eroismul lor vădindu-se 
pe câmpul de bătălie, erau gardienii care păzeau 
cetatea, erau obligați prin ordinul împărătesc să 
facă ascultare, sluga era prețioasă căci ea 
reprezenta fapta bună pe timp de pace, era 

C 
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aducătoare de belșug sufletesc, de mângâiere, de 
liniște, de mare bucurie lăuntrică. Era cea care 
ținea focul aprins în vatră, cocea pâinea, gătea 
bucate, curăța casa, grădina, primenea și grijea 
livezile și viile și ogoarele pe care soldații, aflați 
mereu de veghe ori la ordinul împărăției, nu mai 
aveau timp să le lucreze. Ogorul acesta al casei, 
casa și vistieria erau în grija slugii, iconomul 
sufletesc al sutașului, iconom credincios. Obișnuit 
a executa întocmai porunca, sutașul se micșorează 
pe sine și-I spune a doua oară lui Iisus ,,Doamne, 
nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci 
numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea”. 
Dacă prima dată îi împărtășise motivul aducerii pe 
sine înaintea Domnului cu glasul scăldat de durere 
și nădejde, tonul lui ce îmbracă în strai cernit, în 
velință aspră, bărbătească. Fiind sutaș, casa lui era 
una bogată dar se smerește pe sine considerându-
se nevrednic de a-l avea oaspete pe Domnul 
Căruia îi ieșise în întâmpinare, îi cere un Cuvânt. 
Față de iudei, care asistau la minuni, voiau să vadă 
și n-au crezut, voiau să pipaie, voiau certitudinea 
sub ochii lor, sutașul cu o credință ce-l descoperea 
a fi sensibil la Logos, pe un teren în care mintea sa 
era pregătită să asculte învățătura, a dărâmat 
ordinea lumii vechi din atriumul sufletului său, a 
intrat cu restul suferinzilor în agora, devenită baia 
suferinței, botezul suferinței. Pe sutaș l-au botezat 
înaintea Domnului propriile-i lacrimi, a spus 
crezul suferinței aproapelui, a mărturisit pentru 
celălalt nezdruncinat nici în puterea Domnului 
Celui Viu și întrupat, Dumnezeu Fiul. În Biblia de la 
1924 Scriptura consemnează,,Doamne, nu sunt 
destoinic ca să întri supt acoperișul meu; ci zi 
numai un cuvânt și se va tămădui sluga mea.” 
(Mateiu 8, 8) 

 
Versetul al zecelea al primului icos din 

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

 
Dacă în Evanghelia de la Matei, însuși sutașul a 

ieșit în calea Domnului, iar armura lui, 
strălucitoare înaintea cezarului, era încovoiată 
acum de lacrimi la răsăritul unei zile în care avea 
să afle tămăduire, un prieten în acel necunoscut 
care îi vindecase sluga, fiind inspirat de Duhul să 
alerge acolo de unde avea să vină vindecarea, avea 

să spună în auzul celor orbi și în văzul celor surzi 
că Hristos era Domnul milei și al cuvântului plin 
de viață, iar Cuvântul era Logos, scut al milei, 
armura întremătoare a iubirii cu care să încingă pe 
cel ce zăcea în casă, în spațiul intim al acestei vieți, 
Cuvântul care avea să fie mai vindecător pentru 
sângele slugii decât erau strălucitoare penele 
coifului victoriilor sale, ieșise înaintea Domnului 
cu sobritetatea spartană a celor obișnuiți cu 
marșurile, cu garnizoana, cu viețuirea militară. 
Înaintea lui Iisus, sabia strategului roman avea să 
devină crin înaintea Strategului ceresc, 
Împăratului oștilor cerești, ai heruvimilor și 
serafimilor, coiful potirul lacrimilor, platoșa 
velința dreptății, scutul acoperământul milei 
dumnezeiești venise a fi sub scutul Domnului. 
Asemeni bunului samaritean, Domnul îl miluiește 
pe cel de alt neam care cu credință Îl caută printre 
necazurile vieții și îi iese în întâmpinare. Sutașul 
nu-și lasă sluga în voia sorții, nu o abandonează, 
nu o înlocuiește, iar măreția lui spirituală se arată 
prin aducerea în casă a slugii aflate în agonie. 
Zacerea, pentru disciplina militară, asociată 
statutului de inapt, slăbănogirea slugii care 
reprezenta pâinea casei, grija, paza și straja la 
hotarele casei în timp ce soldatul e straja la 
hotarele cetății și ale pământului, chezașul binelui. 
În multe icoane ale acestei vindecări, Iisus e 
zugrăvit pe cale, urmat de ucenici, sutașul 
îngenunchiind cu capul descoperit, înaintea casei 
sale iar ușa e larg deschisă, departe în fundal, 
neagră ca o intrare în peșteră, în mormânt. 
Hristos, atent la rugămintea sutașului transformă 
ușa casei sale din mormântul speranței în ieslea 
vindecării, iar ușa aceea neagră e necuprinsul 
milei dumnezeiești, bolta cerească a divinului 
înstelând inimi și decorând cu bunătate suflete, 
vindecarea e medalia cea mai de preț pe care 
sutașul avea să o poarte în suflet până la capăt. 
Deasupra casei un foișor cu sluga bolnavă 
ridicându-se la chemarea Domnului din patul 
suferinței, Hristos a ridicat zapisul bolii ca un 
ordin de chemare la viața cea veșnică, la bucurie, 
iar prin vindecarea celui mai mic, avea să guste 
bucuria deplină și cel mare, prin care venise 
vindecarea. Deși soldații erau cei ce aveau să-L 
urce pe cruce și să-i străpungă coasta cu sulița, 
Dumnezeu Fiul știa cele ce aveau să se întâmple 
pentru plinirea Legii, a Scripturilor, iar prin sutaș 
pe care-l binecuvintează împreună cu casa a cărei 
nucleu era suferind, e atent la rugul faptelor bune. 
Închinător la idoli, sutașul își sfarmă idolii din 
suflet și se așterne pe sine în calea Mântuitorului, 
făcându-și sufletul veșmânt al izbăvirii. Dacă pe 
femeia cananeancă a încercat-o Dumnezeu fiind 
impresionat de credința ei uriașă spunându-i ,,nu 
este drept să iei pâinea copiilor și s-o arunci 
câinilor” la care ea, cu dragoste de mamă, se 
smerește până la măduvă ,,Dar și câinii mănâncă 
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din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor 
lor”, aici Iisus răspunde imediat. De ce? Pentru că 
sluga nu era o rudă de sânge sutașului, putea fi din 
orice neam și din orice credință, dar pentru el, ca 
la un botez cum depune nașul mărturie celui 
creștinat, așa aici pentru credința, dreapta slujire 
și cumplita pătimire depunde mărturie sutașul, 
păgânul cu ochii minții limpeziți și atras de Duhul 
la fântâna izbăvirii, la Izvorul Vieții.  

 

 
 

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

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

●
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Când voi fi de iarbă…   
                  

Când voi fi de iarbă căptușit 
Și pe pleoape voi avea zid de tăcere 
Speriat, vezi, de-atâta infinit 
Umbra mea va fi un cuib de miere 
 
Și-mi va fi lăcaș și poate legământ 
Să te pot iubi cu atâta disperare. 
Chiar de  fi-voi iarbă, sub pământ, 
Eu voi fi, mereu, eterna ta mirare. 
 
Când eu  fi-voi, dar cine-o să mai știe? 
Poate că tot iarbă crudă eu voi fi? 
Blândă, talpa ta mă va călca,-n pustie, 
Eu aici mereu, de-a pururea, voi locui 
 
Și pe pleoape zidul de tăcere ridicat 
Îmi va ține, lângă tine, umbra ne-ncetat. 
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Invizibilul văl al nopții 
 
 

Uneori, când mă trezesc noaptea, 
 simt cum mâini invizibile’mi ţes destinul.8 

 
Rugăciunile ignoranţei străbat ca o turmă de animale printr’o mlaştină. Puţine sunt cele care ies la 

lumină sau poartă în ele adevărata lumină şi urcă. Cerurile se apleacă pentru a extrage din beznă poetul 
scăldat în splendoare. Ş’n tăcerea infinitului, unde nu oricine aude armonia furtunii dominată de iertare, 
se văd ochii lui Dumnezeu.  

Cum mă ghemuiam  
de teamă, de friguri, de mitice zboruri… 
Mii de valuri vuiau,  
singur eram. 
 
Diferențierea acelei nopți încă o dată,  
nerepetabilă noapte maternă.9 
 
Întoarcerea la matricea creaţiei e visul realizabil al magului. Privirea poetului se luminează fiind parte 

din aceleaşi reflexii culese din cea a universului. Profet prin har divin, aedul e cel care poate trezi atenţia 
divinităţii pentru ca umbra să se risipească şi de pe pleoapele închise ale oamenilor, al căror iris irizează 
negrul, albul, roşul şi în final lumina. 

 
Linie în noapte, stea ce filează, puternică apoi deodată  
estompându-se, atât de repede încât o și uiți. 
Cerul trece ca printr'un ac. Fir ce coase pe sub pleoape10. 
 
Dacă piatra, nigredo se va ridica din adânc, şlefuită într’o mie de ani de furtună, din adâncul ocean 

înţeles doar de profet, preschimbarea culorii ei va aduce, precum Leviathan, acumularea întunericului în 
Chrysopeea11. Lacrimile din ochii magului sunt picături adunate din aludel, limpezi precum frumuseţea 
sufletului, pline de tainele ştiinţei, străbat precum fulgerele să nască focuri din valuri înspre cer. 

Ceas de asemănare 
 
în zori pulpana clorofilei zgârie munţii 
şi barba mea e-un ciot înzăpezit la răscruci 
pe care pelerinii îl salută până la pământ 

                                                 
8 Fernando Pessoa, Cartea neliniştirii, Humanitas, 2010 
9 Mihail Crama, Oul, Împărăția de seară, Cartea Românească, 1979 
10 André Balthazar, Lignes, La concordance des temps, Editions Labor, 1984 
11 vezi Taine sau Alegorii, Timpul, 2010 
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străvechile lor zăcăminte au politeţea apei 
neprecupeţită’nflorare sub 
boturile stelelor de pradă.12 
 
Pe acoperişul lumii negrul se transformă în alb, pielea pământeană devine celestă. Cu cât urci  şi 

cunoşti fântâna Sophiei, înţelegi noosul, înţelepciunea alchimiştilor. În albul piscului, bătrânul rosicrucian 
cu barba şi părul albe ţine roata Timpului pe care îl transformă în veşnicie. Şi lacrimile sting vulcanii 
aprinşi de Hades aducând un timp fără Timp. 

 
Un timp abstract revine’n nervi 
şi ai fugi din tine dintr’odată 
dar te loveşti de zidul de muzică în care 
de vrei să fugi rămâi înfipt 
precum o roză’nsângerată.13 
 
Precum într’un car ceresc, înveşmântat în haine de stele, poetul trece în lumea primordială. 

Douăsprezece noaptea/ În grădină/ Fiecare umbră este un pârâu/ Acel zgomot care se apropie nu este o 
cerință.14 Răspândeşte el însuşi prin cuvinte ouă din metale rare sau nestemate, să pună în mişcare 
firmamentul, care nu e doar somn şi moarte, ci misterul renaşterii.  

 
M’am sculat noaptea din somn şi-am mâncat unul după  
   altul trei mere 
m’am gândit la bătrâna nebună pe care au găsit-o 
   moartă pe stradă 
sunt născut în zodia balanţei şi doar să am răbdare 
   mi se cere 
până când talgerele se vor echilibra uniform şi parcă 
   de la sine cu zăpadă.15 
 
Seminţele tuturor lucrurilor şi fiinţelor, însoţite de iubire, cuprind misterele şi cunoaşterea ocultă, 

dincolo de Cocit, râul descris de Dante şi Virgiliu. Furiile şi Parcele îl însoţesc pe poet, iarna anunţă 
dimineţile unei primăveri. Şi poetul adoarme pentru că somnul îi ascultă visele, bucuria şi durerea se 
contopesc, coşmarele şi reveria îl împlinesc. Forţa protectoare a nopţii ascunde lumina rezervată celor 
aleşi. Iată un poem scris de Fernando Pessoa la fel de frumos ca Mărul meu16: O, noapte, în care stelele tale 
mint lumină, o, noapte, singura care are dimensiunile Universului, fă-mă, trup şi suflet, parte a propriului tău 
trup, să pot să mă pierd, devenit pură tenebră, şi să pot să ajung noapte la rândul meu, fără vise care să’mi 
fie stele, fără vreun soare sperat care să ilumineze din viitor.17 Reculegerea şi slăvirea divinităţii se 
desăvârşesc în acest zbor spre marginea fântânii. Sub clopot, sub protecţia Ledei, cu o ramură de salcâm 
udată de Lethe, râul cu proprietăţi hipnotice, magul cuvintelor se retrage în peştera sa, loc unde noaptea 
se odihneşte peste zi. Nimic din el nu se schimbă, conştienţa sa exista dinainte în natura lui umană. 
Sufletul şi spiritul se împletesc pentru a’i da înălţimea pe care o recunoaşte. 

 
                                                 
12 Constantin Abăluţă, Stâlpul porţii, Obiecte de tăcere, Cartea Românească, 1979 
13 Grigore Arbore, Creşte o muzică, Retrageri, Cartea Românească 1982 
14 Vicente Huidobro, Alerta 
15 Constantin Abăluţă, Elegie, Obiecte de tăcere, Cartea Românească, 1979 
16 Falii 2, Poema focurilor 
17 Fernando Pessoa, Cartea neliniştirii, Humanitas, 2010 
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Anul 77 de la crearea ONU  
Dar și despre aniversarea de 75 de ani 
 

 
La venerabila aniversare de 75 de ani 

(continuare din ediția precedentă) 
 

Organizația Națiunilor Unite a sărbătorit în 2020 a 
75-a aniversare de la crearea sa în 1945, iar pe 31 
decembrie 2019 a dat startul campaniei “UN75”, cea 
mai mare și mai incluzivă conversație organizată 
vreodată cu privire la rolul cooperării globale în 
construirea unui viitor mai bun pentru Umanitate. Onu 
a fost fondată în 1945 pentru a sprijini acțiunile 
colective pentru pace, dezvoltare și exercitarea 
universală a drepturilor omului. De-a lungul întregului 
an 2020, ONU s-a angajat în “dialoguri transfrontaliere, 
intersectoriale și intergeneraționale” în diferite părți ale 
lumii, cu scopul de a “ajunge ca mai mulți Oameni să-și 
audă speranțele și temerile și să învețe din experiențele 
lor”. Campania UN75 trebuie să fie prezentă în toate 
segmentele societății, de la săli de clasă la săli de 
conferințe, de la parlamente la sălile satului și să pună 
un accent deosebit pe tineret. 

Campania are ca scop formularea unui proiect 
global pentru anul 2045 - anul centenar al ONU - pentru 
a spori înțelegerea amenințărilor la adresa viitorului și 
pentru a încuraja acțiunea colectivă de a face din acest 
proiect o realitate. Participarea la dialog, în persoană 
sau online este deschisă tuturor, fără limite sau 
restricții. “Nici o țară, nici un grup, nu poate depăși 
problemele complexe ale planetei noastre. Trebuie să 
fim împreună. Nu doar pentru a vorbi, ci, pentru a 
asculta. Participarea Dv este esențială. Avem nevoie de 
vocea Dv, de strategia Dv, de ideile Dv pentru a servi 
mai bine femeile și bărbații din întreaga lume cărora le 
suntem dedicați”, a declarat cu acest prilej, secretarul 
general al ONU, Antonio Guteress. 

Opiniile și ideile rezultate au fost prezentate de 
Secretarul general liderilor mondiali și înalților oficiali 
reprezentanți ai statelor membre ONU, la evenimentul 
la nivel înalt organizat la sediul ONU din New York pe 
21 septembrie 2020 și dedicat aniversării a 75 de ani de 
la crearea ONU.  

 
Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD)  

Toate statele membre trebuie să investească mai 
mult în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, în 
special în ceea ce privește egalitatea de gen, incluziunea, 
coeziunea socială, buna guvernanță și globalizarea 
echitabilă, în care trebuie să avanseze drepturile 
tuturor, să fie eliberate talentele tuturor și să fie 
implicată toată lumea în aceste schimbări.  

Mary Robinson, fostă președinte a Irlandei, în 
prezent Președintele Vârstnicilor, un grup independent 

de cetățeni eminenți ai lumii, care lucrează pentru pace, 
justiție și drepturile omului, a regretat că, în fața 
“amenințărilor existențiale” ale proliferării nucleare și 
crizei climatice, răspunsul colectiv global este slăbit de 
naționalism și populism. D-na Robinson a reamintit că 
multilateralismul eficient este în interesul național al 
tuturor liderilor mondiali și că această abordare 
colaborativă este partea esențială a Cartei Națiunilor 
Unite. 

  
Patru acțiuni de îndeplinit 

Pentru a aborda aceste crize concomitente, ONU 
Woman solicită îmbunătățirea politicilor, acțiunilor și 
investițiilor, în special prin: 

 
1. Investițiile în economia sănătății și în 

infrastructura socială, cum ar fi dezvoltarea serviciilor 
de îngrijire a sănătății de calitate, pentru a crea locuri 
de muncă și pentru a spori sprijinul pentru îngrijitorii 
neplătiți, așa cum au făcut țări precum Canada și 
Argentina. Investițiile publice în servicii de îngrijire a 
sănătății ar putea crea cu 40-60% mai multe locuri de 
muncă decât aceleași investiții în construcții. În țări 
precum Brazilia și Africa de Sud, transferurile de 
numerar pentru lucrătorii informali, care vizează în 
mod specific femeile, au fost implementate după 
pandemie. 

2. Valorificarea potențialul tranziției către 
conservarea mediului, care ar putea crea până la 24 de 
milioane de noi locuri de muncă ecologice, în domenii 
precum energia regenerabilă. Femeilor ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a accesa o parte echitabilă a 
acestor oportunități, inclusiv prin dobândirea pregătirii 
și abilităților necesare. 

3. Promovarea conducerii femeilor în toate 
spațiile instituționale: de la guverne la societatea civilă, 
inclusiv sectorul privat și, în special, în răspunsul la 
criză. Deși au fost în fruntea răspunsului la Covid-19 și 
reprezintă 70% din forța de muncă din domeniul 
sănătății din lume, femeile ocupă în prezent doar 24% 
din locurile din grupurile de lucru referitoare la Covid-
19, care au coordonat răspunsul politic din întreaga 
lume. 

4. Creșterea finanțării pentru organizațiile de 
femei. În ciuda rolurilor lor esențiale de observatori 
critici, care oferă o rețea de siguranță socială în 
comunități, organizațiile de femei suferă de o 
subfinanțare deplorabilă. În 2018-2019, organizațiile 
pentru drepturile femeilor au primit doar 1% din totalul 
ajutorului OCDE-CAD alocat egalității de gen, ceea ce 
reprezintă doar o mică parte din totalul ajutorului 
primit. Pentru a finanța aceste măsuri, ONU Woman 
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precizează că este urgent să se pună în aplicare politici 
macroeconomice transformatoare - în special impozite 
progresive și, în special pentru țările cu venituri mici, 
cooperare globală și ameliorarea datoriilor. „Va fi la fel 
de important să se realizeze o schimbare a relațiilor de 
putere pentru a amplifica vocea grupurilor excluse 
istoric și pentru a asigura integrarea eficientă a 
dimensiunii de gen”, conchide agenția ONU care apără 
egalitatea femeilor. 

 
Perspectiva austerității bugetare a ONU 

Vechi dispute privind bugetul ONU 
Pe 28 iunie 2006, Comitetul pentru buget al 

Adunării generale a ONU (supranumit și Al Cincilea 
Comitet) a ridicat plafonul de cheltuieli al Organizației 
pentru bugetul bienal 2006-2007, prin decizia de a 
suporta cheltuielile stabilite pentru creditele autorizate 
rămase de 3.798 miliarde de dolari18. După negocieri 
îndelungate, Comitetul pentru buget nu a acceptat în 
mai 2006, propunerile secretarului general de atunci al 
ONU, Kofi Annan pentru reforma gestionării 
Organizației Națiunilor Unite, formulate în raportul “A 
investi în Organizația Națiunilor Unite”. 

Atunci, reprezentantul Statelor Unite, sprijinit de 
Australia și Japonia, s-a disociat de consens, spunând că 
puține rezultate au fost atinse privind reforma 
gestionării ONU. În replică, Africa de Sud, vorbind în 
numele Grupului celor 77, dar și China și Austria, care a 
vorbit în numele Uniunii Europene, și-au exprimat 
satisfacția. Ambasadorul francez la ONU, Jean-Marc de 
la Sablière a salutat, de asemenea, ridicarea plafonului 
de cheltuieli: “Franța a avut două obiective: pentru a 
evita o criză financiară și pentru a menține procesul de 
reformă pe drumul cel bun. Acum trebuie să acționăm 
pentru a ne asigura că rezoluția de gestionare care a fost 
prezentată este bună”. 

 
Grava criză de lichidități 

La începutul lunii octombrie 2019, Secretarul 
general al ONU, Antonio Gutrres, a spus că Națiunile 
Unite se confruntă cu o lipsă severă de bani și dacă 
guvernele nu-și plătesc datoriile restante, “activitatea și 
reformele noastre sunt în pericol. Organizația riscă să-și 
epuizeze rezervele de numerar până la sfârșitul lunii 
(octombrie 2019 – n.n.) și să nu facă plăți către personal 
și furnizori”19. 

“Deși 129 din cele 193 de state membre ONU și-au 
plătit acum cotizațiile anuale regulate, ultima fiind Siria 
- a declarat purtătorul de cuvânt al Secretarului general, 
Stéphane Dujarric - alții trebuie să le plătească urgent și 
complet. Aceasta este singura modalitate de a evita 
falimentul ONU și, implicit, care ar putea perturba 
operațiunile globale. Secretarul general a cerut de 
asemenea guvernelor să abordeze motivele de bază ale 
crizei și să convină asupra măsurilor de asanare 
financiară a ONU. Până la sfârșitul lunii septembrie 
2019, doar 70% din contribuția totală pentru acest an a 
fost plătită, în comparație cu 78% în 20189. Până la 8 
octombrie 2019, statele membre ONU au furnizat 1,990 
miliarde dolari pentru bugetul organizației din 2019”, a 
mai declarat Dujarric. 
                                                 
18 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2006/06/94372, postat 
pe 29 iunie 2006, site vizitat pe 29 decembrie 2019 
19 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/10/1053632, 
postat pe 8 octombrie 2019, site vizitat pe 29 decembrie 2019 

Secretarul general al ONu a explicat că Organizația 
a fost în pericol de a epuiza rezervele de numerar 
pentru operațiunilor de menținere a păcii și începând 
cu luna noiembrie, nu ar mai fi fost bani pentru a plăti 
salariile. Propunerea de buget regulat pentru 2020 
rămâne neschimbată - 2,94 miliarde dolari - inclusiv o 
scădere netă de aproape 100 poziții, o “reflecție 
profundă pe calea de urmat și un angajament profund 
față de munca noastră comună. Cu toate acestea, 
Organizația se confruntă cu o criză financiară gravă. 
Pentru a fi mai precis, o criză serioasă de lichiditate. 
Ecuația este simplă: fără bani, bugetul nu poate fi 
implementat în mod corespunzător”. Șeful ONU a 
declarat că punerea în aplicare a bugetului nu mai este 
dictată de planificare, ci de “disponibilitatea 
lichidităților”. Întrucât cheltuielile de recrutare și 
salarizare sunt limitate de această lichiditate, aceasta 
subminează îndeplinirea mandatului și contravine 
eforturilor de a se concentra mai mult asupra 
rezultatelor.  

Guterres a mai declarat că la finalul lunii 
septembrei 2019, a fost “forțat să introducă măsuri 
extraordinare pentru a face față deficitului de numerar 
record. Posturile vacante nu pot fi completate, 
călătoriile vor fi limitate la cele esențiale, iar întâlnirile 
ar putea necesita anularea sau amânarea acestora. Acest 
lucru ar afecta nu numai operațiunile de la principalele 
birouri ale Națiunilor Unite din New York, Geneva, 
Viena și Nairobi, dar, de asemenea, desfășurarea 
operațiuilor trupelor de pace regionale ale ONU”. 

 
Bugetul pentru anul 2020 

Adunarea generală a ONU a adoptat pe 28 
decembrie 2019, un buget de 3,074 miliarde pentru 
acoperirea cheltuielilor organizației în cursul anului 
202020. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 8 
milioane dolari față de ceea ce a fost solicitat inițial de 
către secretarul general al ONU. Este prima dată din 
1973, când ONU a adoptat un buget anual în loc de un 
buget pentru doi ani. Al Cincilea Comitet al Adunării 
Generale, care se ocupă de chestiuni administrative și 
bugetare, a revizuit și a aprobat bugetul, apoi Adunarea 
generală a ONU a adoptat bugetul pentru anul 2020, pe 
baza raportului Comitetului Adunării Generale a ONU. 

Felicitând Al Cincilea Comitet pentru succesul 
lucrărilor sale, președinta Adunării generale, nigerianca 
Tijjani Muhammad-Bande, a declarat că adoptarea 
bugetului și a altor decizii importante ale Comitetului 
Adunării Generale este esențială pentru buna 
funcționare a ONU. 

Proiectul de buget pentru 2020, care oferă 
resursele necesare Secretariatului ONU pentru a-și 
implementa diversele sarcini, pregătește ONU pentru 
intrarea în deceniul de acțiune pentru punerea în 
aplicare a Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD), 
stabilite de ONU încă din 2015. Toate statele membre 
ale ONU sunt așteptate să-și intensifice eforturile în 
2020 pentru a implementa aceste obiective, care sunt 
concepute pentru a crea o lume mai bună pentru toți, 
protejând în același timp mediul natural. 

Cele 17 ODD includ eliminarea sărăciei și a 
foametei, realizarea egalității de gen și luarea de măsuri 

                                                 
20 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/12/1059031, 
postat și vizitat pe 29 decembrie 2019 
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urgente pentru combaterea efectelor schimbărilor 
climatice. Liderii mondiali au convenit asupra ODD în 
2015, cu termenul 2030 pentru a le atinge. 

 
Planul feminist de redresare după pandemie 

Agenția Națiunilor Unite pentru femei, UN Women, 
a lansat pe 16 septembrie 2021 un plan „feminist” de 
redresare și transformare economică. Acesta abordează 
crizele pe care le trăim referitoare la locuri de muncă, 
sănătate și climă, în Timp ce învățăm lecții din 
pandemia Covid-19 și din crizele anterioare21: 
„Necesitatea unui nou contract social care să garanteze 
sustenabilitatea și justiția socială pentru toți nu a fost 
niciodată mai evidentă. Avem o ocazie unică de a rupe 
cercul vicios al nesiguranței economice, a distrugerii 
mediului și a politicilor de excludere și de a construi o 
lume mai bună, mai egală față de femei și mai durabilă”, 
a declarat directorul executiv interimar al ONU Woman, 
Pramila Patten, la lansarea studiului care conține planul 
„feminist” de redresare și transformare economică. 

Potrivit acesteia, “Beyond COVID-19: A Feminist 
Plan for Sustainability and Social Justice” (“Dincolo de 
COVID-19: un plan feminist pentru sustenabilitate și 
justiție socială”) oferă „o foaie de parcurs pentru a 
aborda aceste provocări, redobândind în același Timp 
terenul pierdut în ceea ce privește egalitatea de gen și 
drepturile femeilor”. Acest nou raport-pilot, primul de 
acest gen publicat de Națiunile Unite, se bazează pe cele 
mai recente date și analize, precum și pe contribuțiile a 
peste 100 de experți globali. Acesta vine într-un 
moment cheie „când lumea trebuie să facă alegerea 
între a repeta greșelile din trecut sau a profita de ocazia 
de a face lucrurile diferit, de a propune o viziune și căi 
concrete de plasare a egalității de gen, a sustenabilității 
mediului și a justiției sociale în centrul eforturilor 
globale de dezvoltare”, spune ONU. 

Raportul “Beyond COVID-19: A Feminist Plan for 
Sustainability and Social Justice” („Dincolo de COVID-
19: un plan feminist pentru durabilitate și justiție 
socială”) detaliază modul în care pandemia Covid-19 a 
exacerbat inegalitățile de gen preexistente și a expus 
punctele slabe ale economiei sănătății deja fragile la 
nivel global. Femeile au pierdut 54 de milioane de locuri 
de muncă la nivel global în 2019 și 2020. Chiar înainte 
de pandemie, au efectuat de trei ori mai multe treburi 
casnice neplătite decât bărbații, se arată în raport. 

Până la sfârșitul anului 2021, locurile de muncă 
pentru bărbați trebuiau restabilite și încă 13 milioane 
de femei erau șomere. De asemenea, femeile sunt 
afectate în mod disproporționat de degradarea 
mediului, în Timp ce sunt lăsate în afara procesului 
decizional în ceea ce privește politicile și finanțarea 
pentru abordarea schimbărilor climatice. Acest trio de 
crize interconectate - locuri de muncă, sănătate și climă 
- împiedică în mod sistematic egalitatea de gen și 
amenință supraviețuirea Oamenilor și a planetei 
noastre. 

 
Primul Summit al Națiunilor Unite 
privind sistemele alimentare 

În 2020, Organizației Națiunilor Unite i-a fost dat 
un nou impuls cu privire la necesitatea revizuirii 

                                                 
21 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103842, 
postat și vizitat pe 16 septembrie 2021 

sistemelor alimentare. Acest nou impuls a fost declanșat 
de decizia șefului ONU, António Guterres, de a organiza 
primul Summit al Națiunilor Unite privind sistemele 
alimentare, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 23 
septembrie 2021, dar ONU nu a comunicat motivele 
amânării sale și nici când a fost amânat. Mai mulți 
experți au avertizat că actualul sistem alimentar global 
dăunează în mod activ planetei și oamenilor lumii. 
Anunțând summit-ul, secretarul general al ONU, 
Antonio Guterres a declarat că sistemele alimentare 
sunt „unul dintre principalele motive pentru care nu 
reușim să rămânem în limitele ecologice ale planetei 
noastre”.  

Sistemele alimentare emit aproximativ o treime din 
gazele cu efect de seră din lume, provoacă defrișări și 
sunt responsabile pentru aproximativ 80% din 
pierderea biodiversității. Pe lângă distrugerea mediului, 
este șocant faptul că aproximativ o treime din 
alimentele produse în fiecare an se pierd sau se risipesc. 
Scopul summitului a fost de a dezvolta strategii de 
combatere a provocărilor globale, cum ar fi foamea, 
schimbările climatice, sărăcia și inegalitățile, și de a crea 
noi sisteme alimentare de care să beneficieze toată 
lumea și care să protejeze planeta. 

 
Recomandări în anul aniversar 2020 

Pe 22 ianuarie 2020, șeful ONU, spaniolul Antonio 
Guterres, a prezentat prioritățile organizației în fața 
reprezentanților statelor membre. Potrivit acestuia, 
provocările păcii, urgențele climatice, neîncrederea 
Oamenilor și decalajul digital trebuie îndeplinite. 
Guterres a reiterat importanța de “a nu sărbători 
trecutul”, ci “căutarea pentru viitor”, din cauza 
numeroaselor provocări cu care se confruntă Omenirea. 
Secretarul general a identificat patru astfel de 
provocări: a) tensiunile geostrategice globale; 2. criza 
climatică “existențială”; 3. neîncrederea crescândă a 
Oamenilor din lumea întreagă și, 4. “partea întunecată” 
a lumii digitale. 

În ceea ce privește pacea și securitatea 
internațională, Antonio Guterres a solicitat consolidarea 
capacității și a instrumentelor de mediere pentru 
menținerea păcii, subliniind faptul că prevenirea 
trebuie să ghideze acțiunea ONU: “Trebuie să creăm 
condițiile potrivite pentru operațiunile eficiente de 
aplicare a păcii și de combatere a terorismului de către 
partenerii noștri regionali, în conformitate cu capitolul 
al VII-lea din Cartă și cu finanțare previzibilă”, a afirmat 
el, subliniind faptul că “Acest lucru este valabil mai ales 
în Africa, de la Sahel la Lacul Chad”. 

Șeful ONU a solicitat, de asemenea, un răspuns la 
“amenințarea catastrofei climatice”: “La următoarea 
conferință privind clima (COP26) din Glasgow (Scoția, 
Marea Britanie), guvernele trebuie să aducă schimbările 
pe care lumea noastră le cere și pe care Oamenii le 
solicită cu o intensitate mult mai mare vizând atenuarea 
acestor schimbări, adaptarea la ele și susținerea 
financiară a acțiunilor pe care le necesită”. Această 
ambiție nu trebuie să se limiteze la state. “Fiecare oraș, 
fiecare regiune, fiecare bancă, fiecare fond de pensii și 
fiecare industrie trebuie să-și reinventeze complet 
operațiunea pentru a limita creșterea temperaturii la 
1,5 grade Celsius”, a afirmat el. 

Au mai rămas doar 10 ani pentru a atinge cele 17 
Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD), pe care toate 

https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103842
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statele membre ONU au promis să le realizeze, dar 
lumea rămâne în urmă. Pentru a umple acest decalaj, 
Organizația Națiunilor Unite lansează un deceniu de 
acțiune pentru a ajunge la ODD până în 2030. Acest 
deceniu “este esențial pentru realizarea globalizării 
echitabile, stimularea creșterii economice și prevenirea 
conflictelor”, a declarat Guterres. “Vom profita de 
sistemul reformat al Națiunilor Unite de dezvoltare 
pentru a implica parteneri locali la nivel global”. 

 
Campania “Ce este nevoie” 

Pe 14 februarie 2020, de Valentine's Day, Națiunile 
Unite au lansat “What is takes” (“Ce este nevoie”), o 
campanie globală pentru a recunoaște generozitatea, 
munca grea și speranța care vin din răspunsurile 
umanitare ale donatorilor care contribuie cu o finanțare 
esențială pentru activitățile desfășurate de ONU: “În 
2020, 168 de milioane de persoane vor avea nevoie de 
asistență umanitară – adică una din 45 de persoane din 
întreaga lume”, a declarat cu acest prilej Oficiul ONU 
pentru Coordonare Umanitară (OCHA), subliniind că 
nevoile umanitare globale sunt “enorme”22. 

În ciuda nivelurilor record de finanțare umanitară 
înregistrate în 2019, nevoile cresc mai repede decât 
finanțarea, a declarat reprezentantul OCHA, Mark 
Lowcock, subsecretar general al ONU și Coordonator 
ajutoare de urgență:”Perspectiva pentru 2020 este 
sumbră. Ne așteptăm ca șocurile climatice, răspândirea 
bolilor infecțioase și impactul conflictelor prelungit să 
îngreuneze acest an pentru milioane de oameni. Dar 
există toate motivele pentru a fi optimiști, pentru că 
sistemul umanitar este mai eficient astăzi decât a fost 
vreodată. Donatorii rămân generoși, finanțarea merge 
mai departe, mai repede, iar noi trecem peste alte crize. 
În fiecare zi reducem suferința, salvăm vieți și oferim 
oamenilor speranță pentru un viitor mai bun”. 

Campania lansată de Ziua Îndrăgostiților oferă 
tuturor posibilitatea de a contribui și de a sprijini ONU 
și organizațiile cu care lucrează, astfel încât acestea să 
poată continua să ofere sprijin de salvare pentru femei, 
bărbați și copiii care au nevoie disperată de ajutor. În 
general, peste 40% din lucrătorii umanitari din lume 
sunt femei. Acestea sunt active în toate aspectele 
ajutorului umanitar, de la operațiuni de ajutorare la 
livrarea de provizii de urgență și la lupta împotriva 
bolilor mortale, cum ar fi Ebola, vaccinarea copiilor și 
negocierea eliberării copiilor soldați. 

Astăzi, lucrătorii umanitari sunt din ce în ce mai 
atacați în diverse părți ale lumii unde ei acordă ajutor: 
în perioada 2003-2018, peste 4.000 de “umanitari” au 
fost uciși, răniți, reținuți, răpiți sau împiedicați în alt 
mod să-și facă treaba, în medie 300 de cazuri pe an, sau 
aproape unul pe zi... Numai în 2018 au avut loc 369 de 
atacuri asupra lucrătorilor umanitari, inclusiv răpiri, 
rețineri și agresiuni. Tot în 2018, 120 dintre ei au fost 
uciși. 

 
Încrederea oamenilor se erodează 

Șeful ONU a solicitat statelor membre să recâștige 
încrederea popoarelor lor, care se erodează, după cum o 
demnostrează numeroasele demonstrații din întreaga 
lume. “Ascultați de Oameni. Deschideți canale noi, astfel 

                                                 
22 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2020/02/1061851, 
postat și vizitat pe 14 februarie 2020 

încât toată lumea să poată fi auzită și să găsească un 
teren comun de acțiune”, a afirmat el, amintindu-le celor 
prezenția la sesiune că trebuie să respecte libertatea de 
întrunire și expresie pașnică și să protejeze spațiul civic 
și libertatea presei. 

Referindu-se la “partea întunecată a lumii digitale”, 
Secretarul general al ONU a cerut ca tehnologia să fie 
pusă “în slujba binelui”: “Trebuie să instaurăm ordinea 
în acest spațiu cibernetic, în care legea nu guvernează și 
în care teroriștii și toți cei care seamănă ura exploatează 
internetului și mediile sociale!. Națiunile Unite 
estimează că cibercriminalitatea informatică va costa 
Omenirea 6.000 de miliarde de dolari numai în 2021. 
“Cyberspațiul este în pericol de a fi împărțit în două – 
cei buni și cei răi - și trebuie să combatem fragmentarea 
digitală prin încurajarea cooperării globale”.  

Anul 2021 a fost crucial pentru viitorul nostru 
comun și a solicitat ca bărbații și femeile din întreaga 
lume să fie parte pozitivă din acest viitor: “De prea 
multe ori, guvernele și instituțiile internaționale ca a 
noastră sunt văzute doar ca locuri bune pentru a vorbi - 
nu pentru a asculta. Vreau ca Națiunile Unite să asculte”, 
a spus el, reamintind că Organizația Națiunilor Unite a 
lansat o conversație cu cât mai mulți Oameni din lume la 
începutul anului 2020, pentru a împărtăși speranțele și 
temerile lor și pentru a învăța din temerile lor. 
Împreună, trebuie să ascultăm. Împreună, trebuie să 
acționăm. La această a 75-a aniversare, să luăm deciziile 
dificile necesare pentru a asigura un viitor pașnic 
pentru toți”. 

 
Regândirea abordării sănătății copiilor 

Nici o țară nu protejează în mod adecvat sănătatea 
copiilor, mediul și viitorul acestora potrivit unui raport 
publicat pe 18 februarie 2020 de către o comisie 
formată din peste 40 de experți în sănătatea copiilor și 
adolescenților din întreaga lume, sub auspiciile 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), UNICEF și The 
Lancet23. Raportul, intitulat “Ce viitor pentru copiii 
lumii?”, constată că viitorul fiecărui copil sau adolescent 
din lume este subminat de amenințarea iminentă a 
degradării ecologice, a schimbărilor climatice și a 
practicilor alimente abuzive, care îi determină pe copii 
să consume produse de fast-food puternic procesate, 
băuturi zaharoase, chiar alcool și tutun în multe cazuri.  

“În ciuda îmbunătățirilor aduse sănătății copiilor și 
adolescenților în ultimii 20 de ani, progresul stagnează 
și se așteaptă să se inverseze”, a declarat Hélène Clark, 
fost prim-ministru al Noii Zeelande, care a co-prezidat 
Comisia. “Se estimează că aproximativ 250 de milioane 
de copii cu vârsta sub cinci ani din țările cu venituri mici 
și medii riscă să nu se poată dezvolta pe deplin, pe baza 
indicatorilor evoluțiilor sociale și sărăciei. Dar ceea ce 
este și mai îngrijorător este faptul că fiecare copil din 
lume se confruntă acum cu amenințările existențiale 
reprezentate de schimbările climatice și de presiunile 
comerciale”, a mai adăugat Hélène Clark. 

Raportul include un nou indice global referitor la 
180 de țări membre ONU pentru a compara rezultatele 
dezvoltării copiilor, inclusiv măsuri de supraviețuire și 
bunăstare a copiilor, bazate pe sănătate, educație și 
nutriție; mediu durabil, utilizând indicatori ai emisiilor 
de gaze cu efect de seră sau ai veniturilor. Concomitent 
                                                 
23 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2020/02/1062041, 
postat și vizitat pe 19 februarie 2020 

https://news.un.org/fr/story/2020/02/1061851
https://news.un.org/fr/story/2020/02/1062041


658 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

cu faptul că cele mai sărace țări trebuie să facă mai mult 
pentru a se asigura copiilor din acest țări o viață 
sănătoasă, emisiile excesive de carbon - 
disproporționate în țările cele mai bogate - reprezintă o 
amenințare pentru viitorul tuturor copiilor. 

Dacă media încălzirii globale va depăși 4 grade 
Celsius până în 2100, în conformitate cu proiecțiile 
actuale, consecințele asupra sănătății copiilor ar fi 
devastatoare, din cauza creșterii nivelului mării, a 
valurilor de căldură, a proliferării bolilor cum sunt 
malaria și febra dengue, precum și a malnutriției. 
Indicele arată cum copiii din Norvegia, Republica 
Coreea și Țările de Jos au cele mai mari șanse de 
supraviețuire și bunăstare, în timp ce copiii din 
Republica Centrafricană, Ciad, Somalia, Niger și Mali 
sunt cei pentru care perspectivele sunt cele mai sumbre. 

Atunci când autorii au luat în considerare emisiile 
de CO2 pe cap de locuitor, țările aflate în fruntea 
clasamentului au ocuat locuri codașe în clasament: 
Norvegia este pe locul 156, Republica Coreea pe locul 
166 și Olanda pe locul 160. Fiecare dintre aceste trei 
țări emite în 2020 cu 210% mai mult CO2 pe cap de 
locuitor decât obiectivul propus pentru 2030. Statele 
Unite, Australia și Arabia Saudită sunt printre primele 
10 țări emițătoare de CO2.  

“Mai mult de două miliarde de oameni trăiesc în 
țări în care dezvoltarea este împiedicată de crize 
umanitare, conflicte și dezastre naturale, precum și de 
problemele creșterii economice legate de schimbările 
climatice”, a declarat Awa Coll-Seck, fostul ministru al 
sănătății din Senegal și copreședinte al Comisiei care a 
redactat raportul. Promovarea unor condiții mai bune 
astăzi pentru a permite copiilor să trăiască și să 
prospere la nivel național nu trebuie să vină în 
detrimentul viitorului copiilor la scară globală. 
Singurele țări care sunt pe cale să îndeplinească 
obiectivele privind emisiile de CO2 pe cap de locuitor 
până în 2030, obținând în același timp rezultate corecte 
(în top 70) în ceea ce privește măsurile de dezvoltare a 
copiilor sunt: Albania, Armenia, Grenada, Iordania, 
Republica Moldova, Sri Lanka, Tunisia, Uruguay și 
Vietnam. 

Raportul menționat evidențiază, de asemenea, o 
altă amenințare la adresa copiilor: marketingul 
dăunător. În unele țări, copiii văd până la 30.000 de 
reclame într-un an, în timp ce expunerea tinerilor la 
publicitatea de vaping (țigările electronice) a crescut cu 
peste 250% în Statele Unite între 2018 și 2019, având 
ca potențiali beneficiari peste 24 de milioane de tineri. 
Potrivit profesorului Anthony Costello, unul dintre 
autorii raportului, “industria de auto-reglementare este 
un eșec”. 

Studii efectuate în Australia, Canada, Mexic, Noua 
Zeelandă și Statele Unite, printre altele, au arătat că 
auto-reglementarea a împiedicat capacitatea comercială 
de a face publicitate pentru copii. De exemplu, în 
Australia, în ciuda angajamentului industriei de auto-
reglementare, copiii și adolescenții sunt încă expuși la 
51 de milioane de anunțuri legate de alcool în 
emisiunile de televiziune alocate fotbalului, cricketului 
și rugby-ului. “Și realitatea ar putea fi mult mai rea, 
deoarece avem puține date și cifre cu privire la explozia 
de publicitate în social media și algoritmii lor de 
orientare a copiilor noștri”, a mai spus Anthony 
Costello. 

Expunerea copiilor la marketingul comercial 
pentru junk food și băuturi zaharoase este asociată cu 
achiziționarea de alimente dăunătoare pentru sănătate 
și care conduc la exces de greutate și obezitate la copii. 
Prin urmare, numărul copiilor și adolescenților obezi a 
crescut de la 11 milioane în 1975 la 124 de milioane în 
2016 - crescând astfel de unsprezece ori, cu costuri 
catastrofale atât pentru indivizi, cât și pentru societate! 

  
Manifest pentru acțiune imediată 
Pentru a proteja copiii, membrii Comisiei 

Independente solicită un nou angajament global față de 
copii. Recomandările lor includ: 

 
1. Interzicerea urgentă a emisiilor de CO2 pentru a 
asigura copiilor noștri un viitor pe această planetă. 
2. Punerea copiilor și adolescenților în centrul 
eforturilor noastre de a realiza o dezvoltare durabilă.  
3. Încurajarea tuturor sectoarele să elaboreze noi 
politici și să investească în sănătatea și drepturile 
copiilor. 
4. Integrarea vocilor copiilor în procesul de luare a 
deciziilor politice. 
5. Consolidarea reglementării comercializării 
comerciale dăunătoare la nivel național, pe baza unui 
nou protocol opțional adăugat Convenției Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile copilului 

 
“Este o oportunitate excepțională. Datele sunt 

disponibile. Uneltele sunt la îndemână. În cazul șefilor 
de stat, autorităților locale, liderilor Organizației 
Națiunilor Unite și copiilor înșiși, Comisia solicită 
intrarea într-o nouă eră pentru păstrarea sănătății 
copiilor și adolescenților. Va fi nevoie de curaj și voință 
pentru a obține rezultate. Acesta este testul final pentru 
generația noastră”, a declarat dr. Richard Horton, 
redactor-șef al Lancet. 

“Fie că este vorba de criza climatică, obezitate sau 
practici de marketing dăunătoare, copiii din întreaga 
lume trebuie să lupte împotriva amenințărilor care erau 
de neimaginat cu doar câteva generații în urmă”, a 
declarat Henrietta Fore, Director Executiv Unicef, care 
amai adăugat: “Este Timpul să regândim sănătatea 
copilului, să punem copiii în fruntea agendei oricărui 
program de dezvoltare guvernamentală și de bunăstare 
a lor, mai presus de toate celelalte considerente”. 

“Raportul la care ne referim arată că factorii de 
decizie din întreaga lume nu reușesc de prea multe ori 
atunci când vine vorba de copii și tineri: nu reușesc să 
protejeze sănătatea și drepturile copiilor și nu reușesc 
să protejeze planeta pentru ei. Acest raport ar trebui să 
servească drept avertisment pentru ca țările să decidă 
să investească în sănătatea copiilor și adolescenților, să 
se asigure că vocile lor sunt auzite, drepturile lor sunt 
protejate și viitorul este legat de asigurarea sănătății 
generațiilor viitoare care vor trăi pe această planetă”. 

  
Rolul tineretului în soluționarea 
principalelor probleme ale planetei 

Pe 9 septembrie 2020, în Timp ce ONU își 
sărbătorea 75 de ani, a reunit tineri din întreaga lume 
într-o plenară virtuală pentru a discuta „viitorul pe care 
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îl dorim și Națiunile Unite de care avem nevoie”24. 
Convocată sub auspiciile președintelui Adunării 
Generale a ONU, plenul este organizat de Biroul 
trimisului secretarului general pentru tineret. Pe tot 
parcursul evenimentului, publicul tânăr a fost invitat să 
interacționeze și să ghideze discuția printr-o funcție de 
chat live. Plenul virtual a fost un moment oportun 
pentru a susține și amplifica vocea tinerilor pentru o 
lume pașnică, dreaptă și durabilă. Strategia ONU pentru 
tineret lansată în septembrie 2018 este menită să 
consolideze poziția Națiunilor Unite ca organizație care 
lucrează nu numai „pentru„ tineri, ci și „cu„ tineri. Plenul 
a fost deschis de secretarul general António Guterres, 
președintele Adunării generale, Tijjani Muhammad-
Bande și de trimisul secretarului general pentru tineret, 
Jayathma Wickramanayake, care au explicat ce 
înseamnă multilateralismul pentru ei. Pentru 
președintele Adunării Generale, multilateralismul se 
bazează pe empatie și oferă un cadru pentru ascultarea 
celorlalți și relaționarea cu modul în care văd lucrurile: 
„Este absolut fundamental și este un principiu major al 
ONU, un exemplu de respect pentru ceilalți, 
disponibilitatea de a lucra cu ei pentru a rezolva 
problemele comune și de a le oferi sprijinul de care au 
nevoie”. 

Secretarul general al ONU a reamintit că atunci 
când era student, „am avut bătălii ideologice acerbe. Ne-
am întors într-o situație în care această bătălie 
ideologică este esențială în lumea de astăzi. Covid-19 a 
demonstrat fragilitatea și inegalitatea lumii noastre. Și, 
în fața acestui lucru, unii Oameni cred că trebuie să se 
descurce singuri. Au o perspectivă de egoism și 
izolaționism. Alții cred că această fragilitate și 
inegalitate arată că trebuie să lucrăm împreună. Avem 
nevoie de solidaritate, unitate, organizații multilaterale 
puternice și o guvernanță internațională puternică. În 
această bătălie decisivă, tinerii sunt în frunte. Tinerii 
sunt mai cosmopoliti, mai universaliști, cred în 
solidaritate. Ei conduc lupta pentru egalitatea de gen, 
acțiunile climatice și împotriva rasismului. Deci sunt 
sigur că în viitor vom câștiga bătălia. Și vom avea un 
multilateralism mai puternic și mai incluziv. Acest lucru 
va necesita îndrăzneală și găsirea de soluții, 
valorificarea cunoștințelor transfrontaliere, sectoriale și 
generaționale și utilizarea tuturor resurselor 
disponibile”. 

Pentru trimisul Secretarului General pentru 
Tineret, multilateralismul este sinonim cu speranța, 
oportunitatea și demnitatea umană: “Este vorba despre 
ceea ce fac ONU și alte agenții pentru Oamenii de pe 
teren care au cel mai mult nevoie de ajutorul lor”, a spus 
Jayathma Wickramanayake, care și-a amintit cum țara 
sa, Sri Lanka, a fost lovită de un tsunami în 2004: „ONU 
a fost prezentă atunci pentru a răspunde acestei crize, 
prin intermediul secretarului general de atunci, Kofi 
Annan, care a vizitat regiuni afectate de tsunami și a 
vorbit cu supraviețuitorii” . Națiunile Unite au fost 
prezente și atunci când țara sa a trecut printr-un 
conflict și a ieșit din acesta. 

Plenul a oferit tinerilor o platformă pentru a 
participa la discuții în jurul celei de-a 75-a aniversări a 
ONU și a importanței cetățeniei globale și a cooperării 
internaționale de astăzi, a viitorului multilateralismului 
                                                 
24 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076882, 
postat și vizitat pe 9 septemb rie 2021 

și a rolului tinerilor în construirea acestui viitor. 
Discuțiile din plen au servit la întărirea înțelegerii 
dintre tineri despre ceea ce este necesar pentru a crea o 
Organizație a Națiunilor Unite mai receptivă, care să 
sprijine cel mai bine Oamenii, planeta, prosperitatea și 
pacea în viitor. 

Apoi, pe 21 septembrie 2021, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Păcii, studenți din peste 20 de țări au 
participat la un alt eveniment virtual, cu care ne-a 
obișnuit pandemia; printre participanți au fost 
secretarul general al ONU, violonistul japonez Midori și 
mesagerii păcii, Paulo Coelho și Jane Goodall25: „Astăzi 
vă invităm la un dialog global asupra păcii și trebuie să 
vă angajați să acționați pentru pace”, a declarat Melissa 
Fleming, subsecretar general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru comunicații globale. „De la începutul 
pandemiei, tinerii au contribuit prin vocea lor la 
promovarea păcii, solidarității și justiției climatice”. 

Cu același prilej, secretarul general al ONU a lăudat 
vocile, viziunea și angajamentul tinerilor de a modela o 
lume mai pașnică: „Sunteți tineri, agenți ai schimbării și 
avocați în toate societățile. Vorbiți împotriva violenței, 
discriminării și inegalității. Chemați-i pe cei maturi la 
sfârșitul conflictelor. Solicitați acțiuni climatice urgente. 
Avem nevoie de tineri mai mult ca oricând”, a insistat el, 
cerând tinerilor trei lucruri: a) să adere la cererea ONU 
pentru o încetare a focului la nivel global 24 de ore cu 
ocazia Zilei Internaționale a Păcii, și ca toate părțile 
aflate în conflict să se angajeze la o pace durabilă; b) 
solicitați guvernelor și ceilalți lideri să reducă diferența 
dintre țările bogate și cele sărace în ceea ce privește 
vaccinurile; c) continuați să trageți semnalele de alarmă 
în cazurile de urgență climatică care ne amenință 
planeta. Astfel, lucrând împreună vom putea construi o 
lume mai echitabilă și mai durabilă pentru toți”. 

 
Ziua Națiunilor Unite 

Este aniversată anual pe 24 octombrie, când ONU 
reafirmă obiectivele și principiile care au ghidat-o de la 
crearea sa, acum 76 de ani.  

 
26 iunie 2019 – aniversarea a 74 de ani 
de la semnarea Cartei Națiunilor Unite 

Reafirmarea încrederii în drepturile Omului, 
promovarea dreptății sociale și salvarea lumii de 
„grogiul războiului” este unul dintre puținele principii 
fondatoare ale Națiunilor Unite stabilite în Carta 
Organizației, care a fost semnată în 1945 la San 
Francisco26. Cu această ocazie, un eveniment special a 
avut loc pe 26 iunie 2019 în Sala Adunării Generale de 
la sediul Națiunilor Unite din New York. Un eveniment 
care a fost și prilejul lansării activităților dedicate celei 
de-a 75-a aniversări a Națiunilor Unite, care va fi 
sărbătorită în 2020. 

Vorbind la eveniment, președintele Adunării 
Generale a Națiunilor Unite pentru anul 2019, María 
Fernanda Espinosa, a reamintit statelor membre cum 
Carta ONU, semnată în 1945, poartă „speranțele unei 
lumi obosite de război”. Deși este ușor să vezi Carta ca o 
„companie idealistă de modă veche”, a spus ea, 

                                                 
25 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103962, 
postat și vizitat pe 17 septembrie 2021 
26 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/06/1046441, 
postat și vizitat pe 26 iunie 2019 
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https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103962
https://news.un.org/fr/story/2019/06/1046441
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fondatorii ei nu au fost visători, ci lideri puternici care 
„au cântărit dezavantajele unui compromis, avantajele 
cooperării și costul ridicat al războiului”. Astăzi, a 
continuat doamna Espinosa, „putem face apel la spiritul 
din San Francisco”, ceea ce a fost evident când Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost semnată în 2015 
și câteva săptămâni mai târziu, când a fost semnată 
Acordul istoric de la Paris privind criza climatică 
globală. Acest spirit este nevoie acum „mai mult ca 
niciodată”, a adăugat ea. 

Citând un tweet publicat în aceeași zi de secretarul 
general al ONU, António Guterres, Fabrizio Hochschild 
Drummond, secretarul general adjunct pentru 
coordonare strategică a reiterat că, 74 de ani mai târziu, 
Carta „reprezintă în continuare cea mai bună modalitate 
de a asigura pacea, dezvoltarea și drepturile omului în 
lume”. Domnul Hochschild, care e a fost apoi 
responsabil cu organizarea comemorării celei de-a 75-a 
aniversări a ONU în 2020, a spus că motivul pentru care 
este încă necesar să invocăm Carta se datorează 
pierderii memoriei colective a suferinței. Aceeași 
suferință care i-a convins pe diplomații s-au adunat pe 
coasta de vest a Statelor Unite în 1945 pentru a 
promova cooperarea globală. Referindu-se la 
sărbătorile planificate ale Cartei ONU pentru 2020, dl 
Hochschild a spus că ne aflăm într-un „moment 
determinant în istoria instituției noastre, a Umanității 
noastre și modul în care ne ocupăm de aceasta va avea 
un impact asupra bunăstării copiilor și nepoților noștri 
pe planeta Pământ, singura noastră casă”. 

Secretarul general a continuat considerând că un 
„dialog global orientat spre viitor, incluziv și condus de 
tineri” este cea mai bună modalitate de a sărbători 
aniversarea Națiunilor Unite și pentru a avea o viziune 
comună a Națiunilor Unite. 

Declarațiile de deschidere ale înalților oficiali ONU 
au fost urmate de semnarea simbolică a unei copii a 
Cartei, de către reprezentanții statelor membre prezenți 
la semnarea acesteia la San Francisco în urmă cu 74 de 
ani, precum și de către organizațiile care au fost invitate 
să participe. în calitate de observatori la naşterea 
Adunării Generale. O prezentare a textului 
preambulului la Cartă în cele șase limbi oficiale 
(engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză, rusă) a fost 
instalată cu acest prilej la sediul Națiunilor Unite și va 
rămâne în vigoare pentru a ilustra angajamentul 
reînnoit față de acest text înainte de a împlini 75 de ani. 

 
26 iunie 2020 – aniversarea a 75 de ani 
de la semnarea Cartei ONU 

Carta ONU a fost semnată la San Francisco pe 26 
iunie 1945, la începutul Conferinței Națiunilor Unite 
privind crearea Organizației Internaționale și a intrat în 
vigoare la 24 octombrie 194527. Statutul Curții 
Internaționale de Justiție - unul dintre cele șase 
organisme ale Națiunilor Unite - este parte integrantă a 
Cartei. 

A 75-a aniversare a Cartei ONU a avut loc într-un 
context deosebit de dificil, marcat de pandemia Covid-
19, care a afectat toate țările din lume: „Oamenii de 
pretutindeni își ridică pe bună dreptate vocea împotriva 
rasismului”, a declarat cu acest prilej secretarul general 

                                                 
27 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2020/06/1071812, 
postat și vizitat pe 26 iunie 2020 

al ONU, António Guterres, într-un mesaj video difuzat cu 
ocazia celei de-a 75-a aniversări. „Recunoașterea 
problemelor este un început. Dar trebuie să ajungem la 
sfârșitul acestora”, a adăugat el. „Pentru a face față 
provocărilor noastre comune și a remedia fragilitățile 
lumii, avem un ghid atemporal care nu este altul decât 
Carta Națiunilor Unite”, a spus șeful ONU. 

Deși Carta Națiunilor Unite a fost semnată în urmă 
cu 75 de ani, „principiile ei încă rezonează cu același 
adevăr. Credința în drepturile fundamentale ale Omului, 
în drepturile egale ale bărbaților și femeilor, în 
demnitatea și valoarea persoanei umane, dreptul 
internațional și soluționarea pașnică a diferendelor; 
condiții de viață mai bune în libertate mai mare: aceste 
valori atemporale ne vor conduce către un nou viitor”, a 
asigurat secretarul general. 

Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări, Națiunile Unite 
au lansat o dezbatere globală cu privire la așteptările 
Oamenilor din întreaga lume de a construi un viitor mai 
bun pentru toți. „Un viitor în care nu mai dăunăm 
mediului nostru natural și luăm măsuri împotriva 
schimbărilor climatice, în care respingem fanatismul și 
sărbătorim bogăția diversității umane, în care tinerii 
preiau conducerea, pe stradă, la școală, în societate”, a 
declarat șeful ONU. 

Organizația Națiunilor Unite a fost fondată cu mult 
înainte de apariția unor noi amenințări, cum ar fi 
criminalitatea cibernetică și discursul instigator la ură 
online. Dar Carta noastră ne arată și calea care ne va 
permite să triumfăm asupra acestor flageluri”, a spus 
domnul Guterres, care a făcut apel la realizarea acestui 
proiect de pace, drepturile omului și dreptate pentru 
toți, aliindu-ne cu Umanitatea, în unitate și fraternitate”. 

Tijjani Muhammad-Bande, președintele Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite, un organism al 
ONU în care sunt reprezentate toate statele membre ale 
Organizației, a lăudat „purtătorii de pixuri ai Cartei 
Națiunilor Unite, care au îndrăznit să-și imagineze o 
lume definită cel mai bine de pace și egalitate. „Ne 
tragem puterea de la cei care au perseverat în trecut, în 
fața unei mari disperări”, a amintit el. Pentru 
Președintele Adunării Generale, semnarea Cartei 
Națiunilor Unite în urmă cu 75 de ani a permis „crearea 
unei organizații internaționale de amploare și 
legitimitate inegalabile, cu o nouă ordine mondială 
bazată pe reguli”, amintind că Națiunile Unite a fost 
creată. pentru a „proteja generațiile viitoare de flagelul 
războiului”. În urmă cu trei sferturi de secol, scepticii se 
îndoiau de hotărârea membrilor Națiunilor Unite: 
„Cinismul nu a predominat atunci și nu va prevala nici 
acum. Noi, popoarele, rămânem întotdeauna Națiunile 
Unite, ghidați de principiile Cartei noastre”, a spus 
domnul Muhammad-Bande.  

 
20 octombrie pentru 24 octombrie 
2021 - un apel simbolic la acțiune 

În 2021, acest eveniment a fost omagiat în cadrul 
unui concert desfășurat pe 20 octombrie, seara, la New 
York, cu ocazia aniversării intrării în vigoare a 
statutului fondator al ONU, iar secretarul general al 
ONU, portughezul Antonio Gutteres, a declarat că 
„spiritul de solidaritate și acțiune” care marchează Ziua 
Națiunilor Unite în sine este „exprimat minunat în 
puterea muzicii. Muzica reflectă diversitatea profundă și 
contribuțiile unice ale culturilor din întreaga lume”, a 

https://news.un.org/fr/story/2020/06/1071812
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declarat șeful ONU, António Guterres, în Sala Adunării 
Generale unde avea loc concertul28. „În același Timp, 
limbajul muzicii este universal. Un limbaj care unește 
toate golurile”, a argumentat el. 

Pe măsură ce lumea începe treptat să-și revină 
după pandemia de Covid-19, concertul din 2021 a 
reprezentat un apel la consolidarea cooperării 
internaționale în beneficiul națiunilor și popoarelor, 
pentru un viitor mai pașnic și mai prosper pentru toți. 
„Ultimele 20 de luni au fost un moment extraordinar de 
dificil și chiar de izolare pentru familia umană. În seara 
asta, haideți să privim, să ascultăm și să fim inspirați 
împreună. Și să ne angajăm, încă o dată, față de Carta 
Națiunilor Unite și de valorile care i-au dat viață în 
ultimii 76 de ani - pace, demnitate și prosperitate 
pentru toți”, a insistat secretarul general al ONU... 

Concertul din 2021 a urmat un format hibrid cu 
spectacole live și preînregistrate și un public restrâns 
care a respectat protocoalele de distanțare fizică. De la 
artiști clasici la vedete K-pop, programul serii a inclus 
pe violonistele Angela și Jennifer Chun, precum și pe 
soprana Youngok Shin, cu spectacole live, în Timp ce 
videoclipuri preînregistrate au fost proiectate cu 
soprana Youngmi Kim, Orchestra Filarmonicii Goyang, 
pianistul Yungwook Yoo și Grupul de fete K-pop Aespa. 

 
Aduceți speranța înainte 

În mesajul său pentru a marca Ziua Națiunilor 
Unite, secretarul general a amintit că, în urmă cu 76 de 
ani, Națiunile Unite au fost create ca „un vehicul de 
speranță pentru o lume care ieșea din umbra unui 
conflict catastrofal. Astăzi, femeile și bărbații ONU 
poartă această speranță în întreaga lume”, a adăugat el. 

 
Solidaritatea, „singura cale posibilă” 

Șeful ONU a observat că, în Timp ce Covid-19, 
conflictele, foamea, sărăcia și urgența climatică ne 
amintesc că lumea noastră este departe de a fi perfectă, 
ele arată, de asemenea, clar că „solidaritatea este 
singura cale de urmat. Trebuie să ne reunim pentru a 
face față marilor provocări și pentru a avansa 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)”, a spus el. 

Dl Guterres a spus că acest lucru se poate face 
asigurându-ne că toată lumea, de pretutindeni, are 
acces la vaccinurile Covid-19 „cât mai curând posibil” și 
încercând să pună capăt „conflictelor care ne 
desfigurează lumea”. El a subliniat, de asemenea, 
importanța „garantării și asigurării respectului pentru 
drepturile și demnitatea tuturor”, în special a celor mai 
sărace și dezavantajate, fete și femei, copii și tineri, și de 
a pune în aplicare o guvernanță globală mai incluzivă, în 
rețea și mai eficientă, așa cum este detaliat în recentul 
raport al ONU, „Agenda noastră comună”. 

Valorile păcii, dezvoltării, drepturilor Omului și 
oportunităților pentru toți, care au alimentat Carta 
Națiunilor Unite în ultimii 76 de ani, „nu au termen de 
expirare. De Ziua Națiunilor Unite, să ne unim în spatele 
acestor idealuri și să fim la înălțimea promisiunii, 
potențialului și speranțelor Națiunilor Unite”, a conchis 
secretarul general, António Guterres. 

 
                                                 
28 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/10/1106912, 
postat și vizitat pe 22 octombrie 2021 
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N. GRIGORIE LĂCRIŢA 
 
 
 
 
 
 
 

Dintotdeauna omenirea 
a ajuns  
pe mâna unor mari nebuni 

 
 
 

1. Un război nuclear ar însemna 
sfârșitul lumii 

 
În această perioadă, pericolul unui al treilea 

război mondial înspăimântă întreaga omenire, 
care poate fi distrusă, chiar și de mai multe ori, 
distinct prin fiecare „tip„ de război, precum: război 
biologic; război chimic; război cu bombele 
cinetice; război cu super-armele cu fasciculule de 
particule; război cu armele laser cu energie 
direcționată sau armele electromagnetice etc. 
Aceste arme utilizate într-un conflict la scară 
mondială ar putea distruge omenirea de pe 
întreaga planetă la fel cum ar fi distrusă de un 
bombardament nuclear. 

Folosirea cele circa 15.000 de arme nucleare 
deținute de 10 țări, dintre care în jur de 13.500 
sunt deținute de Rusia și de SUA, ar conduce la 
dispariția totală a omului de pe Pământ, chiar 
pentru câteva milioane de ani, conform unor 
specialiști.  

Nimeni nu are de câștigat de pe urma unui 
război nuclear, căci acesta ar duce nu numai la 
anihilarea totală a inamicilor, ci ar învelii întreg 
Pământul cu radiații atât de puternice care ar face 
ca toate formele de viață de pe el să dispară. 

După prima explozie nucleară, care a uimit 
militarii şi oamenii de ştiinţă, când aceștia s-au 
înghesuit să-l felicite pe Oppenhaimer, directorul 
ştiinţific al proiectului, acesta, devenind conştient 
şi afectat de consecinţele pe care „opera sa” a avut-

o și o va avea asupra omenirii, a exclamat, după 
citatul din poemul indian Bhagavad Gita: «Dacă 
strălucirea unei mii de soare ar clipi pe cer, ar fi ca 
o strălucire a Celui Atotputernic ... Eu sunt 
moartea, distrugătorul lumilor ". 

Albert Einstein a avertizat și el asupra 
consecințelor pe care le-ar avea asupra omenirii 
un război nuclear: „Nu ştiu cum se va lupta în cel 
de-al treilea război mondial, dar ştiu că în cel de-al 
patrulea se va lupta cu bâte şi cu pietre.” (cel de-al 
patrulea război mondial putând avea loc, posibil, 
numai după milioane de ani) și „Mi-e teamă de 
ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca 
relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie 
de idioţi.” 

Un război nuclear, care ar însemna sfârșitul 
lumii, nu poate avea loc decât în condițiile în care 
omenirea a ajuns pe mâna unor mari nebuni, a 
unor „genii ale ră ului” ,  a  u nor „cuceritori 
malefici”, care nu mai au capacitatea să țină cont 
de aceste realități din cauza dorinței lor nebunești 
de a-și întinde cuceririle … până să-și supună 
întreaga lume. 

 
2. Despre genialii cuceritori 
malefici 

 
Istoria consemnează faptul că, numeroasele și 

marile nenorociri din istoria omenirii, au fost 
cauzare de „genialii cuceritori m a l e f i c i ”, de 
„geniile ră ului” care, pentru setea lor nebunească 
de putere, au ucis mulţimi de oameni nevinovaţi 
ale unor popoare pașnice. 
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Succesul „genialilor cuceritori malefici” a 
constat în capacităţile și plăcerile nelimitate ale 
acestora de „a ucide pentru a cuceri”, în general 
pentru gloria lor personală.  

Orice război de agresiune, de ocupare, de 
acaparare a altor teritorii din afara graniţelor 
propriei ţări, ar trebui să fie judecat corect și 
consemnat în istorie ca fiind „criminalitate statală 
organizată”, iar „criminalii cuceritori geniali” ca 
„lideri ai criminalităţii statale organizate”. 

Un „geniu militar al răului” spunea că „Femeia 
cea mai folositoare este cea care naște cei mai mulți 
copii”. 

Pentru ce susţinea respectivul „geniu militar al 
răului” acest lucru?  

Pentru a avea carnea de tun necesară 
ambiţiilor sale nebuneşti de a cuceri lumea. 

În ţara acestuia au fost mame care au avut și 5 - 
8 copii-băieţi, care au fost înrolaţi, pe rând, în 
numeroşii ani de războaie, ca și tatăl lor, și care au 
fost cu toții măcelăriţi în sângeroasele lupte 
purtate „pentru gloria împăratului”. 

Acest „mare cuceritor” a lăsat în urma sa, în 
propria lui ţară, sate întregi în care nu mai existau 
bărbaţi între 20 și 50 de ani, în care erau sute de 
mii de femei ai căror bărbaţi și copii-băieţi le-au 
fost luaţi, cu forța, și duşi pe cele mai îndepărtate 
câmpuri de luptă, la mii de kilometrii în afara 
graniţelor ţării lor, unde au fost măcelăriţi pentru 
gloria respectivului „geniu militar malefic”, numit 
în cărţile de istorie „erou naţional”. 

Aceste „genii militare malefice” au manifestat 
permanent o totală indiferenţă faţă de carnagiile  
săvârşite asupra unor întregi popoare paşnice, 
carnagii care nu puteau avea loc decât din partea 
unor „monştrii cu chip de om” în nebuneasca lor 
ambiţie de făurire a unor „imperii ale răului”. 

Succesul „marilor cuceritorii malefici” a fost cu 
atât mai mare cu cât au trimis mai multe vieţi 
nevinovate la moarte. 

Exemplele sunt numeroase de „genii criminale 
ale omenirii”, dintre care aici voi exemplifica cu 
cei circa de 40.000.000 de oameni uciși de 
armatele lui Ginghis Han (n. 1162 – d. 1227), care 
a reprezentat 10% din populația lumii din 
perioada respectivă (când Mongolia avea sub 
2.000.000 de locuitori). Imperiul său mefistofelic a 
fost cel mai mare imperiu terestru din istorie, care 
a ajuns să acopere, în perioada sa de maximă 
cucerire, 22% din suprafața Terrei.  

Masacrele și vărsările de sânge au fost atât de 
brutale cum nu s-au mai întâlnit în istorie până în 
secolul XX, când un alt „criminal genial” le-a 
depășit, nu prin numărul oamenilor uciși, ci prin al 
tehnicilor aplicate, moderne.  

Posibil că, peste ani va fi și acest călău 
„reabilitat” și considerat „un mare geniu militat”, 
„un mare cuceritor din istoria omenirii”. 

Fiecare dintre cele circa 3.000 de războaie de 
agresiune (criminale) purtate în întreaga lume 
până în prezent, a fost (fiecare) un ospăţ al morţii, 
mai mic, sau mai mare, cu până la 60 de milioane 
de oameni morți numai în al Doilea Război 
Mondial, dintre care aproximativ 20 de milioane 
de militari și 40 de milioane de civili, mulți dintre 
civili murind din cauza genocidelor deliberate, a 
masacrelor, bombardamentelor masive, a bolilor, 
a foametei etc . 

Mai mult ca sigur că, după al Treilea Război 
Mondial, nu va mai avea cine să numere victimele 
din cauză că, dacă acesta va avea loc, va fi un ospăţ 
al morţii întregii omeniri. 

Nu vor scăpa nici acei nebuni care l-au 
declanșat și nici cei care le sânt dragi, dacă se 
poate vorbi de sentimente de iubire la respectivii. 

Cu cât un „geniu militar al răului” a omorât mai 
mulți oameni ai unor popoare paşnice, cu atât 
victoria sa malef ică  a fost mai mare. 

Cât timp oare omenirea va mai face greşeala de 
a accepta ca, o bestie umană, care prin campaniile 
sale militare, a măcelărit numeroase populații 
paşnice, a jefuit și incendiat sute și mii de 
localități, a batjocorit femei și fecioare, a omorât 
copii nevinovaţi, să mai fie numit ca „mare 
cuceritor”, ca „mare geniu militar”, ca „erou 
naţional”? 

Sunt multe popoare care, în întreaga lor istorie, 
nu au purtat războaie de agresiune, care nu au 
ieşit niciodată din graniţele propriei ţări în scop 
de agresiune, de cucerire a altor popoare, a altor 
teritorii, a altor ţări.  

În ceea ce mă priveşte, sunt mândru că aparţin 
unui asemenea popor. 

Aceste popoare pașnice au tot dreptul să facă 
judecăţi de valoare cor ect e , respectiv: numai cel 
care îşi învinge duşmanii în luptă pentru apărarea 
patriei, numai acesta este un „geniu aflat în slujba 
umanității”, este un erou naţional, este un mare 
patriot.  

Cel care întreprinde acţiuni pentru cucerirea 
unui popor paş nic  ar trebui considerat și 
consemnat în istorie ca un criminal, ca un duşman 
al omenirii. 

Dar cum istoria nu se face și nu se scrie de 
popoarele paşnice, chiar şi cărţile de istorie ale 
acestora nu pot prezenta corect nici „geniile 
răului” și nici „imperiile răului”, realizate prin 
adevărate „crime statale organizate”. 

 
3. Unii umanişti iluştri despre 
„geniile răului” 

 
3.1. Jules Verne, în cartea „Castelul din 
Carpaţi” 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
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Din când în când istoria mai consemnează și 
despre unii umanişti iluştri, precum Jules Verne, 
Cincinat Pavelescu și Adrian Păunescu etc., care au 
emis judecăţi de valoare corecte despre eroismul 
popoarelor paşnice și despre „geniile răului”, 
precum în cele ce urmează. 

Jules Verne, în cartea „Castelul din Carpaţi”, 
vorbeşte despre „valahii din Transilvania" care 
„...Au fost amestecaţi în toate războaiele care au 
însângerat provinciile transilvane, au luptat 
împotriva ungurilor, a saşilor, a secuilor; numele 
lor figurează în cântecele şi doinele, unde se 
perpetuează amintirea nenorocitei perioade; 
aveau drept deviză faimoasa lozincă valahă: «Dă 
până la moarte!» şi-şi dădură, îşi vărsară pentru 
cauza independenţei sângele, acest sânge care le 
venea de la români, străbunii lor. Se ştie, atâtea 
silinţe, jertfe şi sacrificii n-au dus decât la cea mai 
nedemnă asuprire a urmaşilor acestei rase viteze. 
Ea nu mai are existenţă politică. Trei călcâie au 
zdrobit-o. Dar valahii din Transilvania nu 
deznădăjduiesc că-şi vor scutura jugul. Viitorul le 
aparţine şi ei repetă, cu o încredere de 
nezdruncinat, cuvintele în care li se concentrează 
toate năzuinţele: «Românul nu piere!»”. (Jules 
Verne în „Castelul din Carpaţi”, un roman de 
anticipație publicat în 1892, a cărui acțiune se 
petrece în majoritate în Munții Carpați din 
Transilvania). Istoria a confirmat și de această 
dată că „Orice război de eliberare este sacru; orice 
război de asuprire este blestemat”. (Henri 
Lacordaire în „Cugetări”). Este o problemă de timp 
până când blestemul va cădea asupra tuturor 
asupritorilor poporului român, care au distrus și 
România de azi, în care nu (prea) mai avem nimic 
al nostru, care (prea mult) nici nu mai pare 
românească. 

 
3.2. Cincinat Pavelescu, în poezia 
„Geniul răului” 

 
Cincinat Pavelescu, în poezia „Geniul răului”, 

redată mai jos, face judecăţi de valoare corecte 
despre „geniile malefice” care, prin domnia lor, vor 
ca „în iad pământul să-l transforme” . 

 

Geniul răului 
Cincinat PAVELESCU 

 
„Proteu ascuns și nestatornic, dar lacom d-a-nghiți 

întruna, 
Țin toată lumea-ngenuncheată sub gestul meu 

poruncitor, 
Doar pentru mine unii luptă, și alții-nving, și alții 

mor, 
Și nici nu știu că pentru mine muncesc cu toții, -

ntodeauna. 

 
Când vrunul mi se-mpotrivește și luptă-n zbuciumul 

pieirii... 
Eu îl zdrobesc. Să fie rege sau om ce iese din popor, 
E robul meu, ursit să piară, și-n clipele când îl 

dobor, 
Iau forma sacră-a datoriei, a banului sau a iubirii! 
 
În firea lui ce se revoltă, strecor al patimii venin, 
Căci ținta mea este măcelul și dușmăniile ce vin 
Să schimbe legea d-armonie și-n iad pământul să-l 

transforme. 
 
Și când din gloata unei lupte se-nalță vaiete, ușor, 
Eu re-mbrăcându-mă în haina primordialei mele 

forme, 
În aerul acrit de sânge mă schimb în corb 

croncănitor... ” 
 
Altfel exprimat: Cel nestatornic, și lacom d-a-

nghiți întreaga lume, și a o ține îngenuncheată sub 
gestul său de dictator, el vrea stăpânul lumii ca să 
fie, omenire care să  muncească, să lupte, și să 
moară pentru el. Când vrunul i se-mpotrivește și 
luptă-n zbuciumul pieirii... el îl zdrobește, 
indiferent că este  rege sau simplu om din popor. 
El crede că oricine e robul lui, ursit să piară, și-n 
clipele când îl doboară, ia forma sacră-a datoriei 
sau a iubirii! În firea celui ce  vrea să se revolte, 
strecoară al patimii venin, căci ținta lui este 
măcelul și să schimbe legea-n dușmănie și-n iad 
pământul să-l transforme. Și când popoarele, 
secătuite de tot ce aveau și sleite-n lupte pentru el, 
se vaietă, stăpânul lumii, în aerul acrit de sânge și 
scârbit de sărăcia lor, le dă tot dreptul … să moară 
după cum vor.  

 
3.3. Adrian Păunescu, în poezia 
„Suntem pe mâna unor nebuni” 

 
Dar și Adrian Păunescu, în poezia „Suntem pe 

mâna unor nebuni”, redată mai jos, exprimă 
crudul adevăr conform căruia „Nebunii urcă-n vârf 
de tot, Comandă lumea idiot, Declară zilnic un 
război, Murim săraci, murim umili, Din moftul 
unor imbecili Şi este vai şi-amar de noi.” 

 

Suntem pe mâna unor 
nebuni 

Adrian PĂUNESCU 
 
„Suntem pe mâna unor mari nebuni. 
  
Sunt nopţi şi zile pe pământ 
Când nu mai e nimica sfânt 
Şi omul trage-n jug din greu, 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jules+Verne
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Jules+Verne&d=Castelul+din+Carpa%FEi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatur%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1892
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Transilvaniei
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Henri+Lacordaire
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Henri+Lacordaire
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Henri+Lacordaire&d=Cuget%E3ri
https://lyricstranslate.com/ro/adrian-paunescu-lyrics.html
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Nebunii pleacă din spital 
Şi intră-n câmpul social 
Şi îl ucid pe Dumnezeu. 
  
Nebunii urcă-n vârf de tot, 
Comandă lumea idiot, 
Declară zilnic un război, 
Murim săraci, murim umili, 
Din moftul unor imbecili 
Şi este vai şi-amar de noi. 
  
Suntem pe mâna unor nebuni, 
Suntem pe mâna unor mari nebuni. 
  
Nebunii fac în lume foc, 
În oameni nu mai cred deloc, 
Ca în relicve care-au fost, 
Zoologia e la preţ, 
Stau geniile în coteţ 
Iar Shakespeare li se pare-un prost. 
  
Nu mai există nici valori, 
Nu se mai nasc nemuritori, 
Există bani şi-atâta tot, 
Să fim maimuţe-n carnaval, 

Maimuţa n-are ideal, 
Maimuţa are numai bot. 
  
Suntem pe mâna unor mari nebuni, 
Suntem pe mâna unor nebuni.” 
 

 
 
Concluzii. 

 
Un război nuclear, care ar însemna sfârșitul 

lumii, nu poate avea loc decât în condițiile în care 
„omenirea a ajuns pe mâna unor mari nebuni”. 

Oare acești „mari nebuni” chiar nu mai au 
capacitatea să înțeleagă că un război nuclear ar 
însemna sfârșitul lumii și aceasta numai din cauza 
dorinței lor nebunești d-a-nghiți întreaga lume, 
de-a o ține îngenuncheată sub dictatura lor, de-a fi 
stăpânii lumii ? 

A se vedea și articolul subsemnatului intitulat 
„Gena răului, a crimei, a războiului a fost lăsată 
omului de Dumnezeu ?!” 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Istoria trebuie trăită în 
PREZENT 
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lucruri interesante nescrise până acum? 

 
1.    Deși am fotografiat majoritatea cupolelor unde am fost, nu 

pot să nu precizez că fiecare, deși poate au elemente 
comune, sunt speciale în felul lor.  
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Comemorarea  
eroinei aerului 

 
 mai 2022 - La Cercul Militar Naţional 
a fost comemorată Smaranda Brăescu, 
la 90 de ani de la primul salt cu 
parașuta - cea care a sărit de la 7.233 

m. la Sacramento, îmbrăcată în ie românească, 
botezînd Avionul  Aurel VLAICU, căruia i-a vopsit 
aripile în culorile tricolorului românesc. A fost 
lansată cartea „Lăsați-mă să zbor”, editată de 
Asociația Română pentru Propaganda și Istoria 
Aeronauticii, filiala Cluj. 

Prima femeie paraşutist cu brevet din 
România, Smaranda Brăescu, stabilea recordul 
mondial de altitudine sărind de la 7.233 de metri, 
rememorează Ministerul Apărării Naţionale. 
Terminase la București Academia de arte 
frumoase, secția ceramică. Apoi la Berlin a făcut 
cursuri de parașutism cu OTTO HEINKE, iar în 
America cursuri de pilotaj.  

A fost condamnată în contumacie în 1946, că 
ar fi avut legături cu reacționarii, opozanții 
sistemului. Doi ani închisoare, ascunsă la 
mînăstirea Congregatia Maicii Domnului din Cluj, a 
murit în anonimat.  

 
La lansarea cărții a „Lăsați-mă să zbor” a fost 

prezentă o strănepoată a sa, pe nume 
SMARANDA...și nepotul Smarandei Brăescu, Tudor 
Sireteanu, membru al Acadimiei Romane, fratele 
Anei Maria Sireteanu, cea care a fost redactor șef 
mulți ani la Radio România Cultural. 

La 5 iulie 1928 Smaranda Brăescu a executat 
primul salt cu parașuta, de la înălțimea de 600 de 
metri.  

La 2 octombrie 1931a cîștigat titlul european 
la parașutism, în urma unui salt de la înălțimea de 
6000 de metri, depășind și recordul american de 
5384 metri. și  a fost decorată cu Ordinul Virtutea 
Aeronautică - clasa Crucea de Aur. 

 
Proprietară a două avioane, un biplan de tip 

Pevuez și un bimotor de tip Milles Hawk, cu cel de-
al doilea, în 1932 a stabilit primul record de 
traversare a Mării Mediterane în 6 ore și 10 
minute, străbătând distanța de 1100 km, între 
Roma și Tripoli. În același an 1932, la 19 mai, 
devine campioană mondială la parașutism, în 
urma unui salt realizat cu o parașută de 
construcție românească, de la înălțimea de 7400 
de metri, cu durata de 25 de minute, acest record 
fiind depășit cu doar câțiva metri, abia peste 20 de 

ani. Recordul său a fost omologat de aeroclubul 
din Washington. Recordul precedent, deținut de 
un american, fusese de 7233 de metri. A fost una 
din puținii instructori de parașutiști militari. A 
activat ca instructoare la Batalionul 1 de 
parașutiști de la Băneasa. 

 
În timpul războiului a fost activă ca pilot în 

celebra „Escadrilă Albă” de avioane sanitare, pe 
frontul de Răsărit. Semnatară, alături de alte 11 
personalități (între care: generalul Aldea, prof. 
univ. dr. Grigore T. Popa), a unui memoriu prin 
care se condamna falsificarea alegerilor din 
noiembrie 1946, document înaintat Comisiei 
Aliate de Control, de fapt delegatului american, 
care l-a predat celui sovietic.  

A fost condamnată de comuniști la închisoare 
în contumacie, nefiind găsită în procesul 
„Sumanele Negre” ca făcând parte din Mișcarea 
Națională de Rezistentă [MNR] împreună cu 
comandantul Companiei de Misiuni Speciale din 
cadrul Batalionului Parașutiști căpitanul Mihai 
Țanțu și Victor-Ionel Sassu (ofițer parașutist). 
Ascunsă de oameni de suflet - prof. univ. Ion I. 
Gheorghiu din Iași și preotul Matei Dumitru - nu a 
mai fost găsită niciodată. A fost căutată și de 
oficialitățile sovietice pentru a face instrucția 
soldaților sovietici. 

 
 S-a ascuns un timp în via fratelui său geamăn, 

în casa preotului greco-catolic Anton Pet, din 
Răchiteni, județul Iași și la Butea. Grav bolnavă a 
fost operată, sub numele de Maria Matei, iar la 
sfârșitul anului 1947 s-a ascuns la călugărițele 
greco-catolice din Congregației Maicii Domnului 
de la Cluj. A murit pe 2 data februarie 1948, în 
Spitalul clinic universitar din Cluj, condus de 
renumitul profesor univ. dr. Iuliu Hațieganu, fiind 
înmormântată în Cimitirul Central (Hajongard) 
din Cluj, parcela II B, numărul 1550, sub numele 
de Maria Popescu. Potrivit cercetărilor întreprinse 
de prof. Neculai Staicu - confirmate mai târziu - la 
început nu se știa nimic de mormântul ei din 
Cimitirul Central din Cluj, ulteior aflându-se locul, 
la o poziție concesionată în anul 1970 unei alte 
persoane. 

 
Smaranda a venit pe lume la 21 mai 1897, 

într-o familie cu cinci fete şi patru băieţi din satul 
Hănţeşti, judeţul Galaţi. Între anii 1904-1909, 

12 



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 673 
 

aceasta a urmat cursurile şcolii primare din satul 
vecin Vizureşti, iar din 1911 se înscrie la Şcoala 
profesională de fete din Bârlad, pe care o termină 
în 1916. Smaranda îşi continuă studiile la 
Bucureşti, la Şcoala Normală „Principesa 
Elisabeta‟, urmând apoi cursurile Academiei de 
Belle-Arte din Bucureşti, după ce, în timpul 
războiului, se întoarce în comuna natală ca 
învăţătoare.  

 
De la primul zbor   Smaranda se îndrăgosteşte 

iremediabil de aviaţie la vârsta de 15 ani, mai 
exact pe 27 mai 1911, când Gheorghe Negrescu, 
unul dintre pionierii aviaţiei române, face o 
demonstraţie de zbor în oraşul lui natal, Bârlad. 

 

 
 
 Smaranda se afla în audienţă şi se minuna de 

grozăviile desenate pe cer de celebrul aviator. 
Avea şi de ce să fie fascinată, căci Brăescu era 
contemporană cu „epoca de aur a aviaţiei‟, cea a 
marilor raiduri, a zborurilor de record pentru 
înălţime, a competiţiei companiilor pentru 
transportul de pasageri şi a apariţiei paraşutei 
pentru avion. Pentru Smaranda, saltul cu paraşuta, 
o activitate deosebit de riscantă, devine cea mai 
nouă obsesie a ei şi începe să corespondeze cu 
inginerul german şi fabricantul de paraşute Otto 
Heinecke. În vara anului 1928, la invitaţia lui 
Heinecke şi cu banii împrumutaţi de la o 
cunoştinţă, Brăescu pleacă la Berlin, pentru a 
urma cursuri de paraşutism. După o serie de 
antrenamente şi cursuri de cunoaştere a 
paraşutei, la 5 iulie 1928, Smaranda Brăescu a 
executat primul salt cu paraşuta, de la o înălţime 
de 600 m, pe aerodromul Staaken, devenind astfel 
prima femeie paraşutist din România. După acest 
salt, românca a declarat că s-a simţit „ca un copil 
căruia i-a reuşit o ştrengărie‟.  

 
După acel moment, România a devenit cel de-

al patrulea stat european, după Franţa, 
Cehoslovacia şi Elveţia, cu o femeie care obţine 
brevet de paraşutist. „Femeile n-au voie să facă 
aviaţie“ O Românie care nu i-a răspuns pe măsura 
meritelor sale, după cum chiar Smaranda avea să 

declare: „Am făcut o cerere pentru a intra în şcoala 
de pilotaj. Amânată de la o săptămână la alta, mi s-
a spus, în cele din urmă, că femeile n-au voie să 
facă aviaţie!‟.  

 
Pentru concetăţenii ei, tânăra era privită ca o 

ciudăţenie, o femeie cu apucături de băieţoi, iar 
activitatea ei era profund dezaprobată. Asta în 
ciuda faptului că, la 2 octombrie 1931, femeia cea 
ciudată scria istorie, câştigând titlul european la 
paraşutism, în urma unui salt de la înălţimea de 
6.000 de metri. Plecarea în America Respinsă de 
autorităţi, Smaranda strânge bani şi pleacă în 
America pentru a-şi îndeplini visul, acela de a 
stabili un record mondial la săritura cu paraşuta. 
Recordul era deţinut de un american şi măsura o 
săritură de la înălţimea de 7.233 de metri. S-a  
antrenat  la San Francisco, cu sprijinul comunităţii 
românilor din  oraş și a  reuşit să strângă fondurile 
necesare efectuării saltului pentru doborârea 
recordului mondial, la 19 mai 1932, pe 
aerodromul din Sacramento.  

 
După ce avionul în care se afla Smaranda a 

atins altitudinea de 7.400 m, aceasta a sărit cu 
succes, fiind proclamată învingătoarea recordului 
mondial de coborâre cu paraşuta. Cu această 
notorietate, Smarandei încep să i se deschidă mai 
uşor uşile aviaţiei şi să obţină un brevet de pilot 
civil în America. Brăescu devine, astfel, şi prima 
femeie din Europa brevetată ca pilot al SUA. 
Smaranda începe să fie apreciată la adevărata ei 
valoare şi, revenită în ţară, este decorată de către 
Regele Carol al II-lea pentru meritele ei.  

 
Condamnată la închisoare În timpul celui de-

al Doilea Război Mondial, Smaranda şi-a pus toate 
cunoştinţele despre aviaţie în slujba armatei 
române, alături de aviatorii şi de paraşutiştii 
conaţionali.  

 
După război, aceasta protestează împotriva 

falsificării alegerilor din noiembrie 1946, într-un 
memoriu semnat alături de alte personalităţi, care 
ajunge, însă, pe mâna sovieticilor, iar Smaranda şi 
ceilalţi semnatari sunt supuşi opresiunii 
comuniste.  

 
Aşa încât, a fost condamnată, în lipsă, la doi 

ani de închisoare, a fost  nevoită să se ascundă şi 
să-şi schimbe numele, pentru a nu fi trimisă la 
închisoare. 

 
În prezent, o stradă din București a fost 

denumită în memoria sa.  
 

Liliana POPA 
12 mai 2022 
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File de istorie 

 
Expoziția “File de istorie “ deschisă aseară la 
Muzeul Naţional Cotroceni reuneşte lucrările 
avînd ca tematică principalele momente ale 
istoriei naționale, personalități care au contribuit 
la libertatea acestui neam dar și cei care au ajutat 
în timpul războiului de independență precum și al 
celor două războaie mondiale medical pe cei aflați 
în linia întîi, în tranșee, în luptă. În salonul ce 
găzduiește expoziția, atunci marea sufragerie de 
gală (din 1925 – Salonul Cerchez) la 14 august 
1916 s-a desfăşurat Consiliul de Coroană, în 
cadrul căruia s-a luat decizia ieşirii din starea de 
neutralitate şi intrarea României în război alături 
de Puterile Aliate – Franţa, Anglia şi Rusia. 

Parcurgînd picturile, sculpturile din salonul 
Cerchez al palatului povești încep să se deruleze în 
fața ochilor privitorilor spectatori... Expoziția "File 
de istorie" îl face pe privitor să vadă dincolo de 
lucrări și să intre în atmosfera acelor timpuri. Și 
asta nu doar pentru că portretele sînt expresive, ci 
pentru că sînt surprinse în ipostaze caracteristice, 
de exemplu bucuria dar și tristețea din ochii 
reginei Maria, fermitatea lui Ionel Brătianu, chipul 
hotărît al lui C.A.Rosetti, meditația din privirea 
dr.Caol Davila, noblețea chipului Irinei 
Cîmpineanu, cea care a înființat Crucea Roșie a 
Femeilor Române și care a mers pe front să 
îngrijească răniții, alături de Eliza Cantacuzino, de 
Maria Rosetii și chiar de regina Maria.  

Regina Maria reprezentată aici de pictorii 
Paula Craioveanu - după celebrul portret de la 
Peleș realizat de pictorul de curte Philip de Laszlo 
(1869-1937) Tănase George, Martina Grigorita, 
Stamate Vasilica, Elena Venera, Mioara 
Durbaca. 

Și totuși portretul care domină întreaga 
expoziție este cel al regelui Ferdinand în prima 
uniformă de mareșal al armatei române, cu 
însemnele desenate de c[tre Costin Petrescu, 
epoleții reprezentînd două bastoane de mareșal 

așezate precum un X. Regele Ferdinand a primit 
bastonul de mareșal și carta în dealul Mitropoliei 
la 1 decembrie 1918 cu prilejul intrării trupelor 
române și aliate în București. Celui care i-a 
înmînat carta de mareșal, generalul Eremia 
Grigorescu, regele Ferdinand i-a replicat - și 
dumneavoastră trebuia să primiți titlul de 
mareșal. 
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Expoziția propune perspective multiple de 
reprezentare și interpretare ale războului de 
reîntregire a neamului, Marea Unire, sînt lucrări ce 
pot fi urmărite atât din punctul de vedere al 
artistului, dar și a tehnicilor folosite. Expoziția 
etalează interpretări după lucrări cunoscute sau 
mai puțin cunoscute din colecția Muzeului 
Național Cotroceni, a Muzeului Peleș și alte muzee 
din țară dar și din colecții private. 

 
Tehnici folosite ulei sau tempera pe pînză sau 

pe panou de lemn, sculptură mică.  

"Portretul regelui Ferdinand I", prezentat în 
mare ținută de mareșal, pictat sub o atentă 
analiză, cu eleganță, de către Victor Sorin 
Ploscaru. O compoziție vie, în mișcare, tot a lui 
Victor Sorin Ploscaru est cea intitulată "Roșiori în 
uniforme". 

Adonis Ghitulescu are un tablou ce aduce o 
linște meditativă și chiar așa se intitulează 
lucrarea "Liniște în gară". O gară pustie, fără 
trenuri, fără oameni, peroane din care au mai 
rămas ziduri ce par niște cruci pe morminte. O 
gară fără bănci, pe singurul scaun stă un bărbat 
tînăr, în uniformă de militar, cu capul prins în 
propriile-i palme care privește în gol. Așa 
presupun pentru că portretul întreg este realizat 
din profil. Șinele duc spre "punctul de fugă" și 
perspectiva este cea a unei tristeți sfîșietoare, ca 
după orice război... 

Gheorghe Zaharia cu lucrarea "Omagiu adus 
bunicului ". Pare o temă neotestamentară căreia îi 
conferă o imagine plastică prin alegerea 
materialelor pe care le adaptează temei - o 
caschetă pe care sînt lipite medalii și brevet din 
primul război mondial Gheorghe Zaharia trece 
ușor de la figurativ la nonfigurativ, depășind 
granița ca un artist introspectiv. 

"Curcubeu" de Dan Bancila - sticlă naturală 
cu metal, pietre prețioaseși marmurăîntr-o 
prețiozitate de diamant, într-o cromatică de mare 

finețe, ce te învăluie de la prima privire și tot 
sculptură mică, "Doamna C" sculptură în bronz a 
lui Virgil Suciu, lucrare privită de mine din 
perspectivă brâncușiană. 

O lucrare aparte, "Ascuțit", fără legătură cu 
tematica propusă, este cea a lui Elian Bacila. Elian 
Băcilă are o structură și o vibrație a negrului care 
primește lumină și o oferă înapoi, 
depășind...NEGRUL ! 

Ana Croitoru - "Vas în furtună", o pictură ce 
fascinează prin dramatismul coloritului în culori 
vii, fove, o lucrare frumos compusă prin tensiunea 
dată de liniile curb. Ana Croitoru are ceva oniric, 
de vis în lucrări, chiar modelaj de la închis la 
deschis... 

"Crucea roșie" apare pe uniformele femeilor și 
ale măicuțelor ce îngrijeau bolnavii, răniții, 
precum un laitmotiv... 

Dar crucea apare și în lucrarea lui Vasile Pop-
Negresteanu "Crucea, secretul inimii" (vă amintiți 
autoporetretul lui Durer ?). 

O altă cruce într-o viziune proprie propune 
Iulia Cîndea "Crucea reginei din Balcic" crucea 
rămasă pe mal de mare, împrejmuită de florile 
preferate ale reginei Maria. 

 
Bogdana Maria Daradici este prezentă în 

expoziție cu "portretul lui C.A.Rosetti", un portret 
de o mare acuratețe, executat într-o grafică ușor 
picturală, expresivă, ce te face să te oprești și să îți 
amintești....C.A.Rosetti, cel de la a cărui naștere pe 
2 iunie s-au împlinit 205, a omului politic liberal, 
scriitorului şi jurnalistului Constantin Alexandru 
Rosetti, militantal luptei pentru Unirea 
Principatelor Române şi unul din conducătorii 
Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească. A 
fostmarcat de un patriotism neobosit, un iubitor 
de libertate, una dintre cele mai mari personalități 
din istoria României, cu o contribuție culturală, 
politică și socială inegalabilă. 
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O grafică de mare anvergură, dinamică, 
spontană și expresivă prezintă Mihai Catruna, în 
clar obscur, lumina înnobilînd fruntea sau o 
petală, sau mascheronul unei clădiri. Umbrele 
fiind sugestia volumului pe care le impune 
privitorului avizat, înlătură comentarii de tip 
expresionist... 

Titu Proca pictural puternic implicat în tema 
aleasă, un velier transfigurat, ce trece de linia 
orizontului, trec]nd ]ntr-o spiral[ a timpului, 
rămînînd mereu actual. Titu Proca reușește să 
transforme realul, imaginile sugerate de lumea din 
jur într-o sugestivă expresie dată de un riguros 
talent...poetic. 

Liliana Tocutiu are două lucrări expuse  la 
Muzeul Cotroceni - "Tunarii" și "Doi soldați". Cei 
patru tunari, pregătiți ca pentru un atac, fixează 
unghiul de foc dar fiecare dintre ei privește în altă 
direcție (ipostază rembrandtiană). Mesajul se 
desprinde clar, nu vor să tragă, dar la război - ca la 
război. 

În lucrarea "Doi soldați" demersul plastic este 
completat de cel spiritual. Unul dintre soldați este 
rănit, pare aproape mort, are fruntea lipită de o 
stăncă, ochii închiși, o tristețe sfîșietoare pe chip, 
arma abandonată. Celălalt soldat, cu privirea 
întoarsî spre cer încearcă să îl ajute. Din spate, din 
capătul unei cărărui, vin alți doi soldați ce poartă o 

targă. Acolo este și puctul de fugă. Compoziția este 
bună, are profunzime, perspectivă, iar cei doi 
atrag privirea chiar dacă nu sînt plasați în mijlocul 
lucrării. 

Sanda-Gabriela Talaba stăpînește desenul, 
proporțiile și tot artista regizeză notele de 
echilibru în lucrarea sa "Spitalul Colțea". 

Alexandru Ghinea, nu se hazardează dar 
dovedește o bună cunoaștere în planul expresiei 
artistice a velierului dar și a mării în lucrarea sa 
"Bricul Mircea". Alternanțe de tonuri, planuri, 
practici coloristice, cu note de luminozitate apar 
într-un concept bine definit componisti și 
cromaric. 

O lucrare aproape actuală, "Ziua Victoriei ?", 
de o mare acuratețe este cea a lui Agnes Andrei. 
Cerul incandescent, flamboaiant dar nu datoriă 
vreunui răsărit sau apus ci din cauza exploziilor, a 
bombelor, pămîntul ars, cenușiu, pe care se mai 
văd decît bombe, dărîmături, sîrmă ghimpată și un 
steag, doar un steag, rămas drept și el înnegrit, ca 
un simbol al sfîrșitului... În centrul tabloului se află 
un tînăr cu cască militară ce privește spre cerul 
sfîșiat de luminile războiului... 

Lucrarea Agnesei Andrei pare o filă din istoria 
de azi, dintr-un război pe care cu toții îl dorim 
încheiat, dornici de pace și normalitate, de 
frumusețile de pînă mai de ieri.... 
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Aniversare Cleopatra Lorințiu 
 
 
Orice om de litere din țara asta știe câte ceva 

despre Cleopatra Lorințiu, a cărei notorietate de 
scriitoare, jurnalistă, realizatoare de televiziune și 
diplomat a depășit demult granițele țării și chiar 
ale continentului nostru, scrie Irina Airinei în 
Cotidianul.ro pe 22martie 2022. 

Născută la 26 septembrie 1957 la Bistrița, 
Cleopatra Lorințiu și-a făcut remarcat talentul 
poetic încă de pe băncile școlii (când învăța să 
cânte și la vioară), publicând în revistele literare 
pentru copii și adolescenți poezie și proză și 
câștigând premii la concursurile naționale de 
literatură („Tinere Condeie”, sub mentoratul 
neuitatului profesor modelator al atâtor generații 
de tineri scriitori, Tudor Opriș). Lansată apoi pe 
orbita strălucitoare a liricii românești, Cleopatra 
Lorințiu a publicat cărți de poezie, proză, eseuri, 
critică și interviuri, memorialistică, note de 
călătorie, literatură pentru copii devenind un nume 
cunoscut alături de toți marii poeți din generația 
sa. Publică frecvent în Amfiteatru,Tribuna si Steaua, 
Luceafărul, Suplimentul SLAST și, evident, Cinema. 

Pornind de la o educație multidisciplinară, 
acoperind o combinație paradoxală de preocupări, 
de la cibernetică, geopolitică, geostrategie, 
diplomație la cultura franceză și literatura 
universală, Cleopatra Lorințiu a realizat numeroase 
filme mărturie cu personalități emblematice ale 
neamului românesc Cleopatra Lorințiu fost 
diplomat la Ambasada României la Paris (2002-
2006), corespondent pentru România al 
„Observatoire d’études Géopolitiques” din Paris, 
realizator tv pentru Televiziunea Română (1994-
2002,2007-2018), editor șef al publicației Écart 
Economistul (1998-2002). Din mai 2018 este 
director adjunct la Institutul Cultural Român din 
Tel Aviv. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România din 1979 și membru al Uniunii Cineaștilor. 

A face cunoscute valorile românești, a vorbi 
despre numele ilustre ale artei precum în filmul ei 
”Hobița, un état d’âme ” dedicat începuturilor lui 
Constantin Brâncuși, copilăriei, adolescenței și 
tinereții sculptorului în locurile gorjene, realizat în 
Televiziunea Română și difuzat de diferite posturi 
tv europene, a fost obiectivul asumat al Cleopatrei 
Lorințiu de-a lungul activității ei de realizator de 
filme documentare. 

Prin pledoarii pentru nume importante ale 
culturii , literaturii artelor spectacolului, filmului 
sau arhitecturii – și-a structurat cariera de 
realizator de televiziune. Pentru filmul realizat cu 
Ștefan Augustin Doinaș a primit premiul Asociaţiei 
Profesioniştilor de Televiziune din România (APTR) 
pentru „Excelența în cultură” și „Premiul pentru 

portret cinematografic la Festivalul Internațional 
de film documentar DokArt pentru excepționalul 
documentar „Tragicul nostru Ulysse – Benjamin 
Fondane”. 

Au fost înfățișați în documentarele scrise și 
realizate de ea, transmise și pe TVR Internațional 
(unde o perioadă a fost redactor șef) în emisiuni ca 
„A doua Românie” sau „Lumea și noi” deopotrivă 
Mariana Nicolesco (în nu mai puțin de 5 
documentare), mezzosoprana Marina Krilovici sau 
pictorul Ion Sălișteanu. Au fost reportaje și 
interviuri realizate în comunitățile istorice ale 
românilor din Ungaria, de la Gyula sau Szeged sau 
căutând nume mari ale diasporei românești în 
Austria sau Grecia, în Italia sau Belgia. A realizat 
portrete ale unor românce celebre în lumea 
științifică mondială precum academiciana 
biochimistă Florentina Mosora, dr. Maria 
Georgescu, au fost interviuri de suflet rămase peste 
timp cu Grigore Vieru sau Romulus Vulcănescu, cu 
marele botanist Ovidiu Bojor sau chirurgul Dan 
Gavriliu, cu prințesa Alexandra Caragea, cu 
inventatorul Nicolae Ilieșiu sau cu sculptorița 
Gabriela Manole Adoc sau martori ai altor timpuri 
precum Manole Filitti. Greu de trecut în revistă cele 
peste o sută de filme documentare la care a fost 
realizator, regizor, scenarist și comentator, „filme 
de autor ”cum se spune, care puneau în lumină 
mereu valoarea spiritului românesc, epatant, 
profund, adevărat, indiferent de zona în care el se 
manifesta: artă sau știință, istorie sau rememorare. 
În seria Identități de la TVR a realizat memorabilul 
film „Prietena mea, Hanna” cu Magda Stroe, Drept 
între Popoare. 

La Conferințele de la Paris, alături de Dr. Jean-
Marie Heydt, Président du Centre Nord-Sud du 
Conseil de l’Europe și Samia DJACTA din Delegația 
permanentă a UNESCO, Cleopatra Lorințiu vorbea 
întotdeauna despre țara ei și despre valorile 
românești, creând punți și contacte internaționale 
cu mass media din multe țări, atât atunci când era 
vorba despre spiritul de toleranță și bună 
înțelegere, organizând și animând conferințe, cât și 
în pledoarii pentru recunoașterea meritelor 
femeilor valoroase, competitive, corecte. 

O preocupare mai veche a Cleopatrei Lorințiu, 
vizibilă deopotrivă în cărțile și în documentarele 
realizate de ea, anume aceea pentru lumea 
evreiască și pentru contribuția emigrației evreiești 
din România (Alya) la crearea si consolidarea 
statului Israel, avea să capete o nouă formă odată 
cu faptul că în 2018 devine director adjunct la 
reprezentanța Institutului Cultural Român Tel Aviv. 
Două au fost direcțiile pe care ea a încercat să își 

https://www.facebook.com/irina.airineivasile.1
https://www.facebook.com/irina.airineivasile.1
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construiască mandatul: pe de o parte să facă 
cunoscute israelienilor valori ale culturii române – 
pe de altă parte să aducă omagiu valorilor 
culturale evreiești din România și din societatea 
israeliană în care contribuția românilor evrei a fost 
și este nu numai substanțială valoric (peste 400 000 
de evrei români au ajuns în Israel conform datelor 
Ministerului Absorbției, aceștia au avut familii, 
copii iar acum nepoți , reprezentând o parte foarte 
importantă din populația israeliană, numeric și 
cultural. 

Cleopatra Lorințiu a realizat zeci de întâlniri 
literare , deopotrivă cu invitați din România și cu 
autori care scriu, în continuare, în limba română, în 
Israel: de la Moshe Ițhaki și Marlena Braester, la 
Madeleine Davidsohn, Francisca Stoleriu, Hedi 
Simon, Bianca Marcovici sau Maria Găitan Mozes, 
univeristarul istoric Rafi Vago si istoricul Lucian 
Zeev Herscovici, acad. Jean Askenasy. 

Cleopatra Lorințiu a găzduit și prezentat 
evenimente cu ecou în lumea culturală israeliană 
precum „Rememorare și actualitate”, Mesagerii 
arhitecturii românești în Israel și Expoziția „7 
Pionieri Evrei ai Arhitecturii Moderne din România” 
și și-a văzut visul împlinit prin organizarea 
spectacolului dedicat Reginei Maria, regizat si 
interpretat de Liana Ceterchi, omagiind rolul 
reginei în înfăptuirea Marii Uniri. De asemenea, s-a 
întâlnit cu conducerea unor municipalități precum 
Rehovot și a participat la evenimente dedicate 
României în Universități prestigioase precum 
Universitatea Neghev din Beer Sheva, a prezentat în 
dezbateri pline de farmec, cu generozitate, artiști 
români din toate artele precum regizorul Mircea 
Cornișteanu, actorii Teatrului „Constantin Tănase”, 
muzicianul Andrei Kivu, oaspete al Academiei de 
Muzică din Ierusalim. În activități comune 
organizate cu Institutul Cervantes, și-a concentrat 
toată energia în realizarea turneului interpretului 
Sergiu Cioiu în Israel, la Ashdod, Haifa și Tel Aviv 
iar acesta a cântat în fata sălilor cu originari din 
România cântecele lui Alexandru Mandy pe versuri 
de Marin Sorescu și Nichita Stănescu. 

A organizat, gândit și moderat evenimente de 
profunzime dedicate Marelui Rabin Alexandru 
Șafran cu participarea academicianului Carol Iancu 
și a fiului Marelui Rabin, Avinoam Safran de la 
Geneva. A prilejuit dezbateri complexe despre 
istoria antisemitismului cu prof. universitar Andrei 
Marga, evenimente precum lansarea cărții lui 
Richard Armon, primul consul onorific al României 
în Israel după 1990, o personalitate decisiva în 
organizarea bancară și financiară a Israelului , 
lansări de cărți ale scriitorului Dan Lungu, 
profesorului univ. Carol Iancu prezentate de 
universitarul Moshe Idel. Atunci când a fost posibil, 
înainte de pandemie Cleopatra Lorințiu a vernisat 
expoziții numeroase de artă plastică ale unor artiști 
israelieni cu origini românești, reușind mereu o 

punte de înțelegere și creare de prietenii artistice, 
cu pictorițele Liana Saxone Horodi, Bela 
Rosenbaum și cu fotograful israelian Vlady Alon și, 
de asemenea, cu pictorul Baruch Elron căruia i-a 
fost dedicat un film documentar, sau cu tânăra 
artistă venită de la Iași, Bianca Boros. 

Amintim și schimbul de experiență cu tineri 
pictori adolescenți dintre Israel și Cercul de pictură 
din Piatra Neamț, Iași și Buzău, la Haifa și Tel Aviv 
(între care s'a numărat și Elleny Pendefunda), 
vernisajul artistei plastice Cristina Weiss și al 
pictorului Arie Lamdan. 

O multitudine de evenimente, continuând cu 
cele organizate împreună cu Academia de Muzică si 
dans din Ierusalim al cărui rector are și el origini 
românești, Michael Klinghofer, cu compozitorii 
Vladimir Scolnic și Doron Kauflamm, lansări de 
cărți și prezentarea unor personalități israeliene 
precum academicianul neurolog Jean Jacques 
Askenasy sau profesorul universitar Silviu Sanie. 

Cleopatra Lorințiu a realizat seria de 
documentare sub genericul „Portret de autor”, 
documentare create special despre Tristan Tzara 
sau Victor Brauner, despre dadaism sau Marcel 
Iancu, ori prezentarea unei plasticiene din România 
la Marele târg de arte și meserii de la Ierusalim, 
Jeni Costăchescu sau a pepinierei de scriitori și 
jurnaliști de la Școala de Literatură „Mihai 
Eminescu” văzută de poeta Maria Găitan Mozes ; 
documentare detaliind povestea Operei Române 
aflata la centenar, a unor muzicieni sau scriitori. 
Alte filmări au fost realizate de Cleopatra Lorințiu 
la Teatrul Israelian Karov unde a fost invitată să 
vorbească despre personalitatea lui Mihail 
Sebastian. A mai realizat filmări ale unor seri 
dedicate lui Mihai Eminescu, relevând contribuții 
esențiale pentru cultura noastră prin intermediul 
universitarului Moshe Idel, considerat cel mai mare 
specialist contemporan în Cabala. 

Când, prin pronie celestă, s'a întâlnit în Tel 
Aviv cu membri ai redacției revistei noastre și a 
inițiat o lansare de carte pentru „Ierusalimi", 
semată de Liviu Pendefunda, s'a declanșat un 
adevărat contact international. Pentru oricine vrea 
să înțeleagă destinul, singura plan care reunește 
aceste realizări și textele de evocare a culturii 
civilizației este dorința de a se pune în slujba 
valorilor românești, pentru Cleopatra Lorințiu, un 
crez de nezdruncinat. Un volum excepțional este și 
„Benevolenza" la Editura Contact international. 

După patru ani de mandat la ICR Tel Aviv a 
părăsit corabia… Nu ştim dacă o vârstă arbitrar 
desemnată poate să determine renunţarea la 
serviciile oficiale ale unui mare om de cultură. 
Colegiul revistei noastre urează Cleopatrei încă 
mulți ani cu sănătate, înnobilaţi de harul său 
astral. 

●



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 679 
 

Celestial Library 
 

Petru SOLONARU 
 

ANDROGINUL 
Dramă poetică în  3 ACTE 

                                                                      
                                         „Amo, ergo sum...”                          

 
 
Personaje: 
1. CEL SINGUR („Unul fără al Doilea”)... Contemplatorul. Tăcerea fără de sfârșit. 
2. ANAGNOSTES /Sphinxul. Întrebarea/Vestea.Veghetorul Întrebării 
3. ADAPE. Ecoul/po’vestea 
4. ADONIA. Ecoul/po’vestea 
   (Adape contopit cu Adonia semnifică ANDROGINUL). 
5. CORUL triadic:  

γ.  Mintea.    Focalizarea Sa. Perspectiva impermanenței. Śamatha. 
β.  Sufletul.  Trezita Inimă.  Meditația. Ecuanimitatea. Dhyana. 
α.  Spiritul.  Revelarea Sinelui (Unirea). Absorbția. Samadhi. 

 
                   ...în 16.180 silabe!  Φ x 104... 
 

                  
 
 
Anagnostes (aici, Sphinxul): 
- Drept Sphinx, mă generez pe mine însumi prin Actul Întrebării , adică sunt 
Prezența ce presimte că Întrebarea este deja  propria sa întemeiere, simbolizeazând 
un limbaj, un Alfabet cu Nouă litere, unde, ca diviziune, 9! = 2ℏ/αgd..., o proporție 
graviton/„spin”, anume, între cele două gravitații, simplă-profană și recesivă-
divină. Calea spre Amenti!... aceasta nu este până când nu-i măsurată Întrebarea 
ce face ca ființarea să colapseze în Ființă, să cadă brusc în Punctul Sinei sale, în 
interioritatea sa abisală. Această cascadă în lăuntru e chiar obârșia creației ființiale, 
generând „incandescența” Vieții. Ea se petrece și după Seară când Omul transcende 
în Duat. Mintea liniștită, inima trezită și spiritul sunt cele trei reazeme ale punerii 
Întrebării, plecând din Seară (vedeți ordinea chiar în  Geneză: a fost seară, a fost 
dimineață), adică din Viitor spre Trecut, în sensul sintropiei, sub cerul 
inseparabilității conexiunii divine.   
   Eu m’am născut pe mine însumi rostind/măsurând Întrebarea:                                               
- „Ce Ființă se întemeiază: Dimineața pe Patru picioare, la Amiază pe Două, iar 
Seara pe Trei?”...  
   Răspuns: - Omul! Homo quaestionis!... Enneadicul. 
 Cel ce căutând Întrebarea se găsește pe sine: Dimineața în Patru elemente: Foc, 
Lut, Aer și Apă, la Amiază în echivalența lui Doi: Androginul, Yin (energia 



680 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 
 

potențială) și Yang (energia cinetică), iar Seara în Triada: Minte, Suflet, Spirit... 
(Śamatha, Dhyana, Samadhi)! 
- De ce ordinea: Patru, Doi, Trei?...   Deoarece Omul e Ființa ce intuiește că 
Vestea Spiritului absolut este scrisă în Codul său ADN prin cele Patru 
trepte/picioare (adenina, citozina, guanina și timina), theometric așezate pe Două 
catene (Dublul Helix), în variante de Trei... Ca atare, Ființa ce poate transcende 
energetic (saltul cuantic), într-o înălțare spirituală, din spațio-temporalitatea lui 
Patru, elementele fundamentale, prin androginia lui Doi: Djed-Tyet, în Triada: 
(liniștita Minte, trezita Inimă și Spiritul). E Calea spre Duat! Spre Amenti... 
Sphinxul, așadar, e veghetorul Comorii: Întrebarea despre Ființă!  
– De ce a fost să fie Enneada/imaginea, și nu doar Unul/Oglinda?...  
Notă. Oglinda/Întrebarea, intenționând să se ascundă, a direcționat energia 
luminii, creând imaginea sa enneadică (4.2.3.). Imaginea era și înainte în latență. 
Prin Întrebare ființarea-om (imaginea virtuală) translează iluzia timpului, intrând în 
veșnicie, astfel că ea se naște, sub conștiința morții, în aceeași Clipă. Oglinda-și 
împarte Întrebarea în: materie și spirit. Văzând-o/măsurând-o, omul/răspuns poate 
alege calea. Cum?... Liniștind Mintea, trezind Inima și accesând Spiritul în extază. 
Reunind toate punctele spațiului în Unul.                                                                        
 
 
 
ACTUL ÎNTÂI.    
 Dimineața:  
   Din Ether (Cuvântul!) se nasc cele Patru stări: 
1. Focul.  Tejas.    Tetraedrul. Privirea. 
2. Lutul.   Pṛthivī. Hexaedrul. Olfacția. 
3 Aerul.    Vāyu.   Octaedrul.  Tactilul. 
4 Apa.       Ᾱp.       Icosaedrul. Gustul.  
drept numele unor însușiri ale Omului, Homo quaestionis!...    
Patru!... Sulful Alchimiei, Piramida cu baza triunghiulară. 
   Ecuatorul pământesc, locul așezării („piciorul de plai”) are 1.233.324 picioare 
atlante (40.075m), iar ele împărțite la nouă dau rezultatul de 137.036 „picioare”, 
deci, o diviziune a Vibrației Creației sacre: 1/αc...   
Locul acțiunii:  
Vortexul celor Patru Linii ale Stâlpului Djed (Coloana lui Osiris).  
 
Personaje:  
Cel Singur, Cel al Tăcerii desăvârșite, Pyramidion, Contemplatorul... 
Anagnostes (aici, Sphinxul). 
Corul triadic, ce-l alcătuiește: 
  γ.  Mintea.   Focalizarea Sa. Perspectiva impermanenței. Śamatha. 
  β.  Sufletul. Trezita Inimă.  Meditația. Ecuanimitatea. Dhyana. 
  α.  Spiritul.  Revelarea Sinelui (Unirea). Absorbția. Samadhi.                                  
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1. Focul. Tejas. Tetraedrul. Privirea. 
 
Corul triadic: 
- Orb, Zămislitorul, de El zămislit, 
fecundând abisuri s-a adeverit 
embrion de aur, Întrebare’și chiar, 
stare constelată-a Focului unit. 
 
Cărămizi de ziuă nopți de forțe prind 
timpului altarul și în bezne, grind 
de lumină, herme, numere deduc, 
spre chimera minții gânduri zidurind. 
 
Astfel, aurora’n desfăcut amurg, 
săvârșind ofranda noimelor de curg, 
enneada înseși ca ființă dă 
Sphinxului răspunsul: - Omul 

demiurg! 
 
El rostit de sineși!... Pisc și-adânc în ou, 
sub tumult ce tace, calmului cavou 
i-a dedus temeiul unui vis din vis... 
Inefabil număr cercuind ecou... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Între corzi și-arcușuri magicul transfer 
mediază pacea’ntâiului mister. 
Focul, lutul, aer, apa se supun 
Legăturii’n sunet scrisă de Ether. 
 
Calea cea prescrisă o întoarce dar... 
Fără datorință celora de par 
liniștea urmează în a dobândi 
pururea nimicul dezlegării chiar. 
    
 
Dincolo de-ascunsa fumegare, Foc 
stăruie’n oglinda marelui soroc, 
întrebându’i spuza dintru credințar: 
Jos cum sus, undirii, ce îl ține loc?... 
 
Contemplat, El, Unul, clipei veghetor!... 
Velă, vânt și apă celor care mor, 
întărind oceanul simplei rătăciri... 
Peste zei Stăpânul, matcă tuturor... 
 
Corul triadic: 
Devenirea lumii are’n Demiurg 
însuși Creatorul... Lucruri ce răscurg 
loru-le s-arate într’asemenea, 

sub lumina zilei cu știut amurg 
 
sunt luate-asupră-și, când stăpân de sus, 
chiar în suflet gnoza purure a pus 
ca inteligență. Forma admirând, 
varsă’n ce e cosmos haosul indus, 
 
iar cu artizana’i mână’n tainic joc 
prinde ce e apă, aer, lut și foc, 
pronii să purceadă spre himeric fir. 
Cenzor peste germeni, cum pustia coc, 
 
stăruie ca nimbul Unului, substrat, 
să rămână umbrei. Dacă tot a dat 
plămădire Cifrei, ordine și rând, 
ține în lăuntru’i nesfârșitul hat... 
 
Anagnostes (Sphinxul). 
Ca irumpte semne dintr’un tainic vid 
verități avalma firii se deschid 
oscilând Nimicul în rotiri pustii 
sub minuscul, unghiul, cel mirazei ghid. 
 
Sfinte necuprinderi curg din necuprins, 
iar un plin de nu e, gol ce e, a nins 
cu tăcerea spuzei în a’i aminti: 
- „de aprins e miezul, cercu’i pururi 

stins.” 
 
Ancore’i trec pașii, Nouă!... ce înfrâng, 
drept lumină, vanul volniciei crâng 
din apus la zorii paosului dens, 
când strânsuri urmează urmei de o 

strâng. 
 
Într’o nominare Sensul fără chip 
focul, lutul, valul scrise în nisip 
a izvod le-așează vanei izbucniri 
presimțind silaba: Om!... drept arhetip. 
 
Corul triadic: 
A deșertăciune umbre cu alint, 
semne mișcătoare, drept făcute, mint... 
Meditând spre sine n’are a pieri 
pururi cel ce vede Neclintitu’n clint... 
 
El, precum eterul, întru cer atent, 
și de se așează-n trup, omniprezent, 
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pilduie sălașul fără-a se’ntina 
câmp sub câmpul tainic, sieși oponent. 
 
Anagnoste (Sphinxul): 
Toate’s lângă Zece!... Chiar de lor te lași 
pânză, iolă vidă, valurilor, ași, 
avatari ai spumei, frânți sub ierarhii, 
vin la vindecare’n unsprezece pași... 
 
Nimeni nu alege. Totul e zadar.  
Legea lui Ananke’n cele ce apar 
singură plutește pe un Foc etren. 
A ieși din cercu’i e-a intra Lui doar. 
 
 
Liber sacrificiu sub ocean exact, 
mântuire sieși ce topește’n act 
gratuita joacă spre un mal himer 
unde neclintirea bate-al clipei tact, 
 
este fusul păcii din Interior... 
Spițele obezii nasc, trăiesc și mor. 
Prefăcând dobânda simplei nemișcări, 
ele nu’s desprinse de cărarea lor. 
 
Corul triadic:   
Cel  văzut desparte, însă-un nevăzut 
purure uneşte Focul ce s-a vrut 
când temei a toate, când înşelător 
înveliş nuntirii dintre cer şi lut: 
 
Pe de-o parte corpul, temniţar prea 

strimt 
risipirii lumii sub deşert consimt!  

Dincolo,’întreitul, zeic emisar 
transei rituale: suflet, minte, simt ... 
 
Însă, la Crepuscul, Lunii Pline dar, 
învățând tăcerea lumilor ce par, 
Sulful îl re-vede revelat a Trei. 
Înapoi, doar noaptea...Ultimul Pătrar! 
 
Anagnoste (Sphinxul): 
Lumea e oglinda unui van abis 
ce, deschisă-într’însa, umbră te-a închis. 
Mutele’i stihare se preschimbă-adânc, 
însă doar Schimbarea’i a rămâne’n scris. 
 
Prin repaos umblă cele ce dispar, 
dând o față nouă veșniciei dar, 
ce, trezită spuzei palei amăgiri, 
stinge și aprinde Focul necesar... 
 
Corul triadic: 
Trec zădărniciei cele’n apărunt ... 
De la firul Flamei, ultimul, mărunt, 
până’n vastitatea naltului ocean, 
sub puterea sorţii valma toate sunt... 
 
Neiubind pe nimeni ea, şi ne-urând, 
totuşi într’o grijă surdă rând pe rând 
urmele răpeşte’n potrivitul ceas. 
Nu e ochi să vadă liniştea de când 
 
se scufundă’n sânu’i mort a nemuri 
unde-„a nu”-i tăgada unuia „a fi”, 
nici a ţine minte de antecesori 
sau de cei ce mâine umbra’i vor sui. 

 
 
 
2. Lutul. Pṛthivī. Hexaedrul. Olfacția. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Ale firii Colburi, nimicii croind, 
poartă arcuirea sub deșertul jind, 
laudă celui Helix ce’n oglinda sa 
stins-a oglindirea ca jertfit colind. 
 
Dincolo de freamăt, jocului disjunct, 
lucruri, coborârii în același Punct,  
drămuiesc proporții ca ofrandă chiar 
osiei ce-ascunde clipei timp defunct. 
 

Însă, înlăuntră,-o lege a întins 
Cheie’nsuflețirii de-a’și trezi adins 
inima la poarta casei fără gând 
ce dezleagă nodul cugetării-aprins. 
 
Corul triadic: 
Ca străjer tăriei timpului etern, 
depănând desfiruri care’n gol aștern 
înmirări Oglinzii, Sphinxul –nerăspuns 
raiului adastă din pustiu infern. 
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Prin concav el crește aparent, deși, 
la Amiază, cumpeni între-a nu și-a fi 
scad cu Prim Pătrarul duble închegări, 
pudra aurie,-un nicăieri de-aci. 
 
Purtător desagii sarmilor ce-apar 
amintiri din visul nalt solomonar, 
numai el, şamanul Noului Pământ, 
învăţând să moară’i nemurii Dar ... 
 
Sursă avatharei într’un germen cast, 
chiar de înfășoară pavimentul fast 
al esenței nude, umple înțeles 
că’i decât lăuntrul vălului cel vast. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Curgerea duală prin căderi s-a vrut 
vântului și apei, focului din lut 
sub fluida cauză ce dintru Cuvânt 
măsurat-a vălul celui Început. 
Ignorând Tăcerea, s-a pierdut prin uz 
între îndoială, atribut confuz 
și al ipotezei joc separator, 
sete-a minții care’n vid și-a tors havuz. 
 
Camuflată’n margini, însă prin absent 
cere-a sta mărime după contingent 
negatorul spațiu, spre a contempla 
spiritului fapta sub fructar latent... 
 
Corul triadic: 
Cel ce făptuiește, nefăptuitor 
bucurând voințe, bucurii nu’l vor 
aduna cu trupul ca al valmei joc. 
Învârtind la roata cosmicului zor, 
 
dincolo de semne: apă, vânt, lut, foc, 
ce’n a cincea sferă umbrele își coc, 
poartă sacrificiu, sensu’i ființând 
prin divin, întregul fără timp și loc... 
 
Risipit sub gânduri nu’l atinge gând 
și, deși’i orândei, nu rămâne rând 
în corvoada lumii, căci, indiferent, 
vede simetria tuturora, dând 
 
ochiului dintâie un invers torent. 
Cum străbate actul chipul său latent, 
prins în arhetipuri de-al ascezei cor, 
suie mântuire, un etern prezent... 
 

Chiar de multe valuri din certări de vânt 
trecerii deșarte prin năglod s-au frânt, 
sfoara însutită-a bunului răspuns 
aduna-va rugii stătător veșmânt 
 
ca ecou veciei păsuit în cer. 
Tămâind al jertfei stâmpăr spinifer 
prin mireasma pildei glăsuirii’n limbi 
este dat cuvântul, vestei velier, 
 
să redea sfiala primei nunți din vis 
unde ascultarea s-a întredeschis... 
-Căci, „a fi” ce’nseamnă?... A te așeza 
fix în locul care ție’ți ești promis. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Sub sfiala lumii ce se’ntoarce’n rod, 
simplă despuiere de himerul Glod, 
înseși talpa calmă-a vidului dintâi, 
moartea,’i veșnic vieții nesecat izvod... 
 
Gravitatea’n Masă veste-afundă-a scos, 
susținând că-asemeni e și sus cum jos!... 
Împotriva umbrei tuturor ce trec, 
galaxii cu spire Colbul undei cos 
 
și așează raiul somnului serpent 
fără timp ori spațiu’n absolut-prezent...  
Astfel că mișcarea’i echilibru dens, 
chiar dacă eresul urmei aparent 
 
față de torsiunea stelelor ce sar 
dintr-un crug într’altul, varsă zodiar... 
Sfetnic, inerția, până la absurd, 
deapănă fantoma’n coincis cântar. 
 
Corul triadic: 
Începând negarea Punctului ce nu’i 
între precedentul și urmarea lui, 
însuși Creatorul așezat-a lumi 
prinse de-o pănură, noimă nimănui. 
 
Pe deasupra Formei presupuse-a Gând 
a’njgheba armura de-adevăr, salvând 
crusta nimiciei... Însă martori vani, 
treptelor părute să le’nchine-orând, 
 
Timp și Larg, trec umbrei, iar alături pot 
strânge doar iluzii... Sub pustiul tot 
nu’i vreo osebire dintre cel trecut, 
cel de-acum ori cela ce-a veni’n colbot... 
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Sunet apendice, Lutului călcâi, 
a ieșit din matca liniștii dintâi,  

gravitând căderea spre Nimicul pur 
cu-al luminii vortex crug la căpătâi. 

 
 
 
3 Aerul.  Vāyu.   Octaedrul. Tactilul. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Însumând dezordini, limitări ce-apar, 
Ordinea se-așează purului cântar, 
cât schimbarea lumii, dincolo de vis, 
la statornicie’i atașată iar. 
 
Ancoră magiei Vântului țesut, 
sub corola-absenței Întrebarea-a vrut 
ca, nuntind diada, Ea, jertfelnic punct, 
cercului să’i scrie chipul absolut. 
 
Logica’i, deci, rază, purului prolog, 
scade crescătoare’n vortex analog 
și cunoaște, astfel, mișcătorul nimb, 
Candida Migdală, cheii monolog... 
 
Peste toate însă nu dorinței i’s 
treptele gândirii scoase vis din vis. 
Mărul cel de Aur, așezat drept sorb, 
cheamă și alungă-al undelor abis... 
 
Corul triadic: 
Prin trezite cumpeni strânse’n Coviltir 
vindecări arată ninsul elixir 
al sagacității alchimiei vechi 
după care urna’i giulgiul fără fir. 
 
Lângă neștiință un nevolnic drum 
tipărit’a margini cu venin și fum 
și-a făcut din minte-al dogmei zid himer 
sprijinit pe volburi toarse fiecum. 
 
Însă’ar fi amintea: cum s-a’ntredeschis 
a veni pe lume din ocult abis, 
ca ocean prin însuși, nu avem decât 
Lui să ne întoarcem după-al legii scris... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Plinătatea’i golul, cel din care-absorb 
visele uitarea veșnicului Sorb. 
Desprinzând ce naște sub pieritul loc, 
dă vederii ochiul înlăuntru’i orb 

 
să priceapă nalte trepte de minuni 
înfrățite’într’una cu deșertăciuni. 
Vântul îl separă de o formă-a sa 
aporiei lumii germenilor buni, 
 
strămutând în umbra echivoc dedus. 
Când plural de semne Unului chiar nu’s, 
deși par într’însul și rupturii cad, 
ca „ceva” există de Nimic mai sus… 
 
Corul triadic: 
Gol pe gol se’ntoarce întru-acest 

pământ. 
După grabă furul se arată’n vânt. 
Însă numai celui iubitor de duh 
i se dă lucrarea, preț pe legământ... 
 
Necuprinse’n larguri par un șir mărind 
ce’ntrerupe mintea cu utopic grind. 
Lume imperfectă, singură-așadar, 
nu e de se mișcă; e cum stă... finind... 
 
Duhul și puterea sapienței par 
pe temuta cale trepte în zadar... 
De la trup la spirit sofianul vânt 
le culege însă cu vegheat cântar. 
 
Din senina cale-a somnului profund 
până la cărarea visului se-ascund 
ai trezirii gemeni; chip spre analog 
și’napoi, reversu’i, sunt când nu mai 

sunt. 
 
Anagnoste (Sphinxul): 
Unul nu’i doar cauza totului, ci Tot! 
Restu’i iluzoriul minții unde pot 
a se’ntoarce viață umbrele ce mor 
și încotro gânduri își gândesc înot 
 
prin Nimicul însuși încă ne’nceput. 
Dintr’o dată Punctul caier-timp s-a vrut, 
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ca torcând pustia vântului din vânt 
să devină-oglindă, sine întălmut. 
 
Confuziv apururi prin reflexii chiar, 
joc din care nume ca lumini tresar 
spre desăvârșirea naltelor plăceri, 
drumul său stă pildă-a ce nu e, și’i dar. 
 
Numai sacrificiu’i ține lumea’n rând 
adevăr de-a valma prin fantasme dând. 
Capătă-amintea’i omul, dacă’n vis 
leapădă stihare de simțiri... -Or, când? 
 
Corul triadic: 
Cât sub cheia’i poartă Lipsa ce s-a vrut, 
viitorul este un etern trecut. 
Orișice filadă-a cărții sale-adânc 
scade a urcare’n cerul  întălmut.... 
 
Ce se vede nu e, Nevăzutul dar, 
sub adânca fire-a umbrelor ce-apar, 
este „Cel ce este”, matcă tuturor; 
fără să se-mpartă’i Împărțire, har… 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Drept cinstit, imboldul purului temei, 
din neantul păcii pogorî a ce’i 
umbră cojii: apă, aer, lut și foc  
jos sub schimnicie, sus între nedei. 
 
Pierderile’i cheamă spre chemări ce pier 
sub mantaua Clipei, un etern năier... 
Aprinzând pustia marilor minuni, 
chiar prin ea visează, singur, Cel 

Stingher. 
 
Semănând cu Vântul strâns cu-al său 

parfum, 
e legat de forma’i mistuită-a drum 
fără tulburare când învață ce’i 
veșnicia vidă sub „aici și-acum”... 
 
Din monadă, Zece!... Căi conjuncte i’s 
către simetria dintre punct și’abis 
derogând principiul minimei clintiri 
la asemeni sie repetatul vis. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 

Timp, schimbare, ceruri, marele prin 
mic 

suprimând hotare, spectrele dezic 
în a sa decadă ce a concordat 
discordante semne prinse de nimic. 
 
Cheie descifrării templului de-auguri 
e analogia întăcutei guri 
ce-amintește lumii liniștea dintâi... 
Sfoara și Echerul clarelor măsuri. 
 
Dedublat caliciu sub plecări ce vin 
uniform apasă chiar de’i gol sau plin, 
amintind, el, suflet, că trăim nu doar 
firea cea prezentă, ci mai multe,-amin. 
 
Trupu’i stă cavoul sub genuni ce par 
umbre’n Marea Umbră și, cumplit 

calvar, 
îi măsoară vina gândului latent 
înzestrând prin nume taina așadar. 
 
Corul triadic: 
Sphinx... Mereu întreabă treptele de știu 
spiritului scara unde-a pururi Fiu 
suie coborârea Celui Singur, har... 
Rază morții poartă’n sine Vânt pustiu... 
 
Dincolo de-oglinda minții eoni sar 
greu să prenumească joc identitar 
între Om și Unul, a pluti’n cuvânt 
nu drept adunare, ci’n scăzut cântar. 
 
Fără țărm oceanu’i cade ca întors 
fir, de buna Parcă uită a’l fi tors, 
dar din care-amintea oarbelor nădejdi  
le redă oglinda: gând că numai lor’s. 
 
Un nimic ce curge curgeri nimicind, 
Timpul, ca tăcere prin deșert colind, 
cu potrivnic „mâine”-l macină pe „ieri” 
într’un „azi” aievea sub sfielnic jind. 
 
Chiar plutind aproape, treptele’i tresar 
parte depărtării, ne’mpărțire doar... 
stinge și aprinde Aerul ascuns, 
inimă luminii Totului zadar. 
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4 Apa.  Ᾱp.  Icosaedrul. Gustul.  
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Venerată Apă intuită’n zis 
nod al concordanței vastul a închis… 
Valu-i și abisu-i, seamăn, spre a fi, 
 hotărăște tagma spațiul cel din vis. 
 
Pier ale scăderii „mâine” înde „ieri”... 
Cei de azi le-adună de asemeni pier,  
cum doar pieritorul este cel etern. 
Spre-a primi misterul, dăruiesc mister... 
 
Ascunzându’și sinea’n cercul, arhetip, 
spune boaba spumii multului nisip 
că, desi se sparge, a părere’i doar… 
Cel știut ca Singur, chiar intrat în chip, 
 
își păstrează pururi al unimii drum. 
Viața’i contopirea, în aici și-acum, 
drept minune între un Cunoscător 
de-ale faptei scrumuri și tăcutul scrum. 
 
Corul triadic:                                                                                   
Prin Ființă doarme’n ape ce tresar 
pânza, Arta lumii, iluzivă doar 
celor ce neantul îl presimt a gol, 

      fără să dezlege al Oglinzii har... 
 
De la cerc la centru-i roata,’în vremi  ce 
ţin 
strânse laolaltă lumile-a destin, 
scrie devenirea tuturor, dar nu 
şi-a Uitării înseşi, osie, alin 
 
pentru cel repaos fără început... 
Ludic sacrificiu, văl şi-a desfăcut 
prin obezi şi spiţe, numărul urmând 
într’o repetare de nimic făcut. 

 
Ordine deşartă, învârtind tehui 
plinul ce îşi este’n golul care nu’i, 
urcă scara zilei, cenuşar latent, 
ca stihar-lumină Apei nimănui. 
 
Lucrurile’n sine totului conțin, 

căci nimic afară de temei divin 
n’ar afla cărare. Magicul restâns 
varsă’nțelepciune peste van destin. 
 
Corul triadic: 
Cel ce făptuiește, nefăptuitor 
bucurând voințe, bucurii nu’l vor 
aduna cu trupul ca al valmei joc. 
Învârtind la roata cosmicului zor, 
 
dincolo de semne: apă, vânt, lut, foc, 
ce’n a cincea sferă umbrele își coc, 
poartă sacrificiu, sensu’i ființând 
prin divin, întregul fără timp și loc... 
 
Risipit sub gânduri nu’l atinge gând 
și, deși’i orândei, nu rămâne rând 
în corvoada lumii, căci, indiferent, 
vede simetria tuturora, dând 
 
ochiului dintâie un invers torent. 
Cum străbate actul chipul său latent, 
prins în arhetipuri de-al ascezei cor, 
suie mântuire, un etern prezent... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Sub tăcerea Apei, liberă deja 
de-amăgiri și minte, fără a’ntina 
al ființei număr din statornic rând, 
întru simplitate Sinea’i a vedea!... 
 
Sacrul gol reface în lăuntru’ți, dar 
la trezita cale-a undelor ce par 
a uni oceanul viului etern 
cu sublima noimă-a ninsului pentar. 
 
Pura strămutare, prospețimii, sus, 
întâlnind grindeiul de-adevăr te-a pus 
alfa și omega spre-a tivi veșmânt... 
Tuturor scăpare trec cele ce nu’s... 
 
Nașterea și moartea, sinelui accent, 
riguros se-așează’n cerc echivalent; 
ce pe fața filei crește, iată, viu, 
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pe avers, identic, scade iminent... 
 
Corul triadic: 
Cel ce face totul neschimbând nicicât, 
nemurit urcare, firii pogorât 
și’n priveghiul ludic specul inversând, 
se arată sineși prag deszăvorât. 
 
Uluirii teama din etern nescui, 
drept întreagă-aceeași cu-a naturii lui, 
armonie varsă întru vid contrar. 
Totul de conține, conținutul nu’i. 
 
Toate’s întocmirii de’n astâmpăr s-ar 
coborî cea frunte sub rugăciunar. 
Penitent al umbrei, omu’,-i află prag 
nașterii a doua în trezit spuzar... 
 
Noul, cum se-arată, a mai fost orând, 
însă naufragiul vieții, distilând 
albia sleită, l-a făcut liman 
a umbri visării umbra sa visând. 
 
Două căi desparte: una ce a stors 
noaptea lumii’n umbra fără de întors, 
alta care vine chiar din miazăzi 
soarelui pecete înapoi, prin tors... 
 
Mulțumită’n sine cu lăuntru’i dar, 
leagă tresăririi noduri ce tresar, 
copleșind oceanul pânzei de stihii 
prin silaba sacră, Om, divin nectar. 
 
Și topind corola numelui absent 
iluzivei danii, sub indiferent 
gol ce gol se-afundă-a joc mântuitor 
cheamă la misterii marele Torent... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Cu un chip ce nu e, a cândva și-acu’, 
centru-absent prezenței, cel Nimic se 
vru 
gravității totuși nevăzut arcan, 
voalând prin golu’i embrion de „nu”. 
 
Van prisos al lipsei, tainei închinat, 

urmărind negarea’i urma și-a negat 
într’o iscodire sub a nu afla 
visul Întrebării sieși ferecat. 
 
Desfăcut în cheia’nchiderii a uns 
freamătul ideii, fără-a fi răspuns 
potrivit oglinzii ce prin clarul miez 
rătăciri ascunde-a rătăci ascuns. 
 
Revărsare-a Serii alungând abis 
-înconjur triadic– stranii ritmuri i-s 
loc dedat Chimerei, unde nimeni chiar 
cu minuni de liniști cripta sa a scris... 
 
Corul triadic: 
Calea de’nceputuri, nelegată’n chip 
cu poteca spumei scrisă de tertip, 
face din clepsidra Apelor Dintâi 
timp de măsurare, iluziv nisip... 
 
Echilibru între sine și orând 
e năluca vieții timp și loc purtând. 
Dintr’o lume vine altei a pleca 
toarsă’n toate una celui Tot pe rând... 
 
Viitor acelei... ăsteia trecut... 
Cea de’atunci, de-afară, centru s-a făcut 
spre a fi a morții cum întocmai nu’i... 
Dincolo scăzutu’i dincoace, crescut... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Cel Închis deschide descuieri ce’nchid 
lumi... Din Gol vin toate și se’ntorc la 
Vid. 
Fără de substanță,’n cerga unui timp, 
bietele miraje vălmii se divid. 
 
Atingând reversul curbelor de par, 
a ieșit din sine cea Spirală dar 
spre-a ivi Inelul purului vârtej, 
sfârșitor de ciclu, ubicuitar... 
 
Crește spre surpare și se surpă’n spor 
Apa nimiciei sub genuni ce vor 
enneada roții, pe când van temei 
uită crucii ochiul Zeului din Tor... 
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ACTUL AL DOILEA. 
     
Amiaza: Ea ≡ El... și El ≡ Ea  
 
Androginul!... Ankh-ul!... Djed-Tyet, Yin (energia potențială) și Yang (energia 
cinetică)... Vesica Piscis!... Spirala, Lumina și Gravitația recesivă a Energiei 
Întunecate. Adonia și Adape. 
Totalul fețelor celor două manifestări este optsprezece, Numărul Omului din ecuația: 
(αc/αgd)2... anume, pătratul proporției dintre constanta Câmpului luminii și 
constanta Câmpului gravitovortexului.  
   Locul acțiunii: Baza Pilonului Djed (Coloana vertebrală a lui Osiris). Cele două linii 
verticale. 
   
 Personaje:  
Anagnoste (Sphinxul). 
Corul triadic. 
Adonia      
Adape    
Adape și Adonia sunt o echivalență, desemnată de același nume: 
ANDROGINUL... Ea ≡ El... și El ≡ Ea  
 
 
 
1.   Ea ≡ El... 
 
Adonia: 
Fără’napoiere flori, asceze, vini... 
Ceru’n care zeii îndemnau că ţin 
orientul roadei, negură s-a stins... 
Trandafiri în vortex s-au întors ca spini. 
 
Detașat de lume, nu’i să’i fii ascuns, 
ci,-înotând într’însa, dinadins ajuns, 
înțelesul ție’ți spovedit să’l treci... 
Singura de față, Clipa, sfânt răspuns, 
 
arătând că toate Unului se cer 
măști de adevăruri sub afund mister, 
îți pogoară calea’n cerc a nu greși 
spița de grindeiul albelor tăceri... 
 
Adape: 
Formele în sine de se presupun 
au statornicia numitor comun... 
Adonia:  

Cine’i a discerne hatul lor sub vis 
când, deși potrivă, osebitul spun?... 
 
Corul triadic:   
El!... egal cu Sine, sub unit mister, 
știe despre toate că nicicum nu pier. 
Cele schimbătoare’s neschimbării dar... 
Foc, lut, aer, apă... joc sub viu ether. 
 
Orice întrebare’i a umbla prin vis. 
Învățării morții prăbușire i’s 
calmele refugii întru vii plăceri, 
cum pierdut prin tine ție te-ai deschis. 
 
Anagnoste (Sphinxul): spre Adape... 
Iolă fără țintă întru ape ce’s 
prin ocean să’și piardă rostul ne’nțeles 
vântului acesta s-ar deda’n pustii. 
Așadar de ură, patimi, interes, 
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tu dezbară’ți simțul!... Stai de veghe 
prins 
chiar de prevestirea legii ce’nadins 
poartă’nvățătura sinelui etern. 
Dacă treci de minte, nu vei fi învins!... 
 
Nu’ntreba spre vreme a deșartă ce’i! 
Curg în amăgire ale vieții chei... 
Într’acum te cheamă!... Ieri și mâine’s 
doar 
spițele rotirii spre un Azi, Grindei... 
 
Coborând abisul cupei dar, vei da 
cum uitarea’și face din huzur deja, 
soțul ignoranței, reazem la neant. 
De aceea’i bine, spre lumina ta, 
 
să închizi cărarea limbii și străjer 
să iei seama’n gânduri ce venirii pier, 
dar te fac să nu vezi dreptele minuni, 
spicele cetății marelui Mister. 
  
De smintiri de-afară și urmări pe-ascuns 
din lăuntru scapă’n destrămat răspuns. 
Întâlniri deșarte pretutindeni curg... 
Între chip și-asemeni vadul nu’i de-
ajuns... 
 
Adape: 
Mântuirea’ți vine doar abandonând 
în distincta Clipă „cel din urmă gând”... 
Astfel vei cunoaște repetatul miez 
cutezat el însuși nicăieri, nicicând... 
 
Vraja de se mișcă e spre sine doar: 
ieri, mieznoapte, mâine’s trepte a zadar. 
-Află-te în tine!..  Fii cea ce ești 
cât ale părerii a prisos tresar... 
 
Corul triadic:   
Adevărul dacă ai ajuns să-l ştii, 
împliniri de soartă potopind pustii, 
chiar de-s ţie fapte,’n miez tu nu le faci. 
Treci străin în trupu’ţi!... Doar la Cer să 
ţii! 
 
Câtă vreme lumea’i un stihar de vis, 
ia aminte!-în roade farmecele ţi-s. 
Ce-i aici aievea e şi după Somn, 
iar în el ce este şi aici stă scris.... 
 

Fii şi tu asemeni cu înalta stea 
ce înoată’n beznă fără-a se uda 
cu temuta smoală-a marilor tării. 
Depărtează viaţa, dar trăind în ea! 
 
Nu cu pânza minții treci ferit de vânt, 
ci când a tăcerii cale s’a răsfrânt 
în al tău sfântariu, inimii adânc, 
drept veghere-aminte și discernământ. 
 
De muștar grăunte mai încântă vești 
despre centrul lumii unde-asemuiești 
că aspiri la axa unghiului dintâi... 
Domnul stă’n lăuntru’ți, dacă știi ce ești. 
 
Adonia:  
Vânt, același, scaldă și-obrăzarul slut 
și curat obrazul noului născut. 
Noima și zadarul, pururi joc închis, 
torc din neclintire clint ce’i doar părut 
 
vieții numărate cu pustiu cântar. 
Sub nimicul tainic a lumini tresar 
umbre, stele numai unui frânt apus, 
presărând iluzii karmelor drept har. 
 
Funia speranţei sub nevoi s-a frânt 
plină de obidă, goană după vânt... 
N-o îndreaptă nime când aproape, sus, 
umblă pe sub soare-a crâncen legământ. 
 
Joc al aparenței lumea’i așadar... 
A’și atinge ținta, formele tresar 
într’o contemplare-a vrednicei scripturi 
ce distinge’n moarte întreitul dar... 
 
Barca ce le duce n-are barcagiu 
şi întreg ştiutu’i preţul că nu ştiu 
din ce mal plecat-au către nicăieri 
în exilul veşnic, sub noroc pustiu. 
 
 Adape: 
Bucură-te, suflet, totuși, ore’ți zic!... 
Poți domni deplinul chiar să n’ai nimic. 
Însă, de ți’s toate, ferm pleca-vei gol. 
Ce’i în Bolta mare e și’n Punctul mic. 
 
Astfel prin adâncul spectrelor ce par, 
de pustia sorții, Om, te’mbată dar!... 
Nimeni să’ți dezlege nu’i despre ce nu’i! 
Valurile’ntoarse’n veci la țărm habar 
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n-au de grija lumii și de-al său sicriu; 
vor să spele-abise, doar atâta știu... 
Pe când omenimea poartă-al părții clin, 
mantia întreagă scrisă-a purpuriu 
 
pâlpâie tinctura Formei dinadins, 
stingere să ardă’n ardere ce-a stins. 
Un crescut’nainte urmei s-a scăzut... 
Firuiește’nvinsul firul ce-a învins. 
 
Adonia:  
Din aceeași sursă și divin tipar 
formele cu viață nasc, trăiesc, dispar... 
Geometrul sacru schimbă vast eter, 
linii răzvrătite’n vise de olar. 
 
Dobândește minte, sacrului crezând! 
Plin de ea cel suflet are far din gând 
sprea-a străbate ceruri cu-amănunt și 
fir. 
Om și duh alături dintru Unul, când 
 
primu’i zeu ce piere, iară celălalt 
ins al nemuririi și luminii smalt. 
De sub veșnicie cosmos, timp și viu, 
ordine, schimbare, viață,’n moarte salt, 
 
sunt să se pogoare tâmplei ca un vis, 
dacă nu’n evlavii căi de cuget ți-s. 
Astfel ai să afli că se descompun 
Și nu trec distruse cele ce s-au scris. 
 
Va alege totuşi ?.... ori va fi ales 
vas desăvârşirii celui ne’nţeles ? 
Plinu’i se goleşte împlinind un gol 
fir din care Parce  iluzoriul ţes. 
 
Corul triadic:         
Doar în punct afla-vei de-un Întreg decis 
ce, cu-asupră taina, spectrul tău a scris! 
Centru lumii nalte, germene tălmut 
este-aşa când nu e, nu’i cum e, căci vis 
 
nemişcat se mişcă, iar, ca înţeles, 
e deja în miezu’ţi de când ai purces 
a desface scama lesnelor uimiri. 
Chiar în locu’n care stai acum se ţes 
 
căile minunii ce se’ntorc pe rând 
după numărarea’mpărtăşită-a gând... 

Fii, deci, potrivire sfântului mister 
ce în moarte curge viaţa conţinând! 
 
Adape: 
Nu afla-vei Clipa, cea de-acum și-aci, 
dacă spre „afară” ai abia privi 
cu mirarul minții... În „Lăuntru” doar 
tot ce nu’i vedea-vei ca vădit a fi 
 
când povara firii peste avatar 
s-a umbri părerii umbrelor de par, 
Eu drept Tu, asemeni, reîntors neant, 
îndumnezeitul, calm rugăciunar.. 
 
Adonia: 
Ce-are-a face omul dacă-într’însa vor 
stirpe și istoave, spre opusul lor, 
să se regăsească doar în vorbe seci?... 
Adape: 
-Să o ia cum este: hău întru izvor! 
 
Nu-i decât o cale a ne vindeca: 
„saltul dintre umbre către a vedea, 
înfrânând în minte lanțuri și cătuși 
ce-au întins prostiei rai din za în za”... 
 
Corul triadic:   
Ușa către ceruri în evlavii doar 
își cunoaște cheia ființimii, chiar 
dacă nimeni nu ia seama către țel: 
centrul chibzuinței sub constant cântar. 
 
Cât trăieşti al lumii, faci... primindu’ţi zi. 
Tihna din lăuntru e-a nefăptui... 
Firea ta legată de himer destin, 
rodul avatarei dintre-a nu şi-a fi. 
 
Adape: 
Ce avem a face?... Restul nefăcut 
este chiar nimicul, dacă’n minte-am vrut 
să’mpăcăm numirea cu trezitul rost 
către-al mântuirii Sphinx, Tăcerii scut... 
 
Rânduit al lumii sub un cerc sadea, 
fără încetare’n sine-ar repeta 
viața scrisă morții, dacă Cel Înalt 
către Punct rotirea’i nu i-ar îndruma. 
 
Iar când toate părții se încheie par, 
cugetu’și întreabă: - Ce-i Finalul, dar? 
Corul triadic:   
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-Să te’ntorci la focul de-unde ai plecat, 
nu fiind cenușii, ci Lumină doar!... 
 
Naşterile’n lume a deşert apar. 
Şi’înţeleptul moare ca cel tâmp, zadar! 
Cu durere’i plină cana vieţii... Smalţ 
de-amăgire poartă întrupatu’i var... 
 
Ai dobândă totul când nu ai nimic. 
Limite obscure formei se dezic 
tocmai sub temeiul ceasului deșert. 
Noima-atât de mare stă’n lăuntrul mic. 
 
Buni sau răi de-a valma râvna şi-au 
înfrânt 
sufletul în sine goanei după vânt. 
-Ce rămâne totuşi?... 
Adonia:               - Clipa! Ne-a ales 
un acord Tăcerii, viu îndurământ... 
 
Lumea-i epiderma unde’n spațiu-timp 
ne-am dedat credinței sub al morții 
nimb, 
fără-a ști că doară ea nu e decât 
răsucita filă-a veșnicului schimb...  
 
Corul triadic: 
Două prețuri are omul pe pământ: 
revelarea sinei și-a visa în vânt, 
căci, de se cunoaște, pacea’i ca prinos, 
iar când trupu’și crede toarce la 
mormânt. 
 
Soarta lui înaltă e atunci când jur- 
împrejur speranțe’s eu-lui contur 
și instinctul piere pilda acceptând: 
„dincolo de minte’i adevărul pur”. 
 
Iscodește’n tine ce-ai găsit deja!... 
Cum ceea ce este’n ce nu e ar sta, 
află că prin roata’ți Dumnezeu tăcând 
spuzelor vorbește de lumina sa. 
 
Cea înțelepciune cuvios o iei, 
peste goale semne parcă de temei, 
nu urmând cu setea locu’i din Pahar, 
ci’n seninul sinei numai dacă-o bei. 

 
Nu privi’n decinde iluzoriul vis!... 
Rupt de’ntinăciune și’ndoială, ți’s 
ție, doar în tine, sfinte’nvățături 

fără de hotare sub statornic scris. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Vei privi în viaţă suferinţă doar 
dacă nu-înveţi singur a muri .... Sub zar! 
Numai cât apropii ascuţitul spin, 
prin arsuri tălmute ce din el transpar 
 
vei avea şi  chinul senzualei Voci. 
Trebuie de suflet carnea s-o disloci 
milei şi rigorii tot aşa precum 
îşi alungă praful nesmintite roci 
 
până spre Nirvana. Recunoaşte’n gând 
că materne ţie’s fiinţimi pe rând 
a primi trezirea dincolo de foc.... 
Ia şi dăruieşte scopul vid oricând... 
 
Dacă n’ai idee de venirea ta, 
sumbră și plecarea’n colb te va afla. 
Forul din lăuntru, când îl chemi, salvezi 
de-amăgirea părții un întreg deja. 
 
Adape: 
Matca floarea’nchide s-o deschidă iar 
către nenăscuții ce acum tresar 
nestrăpunsei taine-a somnului dintâi 
cum pe Tabla sorții’i drămuit stihar. 
 
Limba nu’nțelege șoapta întăcând 
ce’n magie pură spre divin oricând 
poartă calea Faptei. Sub restriște, griji 
seamănă și-adună din stihii de gând... 
 
Nefăcând distanța între coji și miez, 
oaspe’i stă gâlceava ce’n ulcior de crez 
fierbe faima lumii ca pe-un catastif 
dovedit lui sieși martor la eres. 
 
Curge spre albedo suferința ta, 
arsă de abisuri chip a încarna... 
Cufundată undei, Sophia,’n noian 
celui întru-asemeni spune:  
Adonia:                      -Sub o stea, 
 
reunind potrive în uimeală doar, 
ne arată-Ascunsul un parimiar 
unde matca vinii scrisă peste sârg 
arăsfiră cearcăn celor ce dispar... 
 
Tot asemeni torța vieții noastre bând 
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calmă nemurirea lasă-același gând 
de vacuitate prinsă’n avatar; 
are-într’însa raza, dar prin gol orând... 
 
În lăuntru nostru şade-un cer tălmut 
mişcător de stele fără început 
ce-arătând nimicul prin oglinda lui 

n-a lăsat şi ochii întru-a fi văzut .... 
 
Să existe omul, trebuie a’l şti 
echilibru tainic cu divinul şi 
cea asemănare-a lor ca bun răspuns: 
-Cum de n’a fost nimeni şi s-a fost 
a fi ?  

 
 
 
2.   El ≡ Ea 
 
 
Adape: către Ea 
Cum oceanul însuşi pleacă fruntea’n 

strop, 
neclintit ne-scopul într’un ultim scop 
să’ţi rămână sprijin!… Năzuind la cer, 
uită de al cărnii  tulbure potop... 
 
Toată cugetarea a nimic și-a ce’i, 
focul, apa, vântul, colbul, ca temei, 
sorb cu dânsul vraja, beatificând 
inima’înțeleaptă întru vii arhei. 
 
În spulberătură’i cugetul mai grav... 
Noapte, cer și haos, lamurile vrav 
cad acord că’s veșnic Unului noroc. 
Țesătură, viața,’i dintr’un rost firav... 
 
Adonia: 
Teamă ori angoasă, după silă gând 
tremură uimirii somn adurmecând 
locul unde’ți trece neînlocuit 
vălmășagul colbei...  
Adape:        Și întrebi: -„Ce rând 
 
pare să încheie irositul tors, 
cât latența Sinei, contra, nu a stors 
mintea netrupească din închipuiri?” 
Între plumb și aur, joc de neîntors... 
 
Corul triadic:   
Întru-a fi ferice, Domnul ți-e’n alai 
când vocala-Întâie-adânc în tine ai!... 
Spre apoi, mormântul, trup, ca vistier, 
e-un învăț uitării pe-al tăcerii grai... 
 
... formă într’a Formei semănat orând 
ce purcede’n clipa morții  -ultim gând - 

drept alt cer și-o altă pământeană stea, 
buche din Ceaslovul pururea tăcând!... 
 
Adape: 
O întreagă lume cucerind, pustiu 
fi-va, dacă’n mine mie-mi n-am să fiu, 
iar adânc lăuntru’mi rătăci-va gol. 
-Ce folos câştiguri, de într’un târziu 
 
voi privi la suflet cum potrivnic s-ar 
întocmi în viaţa-mi, germen cinerar ?... 
Doar uitând de valuri voi afla’n ocean 
propria’mi scânteie ce divin amnar 
 
a aprins-o pururi, însă nearzând. 
Consacrat visării sub priveghiu’i blând 
dumiri-voi calea naltei aşteptări, 
deşertând deşertul vasului de gând 
 
chiar în amintire, arheian cuprins. 
Astfel, neclintirii arcului întins 
voi primi săgeata, gnozic zbor obscur, 
spre oglinda minţii toarsă înadins.... 
                 
Adonia:  
Vasul van al firii dacă’l vei goli 
într’atunci de’ntregu’ți te-ai desprinde 

și, 
mistuit, eterul fi-vei astei lumi, 
umbră a cenușei ferecată-a zi… 
 
Fiecare-al umbrei sfor întruchipat 
în virtutea minții mântuiri n’a dat, 
chiar de ceru’i scris-a bunul firii rost, 
dacă’n oameni Omul nu e devotat. 
 
Vremuri fără vremuri năluciri îi par, 
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pricepând că „astăzi” e luat zadar 
de un „ieri” clintirii naltei veșnicii, 
să fixeze urma începutul iar. 
 
Între tot și parte prețiosul plod 
stă legat de coajă sub deșert exod. 
Nimeni nu’i a spune că e bun sau rău; 
cele putrezirii măreția’și rod. 
 
Adape: 
Luminoasă crusta de’ntrupări s-a scris 
mai întâi cu minte, clară-apoi prin vis 
s-a zidit pe-o vatră tocmai celor orbi 
ce’n deșertăciune au văzut și zis... 
 
Și-am citit în cartea’mi: -Eu eram chiar 

Tu! 
Îmi tăceai... 
Anagnostes:   - Alege între-a fi și-a 

nu, 
ca, purtat pe calea-absurdului belșug, 
să cunoști prin Sine gând ce te țesu! 
 
Stăpânită’n sine, dar de sine-adins 
detașată urmei unui lanț ce-a’nvins 
viața care moare moartei înviind, 
dăruiește fapta’i focului nestins, 
 
cel al neclintirii marelui mister. 
Ochi într-a cunoaște și-a vedea o cer 
preacuratei inimi sub nevătămări, 
unde nu asprimea, ci cufund soter 
 
înzidește casa din puținul mult. 
Cu îndemn spre fire ar cădea’n tumult. 
Însă, cupă-aleasă, urcă a folos 
când tăcerii goală plinului s-a smult... 
 
Adape: 
Din mâhniri bem vinul hazului precar, 
sărutând pustia buzelor ce par 
mire fără-odăjdii înhămate’n somn 
la tânjala bolţii sub deşertul Car. 
 
Toată adunarea poartă scăzământ, 
chiar de’n sfat oglinda minţii ne-a 

răsfrânt 
nimicia înseşi spre a fi nimic: 
iubitori de colburi, vânători de vânt... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 

Gol, paharul minții liniștea păzind, 
stinge înde sine al scânteii jind 
ca pustii să crească singure’n acord 
cu-a Luminii pururi înturnat colind. 
 
Șlefuit mirazu’i multului zadar 
face timp părerea’n faceri ce doar par, 
căci, deși stă ușii, trece ca zăvor, 
reflectând prin umbre lamuri de cleștar. 
 
Adonia:  
Prin trezire află că acel căutat 
E chiar cel de caută, numai c’a uitat 
că’n nimic e totul... Coborâș suind 
tace întrebării dintru lut și hat... 
 
Ni-e sălaș neantul câtă vreme spus 
clipa-i să o pierdem: ieri și mâine nu-s. 
Plină-i cupa vieții sprijinită’n vid... 
Ard ca zori de ziuă scrumuri de apus... 
 
Adape: 
Vine înmirarea: - „Iar aceasta, cum”?... 
Adonia:  
Doar lăsând în urmă, dincolo de scrum, 
simpla osebire: „Eu potrivă’s Tu”!... 
Întru anastasa rodului altcum... 
 
Om chemat veciei, peste lumi ce par, 
stăruie minunii bucuriei dar!... 
Nu’i nimic a face roata vremii când 
și-a pornit mișcarea’n pulberea de jar. 
 
Simțuri, fructe, lucruri, umbre câte pier 
trec să osebească sub al minții cer, 
între miez și coaja intuitei legi, 
prototipul clipei goală de mister. 
 
Chiar de lotuși boaba spumei au învins, 
pot să îi înșele zeii dinadins 
dacă’n echilibrul apei nu rămân 
nume către vasul păcii necuprins. 
 
Stai în vârf și’ncearcă mare și mărunt 
să le vezi asemeni neclintite-afund. 
De le-atingi, pe tine, astfel, ai atins... 
tu fiind în toate cele câte sunt. 
 
Adape: 
Ești înțelepciunii când spre bezne mii 
tu chiar vezi lumina-a ști știind că știi 
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cum doar diamantul te-a fi scris pe veci, 
iar pieirii colburi șterse’n nimicii… 
 
Între adevărul și uitatu’i drum 
trei spre osebire’s lucruri ce nicicum 
nu le da rostirii... Chiar de plângi spre 

sus, 
urne poticni-vor să le vadă scrum... 
 
Primul e Divinul; fulger, lotus, plus, 
în teodicee, cele ce’s dar nu’s. 
Nefiind acestui, fără a’ntrema 
pietatea însăși, vei cădea exclus. 
 
Vine-apoi păcatul altuia ce-abia 
numai deslușirii de al tău s-ar vrea. 
Astfel, al tăriei îndeajuns brocart 
cântări-va-într’însul ce e „nu” ori „da”. 
 
Și, în fine,-al treilea... Despre zori 

ce’mpart 
„astăzi” peste „mâine” cu himeric sart, 
taci!... În chiupul vieții totul e oricum 
la nimic egidă; ciob de hârburi spart... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Spre aprins te stinge și te-aprinde’n 

stins, 
învingând visarea de-a visa că’nvins 
treci prin astă lume!... N’adăsta prin griji 
și de straiul tainei lasă-te cuprins!... 
 
Sfânta alchimie vede’n zori apus, 
o nuime’n este prin estimi ce nu’s... 
Pomul cunoștinței micșorând măriri 
dă ca deslușire: cum e jos, și sus... 
 
Adape: 
Parimii pierdute montul tâmplei mint. 
Toate’s cărții mute fum de labirint. 
Scutul de evlavii însă luminând, 
sub târziu ne da-va aur din argint... 
 
Făptuieşti, desigur, când nimic nu faci! 
Stăpânind cu mintea caii, drept ciraci 
ai simţirii,  troica-ţi va umbla chiar 

stând. 
Vino şi ascută cum în tine taci! 
 
Prins de chinga firii, fără legământ, 
sub păruta formă nu vei fi înfrânt, 

căci desprins de toate Totului vei da 
Bună-cea-Vestire a întâi cuvânt. 
 
Pacea contemplării, cum cei zori o zi, 
limpezime pură, te va copleşi, 
căci veghind adâncu’ţi Sinea a vedea, 
vei desparte-apururi pe „a nu” de-a fi. 
 
Corul triadic:   
Scutură de tine mintea și rămâi 
față’n față Sinei, ca spre căpătâi, 
în egal cu taina, preamărit izvor, 
să te’ntorci la simpla liniște dintâi. 
 
Astfel, prin adâncul umbrelor ce par, 
de pustia sorţii bucură-te, dar ! 
Nimeni să-ţi dezlege nu’i despre ce nu’i! 
Valurile’ntoarse’n veci la ţărm habar 
 
n’au de grija lumii şi de-al său sicriu ; 
vor să spele-abisul, doar atâta ştiu.... 
... precum omenirea, poartă-a părţii 

chip, 
ocolind întregul spre un rai târziu 
 
unde elixirul de-a uita stă prins 
stingerii cât arde’n arderi ce s-au stins... 
Un crescut nainte, urmei s-a scăzut. 
Firuieşte-învinsul firul ce-a învins... 
 
Adonia:  
Mântuit al Clipei, fără-a te uda, 
viu prin umbră’noată chiar trăind în Ea! 
Gândul nimiciei vinde’l pe nimic 
spre-a spori savoarea humei ce te vrea... 
 
Pleacă din ostrovul vanelor comori 
ca naintea morții să înveți să mori, 
a găsi că ce e jos e precum sus 
și,’ntregind măsura,’ntreg să te măsori. 
 
Despre ieri din mâine vei afla având 
surda amăgire că în azi ești gând 
singur al Luminii fără de sfârșit... 
Ca absent, prezentul umblă a nicicând 
 
a clădi placenta ce deja s-a scris 
când primit-ai darul vieții –vagul vis – 
de’n zadar vei crede că prin lumi temei 
faptele’ți așează: toate umbrei i’s... 
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Drept urmare, lasă cearta strânsei ceți 
și, întors oglinzii, a tăcea să’nveți. 
Nu în Cer ți-e noima, ci pe Calea doar 
unde vidul curmă sinei vii peceți... 
 
Corul triadic: 
Depărtarea’i goală, stearpă de a ști... 
Nu în ieri sau mâine’i alinarea, ci, 
detașat de umbre, revela-va doar 
că edenul firii e acum și-aci... 
 
Peste fire Firul a’l lega nu pot. 
Ananke-itatea’i lege peste tot. 
Simplul joc dizolvă gratuitul nimb. 
Prin fantasma Sinei, detașat, înot... 
 
Tot ce umple vasul întru care-ai tins 
nu îți dă măsura, poartă van cuprins, 

cât focarul roții, conștiința doar, 
ție’ți stă întocmai Cale înadins. 
 
Prin evlavii sterpe implorând în veci, 
de clintiri enumeri al clintirii treci 
și te lași sub vremuri capturat de vânt 
într’o dezunire, falselor poteci... 
 
Astfel, rupe firul ancorei ce-a scris  
vătămarea vieții și-ai să vezi deschis 
ochiul mântuirii ce spre alte lumi 
îți revarsă ultim cer de paradis... 
 
Scapă de orbire, ca pustii ce țin  
încă suferințe’n prea poftitul cin 
să rămână grotei smăcinatei guri. 
Intră-ales Cetății pe un calm asin... 
 

 
 
 
 
ACTUL AL TREILEA. 
   Seara:  Trei!...  
1  Mintea.  Focalizarea Sa. Perspectiva impermanenței. Śamatha.  
2  Sufletul. Trezita Inimă.  Meditația. Ecuanimitatea. Dhyana. 
3  Spiritul.  Revelarea Sinelui (Unirea). Absorbția. Samadhi. 
 
Prin Trei stări (de veghe, de vis, de somn profund) Sufletul viu se retrage, trece în 
non-manifestat, în valurile Vidului... 
 Calea spre Duat, nu-i până când nu apare (nu-i măsurată) Întrebarea ce face ca 
ființarea să colapseze în Ființă, să cadă brusc în Punctul Sinei sale, în interioritatea-i 
abisală. Această cascadă în lăuntru este obârșia creației ființiale, generând 
„incandescența” Vieții. Ea se petrece și după Seară când Omul transcende în Duat. 
Mintea liniștită, inima trezită și spiritul sunt cele trei reazeme ale punerii Întrebării, 
plecând din Seară (vedeți ordinea chiar în  Geneză: a fost seară, a fost dimineață...), 
adică din Viitor spre Trecut, în sensul sintropiei, sub cerul inseparabilității 
conexiunii divine.   
Omul înțelege că: Trecutul, Prezentul și Viitorul coexistă, mișcarea Materiei 
spre Viitor din Trecut (entropia) și a Antimateriei spre Trecut din Viitor (sintropia) 
fac această simultaneitate. Formula lui  3 = eiπ/we = log(1000), unde avem 
identitatea lui Euler (eiπ = i2 = -1) și ecuația de stare a expansiunii cosmice (we = 
i2/3)... Sahasrara, Chakra cu 1000 petale... 
   Locul acțiunii: Triunghiul din centrul Sahasrara. 
 Spirala Cercului Generator al Torului/Mărului Genezei. 
 
 Personaje:  
Cel Singur, al Tăcerii desăvârșite, Pyramidion, Contemplatorul... 
Anagnoste (Sphinxul). 
Corul triadic: Mintea/Śamatha, Sufletul/Dhyana, Spiritul/Samadhi. 
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1.Mintea. Focalizarea Sa. Perspectiva impermanenței. 
Śamatha. 
„Socot că mintea este tot așa de greu de stăpânit ca și vântul”, spune 
Bhagavat (VI/34). 
 
 
Anagnoste (Sphinxul): 
Adevăru’i Unul! Restu’i vis 

latent!... 
Tot pocladul lumii stă indiferent 
dincolo de-oglinda’i faţă de un zvon 
ce’i în fapt icoana „nu”-ului prezent. 
 
O cavernă-aşează-oceanul către mal, 
arătându’i Minţii umbra unui val 
de nemuritoare apă chiar din ea 
drept pictură vană-a trupului-pocal. 
 
Fericiţi aceia ce se’ntorc în ei ! 
Calea mântuirii, dinlăuntru, ce’i 
margine la somnul cărnilor dual, 
în aici şi-acuma numără temei... 
 
Nu’i a scrie-adaos, nici scădea un rând, 
numai dat aminte omului arzând 
că nu e cenuşă, ci scânteia, sens 
din eterne-obârşii pogorâte Gând...  
 
Corul triadic: 
Noima dintr’o parte’n alta e la fel. 
Lumea se transformă după strict Model, 
iar ce-a fost „nainte” și ce „după”-ar fi 
nu au cum să afle temporalul zel. 
 
Spiritul și buchea tălmăcirii’n van 
despre cele două nu cunosc liman. 
Fremătând prin sorburi, freamătul 

resorb, 
pe când, metafizic, totu’i simultan. 
 
Sub identitatea simplului mister 
drept vârtej de sine lucruri vin și pier 
preschimbând a pururi spițe’n Roata ce’i 
a luminii cale scrisă de tăceri. 
 
Între sfânt sigiliu și’ntâmplatul clint 
adevăru’i singur. Simțurile’l mint... 
De aceea’i visul Minții în acord 
cu Egalul însuși, necesar alint.  

 
Anagnoste (Sphinxul):  
Fiecare ciclu, dintru cele Opt- 
zeci și șapte, câte’s Torului pre-copt,  
ca aceeași piesă, cu actori pe veci, 
sub decor de haos, mie mi’l adopt, 
 
chiar de în schimbare, învârtind Inel, 
mistice raporturi îmi rămân la fel. 
Ample distribuții, frumuseții har, 
dau corolei faptei un ecou fidel. 
 
Unghi al conștiinței sub un flux a scris 
dureroasa undă către paradis, 
câtă vreme nimeni și nimic de-afar’ 
nu-i să dea’ncheierea dincolo de vis. 
 
 
Corul triadic: 
Umbra, voalare întru umbră doar, 
când nimic și nimeni dumireau că par, 
Neființă-alături la Ființă’n vid, 
dincolo de spațiu ori de timp zadar, 
 
din asceza’i pură sub un cald veșmânt 
cu de aur germen șarpe-cerc a frânt, 
ca’n iluzii oarbe Mintea, cort noptos, 
să despartă-aiurea Cerul de Pământ. 
 
Spațial, etherul, celor ce discern 
că împarte Sunet lumilor, etern, 
poartă-apropiere chiar a depărtând 
ninsa quadratură-a germenului tern. 
 
În puțin, neantul, și mai mult de Mult 
infinitul însuși ca finit ocult 
complinește’ntregul părților ce nu’s... 
Despicând a sinei fantă din demult, 
 
voalul conștienței, dincolo de scrum, 
îl răsare lumii carismat „acum” 
într’un cerc ce singur curge circumscris. 
Una este Calea: „-Amo, ergo sum!” 
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Anagnostes (Sphinxul): 
Sub deșarte crezuri seara cade’n zi, 
iar stupoarea Minții pare doar a ști 
că în miezul însuși strălucirea sa 
spre Neunde merge, chiar venind Aci. 
 
Băutori ai tainei din nectar de cer, 
Sinelui slujire, dăruiți, nu pier. 
Apa Lunii castă, scrisă harfei deci, 
plouă’n matca firii cu minuni-tăceri. 
 
La oglinda-slavă, sub convoiul lung 
al mișcării mute, cei numiți disjung 
între-a vieții plată și eternul scop. 
Dedicați vederii, Umbrei umbră-ajung… 
 
Corul triadic: 
Embrion de aur, sub aici şi-acum, 
ţinta pribegeşte focului în scrum. 
Din dezordini sterpe ordinea presus 
omul prinde’n palme sub celest duium. 
 
Ai ofrandei, fiii, pași în Cale n-or 
rătăci avalma legămintelor. 
Se întorc la Centru toate ce’s ori nu, 
de schimbări desprinse și de fructul lor… 
 
Pleava rătăcirii din al morţii rod 
chiar de e’nvăţată defăimează  mod 
întru care viaţa taie orb bazalt 
cu cel clin al pleoapei, sineşi drept 

năvod. 
 
Numai cei de-or crede’n minunatul Măr, 
nu și’n rodu-i totuși, sfântul adevăr 
vor primi din mâna-i ca jertfelnic Dar, 
preț precum câștigul pierderii, răspăr. 
 
Barca Minții prinde’n simțuri orbul 

vânt... 
E nevoie încă de suprem avânt 
spre a umple-oceanu-i și-astfel, 

neclintit, 
să se’ntoarcă sine ce s-a fost, cuvânt... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Temniță e Mintea când estimea nu’i, 
iar minunea pare drum al nimărui 
tot curgând în sine ultim adevăr: 
Șarpele de curmă singur coada lui... 

 
Centrul roții tace în repaos vid, 
chiar de e plecarea ritmului și ghid 
umbletului lumii fără un sfârșit, 
Prinț acelor umbre ce-amăgiri decid… 
 
Toate’nfășurării sunt spiralei mod 
spre desfășurarea purului izvod. 
Doar părelnicie’i că se schimbă-adânc 
vama Enneadei, sine’și calapod… 
 
Corul triadic: 
Diferit și-asemeni, sub identic dar, 
își împacă polii’n verități ce par 
centrifugii curgeri centripet popas 
în a da schimbarea din lăuntru-afar’... 
 
Pervertit, sub darul circumscris cu cer, 
omul nu ia seama’n sine de mister 
și adapă setea’și la izvor deșert 
pe a cărui valuri vântul stă năier...  
 
Tot ce nu e’n sine vanitate’i doar. 
Gnoza și iubirea cugetului par 
singura cărare către Necuprins. 
Fiecare-alege fuga din contrar. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Miriade valuri nestemate-ascund 
nu cu scopul tainei de ocean profund... 
Sub extincte forme, de vedea-vei drum, 
meritul schimbându’ți prin meditabund 
 
fel de a cunoaște, chiar primi-vei ghid 
înturnării înspre cauzalul vid. 
Neunit cu lucruri, vei veghea la nod 
cum din zăvorâre toate’ți se deschid... 
 
Stinge necredința și al Minții sorb 
căpătând amintea prin al tău ochiorb!... 
Nici pe cei în viață, nici pe-acei ce’s 

morți 
nu îi plânge!...Toate’n Sinea’mi se 

resorb. 
 
Corul triadic: 
Sunt spre a cunoaște’n fire mari tăceri, 
însă numai omul, întuind mister, 
demn de adorare-i ca un zeu presus. 
Înțelegem, unul gnozei făclier... 
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Prin iuțeala minții rândul corespuns 
al închipuirii singur l-a pătruns 
când, suit al tâmplei, căile-i se par 
nefiind înalte ținte sub răspuns. 
 
Să contemple cerul ca erou solar 
e ursit iubirii ce aievea l-ar 
țese diademei celui Arhitect, 
ogindire sineși, iar spre lume-altar... 
 
Umbra Minții nude, norocirii scop, 
nu sub conexiune, ci scăzând uncrop 
din pansivul crater gândului temei 
va afla spre sine cerul celui strop 
 
din împărăția ce’n himer plonjeu 
a făcut și Calea, Unul, Dumnezeu... 

Numai dezlegată de-amăgiri, de timp, 
de-a slăvi credințe spulberului „eu”, 
 
fără-a trece pragul altora de-afar’, 
triumfând cedării unui calm arar, 
va primi lăuta’n care va cânta 
pururi Creatorul sfânt alfabetar. 
 
Sfoara curcubeie, cale înde sus, 
o preschimbă’n zboru’i unduielnic fus 
dintru care timpul toarce somn latent 
a nimic de este prin estimi  ce nu’s ... 
 
Orchestrând ferice taina’n jurământ 
Numărul Tăcerii reîntoarce’l sfânt 
ascultării nalte, dezlegat de vis, 
cheie enneadă trupului-mormânt! 

 
 
2. Sufletul. Trezita Inimă.  Meditația. Ecuanimitatea. Dhyana. 
   „Acesta nu ucide și nici nu este ucis” (Bhagavad-gita II/19) 
 
Corul triadic:  
De identitatea Sinelui cu Ea 
Sinea-i trează pururi... A neantiza 
Sufletul nu-i nime... Cel de crede-i orb 
că ucis acesta-i între nu și da. 
 
N-are partea-absența de cel joc prezent; 
Plinul gol visează-n pas concomitent.  
În hățișul umbrei marea frică dar 
trece lumânării vagul transcendent... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Dincolo de-oglinda minții eoni sar  
greu să prenumească joc identitar 
între Om și Unul, a pluti’n cuvânt 
nu drept adunare ci’n scăzut cântar 
 
când, prin calmul pururi, din zăduf 

disjuns, 
neconținătorul umbra a străpuns 
ca în prunci să țeasă verticalul duh, 
calea’mpărăției, axului răspuns... 
 
Venerată vlagă intuită’n zis  
nod al concordanței vastul a închis: 
partea și întregul, seamăn, sunt spre-a 

fi! 
Căci asupra-a toate, întrezit din vis, 

 
Cel ce se învinge, de avânt desprins, 
cât în sineși vede gol cum n-a aprins 
forfota secundă-a ternei tălmăciri, 
prin lumină’și află Gnomul recuprins... 
 
De-a’mplini tocmirea punctului curând,  
suie centritatea, vortex coborând. 
Întru perla Clipei, legilor dintâi, 
drept întors acasă, șterge orice gând... 
 
Dublul helix curge morții imanent 
fără-a crește-ascunsul întru viu, accent 
spre zadarul însuși, lume’n lumi, să știi, 
Chip și-asemănare! Toate’s doar 

prezent... 
  
Corul triadic:   
Omul, iată, spune Sinei: Eu sunt Tu! 
Din neantu’i, Lege, Spiritul ceru 
a cunoaște-ofranda vremuritei sorți, 
avatară noapte peste Da ori Nu... 
 
Veșnicie-adâncă pogorând vecii, 
gnoză’nmărmurită-a sfintei alchimii, 
Încreatu’n eoni prins-a drămui 
contemplare sieși printre nimicii. 
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Șir de piramide scrise din echer 
celor ghizi ai undei ample colburi cer 
întru devenirea noului Pământ 
îndrumat spre vortex, clar de-un 

Conifer. 
 
Anagnoste (Sphinxul):  
Tot ce se întâmplă Unul a ales... 
Lipsa depănării trece ca’nţeles 
firului de parce fără cap şi-apus. 
Or, tăind, Atropos, înde-trele ţes 
 
seamăn de gândire din scăzut istov. 
Amintindu’şi vechiul printr’un veşnic 

nov, 
ca real în sine, e acum şi-oricând... 
Ţărmuri de cunoaşteri fără de ceaslov 
 
reîntorc cu umbra fapte apriori 
ca’n inteligibil cele vii lucori 
ce au fost odată să re-spună: Da! 
A trăi o artă-i a-nvăţa să mori, 
 
stând de vorbă singur cu Cel Singur 

doar 
spre-a citi într’însul bulgărul fructar, 
înţeleapta cale prin adânci miruni... 
Tot ceea ce este, nu e... iar şi iar.  
 
Corul triadic:   
Stâlpul lui Ananke peste Cer întins 
duce și întoarce somnu’ți înadins 
la aceeași matcă unui Număr cast. 
Ce se-aprinde’i numai ce deja s-a stins... 
 
Pulsatilul suflet înde-a nu și-a fi, 
sfântă’nfiorare, s-a purces ca Zi 
în Primordiul Apei, tainicul solvent, 
chipului cedându-i sinea’și semui. 
 
Cerul cu focaru’i nicăieri și’n tot 
prin lăuntrul firii glifiză chivot 
ca cel om să lege nunta a vedea, 
luminându’și calea sub canon devot. 
 
Anagnoste (Sphinxul):  
Întru cei ai spaimei gânduri își asmut 
umbra viitoare spre un van trecut... 
Surde oscilații sub trădat respir 
fac din haos ritmul golului umplut... 
 

În lentoare, mirii unei nunți de fum 
ce-a uitat jertfirea focului din scrum, 
se dedau suitei urmelor părând... 
fără-a ști sălașul lui „aici și-acum”. 
 
De la puru’i Sine până’n contigent, 
lut, văzduh și ceruri trec a fundament 
celor două Paseri: facerea și-a fi, 
stând pe-aceeași Creangă spre-absolut 

latent. 
 
Gură și ureche’s limbii rând pe rând 
seamăn ori neseamăn și de-a pururi 

gând 
lasă’n înțelesuri: au venit târziu, 
prea devreme urmei au pleca urmând... 
 
Corul triadic:  
Mărul cel din raiuri prin uitat cântar, 
chipeș, drămuiește culpe și pahar 
plin de pocăințe, însă fir cu fir 
ce e doi unimii n’are ca habar. 
 
Viața ce smintește, mândră, alte vieți, 
celora n-ar scade,’n ignoranță, preț. 
Ca o ceară bolta-amnarului divin 
se înmoaie’n fila scrisă neciteț... 
 
Trei de’ntunecime porţi pe sine’l pierd, 
dacă omul n’are-a binelui dezmierd 
şi se lepădat-a de ce fost-a scris. 
Patimi, uri şi pofte i-au adus deşert, 
 
rătăciri prin matca naşterilor rând 
resorbirii  întru ne-manifestând. 
Austera viaţă însă-i poate  da’n 
trup, cuvânt şi minte altfel de orând 
 
cu divinitate’i ca lăuntru drum 
spre o nesfârşire .... dar aici şi-acum. 
Reflectate’într’însul, deveniri cereşti 
Spiritu’i, drept martor, le priveşte-a fum. 
 
Toate’s înnoirii… Vechi e-acel Întreg 
unde părți contrare clipei se’nțeleg, 
umbre vin și pleacă’n mare stelământ, 
chip al Lui, oglindă spre Nimic, priveghi. 
           
Anagnoste (Sphinxul):  
Sinele și Sinea într’un joc latent 
tind la calma nuntă sub etern prezent 
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numai dacă’a doua își dă seama clar 
că’i restrânsă rază primului, absent. 
 
El, în centrul cupei, de pustii drapat, 
din cuvânt geneza oarbă a gravat 
pe o cavitate plină de văzduh, 
rămânând ca martor nemanifestat. 
 
Ea, corespondență unui loc ascuns, 
prin eterul însuși a întrepătruns 
starea’i relativă spre aievea cer 
unde cel de’ntreabă’i întrupat răspuns. 
 
Păzitor de umbre seamănă în vânt 
naufragiul lumii, iar prin griji a frânt 
pulberea să’și cearnă propriul ei apus: 
cuvântând doar vise a visa’n cuvânt... 
 
Mii de ani drept clipă ca fărâmă’i țin 
farmecul sub deget, însă prea puțin 
ochiul întâmplării să’l și vadă’n chip... 
Singur sie’și schimbă numele’n destin. 
 
Corul triadic:  
Sub ecouri mute’n drepte armonii 
sufletului cere: -„Ai decât să vii 
Punctului măsura, mie’mi ca promis, 
peste moartea morții rodnicind stihii. 
 
Într’un strop din vastul și adânc ocean 
Spiritul ascuns e; matematic plan 
conturând ideea naltei densități, 

vid ce’agonisește răsucirea’n van...  
 
Ca pământul umbrei ceru’i trecător. 
Totuşi fiecare’n cerc pustiu când mor 
stinse către centru’i nicăieri fiind, 
n’au a înţelege că doar pururi zor 
 
neclintit rămâne-alături de divin... 
restul – nasc venire, naşterii revin - 
Unu’i să alerge; altele, pe rând, 
au schimba himerei pieritorul chin.... 
 
Scrisă’i farsa-aceasta de zeescul Gând 
ca decurs el însuşi parte din orând. 
Nimeni nu’i să’l vadă, căci întru nimic 
şi-a ţesut oglinda şi ce nu’i nicicând 
 
trece ca „acuma”, iar ce’i „azi” în „ieri” 
revărsare pare-a revărsa păreri. 
De la vis la suflet şi întoarsă’n vis, 
ursitoarea’i toarce şubrede tăceri . 
 
Iluzoriul trece că suntem altcum 
de lumina sfântă’n care apărum. 
Dintru ce searată lucrurile par 
în a sta erorii, însă după fum 
 
focuri cuvântale, fără-a se spuzi, 
vin ca uniadă din neunde-aci 
să sporească taina înnumirii lor. 
Chiar în cel ce nu e odrăslește-a fi. 
 

 
 
3. Spiritul... Revelarea Sinelui (Unirea). Absorbția. Samadhi.  
„Eu sunt așezat în inima Totului” (Bghagavad-gita XV/15). 
 
Anagnoste (Sphinxul): 
Oglindirea lumii’n ce întreabă dar 
legătura’și face purure sub Har.  
Forme înmulțite Punctului se’întorc. 
Spiritul e martor, drept Oglindă doar. 
 
Punerea’n mișcare, ca acțiune, nu’i, 
însușire sacră, decât numai Lui.  
Fără cauză, iată,-Atoatevăzător, 
dă identitate undei Nimănui... 
 
Corul triadic: 
Numărul în sine spririt este dar... 

ca’întrupare’i suflet, reic avatar. 
Fără de măsură nu’l poţi măsura, 
căci lipsind el, Gândul, întru-a fi-i zadar. 
 
Anagnoste (Sphinxul):  
Se’nfășoară timpul desfășurător 
într’un Punct necunten unde nasc și mor 
ale osebirii reice oglinzi. 
Nimeni și nimicul trepte’n toate vor 
 
o pecete dublă-a întemutei legi. 
Întăcelnic spune adevărul, deci: 
când în propriu’i sine intră, invers dar, 
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Unul și același, se resoarbe’n veci. 
 
Cel ce împlinește roata și-a atins 
Sinea întru sine, rămânând desprins 
de mișcarea înseși, află că’n grindei 
sacrificiul spiței sale înadins. 
 
Astfel, cel neutru, Spiritul prezent, 
chiar străin de faptă, bântuie fervent 
până să cunoască al Ființei joc, 
când, în schimb, aceasta îl separă-atent 
 
într’o mântuire care-a presupus 
celor ce’s egale, jos precum și sus, 
să priceapă umbra suferinței dar, 
plusului scăderii răsărind apus. 
 
... Umbră’n arhetipul miezului străpur, 
iar, de altă parte, corporal azur, 
transcendenței înseși, pe când nume 

nu’i, 
se aude’n Sunet sub Etherul–jur. 
 
Corul triadic: 
„Gol” și „plin” cern cruguri alternând 

hotar 
între-a fi părere și fiimi ce par 
peste tot de-ar crește spre inert declin, 
ca din chip să naștem haru’i similar... 
 
Preapuținul poartă miezul de preamult 
înclintindu’i sinei ritmul cel ocult 
către-a ști’mplinirea simplei parități 
între echilibru și-absolut tumult. 
 
Orb al Aurorei, cvadraturii dat, 
prin solventul, bezna, Omul drept solvat, 
vine Lună Nouă a decide’n plumb 
piatra sapienței, piscul fără hat. 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Peste tot și toate sugerat Cuvânt 
către plin părelnic golul și-a răsfrânt 
număr numărării, ca prin colb și val 
un Nimic să verse’ntr’un ocean de vânt. 
 
Jos și sus principii din același sân 
chiar multiplicate Unului rămân, 
așezând întregul părților ce’s doar 
tinere iluzii Timpului Bătrân. 
 

Corul triadic: 
A’nvăța naintea morții a muri, 
învingând în sine spaima,-acum și-aci, 
iată simplitatea’nțelepciunii dar: 
înlăuntrul formei’i a visa spre-a fi... 
 
Fără corpuri, lucruri sub reflex mărunt 
veșniciei nude prin esență sunt, 
iar întreg și parte Numărului trec 
drept acord cu-Acela, sus, 

meditabund... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Seară, dimineață-a purure vor fi 
inimă a toate să se cheme Zi 
într’o neclintire, tainei mai presus. 
Mlade Rădăcinii crengile’s a ști... 
 
Cumpăna Tăcerii, matcă-a tuturor, 
metamorfozează cele care mor 
printr-un viu cortegiu, fals identitar, 
între-apururi Spirit și-al Substanței 

dor. 
 
Vidul și Avidul, fără să fi spus 
despre depărtarea din aproape,-opus, 
ca dobândă-anume unei revelări, 
revărsării fruste’i lasă vast apus... 
 
Păcii simultane succesive’i țin 
întreite forțe sinealul cin 
ca o ierarhie-a părții din întreg 
să rămână roata Celuia Străin. 
 
Corul triadic: 
Cum Amurg și Culme’s joc în unghi 

defunct 
nunta spiței cearcă mirele’i conjunct... 
numai că nu roata’i a rămâne rost, 
ci tăcerea-într’însa, Calea celui 

Punct... 
 
Anagnoste (Sphinxul): 
Zis-a Creatorul beznei sale trunchi 
ca, suind vocala tainicul rărunchi, 
ordonat consoanei, să se facă zi: 
dimineață, seară, Nouă în triunghi. 
 
Unul în Același!... orele’i s-au scris 
morții destrămare’ntoarsă unui vis, 
cerc al cărui centru’i văl, ce, necontur, 
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pururi circumscrie și nu’i circumscris... 
 
Spre întreg ştiutul oarbelor poteci 
îl călăuzeşte lampa minţii, deci. 
Crivăţul minciunii caldul său temei 
n-are cum să-l scadă cu hlamide reci, 
 
întrucât oglinda-i, ca străin sotir, 
vede doar nimicul, nu şi invers şir 
ce tăcerea’ntoarnă’întâiului cuvânt. 
Înfirând mirare, miră-al lumii fir 
 
de la care toate împurced şi sunt. 
Mai presus îi place în misterul crunt, 
ca jertfire legii, osialu’i cerc 
să rămână singur, sie sineşi Punct... 
 
Corul triadic: 
Între toate scopul vieților ce mor 
e a’l ști în sine-acum pe Creator, 
când, plutind prin toarceri, tainei se 

întorc 
stării din primordii, tinsului izvor. 
 
Uși închise’ncheie cheia ce-o închid 
spre poteca plină-a lui „a fi” de vid, 
stând egale, parte, unui hău întreg: 
năruire-afară, dar în nuntru zid. 
 
Cele fugitive s-or uita’n amari 
gnostici ochi ai Mirei de mereu tresar 
la tangenta’și, umbră dedulcind lumini. 
Însă ce rămâne-a lor vedere’i doar... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Iată cum Spiralei, numărată spin,  
lumile de-a’ntregul la Nimic revin, 
fără să alunge Forma cea dintâi, 
prinsă frumuseții, corolar divin!... 
 
Chiar dacă Oglinda ninge’n amăgiri, 
ea nu-i Amăgirea; soare cum desfiri 
ca a fi al serii, dimineții rând, 
el rămâne Ziua minunatei firi... 
 
Corul triadic: 
Omul e Ființa ce în Ea-ntrebând 
revelă că „este” enneadic rând, 
înseși o oglindă unde stau egal 
Sinele cu Sinea-i, veșnic legământ...  
 

Singură, trezirea din acest mister 
iese și atinge’n cele care pier 
însăși neclintitul, ca al său grindei 
contemplat de pacea candidului cer. 
 
Chiar de vârsta sumbră’n spirit s-a 

redus, 
înlesnind desfătul colbului dedus, 
vine mântuința... Toate se întorc 
a uni pustia între jos și sus... 
 
Anagnostes (Sphinxul): 
Cel de pretutindeni vede-același Gând, 
clipa nu’l atinge nașterii de rând. 
Sinele cu Sinea de’a unit presus, 
vanități și umbre scrumului nu’l vând. 
 
Dilatarea înseși a acestui dat 
și contrastul zilei pururi nu’l abat. 
Întru mântuire, suferința sa 
mângâie Inelul, stâlp desfășurat. 
 
Meditând la Spirit prin clintiri ce par 
spre-a vedea lumina după stins hotar, 
al întinsei Bezne, poate’n chip topi 
lui asemănarea Vindecatul doar. 
 
Nu i se destramă, numitor secund, 
lumea viitoare, sau de-acuma,’n prund. 
Matca roții caste, Centru peste tot, 
află că niciunde marginile’i sunt. 
 
Calea e Grindeiul!... Punctul cel mai 

greu 
fără greutate, ce reia mereu 
începutul lumii, unde-aici și-acum 
stă’n egalitatea purului Dicteu. 
 
Cum suport și linii una sunt, desemn, 
semnul poartă starea, iar aceasta semn. 
Începând cu Cerul până’n ultim fir, 
toate’n rădăcină își deduc îndemn.. 
 
Peste Nouă câmpuri, ca sălaș de zei, 
stăruie-Întrebarea Sinei așadar: 
 
- De ce a fi? și nu... a nu fi doar?... 
 
 
                 București, Trestiana 12 mai 2012...  
                 Södertälje, Suedia, 18 iulie 2022... 
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