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759. Genezis sau viziunea   
începutului 

de Liviu Pendefunda 
 

După cum afirma Eminescu: peste tot credinţele 
vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura 
secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor 
lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a 
civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa 
bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, 
cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, 
zeii mor, lumea este în continuă schimbare, 
necesitând un nou potop... 

777.Tare în Război 
versuri de Nail Chiodo 

în traducerea lui Liviu Pendefunda 

790. Plăcintele cu foi,  
The Armchair in the Sky 
de Aldo Rosselli 
Coco, nu dispera; eşti frumoasă şi pe deasupra 
mereu tu eşti Coco: nu poţi să nu iubeşti. Vei 
vedea, trebuie să vină, a întârziat doar un sfert 
de oră. Timp să mă privesc pentru ultima oară 
în oglindă: nu sunt deloc grasă, cu ochii 
întredeschişi aş putea spune că sunt chiar 
suplă; şi apoi dacă mă văd aşa, o ştiu şi gata, şi 
chiar şi el, pentru numele lui Dumnezeu, 
trebuie să mă vadă aşa dacă mă iubeşte; şi 
tocmai acest lucru este îndeajuns; mă iubeşte 
cu siguranţă pentru că sunt mai puternică 
decât el şi vai de el dacă… 

801.Mânăstireanu –  
un artist pentru memoria  

viitorului 
de Valentin Ciucă 
Vitalitatea creatoare de excepţie a sculptorului 
botoşenean Marcel Mănăstireanu ţine de un fel 
de carte a recordurilor, scrisă chiar de el însuşi, 
cu luciditate, har şi încrederea că operele sale 
vor dăinui în timp. Artistul are o capacitate de 
excepţie de a face din fiecare compoziţie un 
elogiu adus marilor personalităţi ale României, 
cei care au reuşit să se înveşnicească prin 
neuitare şi respect perpetuu.... 

806.Terapia prin Deriziune  

de Alexandru Dobrescu 
Moftul, zice Caragiale, ne reprezintă precum 
vendetta pe italieni şi spleen-ul pe briţi. Este 
un cuvânt cu puteri miraculoase, căci, prin 
simpla rostire, descalifică evenimente, idei, 
sentimente. Zicem moft şi cea mai teribilă 
realitate îşi pierde subit consistenţa, dezum-
flându-se aidoma unui balon atins de vârful 
acului.... 

809.Poetul din malaxorul  
anilor ’50 

de Ioan Holban 
Ion Caraion vine în malaxorul anilor ’50 cu trei 
cărţi de poezie „vechi“ – Panopticum (1943), 
Omul profilat pe cer (1945) şi Cântece negre 
(1947); un poet deja consacrat, dacă s-ar fi 

putut invoca volumele amintite. Nu le citea, 
însă, nimeni pentru că nu circulau decât, poate, 
printre prieteni, câţi vor fi fost atunci; mai mult 
încă, lunga detenţie în închisorile vremii, la 
Jilava, Aiud, Cavnic şi Baia Sprie, i-a scos 
complet, din circuitul public, numele şi cărţile 
care au fost transferate, când n-au fost distruse, 
la „fondul secret“ al bibliotecilor... 

813.His Toy, His Dream,  
His Rest… 

de Liliana Scărlătescu 
Why are artists so prone to attempt or even 
commit suicide? Why are they so tempted to 
experience death at first hand? Is it for 
bragging (in case they survive) with this 
ultimate experience in their work? Or is it just 
an extreme form of self-healing, of getting rid 
of their thanatic obsession by simply “tasting” 
it and thus getting it out of their system? And 
moreover, could this morbid condition trigger 
the penchant of the mentally ill for artistic 
creativity? ... 
 

819.Magia vieţii  

de Bethany Hallyday 
Ultimul volum al prozatoarei Silvia Cinca, 
Magia vieţii este o mărturie a înţelegerii ei 
asupra credinţei, frumosului şi iubirii 
universale. Fiecare povestire este ancorată în  
experienţa şi gândirea autoarei, care la rândul 
lor sunt inspiraţia scrierilor. Nuvela este 
acompaniată de trei povestiri reflecţii ale 
iubirii, timpului şi credinţei. Magia vieţii este 
primordială în carte ea reflectând lecţiile grele 
ale vieţii dar şi bucuria şi împlinirea ei.... 
 

820. Tăcerea Cuvântului  

de Julieta Carmen Pendefunda  

& Liviu Pendefunda    
Poesia e Cuvântul Domnului dăruit omului. 
Orice vers are-un revers. Dinspre poet apare 
într-un arc reflex noetic răspunsul său către 
Cer. Acesta este rugăciunea şi poemele lui 
Traianus care devin oglinda în care se reflectă 
învăţăturile primordiale ale divinităţii. 
Neputând  accede la o desprindere din mrejele 
societăţii în care trăieşte, poetul depune cea 
mai răscolitoare mărturie despre o umanitate 
ultragiată care doar prin credinţă ar putea să-şi 
dobândească personalitatea şi să se trezească 
din coşmarul în care a fost aruncată de 

vicistitudinile istoriei. … 
 

822. Andi Andrieş este  
lângă noi 

de Livia Ciupercă 
Pentru oricine doreşte să cunoască evoluţia 
scrisului românesc la jumătatea secolului al 
XX-lea, mai precis, în anii „revoluţionării” 
culturii în România sovietizată, are la 
dispoziţie o bogată documentaţie. Şi dacă va 
răsfoi (spre exemplu) colecţia revistei „Iaşul 
literar” va constata multe nume de poeţi... 
despre care, unii, nici nu mai vor a-şi aminti... 

824.Festivalul de Poezie 
Românească de la Uzdin, 
Serbia - un istoric într-o 
carte  
de Catinca Agache 
Am primit, cu întârziere, de la poetul Vasile 
Barbu din Uzdin un volum impresionant care 
marchează 20 de ani de existenţă a Festivalul 
Internaţional de Poezie ,,Drumuri de spice”, un 
proiect foarte ambiţios al românilor din Bana-
tul sârbesc, ,,o adevărată izbândă ulturală”.Mai 
exact, este vorba despre o monografie a acestui 
festival, intitulată ,,Îngerii vin, îngerii pleacă, 
Poezia rămâne”. 

829. Dialog cu  
Monumentalul 

interviu cu Cosmin Paulescu  
realizat de Florin Ioan Stoenescu 

Domnule Profesor, ne aflăm în Galeria Cămi-
nul Artei de lângă Facultatea de Arhitectură, 
unde pe simeze putem admira proiectele de 
decoraţie murală ale studenţilor Dvs-tră din 
anul trei, licenţă. Lucrări de mari dimensiuni 
care caută soluţii estetice  şi decorative pentru 
transformarea pereţilor deterioraţi şi inestetici, 
ce indispun trecătorii...în adevarate  displayuri 
ce prezintă o alternativă vizuală branşată la 

nou.... 

833.Întrebarea despre  
fiinţă 

de Aurel I. Brumaru 
,Gândul gândeşte despre sine: Cine sunt eu? 
Cel căruia-i aparţine gândul sau gândul gândit 
- Căci două fiinţe, cel puţin, locuiesc gânduri 
diferite raportate la realităţi iterative. Unde 
sunt eu în succesiunea holografică a devenirii 
propriilor mele gânduri?,, Şi, fireşte, vei ajunge 
apoi la devastatoarea interogaţie, la întrebările 
acelea suprapuse vavilonic: ,,Diferind de tot, 
gândul diferă de gând, dar gândeşte gândul 
gândind că gândul gândit e el însuşi gând ce 
poate gândi sau ar fi putut gândi gânduri.,, Şi 
tot aşa. ... 

835. O aparenţă  
de Constantin Dram 
Călătorul care trece astăzi, din fuga maşinii, 
desigur, pe drumul şerpuit ce leagă Piatra 
Neamţ de Târgul Neamţului, coborând din-
spre Crăcăoani către Agapia, trece mai întâi 
printre livezile ce dau semn de intrare într-o 
localitate cu rezonanţe multiple: Bălţăteşti. Azi, 
în afară de resturile de livezi faimoase 
odinioară şi de casele risipite mai peste tot, mai 
vezi şi zona compactă a ceea ce se numeşte 
simplu „staţiunea”. Dar pentru cei ce privesc 
spre înapoi, Bălţăteşti înseamnă un loc de 
vilegiatură pe care sfârşitul secolului XIX şi 
prima parte a secolului XX l-au permanentizat, 
mai cu seamă pentru o anume categorie de 
vizitatori. Era perioada în care, de cum dădea 
zăduful verii, ieşenii, de bună seamă cei care 
aveau cum, îşi strămutau interesele... 
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836.  Preotul Gheorghe Tatu  
din Sebeşul de Sus – Temniţă 
pentru spovedanie! Cu Nea 
Mitică printre amintiri  
de Octavian D. Curpas 
Preotul Gheorghe Tatu din Sebeşul de Sus, 
militant activ împotriva comunismului, a fost 
una dintre victimele ticălosului regim instaurat 
la 23 august 1944 în România. În anul 1953 
ajunge după gratii şi petrece zece ani din viaţă 
în temniţele comuniste, în timp ce famila sa 
suportă consecinţele.... 
 

846.Elena Floareş-Cojenel 
- Sentimente şi armonii 
cromatice  
de Emanuela Ilie 

850. Autunno  

versuri de Vincenzo Cardarelli  
in traducerea lui Geo Vasile 

853. De la musique avant 
toute chose (III) 
de Doru Scărlătescu 
Rămas o constantă a gândirii europene...„visul 
pitagoreicilor despre armonia muzicală 
guvernând mişcare  stelelor nu şi-a pierdut 
niciodată impactul misterios, nici puterea de a 
solicita mereu răspunsuri din adâncurile 
subconştientului”. Ca argumemnte pentru  
afirmaţia sa, Koestler, din care am citat, 
apelează la poeţi din Anglia, începând cu 
epoca elisabetană: Shakespeare, Dryden şi 
Milton. Într-n sens cu totul general, ideea e 
oarecum prezentă şi dincolo de spaţiul 
european şi poate fi detectată într-unul din 
textele budiste canonice păstrate în limba Pali,  
Samaññaphala Sutta (Discurs despre fructele 
vieţii contemplative)…. 

859. De profundis  
versuri de Georg Trakl  

în traducerea lui Liviu Pendefunda 

860. Jean Biès  
-Calea către interioritate- 
de Bogdan Mihai Mandache 
Orice destin este un mister, venim din mister şi 
ne întoarcem în mister. La dispariţia lui Jean 
Biès să onorăm memoria unui om care a fost 
un căutător al adevărului, un om angajat într-o 
ardentă căutare spirituală, un eseist cu viziuni 
profunde asupra crizei civilizaţiei occidentale, 
un autor de studii consacrate spiritualităţilor 
Orientului şi Occidentului, un scriitor talentat... 

863. Spovada Rosicrucienilor  
de Liviu Pendefunda 
Rosicrucianismul a fost fondat după istoricii 
frăţiei de către Christian Rosencreutz (1378-
1484), un alchimist semi-legendar a carui viaţă 
este relatată în manifestul Fama Fraternitatis, 
care a fost tipărit în Germania în 1614. Pe larg 
manifestul declara că fraternitatea a fost creată 
pentru adepţii care doreau să reformeze lumea 
(preluând învăţătura tradiţiilor circulante oral 
sau scrise de sute de mii de ani).  

867. Icoana lumii 
3. Muntele sacru 
Încă din tinereţe, Asachi a fost unul dintre cei 
mai reprezentativi membri ai generaţiei idea-
liste de intelectuali din Moldova. În contextul 
literaturii române timpurii, când coexista 
romantismul şi classicismul, Asachi, asemenea 
lui Grigore Alexandrescu, George Baronzi şi 
alţii, a avut tendinţa să cocheteze cu acesta din 
urmă, în contradicţie cu omologul său de la 
Bucureşti, Ion Heliade Rădulescu, ceea ce de 
fapt a accentuat decalajul dintre cele două 
şcoli... 

871. Valea Albă  

versuri de Gheorghe Asachi 

872. Westward Ocean  
Făuritorii primelor alegeri 
de Manly Palmer Hall 
Din descrierea lui Plutarh se poate înţelege că o 
mare parte a continentului nostru în hemisfera 
vestică a fost vizitată de către grecii antici; au 
au ajuns numai pe ţărmurile noastre, dar au 
explorat o parte din zona Marilor Lacuri. ...  

877. Arta vizuală ca 
audiţie cromatică la Ioan 
Florin Stoenescu 
de Petru Solonaru 
În ziua a VI-a Creatorul l-a reliefat pe Om după 
numele Său aşadar, ca celestitate, ca tăcută scă-
părare. Neascultând cu vadul gurii însă, acesta 
a fost despicat din Raiul Tatălui şi poruncit 
durerii risipitoare, trecut de la etern la nesta-
tornicie, ca astfel doar, să se trezească într-un 
final, al meditaţiei pe drumul amintirii… 

882. Obsesie cu Pygmalion 
versuri de Radu Cârneci 

884. El Poeta 
versuri de George Vulturescu  

în traducerea lui Mario Castro Navarette 

888. Vocalize. Enigmele  
infinite 

de Gheorghe Schwartz 
Mai ţineţi minte accidentul acela nenorocit, 
când un autobuz plin cu pasageri s-a izbit cu 
peste o sută kilometrii la oră în singurul copac 
din câmpia nesfârşită? Ziarele au prezentat pe 
larg tragedia şi au anunţat, prin altele, că 
douăzeci şi opt pasageri şi-au pierdut viaţa şi 
alţi şase au fost grav răniţi... 

893. A pune ordine în 
lucruri  
versuri de Calistrat Costin 

896.Tribulaţii paseiste 
de Gheorghe Neagu 

Ambasada română din Irak primi un pachet de 
cărţi. Printre ele şi „Schimbarea la faţă a 
României” de Emil Cioran. Pe aceasta o alesese 
maiorul, sperând să-şi găsească răspuns 
frământărilor sale. După fiecare pagină simţea 

în sufletul lui născându-se un sentiment de 
revoltă nedesluşit. Întrerupse lectura...  

905. Aiureli de prinţ  

texte de Boris Marian 
Nu se poate vorbi. Lucrurile stau diferit. Cu 
capul în jos. Ne răspândim gândurile, ca pe 
viruşi. Nu a existat niciodată un singur gând. 
Totul pare mai complex B. Chestie de măsură. 
Tatata, până la DADA. Incontestabil... 

915. La vânătoare de 
mistreţi  

de Horia Hulban 
Într-o dimineaţă pedagoga, pe care o cunos-
cusem în prima zi la şcoală, a intrat în clasă să-
mi spună că tovarăşul director mă convoacă 
urgent în biroul lui. Această întrerupere a unei 
ore de o altă persoană era cu totul neobişnuită 
şi m-am întrebat ce lucru grav s-a întâmplat în 

cele 20 de minute de când am intrat la clasă... 

922.Umbra lui Dumnezeu 
texte de Viorica  Mocanu 

933. Aventuri cu Dodolla  
proze scurte de Cătălin G. Rădulescu 

957. Arta este un risc pe 
cont propriu 

despre Năstasă Forţu cu Constantin 
Prut, Valentin Ciucă, Maria 
Hatmanu, Horia Popp, Argentin 
Stratopolos 

968. Lirica  
versuri de Mihai Constantinescu, 
Maria Sârbu, Ellenz Pendefunda, 
Petru Solonaru,  Emilian Mirea, 
Coriolan Păunescu,  Ion Maria 

983. Libertate, Egalitate, 
Fraternitate!  

de Elena Cristina Boţan-Potop 
De la catedralele în stil gotic, la numeroase 
exemple ale stilului baroc, de la picturile 
clasice la peisajele impresioniştilor, toate 
acestea se împletesc armonios, într-un tărâm cu 
o istorie bogată şi o amprentă culturală 
distinctă.  

985. Calendar 2014 (IV) 
Versuri semnate de Vasile Nicolescu, 
Arthur Rimbaud, Vasile Voiculescu 

990. Grupul celor trei 
Doamne de Elleny Pendefunda 

2003. Matei Millo  

de Petre Şiţă 

ilustraţii de Carol Popp de Syathmary  

2005. ART IN MIND - LUCID 
DREAMING 
cu Victoriţa Duţu 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DTripitaka,%2BSutta%2BPitaka%26safe%3Doff%26sa%3DX%26nfpr%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.02.0.than.html&usg=ALkJrhgNy_XkaDY1d8Iy13QzQlnvxj5yBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DTripitaka,%2BSutta%2BPitaka%26safe%3Doff%26sa%3DX%26nfpr%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.02.0.than.html&usg=ALkJrhgNy_XkaDY1d8Iy13QzQlnvxj5yBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DTripitaka,%2BSutta%2BPitaka%26safe%3Doff%26sa%3DX%26nfpr%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.02.0.than.html&usg=ALkJrhgNy_XkaDY1d8Iy13QzQlnvxj5yBA
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

Genesis sau 
viziunea 
începutului  
 

Îngerul tău păzitor care te urmăreşte 
 ca şi umbra ta mă face să văd că eşti dumnezeu.  

Michel Serres 
La legende des anges, Paris, Flammarion, 1993 

 
 

 

upă cum afirma Eminescu: peste tot credinţele 
vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura 
secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor 
lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a 

civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi 
dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, 
ideile mari asfinţesc, zeii mor, lumea este în continuă 
schimbare, necesitând un nou potop. Puritatea unui copil 
care doreşte să’şi păstreze viziunile, care participă la o 
partidă de joacă în suflet şi spirit cu gnomii, silfidele, 
salamandrele, ielele şi îngerii, îi acordă acesteia puterea 
de a ne arăta noi interpretări asupra facerii lumii, asupra 
genezei universului pe care’l locuim. Departe de mine 
intenţia de a supralicita irealul, de a pătrunde în 
virtualul consfiţit de hermeneutica religiilor şi iată-mă 
intrând între tuşele pline de culoare aruncate fără un 
plan prestabilit pe pânze sau cartoane. Descopăr şi mă 
cutremur ceea ce văd şi simt. O lume aşa cum nu’mi 
imaginam, sau cum îmi imaginam şi nu ştiam s’o redau, 
mi se deschide în faţa ochilor pe simezele expoziţiilor 
itinerante în lume şi pe internet.  

Imaginarul poartă urmele unei dorinţe de 
transcendent. Experienţe extatice ascunse colegilor, 
profesorilor şi parţial chiar şi părinţilor, pornind de la un 
joc de artificii în cea mai fragedă copilărie care îi 
declanşează o fragilitate şi sensibilitate în faţa bolilor 
autoimune, o conduc pe tânăra creatoare, Elleny 
Pendefunda, către dimensiuni mistice, imateriale şi 
inconştiente ce îi revelează comuniunea sa cu un absolut 
identificat cu divinitatea. Martoră a unei legături 
indisolubile dintre Cuvânt şi Lumină, poesie şi pictură, 
bogatele figuri ascensionale se grevează în jurul imaginii 

aripii antrenată în avânt angelic. Aceste semne 
supranaturale sesizate de anturaj aveau totodată şi 
componente sonore, micile compoziţii muzicale la pian 
aducând parte din muzica sferelor. O anume imagistică 
religioasă, sistematizată prin pregătirile la catedrala 
romano-catolică întru primirea Comuniunii, a Primei 
Sfinte Împărtăşanii şi cea a Duhului Sfânt prin Mir, o 
îndrumă spre minunatul legământ, al curcubeului, 
legământ noetic1 de vibraţii primordiale în nuanţe 
indescriptibile cărora le caută şi azi decriptarea în 
realitate.  

Fără să realizeze întru totul, artista, poetă autentică, 
îşi defineşte calităţi angelice, existenţă ocultă obligatorie 
pentru creatorul ce scrie, pictează, sculptează sau cântă şi 
dansează. Cu acel ceva din natura serafică, a îngerului 
rătăcit printre oameni, ea tinde la înălţarea spirituală şi 
începe să’şi făurească pe lângă elementele specifice 
vârstei de trecere între copilărie şi adolescenţă, o 
disciplină în care confortul personal nu se mai regăseşte 
plenar. Comuniunea spirituală o depăşeşte uneori în 
înţelegere, ceea ce nu’i crează niciun prejudiciu, ea 
nesimţind această separare de lume în stabilirea unui 
dialog esoteric care ei i se pare normal. Corespondenţele, 
analogiile se materializează dincolo de rime în culoare. 
De aici, povesteşte ea, îmi vine să aşez un suflet, un ceva alb 
şi pur în întunecimea fondului pe care îl dau necontenit în 
culori închise, reci. Aşa i se pare ei normalul. Şi de acolo, 
vine lumina; Sufletul astfel ivit o hipnotizează şi 
continuă precum nu ea, ci îngerul îi poartă mâna.  

                                                 
1 asupra echivalenţei noetice cu numele patriarhului binecuvântat de 
Dumnezeu, Noe, vom mai reveni 

D 
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Asemenea lui Jean Cocteau, lupta dintre 
personaltăţile oscilante ale scriitoarei, pictoriţei, 
adolescentei se duce sub controlul îngerului ei păzitor, 
din cauza ori cu acesta, pentru obţinerea identităţii 
umane bine conturate, cea care începe să ne apară 
citindu-se printre ultimile sale creaţii. Sufletul imaginat 
de Elleny Pendefunda este, cu siguranţă, acel duh divin 
asociat divinităţii dintru început, suflu dăruit ca har 
omului adamic, expirat şi inspirat de înger ca un dublu 
mesaj. Este un mesaj care nu poate fi reprodus, viziunile 
exprimate prin cuvinte şi imagini pământene relatând 
doar o amintire a unui gând, care aşa cum apare trebuie 

să şi dispară, prezenţa mesagerului celest având ea însăşi 
o efemeritate ce împiedică multora posibilitaea de a vesti 
transcendentul.  

Omul este asemenea îngerului încarnat, arzând de o 
dragoste neînchipuită. În chip paradoxal, limita dintre 
imaginar şi real nu este atât de netă, experienţa creatoare 
demonstrând imposibilitatea desprinderii de îngerul care 
trăieşte în interiorul omului, al artistei ale cărei ezitări se 
întrepătrund pe tot parcursul versurilor şi picturilor sale. 
Scara lui Iacob capătă noi valenţe ideatice şi artistice, 
demonstrând că îngerul nu’i decât mesagerul lui 
Dumnezeu în grădina unde s’a zămislit talentul. 

 
1.0 Chaos 50x70 acrylic on canvas, 2014 
 
 

Purtătorul de Cuvânt 

 

ematica lucrărilor scrise sau pictate de Elleny 
Pendefunda se erijează într’o relaţie de tip 
oglindă. Este acea oglindă care refractă, 

magnifică şi disipează spectrele asemenea unui cristal, 
atunci când reprezintă suflul, duhul divin către privitor 
şi, totodată, reflectă personalitatea triadică trup-suflet-
spirit a celui care priveşte în ea. Spaţiul tradiţional capătă 
astfel în interiorul creaţiei artistei o valoare arhetipală. 

Studiul contextului şi modalităţile de reflectare în artă a 
copilului hărăzit să creeze nu mai sunt atât de 
importante în faţa lucrărilor sale de pictură. Protejată de 
demoni, cu pacea interioară asigurată, cu sufletul curăţat 
în permanenţă de înger, păzitorul îi îndrumă aspiraţia 
către divin, accentuând inimaginabila şi neştiuta sa 
reflexie binecuvântată. Adăpostind în sine acest înger, 
pictoriţa a dat drumul pensulei, la fel ca şi penelului, să 

T 
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reprezinte viziunile sale.2 Uneori pare că doreşte să’şi 
imite protectorul. Alteori trece cu dorinţa dincolo de 
inspiraţie, reflectând căutări, dezlegată de atributele 
dăruite de înger, totul definind o călătorie iniţiatică pe 
care o evaluează conştient fără a’i descifra încă întreaga 
semnificaţie.  

La început, Dumnezeu a creat cerul şi pământul.3 Dar ce 
era înaintea acestui început? În prima lucrare dedicată 
Genezei, Elleny îl întrevede pe Dumnezeu fără forme 
definite. Cuprinde el întregul şi naşte din sine universul?  
Totul este întunecat, dar Lumina există în interiorul Lui, 
precum harul din trupul pictoriţei. E chaos? E nedefinit, 
fără timp, fără un spaţiu precis. E chiar Alpha şi Omega, 

                                                 
2 Note Bene: ele sunt astfel definite doar pentru noi, privitorii, 
indiferent de locul ocupat dintre noviciat şi iniţiere.   
3 Fragmentele sunt preluate din Vechiul Testament, Pentateuhul, Originea 
lumii şi a omului., Sapientia, 2011, titlurile în limba engleză reproduc 
textul din KJV (King James Version of the Bible) Press, comparate cu 
textul BOR , Septuaginta, vol I, Polirom, 2004  

Începutul şi Sfârşitul. Este clar o lume incorporală, 
inteligibilă, noetică (cum spune Philon şi Origen). Nu pot 
atribui elementelor constituente de spirit nici mişcare 
nici pace, dar cu siguranţă oricine sesizează o 
frământare. E o neliniţte de natură interioară. Elementul 
primordial îşi pregăteşte Cuvântul. Creaţia e desemnarea 
unei plăsmuiri, a unei munci, a separaţiei elementelor, 
deci o acţiune, un verb ce transformă extaticul în 
mişcare. Culorile amestecate, reci şi calde, îngrozesc şi 
bucură; nu poete fi nimic mai nedefinit cu tendinţă de 
definire decât acest chaos imaginat de Elleny4. Şi totul 
sub ochii metaforici ai Lui.   

Aici, este întreaga măiestrie a unui har inegalabil!5 
Cum se poate reda în culoare, în muzica sferelor 

                                                 
4 1.1 Chaos 50x70 acrylic on canvas, 2014, lucrări reproduse de pe 
simezele expoziţiilor personale ale lui Ellenz Pendefunda prezentate 
publicului din România şi străinătate şi vizualizate pe site-ul personal 
www.ellenypendefunda.net  
5 1.2. Neant/ Nothingness, 40x50 acrylic on canvas, 2011. 

 
1.2. Neant, Nothingness, şi duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor And the Spirit of God moved upon the face of the waters 40x50 acrylic on canvas, 2011 
 

http://www.ellenypendefunda.net/
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transformată în undele vibratorii ale componentelor 
luminice? Pământul era neorânduit şi pustiu, şi întuneric era 
deasupra abisului, şi duhul lui Dumnezeu plutea deasupra 
apelor. Chiar şi relatarea preluată din tradiţia 
învăţăturilor ancestrale este abstractă. Copilul de numai 
zece ani care a realizat-o avea cunoştinţe limitate de 
filosofie, dar desemnarea nu a unui ochi, a unui singur 
ochi drept atoatevăzătorul, demonstrează oglinda 
luminii. Noi percepem universul prin văz, ochii însă pot 
trimite la rându-le informaţia prin care se poate zămisli 
creaţia prin voinţa divină (şi chiar a omului!). Planul 
gândit în matricea unui ADN universal al Spiritului 
Universal urmează să desemneze arhitectura unui 
edificiu viu într’o săptămână. Prin ierarhizare bine 
stabilită acel tot (thoth?) urmează să se dezvolte moral şi 
spiritual în regnuri succesive ce se vor desăvârşi în Om. 
Abisul, atemporal şi aspaţial, acoperit de un întuneric ce 
poate fi eternul infinit nedefinit în care nimic nu poate fi 
văzut sau auzit e un ocean primordial dătător de 
substanţă, de materie rezultată din câmpul de energie al 
Luminii. Aceasta din urmă e forţa motrice care în mii de 
nuanţe se revarsă creând. La babilonieni zeiţa Tiamat, a 
apelor de început, pronunţată t’hom (abis în ebraică), e 
un nume care ne sugerează semantic explozia ce 
urmează să umple lumea cu dimensiuni de spaţiu şi 

timp dintr’un singur atom. Lucrarea a fost concepută pe 
o pânză în paralel, în timp ce artista lucra la o succesiune 
de ferestre temporale ancorate în realitatea lumii noastre. 
Oprindu-se, a simţit nevoia să se exprime, aşa cum făcea 
uneori cu versurile mâzgălite pe o hârtie, prin ceva nou, 
pe pânza care acum ni se prezintă cu numele de Neant, o 
materie preexistentă ca la Platon, neavând cum să 
definească la acea vreme forma energetică a materiei6. 
Pictura s’a realizat în jumătate de oră şi a finalizat o 
adevărată viziune. Este o parabolă la formula incipientă 
a evangheliei ioanite, la început era Cuvântul, pentru că 
acea lumină zămislită de ochi nu’i nimic altceva decât 
Cuvântul Marelui Arhitect, cel care urmează să genereze 
Universul. De aici, lucrările lui Elleny Pendefunda 
profilează un ritual iniţiatic, ce simulează clipe din 
desfăşurarea unei săptămâni de lucru a constroctorului, 
totodată arhitect şi beneficiar al catedralei care Îi va 
acorda măreţia divină. Vântul, spiritul, duhul, suflarea, 
această energie vitală defineşte prezenţa divină care 
pregăteşte creaţia.  

                                                 
6 Timaios 51a unde textul afirmă că Dumnezeu a creat lumea dintr'o 
materie informă. 

 
1.3. Răsărit de lumină sau Să fie lumină, Let there be light, 50x70 acrylic on canvas, 2013 
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1.4. Lumina din adânc, Dumnezeu a despărţit lumina de intuneric, God divided the lighr from the darkness 50x70, acrylic on canvas, 2012 
 

Şi a zis Dumnezeu: Să fie lumină!7 Dacă e să ne 
întoarcem la Ioan Evanghelistul, lumina era Cuvântul, 
deci o undă preexistentă în energia primordială, în 
Dumnezeu. Doar că atunci a venit clipa modificării 
frecvenţei sale, muzica sferelor căpătând aspectul atât de 
obişnuit zilelor noastre. Să nu uităm că lumina este 
văzută în toate religiile ca fiind duală. Hinduşi, evrei, 
mahomedani, creştini etc, cu toţii ştiu de lumina neagră. 
Întunericul nu este creaţia lui Dumnezeu, spun părinţii 
bisericii. Dar este în Dumnezeu, dacă îi folosim numele 
pentru a defini Spiritul universal, energia primordială, 
matricea universurilor. Se spune că divinitatea ar fi avut 
nevoie de zămislire a luminii pentru că succesiunea 
zilelor şi nopţilor nu putea avea altfel loc în conştienţa 
celor ce urmau să se întâmple. Era schela necesară 
ridicării zidurilor unei catedrale materiale şi spirituale. 
Eu afirm că era sufletul dătător de înţelepciune, de logică 
şi iubire. Din mijlocul imaterial al unei lumi în formare, 
care nu recunoaşte încă focul aşa cum îl ştim noi, apare 
un licăr ce tinde să strălucească; e crud, e verde... Oare 

                                                 
7 1.3. Răsărit de lumina sau Să fie lumină, Let there be light, 50x70, acrylic 
on canvas, 2013  

focul nu fusese la începuturile sale verde? Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul, El era la început la 
Dumnezeu. Toate prin el au luat fiinţă, iar în afara lui nimic 
ce există nu a luat fiinţă... Şi lumina luminează în întuneric, 
iar întunericul nu a cuprins-o.8 Există o prelungire ideatică 
într’o altă temă a creaţiei lui Elleny, de care ne vom 
ocupa ulterior, cea evanghelică. Dumnezeu crează prin 
Cuvânt – Dumnezeu a zis, şi face acest lucru de zece ori 
prin Logos, lăcaş al ideilor şi formelor lumii inteligibile.  

Din adâncul chaosului, din lumina neagră, invizibilă 
pentru noi, fiind numită întuneric a izvorât astfel lumina 
şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.9 Culorile 
curcubeului care urmează a deveni marele legământ al 
omenirii cu fiindul suprem, au o forţă uriaşă în tablou în 
raport cu mediul abisal încât tind să cuprindă întregul, 
determinând validarea promisiunii celor ce urmează în 
planşa de arhitectură elaborată de Spirit. Culorile, fără a 
avea încă formă, invadează ochii privitorului, relatându’i 

                                                 
8 Evanghelia după Sfântul Ioan (1:1-3,5), Noul Testament, Edition du 
dialogue, Paris 1992 
9 1.4.Lumina din adânc, God divide the lighr from the darkness 50x70, acrylic 
on canvas, 2013 
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minunatele clipe pe care în vis sau viziune autoarea le-a 
trăit aevea şi şi-a lăsat pensulele să plutească pe pânză, 
îmbinându-le, combinându-le într’un autentic joc 
abstract, ce fiinţează imaginarul în realitate. Dar prin 
lucrarea prezentată ea încheia prima zi a Creaţiei, o zi 
din şirul de şapte, ziua lucrurilor inteligibile, aflate încă 
în afara spaţiului şi timpului.  

Caracterul ritualic al povestirii imaginate de autoare, 
atunci când nu se mai sătura să aşeze ape peste ape, 
printre stele şi hăuri, era dorinţa puternică pe care 
îngerul său protector o exercita asupra sufletului de a 
găsi o soluţie de a realiza un firmament, un element 
efemer, nici lichid, nici solid, poate aeric. Încerca atfel să 
reţină apele de deasupra pentru a nu curge asupra celor 
de dedesubt, cu toate că de cele mai multe ori ea îşi 
imaginează o întrepătrundere permanentă şi necesară 
între planuri, aşa cum şi întrebarea poate fi: care este 
susul şi unde e josul? Dumnezeu a făcut firmamentul şi a 
despărţit apele.10 Ceea ce reproduce lucrarea este deci ce 
numeşte Cartea Sfântă a fi cerul, nu cerurile spirituale 
din Gen 1,1, ci unul bine conturat, fizic. E o boltă concavă 

                                                 
10 1.6.Separarea apelor, Let it divide waters from waters 50x70, acrylic on 
canvas, 2013  

sau convexă care separă fluidele, apele de ape, aerul de 
apă, aerul de aer, totul într’un imaginar zbucium de 
talazuri şi vânt. E o despărţire alegorică între apele 
spirituale angelice şi cele supuse forţelor malefice (ceea 
ce se regăseşte în textul masoretic care foloseşte pluralul 
tăriei sau firmamentului – ceruri). Atfel Geneza a fost 
imaginată după ce autoarea a trăit ziua a doua. 

Am crezut, privind lucrările care s’au adunat în timp 
că asist la o naraţiune, poate ipocrit demistificatoare, 
pentru că relaţia cu mintea umană era permanent divină, 
iar dacă conştiinţa noastră încearcă să le folosească drept 
pretext pentru a separa religia de sensibilitate, nu 
reuşeşte decât să le unească şi mai strâns. Nu suntem în 
faţa unor efuziuni romantice, nci în cea a unor modele 
ştiinţifice ci în in esenţa pură a unor relatări din timpul 
care abia se năştea, aş putea spune că asistăm la un 
reportaj viu al unor evenimente transmise akashic mâinii 
artistei. Toate la un loc sunt calea spre înălţare a 
spiritului pe care înfloresc seminţele adâncurilor făpturii 
sale. Să se adune apele care sunt sub cer într’un singur loc şi 
să se arate uscatul11 Astfel transpune în cel mai corect mod 

                                                 
11 1.9.Separarea uscatului din ape, Let the dry land appear, 50x70, acrylic on 
canvas, 2013   

 
1.6.Separarea apelor, Let it divide waters from waters 50x70, acrylic on canvas, 2013 
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cu putinţă haosul căutărilor spirituale, cu ezitările, 
ocolişurile, întoarcerile şi stagnările, ca o cercetare de 
răsturnare interioară a elementelor care se separă. Din 
nou, susul şi josul se întrepătrund, se înlocuiesc pentru a 
începe să se aşeze în matca impusă, uscatul pentru a 
deveni pământ şi adunarea apelor mare. 

 
1.11.Zămislirea plantelor, Let the earth bring for grass and trees, 50x70 acrylic on canvas, 
2014Verdele  
 

Verdele predominant al lumninii din lucrările 
prezentate anterior s’a revărsat apoi pentru a aduce 
oxigen, vegetaţia fiind indispensabilă celorlalte etape. 
Cele şapte culori ale spectrului au la mijlocul lor verdele 
care reprezintă astfel echilibrul. Armonia Genezei 
porneşte de la această frecvenţă a lungimii de unde 
hertziene. Ce energie imensă degajă culorile în plan 

tridimensional! Din ape şi peste pământ se întinde 
vegetaţia, Chi-ul derivând din Tao, energia universală. 
Pământul să dea verdeaţă12, aşa explică textul biblic facerea 
tuturor componentelor regnului vegetal. Pe acea 
întindere stearpă se înfiripau vlăstare timide de ierburi, 
arbuşti şi pomi, baza unui flux vital ce menţine tot ce 
este însufleţit pe planetă. Ochii de lumină sunt prezenţi 
sub forma a două păsări mari ce resfiră duhul sfânt peste 
pământ.  Raportând verdele ca energie la sistemul de 
chakre se cunosc reperele celei dedicate inimii, 
sufletului, sentimentelor, iubirii, stării de bine şi păcii. Şi 
apele de sus şi de jos udă creaţia. Din linii simple această 
a treia zi se încheie cu promisiunea seminţelor şi 
fructelor care vor veni, pictoriţa oprindu-se parcă înainte 
de a trece pe o treaptă superioară. 

 
1.14.Ingerul meu sau facerea luminătorilor pe firmament Let there be lights in the 

heaven 50x70 acrylic on canvas, 2013

                                                 
12 1.11.Zamislirea plantelor, Let the earth bring for grass and trees, 50x70 (3) 

 
1.9.Separarea uscatului din ape, Let the dry land appear 50x70 acrylic on canvas, 2014 
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1.16.Crearea celor doi mari luminatori, God made  two great lights 50x70 acrylic on canvas, 2014 

 

Ordo ab Chao. Arhitectura vieţii 

 

ntregul univers creat din lumină este un organism 
viu, regnurile fiind în permanentă mişcare şi 
transformare. Chiar dacă textul trasnsmis de 

Cartea Sfântă pare concret, există elemente oculte, 
intuiţii pe care prin viziunile îngerului său, Elleny 
Pendefunda le descifrează şi le aşează acum pe simeze. 
Până şi fizica cuantică acceptă că o inteligenţă nevăzută 
ordonează totul după un plan prestabilit (Ordo ab 
Chao). Plasele energetice se întrepătrund şi în 
multitudinea lungimilor de undă, vibrează în lumină 
(aceea de început!). Noi o vedem doar pe cea albă, motiv 
pentru care soarele era totemul idolatrizat de oameni şi 
sora sa, luna, mitizată laolaltă întru înţelegerea istoriei 
vechilor civilizaţii. Dar stelele? Ele apar în texte abia 
când luna a fost creată. Lumina neagră, cea invizibilă 
reprezintă peste trei sferturi din întregul vibraţiilor şi 
rămâne ascunsă ochilor noştri. Să fie luminători pe 
firmamentul cerului13 Global, toţi luminătorii iau naştere 

                                                 
13 1.14.Ingerul meu sau facerea stelelor, He made the stars 50x70  

prin poruncă divină, iar artista îl întruchipează pe 
îngerul său stând în mijlocul luminii cu aripile deschise 
în univers eliberând stele, planete, într’un cuvânt 
luminători care să despartă ziua de noapte şi să fie 
semne pentru anotimpuri, sărbători, semne cu aspect 
zodiacal prin care să se poată ordona timpul, acest vector 
creat special doar ca o altă dimensiune pentru 
spaţialitatea lumii. Culorile spectrului alb se desfac şi aici 
ca o dominantă a genezei universului vizibil. Nu m’ar 
mira ca printre ele, aşa cum ideile se strecoară în scris 
printre rânduri, să putem descifra taine ascunse cu grijă 
de îngerul Elleny pentru cei care ştiu să citească. Cele 
mai  frumoase şi originale tălmăciri sunt cele care vin din 
har şi mai puţin din sudoare. În fine, avem de a face aici 
cu o ipoteză justificată. A învăţa din propria creaţie abia 
după ce ai zămislit-o se aseamănă cu jocul 
primordialităţii oului sau al găinii, cu a învăţa să creşti 
un copil abia după ce l-ai născut.  

Î 
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1.21a Dumnezeu a creat peştii cei mari, God created great whales, 50x70 acrylic acrylic on cardboard, 2014 
 
 
 

Înlănţuită de viziune, pictoriţa depăşeşte ideatic 
plafonul Capelei Sixtine (realizate conştient!). Nu 
stăpâneşte încă foarte bine tehnicile proporţiilor umane, 
deşi peisajul în sufletul său nu poate fi static. Totul se 
creează din mers, o răsfrângere secretă a apelor în 
mijlocul cărora după separare se găseşte firmamentul. 
Între luminătorii izvorâţi din spectrele luminii a făcut 
Dumnezeu cei doi luminători mari.14 Textul biblic nu le dă 
nume acestora, ci doar îi desemnează pe unul să 
stăpânească ziua, iar celălalt noaptea, despărţind astfel 
definitiv lumina de întuneric. Origen interpretează pe cei 
doi luminători ca principii, puteri însufleţite15, iar Philon 
îi consideră pe toţi luminătorii ca fiind creaturi 
inteligente.16 Apele spiritului continuă să curgă peste 
lumea creată, tocmai demonstrând că acestea reprezintă 
hrana şi pentru luminători, şi pentru îngeri dar şi ca har 
tinerei artiste. Oglinzi, oglindiri. Reflexii în partea de jos, 
refracţii în susul minţii, iată un univers inconfundabil al 
unui timp ce ne distrage din mijlocul creaţiei şi ne trece 
de cea de-a patra zi. 

                                                 
14 1.16.Crearea celor doi mari luminatori, God made the two lights 50x70 
15 Origen, Col I,16; cf Filocalia XIV) 
16 citat în Septuaginta, vol I, Polirom, 2004 

Tablourile ne prezintă de aici o altă faţetă a 
misterelor revelate de Cuvânt. Viaţa are alte conotaţii, se 
deosebeşte de trecut şi devine mai pământeană, mai 
apropiată de înţelegerea oamenilor. Imaginile 
contrastează cu spaţiile ascunse pînă aici în întunericul 
primordial. Zicerea divină anunţă: Să mişune apele de 
fiinţe vii şi să zboare păsări deasupra pământului pe 
firmamentul cerului! Cu siguranţă ar fi aici cei ce 
consideră un ordin creator simplu şi fără drept de tăgadă 
(şi chiar de interpretare). Dumnezeu a creat peştii cei mari,17 
nu nişte monştri marini ci toate speciile care să mişune în 
ape. Elleny trece dincolo de simplitatea pe care o 
aminteam. E o cascadă de spirit, de metamorfoză, de 
asemeni o oglindă între câmpurile hermetice, ce este sus 
este şi jos, iar zămislirea începe din înalt, se revarsă şi 
marile balene încep să populeze lucrarea pictoriţei- 
Culorile sunt aici într’un alt spectru, este cel înalt ca 
antiteză la popularea adâncurilor cu fiinţele oceanelor. 
Verdele este cel care desemnează echilibrul cu celelalte 
scene ale Genezei. 

                                                 
17 1.21a Dumnezeu a creat peştii cei mari, God created great whales, 50x70, 
2014 
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1.21b.Eu şi lumina sau crearea zburătoarelor, Let the waters bring fowl that may fly 50x70 acrylic on canvas, 2013 
 

Şi firmamentul e limita către frecvenţele joase. Aici, 
Dumnezeu a aşezat toate păsările înaripate.18 Pentru 
aceasta petele de lumină cuprind atât Creatorul (şi aici, 
mica creatoare) imaginat printr’o fregată albă care 
pluteşte în lumina soarelui abia separat din oceanul de 
fotoni şi căldura acestuia ce devin un martor pasiv al 
creării păsărilor. Sufletul caută dorinţa având un fel de 
indiciu al faptului că aceasta există şi toate acţiunile sale sunt 
determinate de ea, spunea Platon în Banchetul, afirmând 
însă că această pasăre indicând artista sub semnul 
mesagerului divin nu reuşeşte, ca şi sufletul, să înţeleagă 
în întregime mesajul primit, extaziindu-se de cel pe care’l 
reproduce şi aşteptând calea pe care să găsească această 
înţelegere. De aceea cred că nu avem pretenţia de a 
pătrunde prea adânc, socratic vorbind, în lumea în care 
există o mare confuzie între frumuseţea lumii Ideilor, 
obiectul real al dorinţei umane şi cel care a ştiut prin 
excelenţă să ne arate existenţa unei lumi perfecte, cea a 
Creatorului. Lucrarea aceasta evocă insula viselor şi 
realizarea ei artistică, un adevărat simbol al lumii 
spirituale care ne domină înafara voinţei noastre, dar 
care este o pagină din învăţătura necesară descoperirii 

                                                 
18 1.21b.Eu şi lumina sau crearea zburătoarelor, Let the waters bring fowl that 
may fly 50x70  

realităţii acestei lumi. Soarele, frate augustinian19 în 
acelaşi spirit cu omul, amândoi fiind creaţi din aceeaşi 
plămadă universală, apune după o lucrare încununată 
de succes şi astfel a trecut cea de-a cincea zi. 

Fluidele au desăvârşit viaţa, acrilicele s’au străduit să 
închipuie viziunile martorei acelor vremi prin 
intermediul îndemnurilor angelice. Nimic mai adevărat 
că pământul plin de o luxuriantă vegetaţie, rodind prin 
multiple nuanţe de verde şi împlinind metamorfozele 
chimice ale aerului devine un mediu propice pentru 
regnul animal, adică acel suflet viu. Mineralul şi 
vegetalul au creat arhitectura pentru voinţa divină. Şi a 
făcut Dumnezeu vieţuitoare ale câmpului..., animalele... şi 
toate reptilele pământului20. Dacă Darwin a fost la rându-i 
un vizionar, copiind întru totul capitolul Genezei, 
desigur cu geniul omului de ştiinţă, doar astfel putem 
explica concordanţa dintre teoriile evoluţioniste şi cele 
creaţioniste privind originea vieţii pe pământ. Elleny 

                                                 
19 În Cantico di frate sole, Sf. Augustin evidenţiază faptul că şi fratele 
Soare şi mama Terra, sora noastră, sunt creaţii divine. Aşadar, omul 
aflându-se pe ultima treaptă conştientizează doar prin păcat poziţia sa 
şi harul pe care nimeni din Geneză nu’l are până la el. 
20 1.24.Şi a făcut Dumnezeu vieţuitoare ale pămîntului, Let the earth bring 
forth the living creature, 50x70 acrylic on canvas, 2014 
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Pendefunda se extaziază în faţa acelor clipe când 
multitudinea de specii cuprind văile şi munţii, peisajul 
este mirific, curat, fără urme de poluare, culorile vii 
determină armonizarea lavei vulcanice cu limpezimile 
cereşti, copacii şi păşunile sunt raiul vieţuitoarelor, 
lumina e cea a începuturilor, ca cea din poveşti. E 
desăvârşirea, oare? Precum Sfântul Augustin, în 
Confesiunile sale, căutând bucuria, artista se rătăceşte în 
acest magic tărâm, neprididind să arunce tuşe de 
culoare, poate cu o uşoară nostalgie abia perceptibilă în 
faţa amintirilor surprinse din adâncul sinelui transmise 
dintr’un trecut îndepărtat. Rătăcită în lumea unui C. S. 
Lewis21, tabloul ne induce conştiinţa fericirii augustini-
ene, pentru că nicio realitate pământească nu poate 
mulţumi sufletul ce a cunoscut bucuria pură a unui om 
înconjurat de îngeri.  

Un spirit autentic se încadrează într’o dialectică a 
dorinţei, asociind memoria trecutului care să’i satisfacă 
dorinţa, chiar dacă modalităţile de exprimare artistică 

                                                 
21 precum Alice in the Wonderland 

sunt limitate omului care nu poate copia creaţia divină 
cu toate dovezile ontologice pe care involuntar le 
posedă. Universul însuşi nu are în el nici minciună, nici 
înşelăciune şi atunci energia spiritului conţinut în 
materie nu poate fi decât imaginat şi în niciun caz redat, 
fiind definit prin criterii imposibile limbajului uzual. În 
valea Înţelepciunii duhul avea să se reverse asupra 
omului, undeva, prin limburile danteşti, elaborat ca şi la 
filosofii precreştini în ceea ce numim speranţă. Pentru că 
Omul era pentru Spiritul Suprem dorinţa desăvârşirii, 
acesta şi-a zis: Să’l facem pe om după chipul şi asemănarea 
noastră. Câţi n’au încercat să explice măreţia şi bogăţia 
interioară a Creatorului de a încheia arhitectura vieţii 
printr’o decizie a unei mase informaţionale colosale care 
vine din infinit şi din etern. Omul material, din lut, ar 
putea fi realizat din amestecul lumilor de sus şi de jos, 
dar cel spiritual este creaţia Logosului, devenind 
exponent al acestuia. Iar termenul de chip asociază 
diferenţierea faţă de animale prin capacităţile de a accesa 
alte arcuri reflexe esenţiale, putând urca pe scara lui 
Iacob cerurile spirituale. Este vorba despre asemănarea 

 
1.24.Si a facut Dumnezeu vietuitoare ale pamantului, Let the earth bring forth the living creature, 50x70 acrylic on canvas, 2014 
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prin inteligenţă, voinţă, putere, pregătind revelaţia înaltă 
a participării omului la natura divină prin har. Omul 
interior este făcut pe când cel exterior este plăsmuit. 
Elleny afirmă o viziune a împătăşirii luminii prin om, 
care este asemenea Lui. Dar cum arată El?, se întreabă 
artista. Probabil aşa: o lumină, cea a începuturilor, 
vibrând ca într’o matrice, în interiorul mamei Geea, 
pentru că trupul e din lut, fără importanţă în faţa 
revărsării cereşti care este un real legământ de curcubee, 
e universul strâns într’un spaţiu vizibil şi interpretabil. 
Omul devine de fapt o parte din Dumnezeu care este 
pretutindeni şi în noi. Lucrarea aceasta, considerată 
abstractă, imposibilă şi, poate, greu de înţeles, îl 
reprezintă pe Marele Arhitect holografic, oglindirea 
întregului fiind realizabilă într’o monadă. Neîncercând a 
realiza o polemică asupra naturii androgine a primului 
om, Elleny Pendefunda închipuie oglindirea divinităţii 
care rămâne transcendentă, însă îşi începe opera de 
mântuire tocmai intrând în descendenţă umană. Şi l-a 
creat Dumnezeu pe om după chipul său.22, aceasta încheind 
a şasea zi. 

 

                                                 
22 1.27.Zămislirea omului, God created man in his own image 50x70 acrylic 
on canvas, 2014 

 

 
1.27.Zămislirea omului, God created man in his own image 50x70 acrylic on canvas, 2014 
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2.4 Aceasta este cartea naşterii cerurilor..., These are the generations of the heavens, 50x70, acrylic on canvas 2014, 

 

Culorile sufletului 

 

umnezeu nu şi-a încetat creaţia, ceea ce 
relatează prima carte a Torei. Aburul izvorât din 
pământ şi ploile venite din ceruri scaldă sufletul 

noii lumi cu virtuţi. În ziua a şaptea, cea de odihnă, se 
rememorează tot ceea ce s'a înălţat prin lucrare divină. 
Aceasta este cartea naşterii cerurilor şi pământului, spun 
ediţiile traduse din latină şi greacă în română. În KJV 
întâlnim o afirmaţie extraordinară, ilustrată (şi sigur nu 
întâmplător! - These are the generations of the heavens 23) de 
Elleny Pendefunda în lucrarea sa, adică despre genera-
ţiile de ceruri, ceea ce explică prudenţa traducerilor în 
limbile moderne a textului originar. Ideea de descen-
denţă a acestora capătă semnificaţia unei alte origini mai 
vechi cu urmaşele unui cer strămoşesc, din altă lume, alt 
spaţiu, alt timp sau intrarea din nefiinţă în existenţă cu 
apariţia frecvenţei potrivite a luminii care să definească 
istoria pe care o cunoaştem. Această imensitate care este 

                                                 
23 2.4 Aceasta este cartea nasterii cerurilor..., These are the generations of the 
heavens, 50x70, 2014, acrylic on canvas 

universul cunoscut de noi este într’o mişcare continuă, 
ordonată, o ordine nevăzută dar definită ca fiind dată de 
legile fizicii, odinioară până la Einstein imuabile. Dar 
înaintea acestuia să fi fost, cu adevărat, chaosul? 
Frecvenţele pe care le zărim cu telescoapele interferează 
între ele, uneori materializate în nebuloase, luminători 
sau găuri negre. Spiritele descrise de textele sacre au şi 
ele nivele spectrale de apartenenţă la ceruri, informaţiile 
esoterice descriind căile sufletului în evoluţia sa de 
accedere prin culoare metempsihotică la echivalenţe 
spirituale. Totul în univers este alcătuit din culori şi 
frecvenţe, iar ordinea acestora constituie Cuvântul. 
Evoluând de la roşu către violet fazele de spiritualitate se 
apropie de alte nivele de existenţă reluând prin lumină 
cicluri de care doar Dumnezeu are ştiinţă. Această 
trecere în revistă asupra căreia artista o imaginează în 
lucrarea sa ne arată accesul său interior la Sinele 
superior, comunicarea cu lumina fiindu-i poate mult mai 
accesibilă decât cu lumea pământeană. E o stare de 
odihnă, linişte şi pace, continuatoare a celei de-a şaptea 
zi, care ca şi cele şapte culori tind spaţial şi temporal să 
se repete în etern şi infinit. 

D 
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O grădină în Eden, raiul ar fi acest necunoscut plai 
numit Eden şi în partea sa de răsărit se găseşte grădina 
raiului. Termenul de origine persană, paradis,  desemnea-
ză un parc divin în care sălăşluieşte principiul vital. Aici, 
Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de 
pomi... subliniind în principal doi: pomul vieţii în mijlocul 
grădinii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului. Ceea ce este 
clar pentru tânăra noastră pictoriţă, cunoscătoare a 
textului biblic, este că suntem deja într’un alt registru 
ideatic. De unde şi schimbarea manierei plastice, tuşa de 
culoare susţinând aici grafica explicită a elementelor care 
contribuie la exemplificarea celor doi arbori edenici. 
Fiinţele vii, animalele, deocamdată ierbivore şi încă 
trăind fără timp îşi luau acest tain al nemuririi într’un 
spaţiu dual, bine definit în nemărginirea lui. Şi Elleny 
arată insula cosmică dintre norii - aripi de îngeri, 
susţinută de rădăcinile copacilor ale căror frunze nu pot 
fi definite şi se închină ideii că la sfârşitul lumii oamenii 
vor gusta din pomul vieţii (măslin, palmier, stejar?) 
pentru a intra din nou în nemurire. Cunoaşterea biblică 
implică pe lângă voinţă, afecţiune şi verb, Cuvântul ca 
intelect, reflectând hotârârea, opţiunea şi liberul arbitru 
(constituente ale moralei) întru asemănarea cu 
Dumnezeu, dar atingerea de aceasta duce la pierderea 
eternităţii, iar păcătoşii prin moarte vor muri.  

Pomul cunoaşterii, al discernământului, este văzut 
de Sf. Augustin ca fiind al liberului arbitru (lămâi, 
smochin din frunzele căruia cuplul edenic şi-a încropit 
primul veşmânt). Ceea ce impresionează la autoarea 
tabloului este duhul, care aici este reprezentat de o 
tornadă care coboară ca o ultimă informaţie creativă în 
centrul acestei grădini. Tornada e prezentă în multe 
lucrări ale sale şi reprezintă o stare activă, de impunere a 
voinţei divine. Este Duhul Sfânt astfel ilustrat, cel care 
rămâne să implementeze legile divine în univers. Izvorul 
râului poment în Biblie este undeva, în Eden, nedefinit, 
poate adus şi materializat de tornadă şi după ce 
pătrunde în paradis se împarte în patru braţe, cunoscute 
sau nu cititorilor. Elleny Pendefunda realizează că el nu 
este decât o imagine virtuală. El naşte în lumea 
interpretată în lucrările precedente, poate pe muntele 
Meru, cel veşnic, în apropierea Ierusalimului ceresc. Cele 
patru braţe ale râului sunt virtuţile cardinale din Logos – 
prudenţa, curajul, cumpătarea, dreptatea. Nimic nu este 
mai viu, mai apropiat de dumnezeire ca acest tablou 
care, prin elemente asociate mitului, emoţionează şi 
induce vraja tainei, misterul de la frontiera lumilor ... 

În această grădină Dumnezeu l-a aşezat pe omul pe 
care îl numeşte Adam (numele seamănă foarte mult cu 
substantivul ebraic ce defineşte ţărâna, tina). Totul îi este 
dat sub stăpânire. Chiar şi soaţa pe care o crează dintr'o 
parte a lui. Cum a numit Omul fiecare animal, tot aşa i-a 
dat şi Evei numele de Viaţă, fiindcă era mama tuturor celor 
vii (asemenea Geei sau Demetrei). Elleny Pendefunda 
realizează două lucrări pereche. Bărbatul şi Femeia, 

moştenitori ai bogăţiilor raiului apar în forme ce nu sunt 
încă asemenea nouă, ci chiar ca nişte lanţuri 
cromozomiale, el un imens Y, ea un X, depăşind spiritul 
primordial realizat într'a şasea zi, ieşind din matricea 
cosmică şi urmând transformări progresive spre omul 
contemporan. În esenţa universală a luminii care parcă 
radiază din sinele lor, ei deţin întregul mister al lumii 
spre care se îndreaptă, tributari – el lui Marte, ea planetei 
Venus. Complementaritatea culorilor ce reprezintă 
dansul vieţii, el în culori reci asemenea sferei venusiene 
dintre picioarele Evei, ea în culori calde asemenea forţei 
globului marţian cu care Adam cucereşte viitorul, între 
frecvenţele cele mai înalte ale curcubeului, disimulând 
albul paradisiac (prezent în iconografia dogmatică).  

Imaginarea trupurilor eterice ale lui Adam24 şi Eva25 
este surprinsă înainte ca Dumnezeu să le fi făcut 
veşminte din piele, adică trup material, carnea corpului 
uman, înainte ca ei să se fi înfruptat din cunoaştere. Abia 
aici, Elleny Pendefnda nu a putut picta fără a aprofunda 
abstractul naturii umane în toată alchimia sa. Lumina 
revarsă din aceste ultime tablouri. Din întunericul 
haosului dintru început, acolo de unde aceasta se 
înfiripa, timid dezvăluidu'şi nuanţele curcubee iar apoi 
exploda însemnând etapele planşei de arhitectură 
concepute de Marele Arhitect al Universului, se ajunge la 
marele mister care este asemenea Lui. Goliciunea 
trupurilor la artista noastră nu ne conduce spre pudoare 
sau umilinţă. Carnea, pictată de-a lungul timpului de 
majoritatea marilor realizatori de frumuseţe, este aici  
irizantă, corpurile fiind grafic asemenea radiografiilor 
împlinite printr’o esenţă cromatică care şochează la 
prima vedere şi care apoi bucură ochiul privitprului 
aducându’i informaţii secrete. 

Concepţia timpului liniar (Inceput şi Sfarşit) este 
cunoscută iudaismului, islamului, zoroastrismului şi 
altor religii, fără a explica destinul existenţei umane. 
Pomul cunoaşterii nu este esenţial pentru viitorul 
omului. Păcatul originar declanşează plecarea din Eden a 
cuplului uman, ieşirea din spaţiul fără timp şi intrarea 
din nemurire în lumea creată pe pământ supusă 
Timpului, deci vieţii însoţită de sfârşit, ceea ce pentru 
trup înseamnă îmbătrânire şi moarte. Omul devenind 
creator la rându-i transformă într'un fel religiile unui 
singur Dumnezeu intr'un sistem ocult şi panteist. In 
doctrina Zoroastriană (vezi  Nietzsche), omul este privit 
ca o arenă pe care se desfaşoară lupta dintre forţele 
Binelui, guvernate de Ahura-Mazda, şi cele ale Răului, 
guvernate de Ahriman. Se accentuează libertatea Omului 
de a alege între Bine şi Rău. Insă aceasta devine 
neînţeleasă căci finalul luptei este cunoscut: indiferent de 
deciziile şi alegerea Omului, Ahura-Mazda va birui. 

                                                 
24 2.20 Adam, the Man, 70x50 acrylic on cardboard, 2014 
25 2.22 Adam's wife, the woman, Eva, Eve, 70x50, acrylic on cardboard, 
2014 
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La vernisaj înconjurată de Emanuela Ilie şi Eugen Mircea 
 

 
Elleny Pendefunda este felicitată de prima sa profesoară de pictură, Elena Cristina Boţan-Potop 
 

 
Momente din Galeriile Municipale de Artă ale Iaşilor, pe 1 septemvbrie 2014 
 

 

Dar omul este o simplă capcană pentru Ahriman, o 
unealtă, această condiţie fiindu-i stabilită de la Creaţie. 
Teognis, Pindar, Sofocle proclamă că soarta cea mai bună 
pentru oameni ar fi să nu se nască sau, o dată născuţi, să 
moară cât mai repede posibil. După opinia lor toate 
eforturile umane se concentrează în jurul încercării de a 
se elibera din ciclul existenţei. Pentru creştinism omul 
este însă coroana Creaţiei, întrucât poate fi Insuşi Fiul lui 
Dumnezeu - omul e creat ca viaţa lui să devină viaţa lui 
Dumnezeu - Cuvântul. Omul, prin moarte şi înviere 
repetă metempsihotic ciclicitatea cosmică, viaţa omului 
fiind pentru Dumnezeu similitudinea de echivalare a 
cutremurului produs de aceeaşi eternă oglindă care 
reflectă răsunetul de hău al Morţii universale. Moartea 
creaţiei a fost substituită de moartea Celui ce cuprindea 
in rezumat intreaga Lume creată, dând însă acestei morţi 
un ecou mai zguduitor decât îl putea da moartea lumii. 

Lucrările aflate în expoziţii şi în inimile noastre nu 
au fost create odată, ci în etape, sporadic, în urma unor 
viziuni, care abia după ce conştiinţa autoarei a desăvârşit 
pregătirea sa religioasă, i-a permis să le ordoneze şi să le 
interpreteze, dându-le nume precum o făcuse Adam la 
îndemnul dumnezeesc. M'am întrebat de ce s'a oprit aici 
seria care s'a născut din inima lui Elleny Penderfunda. 
Sunt convins că tonul optimist este cel în care întreaga 
Creaţie s'a desăvârşit. Artista nu avea cum să accepte că 
murirea a venit în urma unui păcat, că viaţa imaginată 
de ea se poate şi sfârşi. Fugind de intuiţia avatarului 
metempsihotic (unde poate şi îngerul se reînsufleţeşte26 
periodic, poate întreg universul se regenerează astfel) 
încerc să descifrez trăsăturile iniţiale realizate prin 
mijloacele picturale ale divinului, legăturile sale cu 
textele biblice, apariţia extatică a unui halou fără nume 
ce domină necunoscutul, gândirea mai mult decât 
complexă care ne copleşeşte prin simplitatea exprimării 
plastice. Ceea ce este sigur, a fost remarcat de mari minţi 
ale lumii contemporane din Europa şi de peste ocean, 
purtâtorul şi expresia artistică a Cuvântului aparţine 
unui înger care locuieşte în sinele minunatei Elleny 
Pendefunda. În ochii ei nu se resimte o totală adeziune la 
dogmele ce nu corespund setei sale de obsolut, dar actul 
său de credinţă se erijează în divinaţii către Cuvânt şi 
Lumină, ceea ce nu înseamnă decât o interpretare 
proprie asupra divinului, o subtilă adoraţie, căreia îi 
dorim continuitate.  

 

La pp. 773-775: 
2.9-10 Copacii si bratele raului din Eden, The trees and the four heads of the river of Eden 
70x50, acrylic on cardboard, 2014 
2.20 Adam, the Man, 70x50 acrylic on cardboard, 2014 
2.22 Adam's wife, the woman, Eva, Eve, 70x50, acrylic on cardboard, 2014

                                                 
26 echivalentul reîncarnării umane 
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Nail CHIODO 
 

TARE ÎN  

RĂZBOI 
1989-1997 

" Cu cât mai mult timpul trece , cu atât mai puţin  
Războiului de o sută de ani apare mai lung“ . 

  Yvan Audouard ,  
Pensees définitives provisoirement ( 2002 ) . 

 
 
 

 

 

Cântul I 
 
 
Am cântat povestea unui om, și armelor 

sale27, 
Femeile care i-au ținut inima de la prăbușire, 
Iubindu'l să n'ajungă în pantalonii altora, l-au 

făcut 
Ceea ce a fost: mănușa lor plină de pasiune 
Și – ceea ce au sperat - un prieten credincios. 
Nu despre o femeie cânt, ci despre zece 
Al căror nume - Kerry , Becky , Ellanor, 
Vera și Kris; Marina, Lesley , Jeanne 
Marie și Jan; și, în final, Eutychia28 - 
Sfidează regula listării lor în acest cântec. 
Nu le scana, și lasă-le dâră de miresme 
S'atragă curioșii. Dă-mi putere, 
O, Muză, pentru a extrage parfumul și esența 
Din astfel de depline flori, să absorb și să 

presez 
Una câte una până ce tainele lor 
Vor asuda ca'ntr'un orgasm de-adio mortal. 
Pe când cuvintele sunt fapte și inimile pietre 
Și acestea vor găsi o veșnică gynaeceum29  
Cum s'ar fi strecurat pisica pe ale 'naltei 

Rome metereze. 

                                                 
27 cf. Vergil, Aeneid 1.1. 
28 Gr. “Fericirea”.  
29  Camerele rezervate femeilor în Grecia antică, γυναικωνίτης (NR) 

Cântul II 
 
 
Orașul dorit de Venus30 a oferit primul afront 
Al Frumuseții. Prietenul nostru, parte a 

triadei , 
Fusese deja înșelat de Colosseum, 
De promisiunile sale de frică și spaimă: 
Farmecul din ruine vorbește despre crezul 

cuiva; 
La vârsta lui o hrănește cu o druidă axiomă. 
El și bunica lui  - cicerone întru 
Ale sale excursii - au plecat de la biserică 
Pentru marea îmbrățișare în Piazza del 

Popolo. 
Ea care nu lasă artiștii în voia soartei, 
Înfățișarea eternă, o eidos31, se pune la pândă 
În fața sa; pentru a prinde ochii pe care Ea i-

ar purta 
O haină de zăpadă – veșmânt pentru acel loc 
Și unul, pentru el, cu totul necunoscut. Thorn 

înțepat 
Așa cum i-o trăsese trandafirul; un val de 

întrebări 
                                                 
30 cf.Vergil, Aeneid 1.257.  
31 Gr. “idée pură”, “formă absolută”.  
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Îi răvășise sufletul: iar dacă Frumusețea a 
existat, 

Nu'i fuse predica de două ori mai plicticoasă? 
Și de ce, știind c'așa era, n'a vrut bunica 
Ca să'i spună? N'a fost de fapt mustrare 
Mirarea exprimată în tăcere 
În versiunea ei, deși'n mizeria aceea nasoală 
Conștiința lumii ar fi dat socoteală. 
 
 
 

Cântul III 
 
 

Să trec peste ani în vremea când Ludwig - 
Ah, nu mai trage realizările tale, Lud! - 
Se’nchina femeii în culoare și floare, 
Sărind peste silo–gisme şi ejaculările sale 
(Prodigioase deși acestea erau doar uneori) 
Surprinse’n plictiseala sa de-adult. 
Scena avea conotații a-tipice de Paradis: 
Îşi văzuse Eva sa confabulând sub un copac 

ca într’un vis, 
Sub omniprezenţa’i plebee; clopotele iadului, 
Ea fu imediat de-acord să’l întâlnească pe 

Lud acolo! 
Simţindu’i furtunoasă inima, asemenea, 
Erecţiei, lâng’al copacului trunchi când, în 

sfârșit, 
Singuri au stat sub ramurile’i verzi. 
Ar fi trebuit să o atingă, un deget care să 

atragă 
Apoi întreaga mână’n fericire şi’n alint; 
Astfel el înclinând un pic în lateral 
Ca să’i ferească nasul, și ea făcând la fel, 
Până când buzele’ndrăzneţe 
Să sufere perfecta întâlnire - sau așa era 

speranța, 
În timp ce totul creştea puternic într’o 

gâfâială 
A unui risc letal în astfel de-abandon: 
Ce s’ar fi’ntâmplat ca’n loc de-un minunat 

sărut 
Ea rolul de cățea l-ar fi jucat și l-ar fi lovit; 
Sau dacă ea gluma, pretinzând că se îneacă, 
Vărsa, râdea, cerșea un ban de buzunar? 
Nu am pretenția să descopăr ce Harpiile 

Vrăjesc cu-a lor magie săracii bărbaţi amăgiţi 
de-o himeră; 

Știu doar că el a întrebat-o despre studii, 
Ceea ce a’ncheiat rapid flirtul lor, într’o 

pasionată, intelectuală atmosferă. 
 
 
 

Cântul IV 
 
 

Kerry, Kerry, Kerry, Kerry, Kerry!32 
Îngerului Bisericii din Efes,33 
Eu scriu: niciodată, prin aripile mele, nu s’a 

născut cireaşa 
Mai coaptă pentru-un bărbat matur; dar ea a 

fost aleasă 
Și dată unui tocilar adolescent. 
Fiica unui fabricant de jucării, 
A frământat apă cu făină; 
Pentru ca tatăl ei, apoi s’o împacheteze, 
Iar generații întregi de copii 
Să înveţe cum degetele să le folosească 
Să zămislească coca pe care ea o inventase; 
Poate’n virtutea acestui cadou intuitiv, 
Ea suspectase degetele lui Lud un pic cam 

rigide 
Și cu gingăşie le-a împrumutat cu ele să se 

joace. 
"Întâi Dumnezeu le-a făcut și apoi împreună 

le-a adus," 
Așa cum se spune; în acest caz, cu toate 

acestea, 
El cu siguranță nu a plănuit ca ele-acolo să 

rămână. 
Eu, care sunt îngerul lui Lud și pot depune 

mărturie 
Pentru fiecare gând, mă minunez că Domnul 
Nu ar fi fost aşa de mulțumit34  
De cineva care, așa cum a fost îndepărtat, 
Nu şi-a părăsit prima lui dragoste. Pizda 
L-a’ncălţat să nege kitchul? La fel de sigur 
Că timpul / spaţiul este curbat, aceasta a fost 

Ker 

                                                 
32 cf. Shakespeare, King Lear, act 5, sc. 3, line 309.  
33 cf.Ioan Evanghelistul, Apocalipsul 2:1.  
34 ibid., 2:4.  
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Care a’ncărnat cuvântul  
Și când Lud s’a pierdut din nou pentru o 

pasăre 
Aceasta a fost puterea unei descrieri 
Adevărate ca și cum Dumnezeu ar fi 

plăsmuit-o: 
"Doar să întâlneşti cea mai dezinhibată dintre 

fete 
Oriunde’n lume ... ", a spus un vestitor, 
"... O vei vedea cu mâna măncând spaghete." 
 

 
Dan Cumpătă 
 

 

Cântul V 
 
 

Poate pentru că era un fraier total dezinhibat, 
Poate pentru că era italian în parte, 
Etica naraţiunii ne arată că Lud știa că pe 

Becky 
Trebuia s’o vadă cu ochii lui, înainte de a 

decide viitoarele sale trepte 
Din educaţia’i în artele liberale. Iar ea trebuia 

să vină 
Dintre cei mai de sus ai clasei de mijloc, 

suburbană 
Cu rezervor de idei domestice, unde visul 

american 
În reverii sublime a fost realizat în tăcere 
Întrerupt doar de muzica clasică și sunetul 
Mașinilor de spălat: remarcabil, totuși, nu era 

faptul 
C’a început să ia pilule, deoarece avea deja  

paisprezece ani 

Nici că ea a supt degetul mare pe la douăzeci 
de ani. 

În timp ce una dintre mâini era ocupată 
Cu alăptarea copilului pe un mamelon, la fel 

de ușor 
Pălmuia alte zone ale pielii, învârtind hârtia 

și stiloul, 
Și făcând tot felul de logice isprăvi. Din 

discuția lor, 
Ceea ce’mi vine’n minte este acest fragment.  

Prietenul nostru 
( Insistând pe calea aleasă știa și, 
De bine sau rău, nu ar putea abandona): 
"Da, dar ce zici de Filosofie, ce zici de 

Platon?!" 
"Platon e ok, dar nu spectaculos." 
"Şi-atunci, ce e spectaculos pentru tine?!" 
"O bună bucată de ficțiune poate fi 

spectaculoasă." 
Deși nu prea era de acord, 
Răspunsurile ei păreau a fi în concordanţă, 
Lăsându’i gura’nchisă mai mult decât 

deschisă. 
Cine-a auzit vreodată înjurătura 
Unei astfel de minunate naturi filozofice, 
Cu excepția, probabil, puţinilor fericitţi, în 

vremurile bune 
Ale lui Bloomsbury, influenţat direct 
De Wittgenstein? Voi persista suficient 
În aceste cercuri pentru ca Becky să se 

potrivească cu Sraffa - 
În ceea ce privește know-how - atunci când i-

a întins degetul.35 
Mă întreb, ce a învățat Lud de la ea? 
Cred că nimic altceva decât ceea ce el deja 

simțea 
Dar nu ar fi acceptat altfel: 
Din această vrabie comandând cerurilor 
Pe care nici o cantitate de adoraţie n’ar putea-

o opri 
El a aflat că a fost atât de tiranic 
Și nu a avut nicio şansă, să aleagă altfel 
Decât a fi așa, sau să moară. Dacă a făcut-o în 

cele din urmă, 
Restul poate, sper, ar ajuta femeile să decidă. 

                                                 
35 Piero Sraffa (1898-1983), economist italian, lector emerit la 
Universitatea din Cambridge; în ceea ce privește episodul în care el 
"a dat degetul" - a dat mâna, lui Wittgenstein, de exemplu, pentru o 
propunere fără o formă logică. 
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Cântul VI 
 
 
Ca o Offenbachiană Marie Antoinette 
Ștrangulată de reaua burghezie36, o marionetă 
Lady Guinevere precoce încurcată 
În noțiuni autarhice de hoop-la  
Ale propriului ei nebun păpușar, 
Femeie - mașină - cuvânt37 Ellanor 
A fost împiedicată de cusururile lecțiilor de-

amor de la curte . 
Cu ușurință cele mai bune dăruite de-un 

cadet renascentist de ziua ei, 
Curtat de antropologi superstar și agenți 

introvertiți ai CIA, 
Ea a văzut reflectată în Lud dragostea ei față 

de artă, 
În cele din urmă o cale de mântuire. 
Între cele mai bogate ore ale unor Duci sau 

ale altora 
Și acele facilități cu care era obișnuită, 
Tânăra noastră, cu aripi abia mijite, 
Ieși din cuib și se-așeză deasupra mamei lui 

Lud. 
Pentru a combina dragostea de artă cu o 

simpatie pentru bani 
Este deja cea mai inumană dintre sarcini; 
Pentru că cei dăruiți ei ar trebui să'i ia ceva la  

schimb,  
În mod clar, prea mult pentru a'i cere. 
Funda dezlegată, panglica'și ia zborul 
Pentru modelele cuantice-ale vântului. 
Lud a devenit adept al lui Mao, 
Ellanor s'a simțit stimulată să strângă 

voturile: 
Dumnezeu a împărțit; nimeni nu ar mai 

putea anula. 
Totuși, viitoarele-călugărițe nu's doar 

cerșetoare, așa mi se pare, 
Ca să omoare unele mame-din-cer? 

                                                 
36 cf. Karl Kraus, citat de Roberto Calasso în prefața la ediția Adelphi 
a volumului Krauss' Dicta and Contradicta (1909) 
37 cf. Roberto Calasso, prefață la K. Kraus, op. cit 

Dacă vagabondajul lor devine tot mai încins 
și căldura se răspândește în interior, 

Nu vor propune chiar suspine, conectând pe 

Fiul la fidelitatea lor? 
 
 
 

Cântul VII 
 
 

Cele trei Grații tocmai spuneau că l-au însoțit 
pe Lud 

Până în acea lume privilegiată deschisă în care 
A fost înțărcat pe nectarul Imperiului 
Și formele cardinale ale iubirii pământene. 
Piedestalul princiar evidențiat de Stendhal 
De-a fi acea condiție esențială 
Pentru Frumusețea ce a sensibilizat inima38 
L-ar fi asigurat astfel, prin voia Domnului: 
Iubitul nostru, cu o pompă de două ori ruptă 
Și cel puțin o mototolită minge, 
A devenit alesul Zeiței. 
Un cetățean dintr-un renumit oraș 
ce'i face pe artiști să se simtă bineveniți39, 
Vera l-a văzut pe Lud prin oraș trecând 
și pentru că se ivise o bună oportunitate 

dac'ar mai fi fost și alta 
Pentru a menține o tradiție și-a lăsat rochia să 

cadă. 
Ca și cum ar fi venit de nicăieri 
Și cu riscul de-a fi fost disprețuită, 
Dezbrăcată și eliberată de mândrie 
În schimbul uneia mai mare. 
Ochelari magici executați din cel mai pur 

cristal Olympian 
Sunt ceea ce eu voi purta acum, iubite cititor, 
Pe cei pe care'i vezi prin masca unui cuplu 
Și înțelege termenii trocului lor. 
În afară de misterul de a'i perturba aspectul, 
Vera a limitat laudele sale: 
Un anumit nivel al limbii, câteva cărți, 
Genul de lucruri adunate'n timp. 
La fel ca cele mai multe ciuveie și plușuri 

aruncate la gunoi, 

                                                 
38 cf. Stendhal, De L’Amour(1822).  
39 cf. Ezra Pound, in regard to the City of Paris.  
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A luat cam val-vârtej noțiuni și reguli 
ordonate de ea; 

Supa primordială în care bagă lingura'i de 
tinichea 

Lasă în urmă un rânced miros; 
Și observându-i zațul din farfuria'i plată, 
Ea a ghicit adevăratul sens al iubirii în 

dorința 
Sărăciei de-a prinde închipuirile lui 

Cunning40. 
Lud, la rândul său, acum în sfârșit pus pe 

treabă, 
Țanțoș, era Weltgeist41 în chiloți. 
El se credea Alexandru, ai cărui prieteni 
Își luau cu toții același nume, ca și Cezar, 
Care s'a așezat și-a plâns când a ajuns la 

vârsta lui  Lud 
Pentru că încă nu ajunsese să strălucească ca 

cel dintâi42 . 
Credea în propriile planuri pentru viitor , 
Simțind deja căldura de îndrăznelă'n vene , 
Și a decis că îi va cere Verei să'l urmeze: 
Cu o astfel de clasică parisiană în trenul său, 
Înapoi la Junior Year Abroad 43, la Ivy League 

School44, 
Fiind licențiat nu ca nebun obișnuit .... 
Ci cu o diplomă de-afară  summa cum laude, 
Și ea ar putea deschide-atunci ușile Turnului 

de Fildeș pentru el! 
În timp ce integritatea sa intelectuală i-ar 

aduce  
Amabil ca dovadă un gust regal în budincă. 
În mod clar, bărbatul s'a „prăjit“, cum s'ar 

spune în jargon: 
Miracol culinar al dragostei, încă o dată, 

s'a'ndeplinit. 
Eu trebuie să aerisesc aici c'un zâmbet și-o 

lacrimă 
date'n anul juniorului petrecut în magazin, 

mai degrabă, 
După ce Vera a dispărut, și-orice speranță 

brusc s'a spulberat, 

                                                 
40 cf. Plato, Symposium 203b 
41 Ger. “Spiritul Universal”.  
42 cf. Svetonius, Viețile celor Doisprezece Cesari, I, 7. Iulius Cezar a 
plânsi pentru că nu realizase ceva memorabil la vârstă când 
Alexandru cel Mare  cucerise deja lumea. 
43  (JYA) Applications pentru studenți(NR) 
44 sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai prestigioase 
universități și sunt clasate printre cele mai bune din întreaga lume 
(NR). 

Iar Rațiunea însăși a cedat cu-o cusătură. 
Ea l-a lăsat, aparent pentru a reveni la un 

vechi pretendent, 
Deoarece Lud - așa a cum explica ea - era 

prea tânăr și sigur s'ar fi plictisit 
De ea nu peste mult timp. Factorul liber din 

dragoste, 
Care nu schimbă nimic și pe nimeni în viață, 
A sunat, din nou, la ușă și-a lăsat această 

carte. 
Dar ceva fundamental, totuși, s'a schimbat,  
În economia divină a lumii: filosofii 
Ar fi înțelepți dacă'ntr'o zi ar analiza piatra 
Ce-a descoperit-o Ludwig; sub greutatea 
Pașilor săi însingurați, mica de pe trotuare 
A devenit mult mai prețioasă decât aurul. 
 
 

 

Cântul VIII 
 
 

În beciurile vântului din vremuri memorabile  
urletele inimii; 

Surde sunt timpanele la furiile de acolo. 
Muză, ia-ne pentru o'nvârtire în coșul mamei 

tale, 
Fă-ne părtași la ceea ce au fost obsesiile 

noastre! 
Ca o margaretă cu petale lungi, Kris l-a smuls 

pe Lud: 
Într-o zi ea'l va iubi, a doua zi de loc; 
Dacă nu s'ar teme că el un eșec s'ar dovedi, 
Ea l-ar lăsa la fel de ușor să cadă. 
Cele două vârste tipice femeilor americane - 
Independența nubilă și simbioza civilă45 - 
În persoana ei amețitoare s'au tors într'un 

singur 
Ghem de lână valoros cât Louisiana. 
( Nu a existat niciodată nevoia de a sta la 

ceremonie 
Când totul este obișnuit, reverențios46: 
Lud și cu ea, de fapt, ca și cum s'ar fi căsătorit 
Pentru scopul nostru teoretic. ) 

                                                 
45 cf. Alexis de Tocqueville, On Democracy in America, bk. III, part 
3, capts. 9-10.  
46 cf. w.b. Yeats, A Prayer for My Daughter 
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Este o bine-cunoscută bazaconie'n Natură 
Că cea mai mare bucurie a tuturor 

îndrăgostiților 
Este de a se putea întâlni din nou unul cu 

altul 
După un timp ce pare să nu mai treacă. 
Mai puțin normal este, în schimb, faptul 
Că, bărbatul fiind mai mare de-obicei, e când 
Cei doi se feresc, mai degrabă, că bucuria i-ar 

putea  
arunca 

În extaz; și-atunci ar fi minunat dacă 
Mintea îndrăgostiților ar fi pregătită să vadă  
Un spațiu tălăzuind între ei pur și simplu 
Ca și cum ar fi forma în care se desfășoară 

timpul. 
Lud a experimentat așa ceva, prin urmare, 

distinct 
În timp ce'ntr'o zi se urcase'ntr'un taxi: 
Fluturând rămas bun nevestei-amante de pe 

trotuar 
A fost nu mai puțin aproape de el, deși 

se'ndepărta; 
Spațiul apărându'i curbat de un fel de 

imitație 
A gravitației în zgomotul infailibil al pașilor 

din întâmplările, 
Ce s-au învrednicit toate, așa cum erau, de un 

Timp 
Și de ferma lor trecere'n misive 
Dntre ei.... Un fior de-a lungul coloanei 

vertebrale 
( Care a durat apoi o oră ) 
Evocat de un perete spart ce cade în față, 
Un ritual ce arde acoperișul și turnul, 
Iar Lennon e fără viață47. 
Renunțând la un altul, extinzând 
Libertatea unuia dintre iubiți în toata taina 
Libertății care'i poate aduna, sunt lucruri - 
După cum spune Poetul – pe care'ndrăgostiții   

trebuie să le'nvețe48. 
Cum ce să'i faci, ceea ce nu e natural, 
Și totuși esențial dacă dragostea și moartea 

sunt la fel de puternice 
Precum gelozia și mormântul, ele sunt 

crude49. 

                                                 
47 cf. w.b. Yeats, Leda and the Swan.  
48 cf. r.m. Rilke, Requiem for a Friend.  
49 Song of Solomon 8:6.  

Și atât de mult, dar intuitiv, Kris a știut 
Și împărtășit lui Lud cel neîmblânzit și dârz, 
Nu o dată uitându-se'napoi că ea a condus 

calea lui50. 
 
 

 

Cântul IX 
 
 

Femeile italiene trebuie legate una câte una 
Pentru a nu intra în mulțime cu ele 
Pentru că sunt mereu pe fugă 
Înapoi spre un fost paradis 
Din rândul unei frecvente trinități 
Părinți, prieten, soț. 
Sunt și excepții, desigur , 
Deși acestea tind să fie insulare 
Sau, mai precis din sud 
Și deosebit de mândre. 
Dar de ce insist pe atât de multă plictiseală?51 
Există încă în inimile fetelor, 
Și apoi când ele devin femei, 
Înainte de eșec și recidivă în fățărnicie 
Faptul că pot închide frontierele lor de stag-

nare; 
Când vânturile oceanice pot încă să le 

măture, 
Aruncându-le departe de familie și prieteni, 
Le dă o stare de independență 
De unde să aibă un nou început mai puțin 

greoi. 
Promisiunile nerostite de acele serbede 

momente -  
Deși mai puțin știu că o loterie se câștigă - 
Le păstrează suficient în viață cu destinul 
Care le'mpinge în Inerția Cetății52 
Filosofi pacienți pot avea un gust de libertate: 
Ar putea fi dragostea care necesită 

prezentarea 
Și se fixează ca un iadeș de pește la un 

remorcher53. 

                                                 
50 cf. mitului lui Orpheus și Eurydice.  
51 cf. Dante, The Divine Comedy, Inferno, Cântul I, Virgiliu după ce 
își afirmă identitatea și trece pe Pământ.  
52 Roma (Cetatea Eternă).  
53 f. Shakespeare, Sonnet 116, lines 2-4.  
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Marina s'a născut din mare, cum îi arată și 
numele, 

Și pentru aceea este dragă nu în ultimul rând 
lui Eliot, și lui Shakespeare54; 

Dar a avut o mulţime de resurse, de 
asemenea, pe pământ: 

Arătoasă, sâni fermi - nu se teme că s'ar putea 
Cu timpul să se lese - și o tot mai stinsă 
Mandolină a unui fund aproape simulat 
Ce niciodată n'a fost prea bine acordat; 
Strungăreață, alunița de pe obrazul stâng; 
Ea a fost Mahdi, Cea Așteptată!55 
Și Lud nu'și putea crede norocul 
Când Kris a venit cu ea drept răscumpărare. 
Toți cunoșteau semnele focului din 

vechime56: 
Lud, Marina și prietenul ei de jure 
Au fost agitați și scuturați, turnați într'un 

angrenaj 
Al evenimentelor prea strâmt și obligați să se  

extindă 
Trudind din greu. Pentru Lud, 
A fost ultimul strop; pentru biata fată, 
O șansă de a ridica un mop; și, pentru 

prietenul ei, 
Doar un hop în perfectarea unei căsătorii  

desăvârșite: 
O versiune vie a unui scenariu modern. 
Ăsta a fost chixul care a tras clapa 
Atitudinii lui Lud față de femei, în general, 
Și vieții în această lume în particular. 
 

 
Dan Cumpătă – A wolk in the Park 
 

                                                 
54 vezi. Shakespeare, Pericles; vezi. T.S. Eliot, Marina.  
55 semne identificând pe Mahdi sau Mesia Musulman.  
56 cf. Virgiliu, Aeneid, IV, 23, privitor la dragostea lui Dido pentru 
Aeneas 

 
 

Cântul X 
 
 

Am putea spune că timpul s’a răscopt, 
seminţe-aruncând 

Pentru un timp numit "Distrugătorul": 
Mai mult decât ar fi sperat sau visat vreodată 

Lud 
Îi fusese prezentat pe un platou de aur 
Doar pentru a fi imediat îndepărtat și’nlocuit 
Cu alte feluri de mâncare rară c’un gust 

amestecat 
Şi-apoi să îl încarce – până la urmă  şi-a 

strigat 
"O, Dumnezeule - prea multă dragoste – 

m’am săturat!" 
Să te pensionezi la treizeci (după ce-ai făcut 

milioane de dolari) 
A fost visul țăranilor generației sale; 
Pentru a o face (când încă n’ai nici un ban), 

după mii de femei 
Ar fi mai mult în conformitate cu un status  

aristocratic 
Şi nu s’ar adăuga în cahiers de doléances57 ale  

omenirii. 
Este, deci, ceea ce Lud sincer a venit să creadă 
Că se poate descurca fără o altă minunată 

femeie, 
Trăind de-acum înainte într-un spirit viril de  

castitate 
Și să ajungă la termene (în sfârșit), ca propriu  

stăpân58. 
Care să fi fost calea prin care să se fi putut 
Îndeplini acestea pentru tipul sălbatic al  

imperativului lui Kant59, 

                                                 
57 Fr. Cărţile de plângeri de dinainte de Revoluția Franceză. 
58 Este un termen folosit în fizică pentru a descrie "entităţi localizate, 
prezent în soluțiile numerice ale ecuației de Korteweg și de Vries, 
având proprietatea de a supraviețui coliziunii reciproce în punctele 
de trecere, în ciuda caracterului non-liniar al unei ecuații de 
evoluție." Cu alte cuvinte, de valul care explică de ce nu este 
permanență și continuitate în Univers. Destul de curios, a fost 
descoperită prima cale de întoarcere în august 1834 de către Russell, 
un fizician englez, în timp ce observa o barcă trasă de către o 
pereche de cai în josul unui current de apă: "Barca s’a oprit brusc, 
dar nu atât datorită masei de apă pe care barca o pusese în mișcare 
... " 
59 Emmanuel Kant , Imperativul categorial, Critica Raţiunii Pure. 
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Cu toate acestea și fără o influenţă gratuită, 
Care sugerează placid că un suflet găsit 

atractiv, 
Și evident în nevoie de atenție, nu ar trebui să 

fie - 
Având toate posibilităţile - lăsat 

nesupravegheat: 
Cu Lesley, cu care cele mai multe fete au fost 

văzute din întâmplare la petreceri, 
Ceea ce’nseamnă că a tocit ringul de dans 

ţinând-o susţinut. 
Și că, de fapt, este ceea ce şi Lud ar fi trebuit 

să facă 
Cu precizie de zen - ca unul care n’ar avea 

nimic de câștigat 
Și nici de pierdut; pentru că dacă nu, mai 

mult ca sigur, 
O tot avea în minte când îşi făcea mutarea. 
Tânărul nostru Casanova plănuieşte un 

proxenetism pentru prieteni, 
Pentru a avea ocupaţie după pensionarea 

anticipată; 
Ideea îl domină, stimulat de moment: 
O modalitate de a nu pierde rutina dobândită 
În atragerea și chinuirea unor specimene 

curioase; 
O investiție etic umană a resurselor; 
Un nou fel de militantism spiritual, 
Ca un real Mântuitor politic care ar fi ordonat 
Undeva de-a lungul versetelor cu "Urmați-

mă 
Și vă voi face pescari de femei."60 
În timp ce el și Lesley dansează departe, 
Lud va prelucra întreaga deontologie; 
A doua zi a fost să fie doar o altă zi 
În care el o va transforma pe Charly; 
Și aproape de seară, pe treptele din fața uşii 

ei, 
N’a schimbat cu ea nici măcar un sărut. 
Sinceritatea – caracterizare fermă a felului 

nostru de-a fi 
Cu greu poate fi o chestiune de îndoială; 
Dar nu putem da vina într-adevăr pe Charly 
Întrebându-ne ce planuri are Lud în legătură 

cu ea: 
Un comerciant de formaţie, 
Suspicios oricărui tip de donație, 

                                                 
60 cf. Matei 4:19. 

Mai ales când aceasta constă într’o tânără fată 
Fierbinte ca plutoniul, dar poate la fel de 

dubioasă. 
Deci el, apreciind ce șanse are cu ea, 
Îl lasă pe prietenul său, Lud să se bucure de-

al său droit du seigneur61 
Și de a gestiona propriul său portofoliu de 

viitor. 
Că Lud îşi poate schimba deciziile 
De a nu mai obţine avantaje amoroase 
Și, copleșit de compasiune 
Pentru jertfa lui a respins, 
oferta pentru Lesley, apetisantă curmală 

japoneză 
Nu’nseamnă în nici un fel că a cedat 
Trezind vechi veleități și așteptări: 
De-acum, s’ar putea iubi, da, dar în tot acest 

timp 
Nimic n’așteaptă în schimb; va avea răbdare 
Perseverenţă de dăruire altruistă, un stil 
Aproape imperceptibil, extrem de neobișnuit, 
O împlinire paradoxală de a reflexiilor sale 
De vârstă62. Că a venit timpul să fie mai puțin  

absurdă 
A fost o chestiune de aritmetică simplă, 
Într-adevăr, deși de o lăuntrică frumusețe  
Ca pentru a rezolva o întreagă varietate de 

enigme. 
Pentru spirit : 
1/7 = 0 . 1 4 2 8 5 7 
2/7 = 0 . 2 8 5 7 1 4 
3/7 = 0 . 4 2 8 5 7 1 
4/7 = 0 . 5 7 1 4 2 8 
5/7 = 0 . 7 1 4 2 8 5 
6/7 = 0 . 8 5 7 1 4 2 
- O serie de asemenea expansiuni infinite 
(Cunoscute sub numele de Simfonia 

Numerelor a lui Sukumar63 
După avatarul blând pe care l-a compus) 
Ce descompune vălul celei de-a șaptea cifre 
Doar cât să arate de cât este nevoie pentru a  

descoperi minunile sale. 
De fapt, Lesley a devenit cea de-a șaptea 

iubită a lui Lud 

                                                 
61 Fr. dreptul (și datoria) unui senior feudal de a avea relații sexuale 
cu soția unui vasal în noaptea nunţii sale. 
62 cf. Alasdair MacIntyre, Against the Self-Images of the 

Age (1978).  
63 un divertisment al fizicianului Sukumar, Wadham College, 
Oxford. 
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Și, că aceste cifre se dovedesc jucăuşe, 
Armonia va fi inerentă într-o inimă ce cu-

adevărat 
Devine împărțită în șapte părți. 
Cu ea, Lud ajunse în cel de-al șaptelea cer; 
Dragostea lor s’a desăvârșit, dacă dragoste a 

fost. 
Dar, după doar câteva luni în care el 
A copleșit-o cu toate atențiile din lume, 
Lesley a’nceput să simtă dorinţa  
De a’şi împlini propria’i vocație lascivă. 
Lud, de asemeni, a simțit intensitate 

prabuşindu-se, 
Cu un sentiment tot mai puternic de 

inutilitate și  plictiseală - 
Nu ca aceea ce-o avusese Dumnezeu în cea 

de-a șaptea zi a creației64. 
După ce s-a despărţit de ea cu respectul 

cuvenit, 
Ea susţinîndu-şi premoniţiile vizionare 
Și relevând descoperirea că ea fusese 
O persoană specială ca gen și ca minte 
În chestiuni de preferințe sexuale. 
Apoi a devenit o adevărată forță galantă, 
Apărătoare a celor oprimate și o teroare în 

instanțe; 
Iar Lud, n’a putut fi decât mândru în cele din 

urmă, 
Că a fost iubitul ei, şi că rămăsese prietenul ei. 
 

 
Dan Cumpătă, Emerging from Battle  

 

 
                                                 
64 Friedrich Nietzsche, The Wanderer and his Shadow, 56 (“Numai 
animalele cele mai vioaie și active pot simți plictiseala. O temă 
pentru un mare poet ar fi plictiseala lui Dumnezeu în ziua a șaptea a 
creației.”).  

 

Cântul XI 
 
 

Lăsat în pace din nou la propriile vicii și 
preocupări 

(Și uscat de faptul că dragostea modernă 
Zâmbește doar asupra celor specializaţi s’o 

practice), 
Lud decise să rămână pe val în cazul în care 

cineva 
i-ar solicita serviciile în particular. 
Prin derogare promoţională a plecat să 

hoinărească, 
A petrecut ani buni în lung şi’n lat, 
Alunecând după perdelele uriaşei metropole  
Pentru a’ndepărta mătăsuri de pe coapse sau 

labiilor un sărut să dea. 
Dar cu toată transpirația şi gâfâiala sa, 
Analizând atent a refuzat atât de mult să mai  

promită. 
La fel cum misoginism este o socială maladie, 
Philogenia ar putea să fie formă de terapie, 
Ale cărei succese și eșecuri 
Pot fi măsurată în mod concret, 
În maniera științelor medicale; 
Originea "patologiilor", de care preocupat ar 

putea să fie 
Nu se regăsesc femei ce-ar deveni obiect de 

empatie 
Dar întotdeauna în relația acesteia din urmă 

cu un mit, 
Unitatea funcțională de bază a societății 

umane65; 
Mitul e cel care întotdeauna alege omul, în 

cele din urmă, 
Şi nu invers. (Aici din nou, începem să vedem 
Cum putem simţi durere in trupul altei 

persoane66 
Și dureri de cap, ascunsă în spatele unui chip  

frumos). 
Forțat, astfel, să procedeze pretenții mai 

subtile, 
Pentru-a încerca s’alunge o poveste destul de 

care îi era atât de foame, 

                                                 
65 cf. Northrop Frye, The Double Vision (1991). 
66 cf. Ludwig Wittgenstein, The Blue and the Brown Books(1935).  
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Lud s’a retras de pe această scenă, mitul 
sfârșindu-se   aproape. 

O paradigmă veche de un secol a câștigat 
apoi atenţia noastră: 

N’a fost nicicând în emisfera vestică un 
concert  

Ca atunci când o fată întreprindea o misiune  
iacobină.67 

Jeanne Marie a venit pe urmele lui Daisy 
Miller 

Ca pe o rază verde a unui apus de soare 
De la le beau pays sans merci68 la patria-

mamă 
A serii; și Lud, care a recunoscut o doamnă, 

atunci când a zărit una, 
A fost acolo să’ntâmpine cu o cuvenită 

ambasadă. 
Jeannie era unică în felul ei 
Şi atributele-i păreau aproape a parodia 
Tipul de eroină din acea clasică poveste: 
Având toate accesoriile unui "mamifer de 

lux"69 - 
Patină de cultură umanistă, corpul depăşind 
Orice atracţie, farmec, abilităţi - 
Și nici măcar nu era fiica unui milionar! 
Influențe comune păreau să nu fi fost o 

prindere 
În laţ, aparent cvasi necunoscute 
Tradiționalei forme ale unei intangibile 

sclavii, 
Pentru orice ar afecta - presiuni familiale, 
Sau orice altă personalitate ar avea.70 
Dar avea în minte un mult mai periculos 

ceva... 
Am numi-o în realitate cacialma, la 

petrecerea timpului ei liber... 
Și vopsea - într-o formă de poesie narativă71 - 
Imagini probatorii ale vieții ei trecute. 
Încă de pe când Michelangelo L-a pus 

                                                 
67 Ceea ce este foarte puțin apreciat de majoritatea creștinilor de 
astăzi este că există cel puțin două școli ale creștinismului 
decurgând din Noul Testament. Pentru simplitate, voi numi acestea 
doctrina iacobină, condusă de Iacob (James în textul original), fratele 
lui Isus și a doctrinei pauline a cărei exponent a fost Paul care i-a 
condos faima din drumul Damascului în spaţiul mediteranean (NR) 
68 Fr. “frumos tărâm fără mulţumire”, cf. John Keats, La Belle Dame 

Sans Merci şi The Eve of St. Agnes, 291-292.  
69 cf. Antonio Gramsci, “Americanism and Fordism”, în The Prison 
Notebooks (1936)  
70 cf. Ezra Pound în Henry James.  
71 cf. Simonides of Ceos/art/Painting is/silent poetry,/Poetry/ 
painting’s talk  

Pe Dumnezeu la vârful degetelui omenesc72,  
orgoliul de acest tip 

A fost resursa spirituală a unei capse 
A îndrăgostiţilor, filosofilor și artiștilor, 
A tuturor celor, care sunt în viața lor de zi cu zi 
O conștiinţă creativă. 
Cealaltă condiție a unei astfel de inclinaţii, 

desigur, 
Este constanta aplicare și răbdarea leviathan 
Care se presupun a fi calităţi pe care Jeanne 

Marie 
Le posedă, dar nu într’o atât de mare măsură 
Cât i s’ar cere: mânza avea un astfel de 

temperament 
Şi Lud și a trebuit să fie un buster73  
Pentru a rupe patul cu ea. 
Nu a trecut mult timp pentru ca cele două 
Asupra cărora depusese un tour de force șapte 

ani 
Să treacă Oceanul Atlantic și să ănceapă 

puternic 
Un recensământ al sensibilităţii occidentale. 
Odată, în timp ce trec ocazional pe lângă 

Gura 
Adevărului strâns îmbrăţişaţi, 
Soarele aruncând umbra lor pe pământ 
În așa fel încât ei să pară ca unul  
Fiară desprinsă din Spiritus Mundi, cu coama 
Și trupul de leu, dar profilul de om, 
Desprinzând lent coapsele74 cu urme de 

candidoză 
La ochi și gură pentru Adevăr și Judecată. 
Dacă ar fi văzut - nu ştiu - o drăguță 
Sau o mândră75 , ar fi fost mai bine în aceste 

decenii 
Să menţină o mentalitate hegemonică; 
Dar mizeriile vestului erau mizerii 
Pentru ei, împiedecându-le accesul într’o  

odihnitoare poiană. 
Tulpina Adevărului și Judecăţii a dovedit 
Că impulsurile76 au crescut insuportabil 
În cele din urmă: probleme etice și de eticheta 

                                                 
72 cf. Michelangelo, Creaşia omului, Capela Sistină, Vatican.  
73 În ceea ce privește bandele  Californiei latine (Sureno sau 
California de Sud) va numi un  membru al unei bande din California 
de Nord sau Norteno - buster. (NR) 
74 cf. Yeats, The Second Coming; “Spiritus Mundi”: the “Great 
Memory". 
75 Charles Schultz, Peanuts.  
76 cf. John Locke, An Essay Concerning Human 

Understanding (1690).  
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Au invadat dormitorul,  baia și bucătăria; 
Concepții diametral opuse ale feminității 
De paternitate ori maternitate 
Și de bărbăție, au înlocuit valori în cotidian 
Bătându’şi joc de toate încercările 
De dialog și cerere de argumente. 
Fie că a fost Bestia, în cele din urmă, care a 

rupt 
Totul în două, sau cei care au rupt în patru, 
Este implicit imposibil să știu. Cu siguranţă, 
Lud s’a simțit obligat să afecteze un radical 
Experiment de auto-lobotomie a gândului; 
În timp ce Jeanne Marie a plecat către est, să 

caute 
Sunya77 de unde toate lucrurile încep 

primăvara - 
Rezultatul fiind că el a devenit un liberal, 
Ea un maestru al supleţei 
Deci, în special pentru tehnica lacului uscat78 

. . 

 
Dan Cumpătă, A Sign from God 

 
 

Cântul XII 
 
 

Toți cei care au văzut Gorgona știu 

Valoarea simplelor plăceri - sunt 
O promisiune de a proteja cauza Duhului 

Sfânt 

                                                 
77 Sanscrita interpretare a punctului zero, neant, vid (NR) 
78 O supleţe apreciată la statuia lui Subodai (Subhuti în sanscrită), 
unul dintre cei Zece Mari Discipoli ai lui Buddha care a penetrate în 
conştiinţa lui ku (japanezul pentru sunya); Templul din Kofukuji, 
Japan. 

De explicații ideologice; pentru a 
Susține primatul individului 
În faţa şi - când este nevoie - împotriva 

socialului: 
Durerea celor ce văd Gorgona 
Este mai mare decât cea a întregii lumi. 
În urma experimentului său de auto-

lobotomie  
A gândului - care nu a fost totuşi un 

experiment 
Faptic, desigur, dar, în principiu, 
O investigație gramaticală79 - Lud 
A avut o atitudine destul de donquijotească 
Să păstreze tăcerea, în loc să vorbească 
Pentru o mai mare pace a minţii pentru noi 

toți. 
Eu nu’mi amintesc un singur precedent 
În întregul Corpus Rerum Hominum80 - 
Micul volum colegii îngerul meu și eu 
Am compilat peste vârste - tipul 
Relaţiei avute cu Jan, în punctul culminant 
Chiar dac’a fost scurtă, dar intensă . 
Nu înainte de a fi înțeles cât de greu atârnă 
Anularea idilei dintre doi iubiți, 
Și totuși, faptele ce pot să sugereze că 
Literal orice e deja scris în stele! 
Ea a demonstrat, cu condiția să tac 
Care fuseseră piedicile lui în mișcare - 
La care ea a replicat destul de imuabil un 

"Adio" 
Era clar că provocaseră o neplăcută 

întâmplare. 
În cameră, femeile lui Prufrock vin și se duc 
Și vorbesc de Michelangelo81 
Ce este important, nu ce se spune despre el; 
În cazul lui Jan, în schimb, ceea ce l-a iritat pe 

Lud 
Au fost, nu doar modul, dar și tonul 
Cu care ea a adus în discuţie Teoria Cuantică 
În salon: lumina si veselia erau în obiceiul ei, 
Iar pe el, acestea, pe dată,  l-au obosit, 
Ca și în cazul structurii microscopice a 

Universului 
Ce devenise un volan pentru status quo. 
Un cuvânt de explicație ar putea fi aici în 

ordine. 

                                                 
79 f. Ludwig Wittgenstein,Philosophical Remarks, I, 3 
80 Lat. “Evenimente Umane Colectate”.  
81 cf.t .s.  Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock.  
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Fizicienii aproape au localizat-o în laborator 
Și unii chiar a pus degetul pe ea pe hârtie: 
N’a fost nici un punct în încercarea de a afla 

întregul adevăr 
Despre Univers, atunci când în parte  
L-au scris - a fost, desigur, unul dorit la fel de 

bine 
Pentru a ști structura în sine. 
Servitorii cuiva ar trebui într’o zi  
Să trăiască viaţa pentru el82, dar, până atunci,  

cuantic 
Discontinuitatea imploră acceptarea 

centrismului 
Uman - care, așa cum a spus odată von  

Weizsäcker83, 
Vine după Natură, dar înainte de Științele 

Naturale. 
Acum, când se vorbește de cuante, despre tot 

felul 
De lucruri cărora – în spaţiu şi timp, în 

mişcare -  
Ca dimensiune, sunt aşa de mici cât pot ele fi:  

raportul 
Dntre limitele pe care le reprezintă 

Cunoaşterea 
Și viaşa obişnuită a unui Homo sapiens de pe 

Pământ 
Apare exagerat cu toate efectele sale. 
Dar oricum ele există! Același sens comun 
Care a stat la baza primului legi fizice 
Și va dura până la ultima descriere 
Despre care se poate vorbi. Deci, nu a fost, 

fără a fi 
Nici vorbele censorului nostru Cato84 
Contraindicate unor astfel de ipoteze 
Cum Jan – bârnă în ochii lui! – le-a făcut 
În opinia sa, ea a atins un punct 
În care vedea toate ființele umane la fel  
Într-un stil care părea mai degrabă 

determinat 
De egocentrismul ei sexual întronsec speciei 

noastre. 
Ceea ce nu putea ea percepe de fapt,  

                                                 
82 cf. Philippe-Auguste Mathias, conte de Villiers de l’Isle-
Adam, Axel (1890) aşa cum apare în Edmund Wilson, Axel’s 

Castle(1931) (“A trăi? Servitorii noştri o vor face pentru noi.”).  
83 Carl Friedrich von Weizsäcker, citat de Werner Heisenberg 
în Physics and Philosophy(1958).  
84 Marcus Portius Cato, cunoscut ca “Censor”, politician al 
Imperiului Roman.  

Era tot iadul niciodată separat  
În zone distincte, pentru că Jan 
Mai era încă un copil în imaginație , 
În timp ce pentru Lud jocurile vieţii 

încetaseră - 
Ceteris paribus85- de fapt  valoarau cât o 

lumânare. 
Ea a conceput apoi, de fapt, un urmaș 

încântător 
Cu cel mai eligibil trântor din stup, 
În timp ce Lud calm însuși s-a retras pentru a fi 
Mai puţin procreativ decât un preot. 
 
 

 
 

Cântul XIII 
 
 
De majoritatea bărbaţilor știm și, printre ei se 

află şi Lud, 
Îi înțelegem: ori de câte ori li se oferă ocazia 

de-a face sex  
Ei vor86. Toate discuţiile de alegere în astfel 

de chestiuni 
Sunt nule: e fidel căsătorit sau recidivist 

burlac, 
Fiecare bărbat aflat chiar şi în doliu ar zice: 
"Ich kann nicht anders!"87 O durere 

mistuitoare. obscenă 
Se resimte în momentul când săgețile lui 

Cupidon zgârâie; 
Aproape întotdeauna durează cel mult câteva 

zile 
Și lasă o cicatrice plăcută în memorie. 
Suliţe cu traiectorii fatale 
Scufundate în piele, ajung la centrul 

homeostatic 
Al dragostei. "A fost la prima vedere?" 

aceasta-i întrebarea 
Se’ntreabă îndrăgostiţii înșiși și unul pe altul, 

                                                 
85 Lat. “alte lucruri fiind asemenea”.  
86 cf. Thucidides, Istoria Războiului Peloponez 5.105.2 (“De bărbaţi 
şi de zei ştim şi’i înţelegem că ori de câte ori au ocayia, ei vor": 
răspunsul  ambasadorilor atenieni către oligarhii din Melos, care au 
refuzat să accepte sclavia.)  
87 Ger. "Eu nu pot face altfel!"; exclamă Martin Luther pentru a 
explica ruptura cu Biserica Catolică. 
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Mirându-se cum de li s’a’ntâmplat tocmai lor 
Să cadă într-o asemenea stare, oriunde şi 

oricând. 
Deși aproape îndepărtat de un astfel de har 
Şi după multe apeluri pe care le-a primit, 
Lud mai avea încă un ultim glonț pe ţeavă 
Pentru a’l folosi sau să’l păstreze la nevoie. 
 
Eutychia era cea quid 88 împiedicată dintru 

început: 
S-ar putea spune că ea îl susținea 
În găsirea celei din urmă clipe de putere. 
Graecia capta89 din nou, de data aceasta prin  

intermediul modest 
Al unei persoane feminine de o aetas rasa90, 
Pentru care conduita a fost ( și încă este ) 
Satisfacerea nevoilor primare:  
Cum ar fi hrană, adăpost, sănătate, sex, 
Proprietate și libertate de circulație, dar nu în 

exces 
Dar dotată în mod corespunzător cu 

dimensiunea lor spirituală91; 
Religie, politică, hype92 și retenție anală 
Ea și Lud evitându-se, deoarece i-ar implica 

prea mult. 
 
Și astfel încât să se respecte, ca două animale 
Au temps de grande sécheresse sur la Terre93; 
Între timp Roma, neînfricată, îşi ține în priză 

fanfara, 
Mândră să urmeze chemarea sa eternă: 
Astăzi, rata natalității este îngrozitoare94; 
Mâine, numărul morților va creşte95; 
Nici un minut mai devreme, clonele 
Vor salva rasa de la dispariţie. 
 

                                                 
88 Lat. "Aceasta",era cea "dată". 
89 formă prescurtată folosită de Horaţiu: “Graecia capta ferum 

victorem cepit et artes intulit agresti Latio”, Lat. "Cucerirea Greciei 
subjugată mândrei învingătoare [Roma] și a introdus artele în 
agrariana Lazio [regiune din Italia unde Roma este situată]." 
90 Lat. “generaţie primordială”.  
91 cf.Northrop Frye, Op. cit.  
92 Un moft. O strategie de marketing inteligent prin care un produs 
este promovat ca ceva pe care toată lumea trebuie să’l aibă, până la 
inducerea nevoii generalizate de a fi consumat.(urban dictionary - 
NR) 
93 Fr. “în timpul marii secete de pe Pământ.” cf. Saint-John 
Perse, Amitié du Prince.  
94   rata natalității în Italia este cea mai mică din lume (circa 1,2 copii / cuplu); în acest caz, italienii vor 

dispărea aproape complet în câteva sute de ani. Cele mai multe alte țări occidentale sunt pradă aceleași 

tendințe.  
95 procentul vârstei înaintate, pe de altă parte, este în creștere rapidă. 

Partenogeneza ar putea reduce fricţiunile 
Dintre cele două sexe, să elimine tot ce este 

originar 
În păcat, excluzând incestul, ridicând 

virginitatea 
La vocația pe care ne-am putea-o dori pentru 

copii; 
Dacă figura este cea mai bună imagine a 

spiritului96, atunci 
Aceasta va fi în continuare peria Vieţii care 

va exalta contururile; 
În plus, este oul care are toate mitocondriile97 
Și la Mamma98 va fi mereu la Mamma. 
 

 
Dan Cumpătă, Silent Wreck

                                                 
96 Varianta lui Wittgenstein la textul latin original: “Figura este 
oglinda spiritului”,Philosophical Investigations, part 2, sect. 4.  
97 mitocondriile, care sunt situate în citoplasmă și sunt, prin urmare, 
o parte a ovulului denucleat care este folosit ca un "recipient" pentru 
nucleul unei celule somatice în procesul de clonare, conțin mai puțin 
de 50 de gene / celulă în timp ce nucleele normale conțin mai mult 
de 50.000; dar contribuția materialullui genetic la constituirea de 
ansamblu a organismelor este destul de considerabilă. În cazul unei 
clone autogame feminine, se va duplica un produs fiziologic 
asemănător. 
98 It. "Mama" 
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Aldo ROSSELLI 
 
 
 

 

 

Plăcintele cu foi 
 

            
                       „Inima mea, pasăre a deşertului, şi-a 

găsit cerul în ochii tăi. 
                       Ei sunt leagănul zorilor, împărăţia 

stelelor…  
                       În fundul lor se pierd cântecele mele… 
                       Lasă-mă să mă avânt, în acest cer, în 

Imensitatea lui singuratecă!… 
                       O, lasă-mă să-i despic norii, să-mi 

desfăşor aripile  în solara lor lumină”. 
 

Rabindranath TAGORE 
 

oco, nu dispera; eşti frumoasă şi pe deasupra 
mereu tu eşti Coco: nu poţi să nu iubeşti. Vei 
vedea, trebuie să vină, a întârziat doar un sfert de 

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

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

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

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

de minute, înţelegi?” 
 

 
 
„Douăzeci de minute de întârziere? Cine? Sunt două 

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

„Tu eşti singura care mă înţelegi, Sybil, comoară, 
Mark este omul vieţii mele, îl cunosc deja de două zile şi 
spune că sunt frumoasă şi ştie să vorbească şi să mângâie 
şi e foarte atractiv, un tip foarte masculin, sunt sigură că 
mă iubeşte şi sunt atât de fericită că începând de 
alaltăieri am început o nouă cură de slăbire formidabilă, 
de această dată când mă vei vedea nici măcar nu mai mă 
vei recunoaşte – oh Sybil, nu este minunat?” 

„Cine este acest Mark? Îl cunosc?” 

C 

 

80 de ani de la naşterea scriitorului 
____________________________________________________ 
 
Aldo Rosselli (1934-2013), bine cunoscutul scriitor italian s'a născut în 
Florenţa. Fiul lui Nello Rosselli (celebrul istoric şi militant antifascist, 
care a fost asasinat, împreună cu fratele său Carlo, prin ordinul lui 
Mussolini), a locuit, de asemenea, în Elveţia, Anglia, şi Statele Unite ale 
Americii. În 1956, împreună cu Roberto Lerici, el a co-fondat şi a 
devenit redactor şef al editurii Lerici. Specialist remarcabil în literatura 
americană a colaborat la multe ziare italiene şi a realizat programe 
culturale de televiziune.  Primul său roman „Il megalomane“ 
("megalomanul") a apărut la editura Vallecchi în 1971. A urmat o lungă 
serie de romane şi nuvele, printre care „Episodi di Urbana guerriglia“ 
("Episoade de război de gherilă urbană", Marsilio, 1972), Il naufragio 
dell'Andrea Doria ("naufragiul Andrea Doria", Bompiani, 1987), Prove 
tecniche di follia ("teste de exploatare pentru Insanity", Empirìa, 2000). 
În 1971 şi 1984, el a fost nominalizat  pentru prestigiosul Premio Strega. 
Nail Chiodo, vechiul prieten al lui Rosselli l-a publicat în Revista 
literară publicându-i între 1999-2000, "Inchiostri". Cei doi au colaborat 
îndeaproape la scenarii de film de lung metraj. Jonathan Galassi  a 
definit nuvelele sale "ascuţite, perceptive, şi mişcătoare". Chiodo îi 
place să'l  ia în considerare pe Rosselli, în general, ca "răspunsul 
Europei, şi din Italia, în special, la Henry James", fiind propriul său 
nemesis. Pentru a pătrunde adâncimi de suferinţă şi rezistenţă, 
descrierile sale acoperă plaja oricărei categorii de cititori.  
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„Nu, dar îl vei cunoaşte, toţi îl vor cunoaşte, mă 
priveşte cu ochi mari căprui blânzi şi-mi spune Coco eşti 
frumoasă…în fine, înţelegi?… 

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

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

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

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

Ce beţi? – Apoi îl privea din nou şi îşi punea mâna 
pe piciorul lui. 

-Cât de musculos sunteţi, chiar şi soţul meu… faceţi 
sport: baschet. Am ghicit? 

-Şi eu interveneam: - Dar mamă, eu şi Bob trebuie să 
ieşim, ţi-am zis de mii de ori că în America nu se pun 
întrebări, te rog să nu mă aştepţi trează. 

-Şi Bob, sau Allan, sau Dick mă priveau perplecşi; la 
sfârşitul seratei dacă fuseseră reţinuţi şi nu prea 
răutăcioşi le spunea că tata nu a fost niciodată diplomat, 
că a făcut negoţ alimentar la Kiev înainte de a emigra, că 
mama se ruşina pentru că trebuia să vândă salam, 
rămânea cât mai mult posibil în camera din spatele 
prăvăliei să viseze, era foarte frumoasă – se crede şi 
acum, nu? – şi dacă Bob, sau Allan, sau Dick vroiau să 
mă convingă să stau pe scaunul din spate al maşinii 
trebuia să spun da, că era trist ca o doamnă aşa de 
frumoasă şi rafinată ca mama mea să fi avut o viaţă atât 

de grea, fără să mai spună că era o bătrână un pic 
ameţită care le atingea piciorul… să mă fac că văd că ei 
gândesc, şi doar atunci pe scaunul maşinii mă lăsam un 
pic purtată prefăcându-mă că nu-mi dau seama de acele 
degete care se apropiau, se apropiau, se apropiau. 

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

Dar poate doar a făcut-o o dată şi (nu vreau să cred) 
s-a răzgândit; pentru el Coco este grasă pentru că nu mă 
iubeşte şi pentru că nu ştie să mă vadă cum sunt ca fiinţă 
înăuntru: slabă, chiar slăbuţă şi un pic exaltată; atunci 
este un cretin ca toţi ceilalţi; sper să i se fi întâmplat ceva 
(un accident), am speranţe, vreau să cred că a murit ucis. 

7770365: 
„Alo Beth trebuie să te întreb ceva, răspunde-mi 

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

„Ce întrebare? Dar de ce eşti atât de agitată Coco?” 
„Mai ai şi alte întrebări? Dar, dacă mă găseşti grasă, 

nu?” 
„Am vorbit de milioane de ori despre asta ştii foarte 

bine punctul meu de vedere…” 
„Nu mă interesează punctele de vedere, vreau doar 

să ştiu adevărul adevărat…” 
„La telefon? Coco mărturiseşte că te-ai îndrăgostit, 

chiar dacă de data asta nu ştiu de cine, şi că ai nevoie să-
ţi spun că eşti slabă şi frumoasă: ca de fiecare dată”. 

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

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

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

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

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

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

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

411: 
„Domnişoară, îmi daţi numărul Comandamentului 

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

linia”. 
Cred că am adormit. Sună telefonul. Dumnezeule, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mândră ies din casă la orele 3 noaptea pe strada 
pustie şi în câteva secunde ajung la Patiseria Franceză 
din colţ, pâlnie veche a tentaţiilor mele; iau o cărămidă şi 
o arunc în vitrină. Încalec ramele şi pătrund traversând 
marea gaură, cu o forţă neaşteptată mă târăsc plângând 
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de-a lungul rândurilor bine ordonate cu sute de plăcinte. 
Genunchii şi pieptul s-au înfundat în prăjitura cu cremă, 
se afundă în plăcintele cu foi, se afundă disperat în 
bezea; dar continui. Sfărâm bariera dulciurilor (nouă 
dolari şi nouăzeci şi nouă de cenţi) cu şapte straturi şi 
ajung în faţa unui enorm cuptor din a cărui căldură 
potrivită ies în fiecare dimineaţă nenumăratele delicii. 
Deschid uşa grea (după ce am aprins flacăra) şi în 
întunericul rumen îmi bag capul repede urmat de 
întregul corp. Ghemuită în poziţie fetală aştept liniştită 
să mă transform într-o enormă şi indigerabilă plăcintă cu 

foi. Câteva clipe visez ieşirea sufletului meu moale, 
sentimentul îndesat al vinovăţiei care va perfora 
duodenul lumii. 

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

„Lăsaţi-mă, vă spun, lăsaţi-mă să mor…” 
Mi-au spus – Cine-i grăsana asta nebună? – şi acum 

mă aflu în duba care goneşte cu viteză către 
comandamentul poliţiei. Cred că îmi vor da trei zile de 
arest şi o amendă. 

(din arhiva revistei Contact international, 1991) 

 

 

Distanţă  
 

a a plecat la culcare pentru câteva minute acum, 
fără a’mi spune nimic. Când m-am afundat din 
nou în  fotoliu,  dormea deja dusă în tăcere 
departe. Mary ştie cum să administreze tăcerea 

într'o manieră surprinzătoare: ea poate fi furioasă, ea 
poate fi contemplativă, dar pare a modela liniştea ca şi 
cum ar fi lut.  

Am rămas eu singur în faţa televizorului cu sunetul 
oprit. Luca a mers la culcare deja de o oră în urmă; la 
vârsta de cinci ani, întotdeauna este o prelungită luptă 
pentru a'l determina să accepte ideea de somn. Luminile 
proiectate de pe ecran dansează tainic pe pereţi. Am 
zburat timp de opt ore ca să'l văd pe Luca, şi el m'a 
răsplătit prin a mă lua de mână şi prin a mă iniţia în 
jocurile sale preferate. El repetă mereu: "Tu eşti tatăl 
meu," şi am auzit o oarecare îndoială în glas încearcând 
să mă cucerească prin repetiţie.  

Nu este încă ceva foarte definit în relaţia dintre 
mine şi fosta mea soţie. suferinţa care a avut loc în 
momentul separării noastre este încă la dospit, ca un 
organism în creştere, un secret care se arată fără nici o 
ruşine şi că care demonstrează că nimic nu reuşeşte să se 
potoleascîă. În ciuda unui "ar trebui să uităm," Mary, 
deşi consimţind cu un semn sugerat prin mişcarea 
capului, pare, în loc să se apuce de o altă treabă că se lasă 
absorbită de sentimente contrastante în care o rană 
infectată aruncă un ţipăt josnic de durere. Gura - cu 
buzele umflate – nu poate ascunde un gust amar. Poate 
acelaşi, destul de ciudat, prin care şi-a exprimat, în 
anumite momente, insuccesele erotice. Înfăşat în tăcerea 
grea a casei în care somnul se distribuie ca un drog, îmi 
amintesc de senzualitatea lui Mary folosită pentru a se 
exprima când se afla într'o încurcătură insistând în 
refuzul ei ranchiunos. Ale ei "da" şi "nu" mergeau mână 
în mână cu aceleaşi expresii: faţa ei, maxilarele făcute ca 
o lanternă, îngheţate într'o pauză care părea fără sfârşit. 
Ochii ei, pe jumătate închişi aruncau o privire precaută, 
în acelaşi timp leneşă şi alarmantă, răspândind în jurul 
ideilor o satisfacţie ascunsă. "Tu nu mă iubeşti," repeta, 

aproape cu acelaşi accent cu care Luca repeta azi litaniile 
lui pentru mine.  

Aşezat pe canapea, pe măsuţa din faţa mea aflându-
se sticla de whisky a cărei gheaţă aproape se topise, am 
auzit o tăcere, cu totul deosebită de cea care, din când în 
când, târziu în noapte, se extinde asupra Romei. Aici, în 
S. este mai profundă, fără speranţă aş spune, plină de un 
murmur ursuz interior. Şi, cine ştie, casc non-existenţial 
în ceea ce, într'un mecanic mod, se referă la o "Americă 
provincială." Locul unde Mary, în schimb, îşi recapătă 
rulmenţii, vorbeşte, râde, se mişcă, la fel ca şi cum 
singura lume care există n'a fost niciuna alta decât 
această provincie, cu evoluţiile unei vieţi repetitive, şi, 
probabil, de asemenea, pare mereu veselă în acceptarea 
banalităţilor de zi cu zi.  

Este clar: eu ar trebui să fiu protectorul lui Mary şi 
al copilului. Dă-le ceea ce au nevoie, locul de muncă opt 
ore pe zi, să aduc acasă un salariu, să fie cineva care este 
întâmpinat pe verandă de către familia lui la întoarcerea 
sa seara. În schimb eu sunt absent, cine sunt şi ce fac nu 
se cunoaşte. Desigur, ei ştiu că scriu cărţi (pentru Luca 
sunt cineva care "inventează poveşti") dar despre cărţi, 
tóate, absolut toate, nu sunt reale, ele sunt realizate din 
cuvinte, şi ale mele în plus sunt vagi poveşti, cu 
personaje care sunt greu de recunoscut, care se 
deplasează printr' o lume fictivă.  

"Scrii doar despre lucruri amare," mă acuză Mary, 
"dacă citesc mai mult de o pagină simt un sentiment 
teribil de goliciune. Am o durere de cap: această 
insistenţă a ta pentru sex şi violenţă, face totul sinuos, 
cerebral". Desigur, eu nu pot să mă apăr, să'i spun cât de 
greu este să pun împreună cuvintele, propoziţiile, pentru 
a da sens lucrurilor care de multe ori scapă de toate 
definiţiile. De multe ori aş vrea să scriu despre lucruri 
complet diferite, lucruri care sunt mult mai pozitive, 
dacă nu cu totul optimiste. Dar ceea ce mă atrage, mă 
domină, este inevitabil obscur, alunecos ca un şarpe de 
apă într-un iaz.  

E 
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Mă trezesc pentru a opri televizorul. În penumbră 
mă uit la mobilier, fotolii, canapea, care dintr-o dată par 
să fi devenit antropomorfe. Cu o alarmată privire 
înregistrez cum înaintează tóate spre centrul camerei, o 
din ce în ce mai mare mobilitate care îmi vorbeşte de 
împuţinarea duratei de viaţă pentr Mary şi Luca, a 
fiinţelor fără apărare. În singurătatea pe care o simt în 
această cameră, care se transformă în mod neaşteptat, am 
sentimentul că, de asemenea, percepţia existenţei mele se 
micşorează, pierde toate conotaţiile; că, dacă aş trăi, ca o 
amintire, aceasta ar fi acum într'o altă dimensiune, 
amestecând o confuzie surdă şi vitală, în care, pentru a 
putea merge mai departe, ar trebui să cer ajutor. Dar 
pentru cine? Fereastra mare, care dă spre grădină expune 
invizibilitatea de rău augur mai ales acum pe timp de 
noapte. Poate că unele frunze sunt frământate, dar ochiul 
percepe doar un tremur nesigur, o deplasare interioară a 
întunericului. Fără a fi în stare să mă opresc m-am trezit 
mormăind: "Dumnezeul meu". Dar este cu siguranţă o 
alunecare a limbii, deoarece nici un dumnezeu un a 
locuit vreodată în gândurile mele, iar ideea existenţei 
sale pentru mine este mai mult la distanţă uriaşă decât 
un loc cu totul inaccesibil, care nici nu a fost marcat pe 
oricare hartă.  

Îmi aud numele pronunţat dinspre dormitor. Este 
Mary care mă cheamă, pe un ton care diferă de sunetul 
rigid pe care de obicei l-a angajat în ultimii ani. Eu mă 
ridic, încă perturbat de întâlnirea neaşteptată cu fiinţa 
supremă, simţind caracterul vag, dar poate, de 
asemenea, cu rea-credinţă, al încercării mele de 
"illuminare", fără un efort aparent, cu un amestec de 
emoţii suspendat în minute ca ţânţari în aer noaptea.  

"Vin, Mary, vin." Mă aflu la doar câţiva paşi de uşa 
dormitorului; este întredeschisă şi îmi permite să văd pe 
Mary culcată pe pat, ciudat de nemişcată, în aşteptare 
într-un mod care, de asemenea, pare întreţesut cu ceva 
imaterial, de nedefinit. "Intră, eu sunt incă trează. Am 
citit până acum". Avansez spre pat, mă aşez pe marginea 
saltelei. Mă simt atras să revăd o scenă, identică cu 
acesta, de un oarecare număr de ani în urmă. Am fost în 
vacanţă la mare, în sud, şi Mary a petrecut zilele pe un 
recif stâncos, cu scufundări în apele adânci şi 
transparente şi apoi uscându-se la soare. În schimb eu, 
cu un sentiment definit de separare, rămâneam pentru 
ore şi ore pe scaune sau pe un fotoliu de răchită în faţa 
micii case deasupra pădurii de pini. Am alternat 
îndelung sesiuni de lectură cu un pui de somn uşor 
întrerupt de vise neliniştite a căror semnificaţie, cu toate 
acestea, mi-a scăpat. Mary s-a întors de la mare bronzată 
şi fericită, ar fi făcut un duş, iar apoi, din dormitor m'ar fi 
chemat la ea. Dar eu, am refuzat să mă implic. Fericirea 
care existase între noi dispăruse între faldurile viselor 
mele chinuitoare. Când m'am alăturat în cele din urmă 
trupului ei, goi deasupra lenjerieia de pat, am simţit o 
triumfătoare manifestare care încheia, de la egal la egal, 
la ea cu ochii înceţoşaţi, de măsurare a interiorul său, la 

mine cu  o distanţă care trecea dincolo de cuvinte, 
organisme, tăceri.  

Acum, Mary zâmbeşte la mine, mă ia de mână. "M-
am gândit că am putea fi împreună, în această seară". 
Din ziua aceea de la mare, n'am avut niciodată cheful să 
mă apropii de ea. Multe lucruri s'au întâmplat, şi totul 
între noi a devenit o încurcătură inextricabilă. Mary mi'a 
cerut de mai multe ori, chiar şi la telefon, ce s'a 
întâmplat, mai exact. La care eu, copleşit de o nelinişte 
ciudată îi răspundeam: "Nimic, exact. Este mai mult ceva 
care a apărut câte un pic la un moment dat, fără un 
motiv". Dar ea n'a acceptat că lucrurile s'ar putea ivi fără 
un motiv, şi a continuat să mă interogheze. "Nu mă mai 
placi, nu'i aşa? Eu nu mai exist in imaginaţia ta. Aşa, 
dintr'o dată, brusc. Nu are nici un sens". Am lăsat-o să 
vorbească şi apoi, dacă am considerat că i s'a răcit gura 
de ajuns, am adăugat ceva din ceea ce spusesem deja. 
"Este o chestiune de distanţă. Distanţa este un bun 
început de detaşare. Este acolo, în totalitatea ei dintru 
început, şi nu ştii de ce". Şi ea, de cel puţin trei sau patru 
ori în aceşti ani, a început să plângă încetişor, cerându-
mi să dezmint într-un fel aparţia acestei distanţe. De 
fiecare dată, când trăgeam linie, apărea ceva care mă 
distrăgea, o persoană, un whisky care trebuia terminat, 
un joc pe tv.  

Mâna mea este încă în lui Mary, dar faţa ei 
nemişcată, odihnindu-se pe faţa de pernă din 
impodobită cu dantelă, relevă aceeaşi întrebare pe care 
am auzit-o atât de mulţi ani. Mă simt searbăd când 
vârful degetelor ei mângâie mecanic palma mea. Este o 
mişcare care cheamă înapoi amintirea altor mişcări, 
cuvinte turnate de emoţie, o respiraţie care devine tot 
mai accentuată. Dar nu este uşor să atribui toate acestea 
lui Mary; probabil că între apelurile telefonice, sau 
ieşirile de-a lungul timpului, ceva asemănător cu ceea ce 
se întâmplă între noi doi acum, m'au timorat în ceea ce 
priveşte golul permis să apară cu una sau două femei 
protejate de anonimatul unei relaţii care a durat doar 
câteva săptămâni sau zile. "N'au însemnat nimic pentru 
tine", îmi spune Mary, cu o voce joasă filtrată prin 
necesitatea de a spune lucruri care sunt recunoscute de 
mine, "că acum ceva diferit se întâmplă între noi?" După 
cum era previzibil, Mary a adormit, cu mâna încă într-a 
mea. Încă o dată am fost în măsură să inventariez 
obiectele şi mobilierul din dormitor. Picturi, gravuri, 
fotografii ale lui Luca, cu sau fără ea, ale părinţii ei, ale 
bătrânelor mătuşi. Şi, din nou, vechi imagini capturate la 
începutul secolului cu case vechi care, cu timpul, 
fuseseră vândute. Peste tot în faţa acestor faţade albe, 
procesiunea ulmilor. Aceşti copaci mari, care au 
împrumutat soliditatea lor scenelor din copilărie, sau la 
nuntă. Fără îndoială, Mary a văzut în ele ceea ce nu a fost 
o parte din viaţa sa, în care precaritatea şi "distanţa" 
avusese un loc dominant.  

Respiraţia ei este regulată, uşoară, similară cu cea a 
unui copil care a adormit vrăjit după ce-a plâns 
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îndelung. Este dificil, pentru mine, să ştiu ce fac în 
această cameră ciudată. Singurul lucru care îmi vine în 
minte, înconjurat de rafturi mici, lăcuite în alb deasupra 
cărora odihnesc graţios vaze chinezeşti albastre şi aurii, 
este că ar fi putut exista cu ele o comutare de identitate. 
Şi că, profitând de faţa mea fără păr, precum şi de 
ghemuirea mea într'un cadru aproape comic şi 
recunoscut, am percheziţionat involuntar dormitorul 
unei femei care, doar din cauza unor coincidenţe externe, 
este o reminiscenţă a fostei mele soţii. Şi, aşa cum am 
continuat să reflectez această situaţie jenantă, mă 
gândesc la faptul că somnul lui Mary, această 
scufundarea bruscă a ei sub pătură ca o protecţie a unei 
memorii surde şi indistincte, ar putea să mă elibereze de 
obligaţiile mele mai vechi. Şi, pentru câteva clipe, de 
fapt, cred, în timp ce privirea mea urmează şuviţa de păr 
negru care îi acoperă faţa, permiţând enigmei pentru a 
supravieţui, o pulsaţie slabă şi neîntreruptă de viaţă.  

Odată înapoiat în camera de zi, nu mai am somn. 
Rar m'am simţit atât de treaz, dar această stare uşor 
halucinantă, umplut cu un entuziasm fără obiect, îmi 
permite să înţeleg cu o mai mare claritate că eu sunt un 
oaspete, fără acreditările necesare. Prezenţa mea, proba-
bil a unui absent, este cauzată de amintirile inutile cu 
Mary; unei persistenţe a obişnuinţei, avansarea în spe-
ranţa unor clarificări; şi pentru Luca, de asemenea, 
pentru unele momente de anxietate, care îi întrerup 
joaca. "Nu pleci din nou, corect, tati?" Şi când apoi îi 
mângâi părul deschis la culoare, eu simt că el este 
nedumerit, că nu are îndrăzneala să ridice ochii să se uite 
la mine. Şi aceasta este, mai presus de toate, este perico-
lul acestei "Americi provinciale": sentimentalismul său, 
care nu tolerează nici o ezitare, sau vag. fiecare răspuns 
al meu, este clar, ar da naştere la o sută de alte întrebări. 

Poate că pot doar răspunde celor care pun întrebări 
atunci când aceştia dorm. Şi în prezenţa feţei lui Mary, 
pe care părul lung se revarsă, pot, de asemenea, să 
recunosc că "ceva altfel se întâmplă între noi". Este un 
răspuns care merge mână în mână cu respiraţia ei 
regulată, cu aparenţa'i de împlinire. Treaz, şi cu 
încăpăţinare continui să amân somnul, simt că 
frământarea mea corespunde exact cu zborul rapid al 
acestor ani, rareori blocat de un sentiment de ardere a 
erorilor.  

Ca întotdeauna, în această apropiere complice cu 
Mary şi Luca adormiţi, decizia mea de a mă retrage 
eşuează. Pentru o clipă, poate, m'am gândit la o călătorie 
într'o singură direcţie, cu un viitor nebulos în care să 
nu'mi pese de somnul unei mame şi-a fiului ei. Dar acest 
"ceva diferit "este, tocmai, foarte profundul meu 
monolog interior; aceste fraze deformate, în faţa unei 
ferestre cu vedere la întuneric, sunt drapate în har cu o 
pată de fericire; că, în oboseală adâncirea şi distanţa 
psihologică, corespund unui timp de concediu, pentru că 
o astfel de iubire este subliniată în momentul în care eşti 
departe. Ei bine, aceasta are loc în mine, răspunsul meu 
pentru Mary (şi puţin către Luca), ar fi cuvintele care se 
dizolvă în aer în timpul acestor două sau trei minute, la 
barul aeroportului, înainte ca zborul să'mi fie anunţat; 
înainte ar trebui să mă lupt cu mine pentru a găsi 
drumul drept de a spune la revedere celor două fiinţe 
care, de asemenea, se luptă cu jena, în speranţa că 
momentul efectiv de despărţire va fi cât mai scurt 
posibil, înainte de a'mi întoarce spatele de la ele şi a 
dispare. Dar acum, desigur, eu va trebui să merg la 
culcare, cred că am spus totul, am ales cuvintele potrivite 
care se complac în nedumeriri minore, la urma urmei, 
care sunt ceea ce spânzur dintr'o precisă necesitate. 

 
 

Fotoliul Alb 
 

unt înconjurat de obiectele obişnuite şi 
care sunt toate uşor de recunoscut; 
întreaga cameră este pătrunsă de un 

calm aproape soporific. Picturi tonifiante, 
pastelate pe pereţi; o multitudine dezordonată 
de jucării de toate dimensiunile, ca şi în cazul 
în care, după o bătălie sângeroasă, se află pe 
teren, pe parchet, în întuneric.  

O briză uşoară care umflă perdelele în 
dungi multicolore suflă în ferestrele mari şi 
luminoase. Frunzişul compact al unor specii 
nedeterminată de arbori de se unduieşte; pe 
frunzele lucioase, lumina nemişcată a unui cer 

marcat de câţiva nori contureayă perfecţiunea 
azurului, care marchează pe nesimţite trecerea 
lentă a orelor de după-amiază.  

Mary, soţia mea, este acolo, în baie, şi Luca, 
în vârstă de şase ani, fiul nostru, este afară la 
joacă cu prietenii lui. Stau într-un fotoliu de 
culoare albă, în timp ce un disc cu muzica lui 
Mozart, Sonata în Re Major, K 311 se derulează 
uşor. Este o interpretare perfectă, uşor rigidă, a 
Wandei Landowska, şi notele sapă în spaţiul de 
sunet cu o singularitate extraordinară. În timp 
ce ascultam frazarea mozartiană, mi-am uitat 
pentru câteva momente motivul pentru care 

S 
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sunt aici. Este o deja o temă des repetată, care 
presupune înţelegerea lui Mary şi discursul 
meu întotdeauna în aceiaşi termeni cu cele refe-
ritoare la "soarta" nostră şi a fiului nostru. Dar, 
desigur, nu este nimic care să ne determine 
existenţa unui aşa numit "destin": ceea ce există 
sunt părţi ale unui dialog, altele dintr’un 
monolog, iritare, acuzaţii, vocea care creşte în 
volum, ameninţări, implorări. Prestaţia este 
dezordonată, fără un regizor, şi este plină cu 
ranchiună şi sentimente de vinovăţie 

 

 
 

Ea este, ca de obicei, întinsă pe canapea şi 
spune: "Mi-ai distrus viaţa; eşti o ruşine. 
Numai un monstru ar fi putut face ceea ce ai 
făcut şi acum cum poţi să fii atât de calm, ca şi 
cum nimic nu s'ar fi întâmplat." 

Înaltă şi subţire, Mary deţine o poziţie rigi-
dă, din când în când aranjându'şi capul plin de 
păr negru. Îşi învrucişează mereu picioarele şi 
apoi le plasează unul alături de celălalt. Ochii 
albaştri, care m'au cucerit cu ani în urmă, nu se 
uită la mine, ci, mai degrabă, la un loc de pe 
peretele din spatele meu sau la un detaliu în 

vreun tablou. "Da", am răspuns, "ai dreptate, 
nu neg." Apoi, se uită la mine pentru o clipă, ca 
şi cum ar crea să verifice buna mea credinţă. 
"Dar", am adăugat, "acesta a fost acum mulţi 
ani când ne-am spus unul altuia totul. Noi ar 
trebui să decidem ceea ce vrem să facem. De 
fapt dorim să reluăm firul conversaţiei de odi-
nioară, sau nu vrem să distrugem chiar totul? 
Nu vrem să existe pace pentru rănile noastre 
sau le lichidăm sacrificându-ne unul pe altul? " 

Aşezat în fotoliul alb, am fost co-
protagonistul a zeci şi zeci de "spectacole". De 
multe ori eu nu mai simţeam nici tensiune sau 
furie sau sensibilitate sau ură. M-am simţit ca şi 
cum aş fi fost drogat, mâinile odihnindu-se pe 
braţele fotoliului, ia faţa mea ascunsă sub o 
mască netezită. În multe dintre aceste momen-
te, intermitent, Mozart Sonata K 311 ar fi 
continuat să proiecteze rezonanţele sale magi-
ce. Formularea a tins, curată ca o perlă, faţă de 
anumite noduri de torsiune armonică. O elibe-
rare necesară se dizolvă în aer, şi-am simţit 
degetele Landowskăi persistând pe taste; apoi 
explozia puţin probabilă de bucurie s'a diminu-
at, iar progresia sobră de note a redobândit un 
curs nostalgic repetat, fără a găsi o soluţie. "Dar 
crezi că acest lucru este corect, pentru o femeie 
ca mine? Singurătatea, toate acestea care s'au 
petrecut petrecut ani lungi şi aducerea pe lume 
a unui fiu .... " Nu mai auzeam nimic, 
percepeam doar umflarea perdelelor, viziunea 
confuză şi mioapă de verde de dincolo de 
ferestre, nodul de emoţii care au fost blocate ca 
o venă înfundată. Amintirile s'au pervertit 
într'un amalgam continuu de "spectacole" în 
toţi aceşti ani. Am simţit că nu mai am putere 
să desfac buzele şi o zonă de oboseală în jurul 
ochilor mi'a încetinit viziunea, m'a provocat să 
fac totul printr-un filtru lăptos.  

Mary, cu un aer obosit dintr-o dată, a spus: 
"Tu nu vorbeşti. Ai luat avionul de la Roma de 
S. Un zbor de zece ore. Atunci, nu deschide 
gura şi uită-te la mine ca şi cum totul a fost deja 
spus! Pentru tine, totul este inutil; ai venit 
pentru că trebuie, dar se pare că este complet 
inutil pentru tine." Apoi şi'a luat capul în mâini 
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şi a început să plângă. Acum, puteam percepe 
mai clar platanii, unele porţiuni ale iarba de 
gazon, şi strigătele copiilor aflaţi la joacă. O 
imagine idilică: nu ar avea cum să fie capabilă 
să schimbe ceva, fără a distruge perfecţiunea 
asemănătoare bomboanelor. Nu am îndrăznit 
decât să rămân mut: Mary a continuat să 
plângă cu unele lungi suspine. Nu eram sigur 
dacă plânge de-adevărat su totul făcea parte 
dintr'un "spectacol". Suferinţa, ca atare, nu a 
fost niciodată parte din schimburile noastre de 
idei. Furie, ură, dispreţ, ar fi putut fi localizate 
în acest repetabil infinit. Mecanismul nostru n'a 
cuprins niciodată suferinţa. De aceea nu am 
înţeles-o pe Mary. La urma urmei, ea a inventat 
regulile jocului. În cele din urmă, a spus: "Nu, 
opreşte-te, el nu merită." Şi Mary a trântit uşa şi 
s'aînchis în baie. O pot asemăna cu turnarea 
însăşi a whisky-ului peste gheaţă. "De fapt ce 
vrei?" Stă aşezată pe canapea în poziţia ei 
obişnuită, picioarele retrase, un pic ridicate, şi 
îndoit sub fund, fragile în aparenţă. Acum, va 
trebui, probabil, să incep sa vorbesc din nou. 
Am ajuns în S. acum câteva ore şi încă sufăr de 
oboseala zborului interminabil. Mary şi Luca, 
copilul nostru, au venit la aeroport să mă ia, şi 
ca Întotdeauna am luat pe cel mic în braţe, l-am 
imbrăţişat strâns, şi el, satisfăcut, a tot repetat 
că tatăl său a venit pentru el, doar pentru el şi 
pentru nimeni altcineva.  

Amintirea de la sosirea la aeroport, care la 
început a fost vie şi interesantă, acum îmi pare 
la fel de îndepărtată ca unul dintre episoadele 
de la începutul relaţiei mele cu Mary, mulţi ani 
în urmă. Atunci când nu sunt "spectacole", 
aruncând cuvinte caniculare de fiecare parte, se 
pare că încă mai exstăm unul pentru altul. Luca 
se joacă în stradă, asigurat de către prezenţa 
tatălui său, iar eu sunt paralizat de pacea 
străină care pătrunde în camera de zi şi natura 
din afara casei. Cuvintele potrivite pentru 
această realitate ar fi cele de afecţiune, de 
dragoste, probabil, unele gesturi, nişte priviri. 
Casa este curată, nimic nu este mutat de la 
ultima mea vizită. Mary nu şi-a schimbat 
poziţia. Poate că ea este în aşteptarea a ceva. 

Tăcerea are rolul său, ar putea însemna multe 
lucruri diferite. Se pare că tot ce contează este 
nu să se mute nimic de la locul său, ca şi cum 
fiecare obiect a fost sub o sigilată carcasă.  

Mă întreb ce produce acest sentiment leneş 
din mine. Nu poate fi Mary: de acum ea nu mai 
este parte din viata mea. Sunt fericit de Luca 
pentru că el este în mereu în creştere şi, chiar 
dacă el este, de obicei, sărac în cuvinte, este 
uneori ironic şi mă ceartă, inima îmi tresaltă şi 
e capabil să mă facă să râd. Poate că este în 
caracterul acestei provincii, aceasta fără 
margini al Americii provinciale, cel care mă 
imobilizează. Nu mai pot găsi cuvintele 
potrivite, acum când se pare că totul a fost deja 
spus, mestecate, digerate. Mary, cu ani în urmă, 
mi 'a reproşat: "Tu întotdeauna vrei să fii 
original. Adevărul este că unul dintre noi 
trebuie să ştie cum să se repete lucrurile. Viaţa 
este o repetiţie, în fiecare zi facem aceleaşi 
lucruri de peste ani şi iar din nou." Fără 
îndoială îi spun că a avut dreptate, nu în 
ultimul rând, pentru a reduce discuţia la un 
discurs cât mai scurt. Dar ea continuă, repetând 
mereu aceleaşi lucruri de la început ... „Cine ţi-
a dat curajul de a face asta? Cât timp ar putea 
dura?" Este, de asemenea, o chestiune de umi-
linţă," Mary a mers mai departe," fără a şti 
limítele cuiva. "Şi apoi, ochii fixaţi către mine în 
acest fel a ştiut să mă tot agite: "să un ştii ce 
faci, la naiba!" Orele treceau disociate, conver-
saţii obositoare, care păreau a un ajunge nică-
ieri, şi un încetau să se rotească în mod con-
stant în schimb în jurul unui punct fix, în 
sensul de a descoperi o emoţie pe cares ă o 
poată dezvalui. Dar, apoi, după aceste sondaje 
repetate, totul a revenit prudent la punctul de 
plecare, ca şi cum un ar fi fost rostit nici un 
cuvânt.  

Cele mai bune momente ale acestor vizite 
scurte ale mele sunt, atunci când ies din casă şi, 
trec încet, să mă plimb pe trotuarul căptuşit pe 
o parte cu copaci înalţi şi drepţi şi, pe de altă 
parte, cu faţadele caselor marcate de colonade 
albe. După ce în trec de colţ, mă aflu pe o altă 
stradă, aproape identică. După încă o sută de 
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metri, mă simt ca un intrus printre aceste zeci 
de fragmente de scene familiare, mă aflu în faţa 
unei ferestre mari de sticlă. În interior, pe mese 
căpşuni, gogoşi şi băuturile sunt servite. Nu 
departe, peste râu este un loc aglomerat, în cea 
mai mare parte popular în rândul şoferilor de 
camioane pe drumul pentru Canada. Chelne-
riţa, de douăzeci de ani, este foarte amabilă. Ea 
ştie deja ceea ce vreau şi o aduce la masa mea 
în balansul de şolduri, tipic starletelor din 
anumite filme ale anilor cincizeci. Invariabil, 
mă întreabă: "Ce mai faci?" la fel ca o temă 
dinntr'un film; la care răspund cu un semn din 
cap. "E ceva în neregulă?" Nu este ceva intim în 
tonul întrebării ei, dar ştiu că trebuie să mă 
limitez la generalităţi, şi pur şi simplu ridic din 
umeri uşor. O urmăresc apoi din spate, am 
observat că felul ei de mers trădează o mare 
lipsă de încredere. E bine construită, şi aspectul 
său denotă un anumit har despre asta, dar paşii 
ascund despre cineva care a suferit acte de 
violenţă. Afară de vitrine, camioanele mari trec 
în viteză unul după altul, aproape fără 
întrerupere. Acum, fata vorbeşte emoţionată 
unui client cocoţat pe un scaun din faţa 
tejghelei. Iar eu sunt pe cale de a re-intra în 
casă şi rotind mânerul uşii, aud aceleaşi note 
ale Sonatei K 311 care răsună, de ani, devenind 
amestecat cu tăcerile şi ranchiuna lui Mary 
întinsă pe canapea sau în fotoliu, acum bea 
încet whisky în care cuburile de gheaţă se 
topesc repede. Secvenţa luminii de sunete pare 
să se întoarcă la sine, fixată pe anumite culori 
după tonul prin care sfâşie spaţiul şi îi 
determină natura sa interioară. O lentă şi 
aureolată progresie de acorduri, prin coagulare 
intersectează privirile mele şi ale lui Mary, 
scurgându-se afară, în camera de zi, pe canapea 
si fotoliu, lămpi şi perdele - o irepresibilă 
suflare de nostalgie. Mozart şi frunzişul 
strălucitor de copaci, căldura abia agitată care 
vine prin ferestele întredeschise, strigătele 
înăbuşite ale copiilor care se joacă: totul este 
parte a unui design strâns întreţesut prin care 

respiraţia răguşită a Americii provinciale se 
face auzită. Eu nu vorbesc cu Mary despre 
gândurile mele cu privire la aceste provincii; şi 
ea, de acum, este intrinsec o parte din ele. Pare 
potolită, poate, de asemenea, a încetinit, cu 
fiecare gest legătura cu calmul care invadează 
camera şi aşteptările.  

Tocmai am sosit, dar, în realitate, eu sunt în 
aşteptarea momentului cân voi pleca din nou. 
Mary nu m'a îmbrăţişat, ea nici nu a stat pe 
cotiera fotoliului şi nu şi-a înfăşurat antebraţul 
ei slab în jurul gâtului meu. Nici nu mi-a spus 
cu ochii strălucitori: "Nu este Wanda 
Landowska divină?" Ascultă Mozart, care de 
multe ori în trecut, îmi mărturisea că îl iubeşte 
mai mult decât pe oricare alt compozitor, cu un 
aer distrat, sau chiar puţin neliniştit. Îşi fixează 
părul cu ambele mâini, se comportă ca şi cum 
ar avea o oglindă în faţa ei, holbându-se ca şi 
cum ar verifica netezimea pielii. Dar, în 
realitate, fixează privirea pe un loc nedefinit, 
spre deschiderea unei ferestre, lasându-l să 
curgă impalpabil de-a lungul alunecării unei 
brize călduţe care vine dinspre verdeaţă, 
adevăratul fond de plictiseală în expansiune, 
dezămăgire, şi alte senzaţii, care cu riscul de a 
mă repeta, le pot defini doar ca provinciale, 
care, cu o forţă extrem de tenace, m'au ţinut 
legat de Mary. Ea le-a adunat acum, şi cu 
degetele urmează uşor sunetele şi se 
transformă în Sonata K 311.  Cred că e timpul 
să se întoarcă Luca şi, în fapt, Mary spune: "du-
te şi adu'l pe Luca, e timpul de luat cina." Nu 
mai este posibil să mă gândesc la nimic, totul 
este deja sub centură. Mă simt tensionat, lumea 
din jurul meu se învârte ca într-un vortex. 
Provinciile, aceste obiecte bine ordonate, 
curăţenia excesivă. Cadenţa de sonată, aceasta 
permiţând notelor pentru a scăpa de sub 
degete, marchează un capăt cu nu mai strânge 
nimic. Aşezat în fotoliul albastru galben de 
amurg seara mă avertizează că acum este 
momentul să o iau din loc. 

 (din volumul „The Armchair in the Sky, selected short stories“  
by Aldo Rosselli, translated in english by Nail Chiodo, 2013) 

 Prezentare şi traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Valentin CIUCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Mănăstireanu –  
un artist pentru  
memoria viitorului… 
 

 
italitatea creatoare de excepţie a sculptorului 
botoşenean Marcel Mănăstireanu ţine de un fel 
de carte a recordurilor, scrisă chiar de el însuşi, 

cu luciditate, har şi încrederea că operele sale vor dăinui 
în timp. Artistul are o capacitate de excepţie de a face 
din fiecare compoziţie un elogiu adus marilor 
personalităţi ale României, cei care au reuşit să se 
înveşnicească prin neuitare şi respect perpetuu. În acest 
context creativ, frenetic adesea, artistul a dăruit prin 
harul său concitadinilor documente spirituale ale trecerii 
din timp în durata  ireversibilă a identităţii şi 
creativităţii. Marcel Mănăstireanu are o capacitate de 
creaţie de excepţie, o performanţă care a picat parcă din 
cerul Moldovei, dar şi prin truda perpetuă a chemării 
vecină divinităţii. L-am privit uneori în atelierul de 
creaţie unde face veritabile minuni de modelaj, unde 
materia lutului se însufleţeşte de fiorul unui inspirat, 
căutându-se pe sine printre himerele ce bântuie în 
imaginar. Evenimentul recent, rezonant cu spiritul 
personalităţilor botoşenene confirmă potenţialul creator 
al artistului, fiecare viziune trecută în materie fiind, o 
întâlnire cu sinele său profund şi cu nevoia de a 
reinventa bucuria creaţiei. 

Printre visurile materializate în bronzul sonor al 
cuvintelor nerostite conferă imaginii o solemnitate 
demnă de valorile oferite României, şi, nu numai. Acest 
potenţial simbolic de excepţie din parcul oraşului 
Botoşani redescoperă armonia unei rotonde, unde 

concitadinii artistului pot visa liber sub cerul devoţiunii 
prin valorile locului trecut în neuitare.  

Interesant de remarcat este faptul că sculptorul are 
pe lângă harul viziunilor generoase o formă de a se 
devota în orizontul valorilor perene. Marile personalităţi 
ale locului sunt convingător înveşnicite în timp pentru 
harul lor şi gestul împlinirii pentru ceilalţi. Acest prezent 
continuu al Eminescului printre români ne asigură că 
veşnicia s-a născut cu adevărat la sat şi s-a dăruit celor 
care, prin creativitate, au adus întotdeauna lumina 
sufletului şi bucuria împlinirii. Marcel, artist serios şi 
tenace, riguros cu el însuşi şi generos cu ceilalţi a 
împlinit acum prin conferirea titlului de Cetăţean de 
Onoare al oraşului Botoşani, statutul de cetăţean al 
Raiului artiştilor care face din accesul la frumuseţea 
creaţiei bucuria de a fi… 

Sobrietatea specifică artistului care creează se 
metamorfozează în rigoare profesională şi libertate 
creativă.  

Un film ce i-a fost consacrat convinge privitorul 
instruit în domeniu sau doar detaşat lejer, ţine de 
firescul cu care artistul inventează un spaţiu al zeilor 
care mai coboară din când în când printre muritori. 
Statuile din rotonda personalităţilor ţin de simbolistica 
cercului care adună valorile şi, totodată, le oferă spre 
neuitare şi veşnică aducere aminte. Harul cu care Marcel 
Mănăstireanu modelează imaginile personalităţilor, dar, 
mai important, face trimitere la chipurile eterice şi 

V 
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destinele acestui loc, hărăzit să-i înveşnicească pe 
oamenii iluştri sau pe cei obişnuiţi, într-o generoasă ori 
aspră condiţie umană. Manuel şi-a făcut anticipat, cu 
harul său inepuizabil, datoria de Cetăţean de Onoare nu 
doar al unui loc, ci al spiritului acestui spaţiu de unde a 
plecat în universul infinit, nimeni altul, decât Eminescu. 

 

 
Beethoven 

 
 

 
Ciprian Porumbescu 

 
Carmen Sylva 

 
 

 
Ştefan cel Mare, Edineţ 
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                       Parcul  Mihai Eminescu, Botoşani 
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Am privit cu ceva timp în urmă lucrul lui Marcel la 
chipul astral eminescian. A dăruit spiritual unora din 
bucuria sa de creator, a pus pietre de hotar la temelia 
unei credinţe şi a unui neam risipit şi reidentificat 
perpetuu. Bornele de hotar simbolice sunt paznicii 
consecvenţi şi devotaţi în timp şi peste timp la temelia 
Neamului. 

 

 
Expresie 1 

Decernarea cu solemnitate firească a Titlului de Cetăţean 
de Onoare, lui Marcel Mănăstireanu, asistat de statuile în 
bronz modelate de el însuşi, face ca bucuria de a omagia 
oamenii cu adevărat valoroşi ai locului să exprime ideea 

că nasc şi la Moldova oameni, pe care istoria îi va 
consemna cu litere latineşti… Timpul lucrează în 
favoarea artistului spre orizonturile umane şi artistice, 
deschise valorii şi sacrificiului de sine… 

 
Expresie 2

 



 Toamna 2014  | Contact international  

 

805 

 
Silvia 

          
Mihai Eminescu, , Odessa                                                                                                                                                                                                                                                             Mihai Eminescu, Durneşti 
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Alexandru DOBRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terapia  
prin deriziune 
  
 

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

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

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

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

aparenţe de inedit, hilare prin pretenţii, într-
un cuvânt: mofturi! 

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

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

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

Ipostaza de spectator pare mai 
convenabilă, pentru că e mai liberă de 
răspunderi şi mai ferită de riscuri. Anonim, 
suporterul poate încuraja în voie atacurile 
pornite din tabăra ostilă schimbării şi poate 
huidui, tot în voie, ripostele „liber-
schimbiştilor”. Indiferent de rezultatul 
bătăliei, statutul lui social va rămâne 
neafectat. 

În primă instanţă, când ostilităţile abia au 
fost anunţate şi teama de necunoscut e 
maximă, suporterul se mărgineşte să creeze 
atmosferă. Bineînţeles că defavorabilă 
noutăţii. Tehnica e, pe cât de simplă, pe atât 
de sigură: desconsiderarea agentului 
perturbator, tratarea lui cu superioritate, 
ridiculizarea lui pe cele mai diverse criterii. 
Redus la dimensiuni microscopie, calificat 
drept fleac, bagatelă, moft, noul îşi pierde 
maiestatea şi devine, nu-i aşa?, inofensiv. 

Cine ar mai cuteza, după un asemenea 
tratament să-l ia în serios? Nu-i aşa că nici 
măcar puţinii săi partizani ? 

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

 
Dan Hatmanu, Le pont neuf 

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

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

 
Dan Hatmanu, Le pont au change 

Cât despre Caragiale, el aparţine aceleiaşi 
direcţii potrivnice schimbării. Ibrăileanu avea 
toate motivele să- consacre un substanţial 
capitol din Spiritul critic în cultura românească 
în calitate de „duşman al «liberalismului» tot 
atât de intransigent şi de ireductibil ca şi 
Eminescu, şi încă mai fără milă decât acesta”. 

Un scurt popas în universul Scrisorii 
pierdute nu e de prisos. Sunt doi pretendenţi 
locali la mandatul de deputat: Farfuridi şi 
Caţavencu. Unul e partizanul evoluţiei 
organice, celălalt vrea „progresul cu orice 
preţ”. Farfuridi e, cum s-ar spune, emulul lui 
Maiorescu, în vreme ce Caţavencu, adeptul 
masivelor introduceri ale formelor noi, e 
antimaiorescian. Glumind puţin, Farfuridi ar 

fi putut scrie În contra direcţiei de astăzi în 
cultura română, vizându-l prin acest pamflet 
tocmai pe Caţavencu. Primul se întemeiază 
pe experienţa istorică autohtonă, ultimul cere 
imediata racordare la spiritul veacului. 
Moderaţiei unuia („adică vreau să zic, da, ca 
să fie moderaţi… adică nu exageraţiuni!…”) îi 
răspunde completa deschidere a celuilalt 
(„Până când să n-avem şi noi faliţii noştri? 
Anglia-şi are faliţii săi, Franţa-şi are faliţii săi, 
până chiar şi Austria-şi are faliţii săi. Numai 
noi să n-avem faliţii noştri!…”). 

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

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

(din arhiva revistei Contact international, 2001) 
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Ioan HOLBAN 

 
 
 
 
 
 
 

Poetul din 
malaxorul 
anilor ’50 

 
 

on Caraion vine în malaxorul anilor ’50 cu trei cărţi 
de poezie „vechi“ – Panopticum (1943), Omul 

profilat pe cer (1945) şi Cântece negre (1947); un 
poet deja consacrat, dacă s-ar fi putut invoca volumele 

amintite. Nu le citea, însă, nimeni pentru că nu circulau 
decât, poate, printre prieteni, câţi vor fi fost atunci; mai 
mult încă, lunga detenţie în închisorile vremii, la Jilava, 
Aiud, Cavnic şi Baia Sprie, i-a scos complet, din circuitul 
public, numele şi cărţile care au fost transferate, când n-
au fost distruse, la „fondul secret“ al bibliotecilor. Pentru 

generaţiile noi, Ion Caraion era un „fost“ care va fi scris 
cândva o poezie „decadentă“ şi care e pedepsit pentru 
asta; pentru cei din generaţia sa – Geo Dumitrescu, 
Constant Tonegaru, Dimitrie Stelaru, Ştefan Aug. 
Doinaş, Radu Stanca –, Ion Caraion era acum un tovarăş 
de umilinţă, un „destin“ de atâtea ori identic; în sfârşit, 

pentru cei care îl ştiau, auziseră ori chiar apucaseră să 
citească, poate, Omul profilat pe cer şi Cântece negre, în 
vremea când se găseau în librării – Nina Cassian, Dan 
Deşliu, Mihai Beniuc, Maria Banuş, cu debutul poetic în 
deceniile patru şi cinci, dar reconvertiţi acum în lozincă 
şi avânt revoluţionar –, Ion Caraion era o amintire 

„inconfortabilă“, cineva despre care nu era bine şi nu era 
voie să vorbeşti prea multe în public, mai ales că figura 
celui „dispărut“ în puşcărie le-ar fi evocat în chip 
periculos păcatele lirice ale propriei tinereţi. În asemenea 
împrejurări, se spune, de obicei, „după o lungă tăcere, 
poetul revine în 196… sau în 197…“: nu poetul a tăcut, ci 

vremurile şi „colegii“ l-au tăcut.  
Ion Caraion a fost, se pare, şi o persoană care, prin 

felul de a fi, a născut mai ales antipatii; şi asta înainte de a 

deveni „cazul Artur“, după 1990, când s-au făcut publice 
tribulaţiile poetului după ieşirea din închisoare şi 
colaborarea sa cu poliţia politică a fostului regim. Astfel, 
chiar şi prietenul Mihail Petroveanu îi face, în anii ’70, 

un portret mai degrabă nefavorabil, unde nu prea era loc 
de laude şi „priză“ afectivă: „Mic de stat, cum ar zice 
cronicarul, Ion Caraion nu este şi firav. Dimpotrivă, de 
la distanţă pare îndesat. Impresia se explică atunci când 
te apropii de el. E adunat, strâns, ghemuit în sine, ca într-o 
stare de încordare, de vigilenţă perpetuă. 

Susceptibilitatea îi este de neconjurat, iar circumspecţia, 
corolarul ei, nu poate fi clintită, la prima vedere cel 
puţin, nici de cele mai fidele ataşamente fie la poezia, fie 
la persoana sa. Fire întoarsă, plină de meandre şi 
penumbre, Ion Caraion ascunde luminişuri neaşteptate 
la care, poate nu atât prin răbdarea ta, cât printr-o 

scăpărare de generozitate a lui, ţi se deschide accesul. 
Acolo, în desişul interior, zac rezerve inepuizabile de 
entuziasm, declanşabil la semnalele cele mai palide ale 
talentului ori la atestările demnităţii ca forţă discretă a 
caracterului. Aprig la mânie, o mânie deasemeni 
mistuită în adânc, dar întreţinută, biciuită, îndelung 

distilată, el e în stare să se convertească repede la 
indulgenţă amară pentru slăbiciunile omeneşti. 
Apostaziile de umoare ţin mai puţin de ceea ce în lumea 
literară se numeşte capriciu, versatilitate emotivă 
proprie artistului, cât de o experienţă de viaţă acumulată 
poate în mai mare măsură din intimitatea cu sine însuşi, 

decât prin contactul, forţat, cu alţii. În eventualitatea că, 
mândru până la orgoliu intratabil sub masca lui 
anodină, Ion Caraion nu ar fi dispus să-şi recunoască 

I 
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singur dificultăţile dialogului cu sine, variabilitatea 
aceasta se grefează pe deprinderea de a-şi cenzura 
cutezanţele prin reticenţe, elanurile prin decepţii, în 

cadrul unei adevărate torturi a propriei fiinţe. Făcut din 
disimulări impenetrabile şi dezvăluiri bruşte, din 
spaime, lamentaţii şi abandonuri, dar şi dintr-o îndârjire 
încrâncenată, traversată de euforii avare, curmate repede 
tot din voia sa sucită, Ion Caraion este, asemeni poetului, 
un „cântec cu gura închisă“.  

Împrejurările biografiei, tragice, fără îndoială, i-ar fi 
putut folosi poetului, la „revenirea“ sa, în 1966; interzis 
atâţia ani, un „poet nou“ pentru generaţia tânără, Ion 
Caraion n-ar mai fi trebuit să-şi dea obolul de lozinci şi 
nici să-şi dubleze discursul liric asemeni lui Procopius 
din Caesareea. Dar poezia lui Ion Caraion este întreagă, 

cum se va vedea, în primele trei cărţi, deşi reintrarea în 
lumea literaturii se producea într-o vreme de relativă 
relaxare a raporturilor scriitorilor cu autorităţile; poezia 
a rămas în deceniul cinci, iar ce a urmat nu e decât coada 
cometei sau, cu metafora poetului, e dâra albicioasă 
lăsată de „melcul rotund“ al începutului. Poezia din 

Panopticum, Omul profilat pe cer şi Cântece negre este 
a nevrozei, ţipătului, otrăvii, iar poetul e „nebunul“ care 
moare lângă „toate înţelepciunile“ unui veac prost croit; 
primul poem al volumului de debut fixează foarte 
limpede spaţiul, timpul şi esenţa poeziei lui Ion Caraion 
din vremea adevăratei poezii: „Cinele la care ne-am 

oprit, ogoarele/ ne-au sucit sufletele, ne-au secat 
picioarele,/ Pământeni, adăstam. Atâtea scorburi, atâtea 
riduri./ Noi am scris cu nevroză pe ziduri/ şi-am colindat 
neurastenia,/ să bem/ igrasie din ploaie, rachiu din 
poem/ otrava murdară, ţipătul spin…/ … De douăzeci de 
ani scobim într-un plămân/ pentru tinereţe, pentru 

păcat –/ ne-njunghie frumuseţea, în care n-am intrat./ 
Cu mâinile ciungi, tatuate/ ne ducem în cârcă pustele 
depărtărilor toate/ carnea înţeapă, – zăpezile, anii/ ne-
au spart inimile, ne-au omorât bolovanii./ – Lângă 
marginea vorbei, la cină,/ semănăm soare, culegem 
vermină/ la fundul purităţii, fără gramatică,/ 

dispreţuim cuminţenia reumatică/ a inşilor bolnavi de 
centimetri pătraţi./ Avem umbletul suplu, dar paşi 
tulburaţi,/ ne gâtuie măsura, ne pune cătuşă/ geografia 
unor molii cu belciugul la uşă./ Noi suntem nebunii care 
vor muri/ pe marginea dintre noapte şi zi/ fără 
îmbrăcăminte, fără adăpost/ lângă toate înţelepciunile 

veacului prost./ Peste o sută de ani veţi veni înapoi/ să 
întrebaţi de inscripţii, să vorbiţi despre noi/ scârbe ale 
lumii cu gravitate de gong,/ trântite comod în şezlong,/ 
Lăsăm perdelele, îndurăm frigul; pentru brumă –/ nici 
înţelegerea voastră, nici bucuria postumă/ nu ne mai 
trebuie. Ci, numai, frumos/ s-auzim cum umblă grâul 

pe jos,/ cum îngerii ne cheamă – în mână/ când ţinem 
trecutul (fântână)/ din care bem cu mâinile-amândouă/ 
apa rugăciunii mai tare, mai nouă“ (Antreul poemului). 

Decorul e apăsat expresionist; pomii, prietenii 
vegetali sunt „cu tăbliţe la gât“ în nişte oraşe decrepite, 
fără speranţă şi fără lumină, unde apa e alcool şi lumea 

suferă de tuberculoză şi spleen; în oraşul bolnav, cerul 
mucegăit curge murdar prin burlane, ploile sunt 
„băloase“, vântul are gust înecăcios de acid fenic, serile 
sunt otrăvite de holeră, tristeţile sunt mov, iar erosul e o 
„bubă-amară urcată pân’ la gât“; spaţiul (care are şi un 
nume: Pădurile Nevroză) ocroteşte straniu „delirul“ şi 

cuplurile fantomatice (ea – „o bătrână cu doliu şi 
nepoţi“, el – „un domn în negru, cu ochelari şi barbă“), e 
oraşul cangrenă: „Oraş în care putrezeşte tinereţea pe 
străzi/ oraş ca un câine cu bube ieşit dimineaţa din lăzi/ 
oraşul-idee, oraşul-cangrenă, oraş adormit/ mai înainte 
de cuvântul sfârşit./ Oraş în care e-o graniţă, care se 

târăşte pe brânci, care fură/ cu tăcerea tăiată, cu noaptea 
la gură,/ oraşul prin care n-am mai fost, oraş în care 
murim/ fără parabola intrării în Ierusalim./ Oraş cu 
heleştaie, cu sanatorii, cu depărtare/ oraşul-
protestare…/ Nici luna, nici câmpul, nici râul/ nu-şi 
tremură grâul/ prin tine/ oraş-pământ, oraş-plictiseală, 

oraş-mărăcine/ cu liniştea ruptă, cu desperare, cu câini/ 
împotmolit de cicatrice pe mâini./ Atât/ cenuşiu, moarte, 
urât/ sârme, opac…/ Şi mâine dimineaţă – descompuşi 
– pornim, iarăşi, la atac“ (Cangrenă): în oraşul 
expresionist, unde tinereţea putrezeşte pe străzi, trec 
doar paiaţe, e harababură şi bâlci. Nu e nicidecum vorba 

de vechea temă a lumii ca spectacol; oraşul lui Ion Caraion 
e un circ dement, cum îi spune în poemul Periferică din 
volumul Omul profilat pe cer, de o promiscuitate dirijată. 
Poezia acestor prime volume e fără alternativă pentru că, 
iată, satul, ca şi oraşul, se află în acelaşi veac în 
descompunere: „Satul pustiu ca o rămăşiţă de la 

început/ se scarpină-n cap cu lumini junghiate;/ 
amiezele se culcă prin bozii, gardul e slut,/ toate 
lucrurile, de astăzi, le vom trăi pe jumătate./ Se târâie 
şopârlele prin praf; burta de aramă/ a pietrelor, se 
umple cu căldură lichidă;/ buruienile îşi ling bubele, 
nervii se destramă –/ pentru fiecare câine plecat, fiecare 

ochi o să se-nchidă./ E-o scârbă de viaţă apăsătoare în 
curtea oricui;/ Neliniştea scămoşată îşi urcă râmele-n 
carne;/ alături de singurătatea animală a cui/ cuvinte 
cenuşii se anunţă ca un taur cu coarne?/ Femeile umblă 
numai seara. Ascunse ne-au stat,/ de oboseala ţâţelor. 
Parcă ne vin de la sapă./ Au feţele galbene, au gâturile 

unse, mereu-ncărcat/ de spurcăciunea pământului cu 
noroi, de solitudinea bălţilor cu apă./ Niciodată 
cărămida crăpată a picioarelor tari/ n-a huruit în 
adâncuri atât de intens./ Cârciumile sunt goale de o 
lună; numai copiii murdari/ se mai uită, cu capetele pe 
sub porţi, la zeama soarelui fără sens./ Câţiva au răguşit 

ca nişte cartuşe ce se sparg de zăplaz./ Casele stau 
împotmolite în clisa uscată/ şi se uită prin ferestre, dacă 
pot să mai aibă răgaz,/ la sufletul oamenilor sau… la 
viaţa cealaltă“ (Malaria). 
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Ce este poezia şi cine e poetul din oraşul-cangrenă şi 
satul pustiu, prăbuşit într-o apăsătoare scârbă de viaţă? 
Poezia e un cântec negru – spune Ion Caraion într-o artă 

poetică din volumul cu acelaşi nume –, e „neagră şi 
urâtă“, iar poeţii trebuie să fie „aspri şi calzi ca sângele“ şi, 
mai ales, să proclame ura, să demoleze – astfel, în spiritul 
Avangardei – „toate lucrurile care îmi sunt aproape şi 
care seamănă-ntre ele“. Şi parcă pentru a spori bizareria, 
Ion Caraion, evocându-l pe Drieu la Rochelle în cartea 

din 1947, pare a anticipa – într-un scenariu fantas-
magoric – ceea ce s-a întâmplat lui „Artur“ de prin anii 
’80 încoace: „Aud că e foamete-n Franţa, şi-aud/ că 
Pierre Drieu la Rochelle s-a întors la Paris./ Ce legătură 
are asta cu Franţa?“. Veacul poetului şi poeziei din 
Panopticum, Omul profilat pe cer şi Cântece negre este 

unul întunecat, în conflict cu oamenii, şi ei „stranii“, 
zăcând şi privindu-se ciudat: „La marginea vieţii 
zăceau/ oamenii veacului întunecat,/ privindu-se unii pe 
alţii ciudat/ asemeni cavalerilor Sfântului Graal./ – Nu 
mai avem rodii nici pâine,/ Tâmplele – tâmplele înoată 
în sânge;/ o pasăre slobodă plânge/ sub ceruri zbârcite 

ca foamea./ Nici veacul acesta, nici el/ nu-i al nostru – şi 
minte;/ rămâne un cuvânt negru, fierbinte/ de spus, în 
fiecare zi lângă uşă./ Cuprindeţi pădurea acestui ev-
mediu/ şi ea – nu-i decât o pată, un ton./ Ochiul lunii de 
pe ţărmul breton/ o despleteşte-n oraşul-asediu./ Simt 
liniştea cu somnul rotund/ plimbându-se-n acuareaua 

neştearsă,/ mâna care intră pân’ la fund/ în inima 
parcului, arsă./ Un iepure galben se culcă/ neîntrebat 
sub lunetă/ şi seamănă o baltă de păcuri/ trupul lui, sub 
cuţitul împuns în carpetă./ Odată cu luna, intrară/ prin 
case miresme de fân;/ bolnavul, rotundul plămân/ al 
cetăţii, îşi zvârle casca afară./ E un sfert de oră 

reculegere lăsat./ Muzeul, cu bătătura sa largă,/ tras de-
o pasăre slobodă, aleargă/ prin peisagiul ca un pom 
retezat./ Oxidări, oxidări…/ Parcul a fost o flacără 
mare./ Pe fundul oceanului, seara/ au trecut turme de 
arbori de sare./ Seceta, drumul, ereţii/ şi munţii, 
vânătoarea, platanii./ Zăceau la marginea vieţii/ 

oamenii veacului – stranii“ (Pasărea urgiei). Evul nou de 
cancer, cum îi spune poetul în Vegetaţii pe costum din 
volumul Omul profilat pe cer, e unul de război şi lepră 
(anul 1939 rămâne un reper obsedant care va reveni şi în 
cărţile de după 1966), în care până şi luna e motorizată, 
expirată în miros de benzină – o lume de cadavre în 

putrefacţie, care contestă divinitatea la limita blasfemiei 
(Dumnezeu e „escroc“, Iisus n-a trăit într-o iesle, iar 
Maica Domnului are „ochi de castane“), nu din ateismul 
impus (cum se va întâmpla numai peste câţiva ani), ci ca 
un reflex al omului care şi-a pierdut speranţa şi credinţa. 
Nimic nu rezistă acestei estetici a urâtului şi grotescului: 

erosul e lugubru şi se consumă între o femeie „stranie 
meduză“ stearpă şi un bărbat cu falange moi, albite: 
„Femeie-n tot ce ai pe trupul gol, fantastic,/ de sevă 
tropicală sau stranie meduză/ te uiţi în altă parte, când 

se descheie-o bluză,/ perfidă, nu simţi mâna prin sterpul 
sân, dar plastic./ Falange moi, albite îi-alunecă pe 
coapsă,/ o sârmă spartă urcă difuză pe sub rochii,/ ne 

căutăm gura şi-ncovrigăm cu ochii/ aceste şolduri calde, 
întinse ca o capsă./ Ţi-s pulpele atâta de-aprinse şi de 
fine,/ că-n irizarea pielii tot sângele-i porfir;/ flacoane 
mari în vine ascunse, ca-n clondir,/ duc luna mai 
departe pe sănii şi-n patine./ Subţire treci prin carne, 
dar carnea nu mai este,/ cum ceasul care bate în vreme 

fu şi moare;/ prin tine dorm incendii, se umplu 
samovare/ şi-un ceai rusesc te strigă din ceştile 
funeste,/ în timp ce birja trece absentă mai departe,/ 
statuile-s istorii, istoriile-s moarte/ şi doar castanii negri – 
iregular sau drept –/ ca nişte copci înalte, încheie pământul 
la piept“ (Interludiu). 

 

 
Constantin Crengăniş 

Când nimeni (dar nimeni?) nu-l mai obliga sau, 
oricum, presiunea din partea politicului scăzuse şi poeţii 
păreau a începe să-şi vadă de poezia lor, Ion Caraion, în 
loc să refacă punţile cu lirismul cântecelor negre de la 

început, spune senin, în Eseu, cartea din 1966 a revenirii 
sale în circuitul public, „socialismul e zâmbet“. Geneze, 
primul poem al cărţii, e foarte semnificativ pentru 
mutaţiile care se vor fi produs în cei aproape douăzeci 
de ani de tăcere impusă: „Mâinile miros a gutui, a 
ienupăr şi-a bine./ Apa împietrise – şi i s-a întors rodul 

în matcă;/ repurcedere tânără./ După propriile-i urme, 
ochiul de veghe s-a luat ascuţit./ Nu, conştiinţa n-a 
murit pe prispa învinsului./ Timpul umblă prin lume./ 
Înaintea mea-i atâta somn/ În casa morţilor se vorbea cu 
fluturii de noapte./ Pământul face femei de văpaie/ de 
care – dacă te-apropii – dispar./ Printre genunchii şi 

umerii Cazanelor, se caţără vara./ Ca să se prefacă în 
drumuri, în faguri şi-n stele,/ pete ici-colo,/ veacuri de-a 
rând,/ oamenii dormiseră pe câmp./ Înaintea mea-i 
atâta rouă!“. Totul se schimbă, pare că e o nouă geneză; 
Ion Caraion şterge tot cu buretele, orice urmă de cretă, şi 
se naşte a doua oară, în chinuri, probabil, oricum, în 

lirismul său – acela de altădată – mutilat; mai mult încă, 
Geneze capătă, adesea, tonul şi radicalitatea unei 
„autodemascări“ în tradiţia acelora din vremea detenţiei 
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poetului: „vechea“ poezie este, iată, casa morţilor în care 
se vorbea cu fluturii de noapte, nevroza primelor cărţi e 
uitată în „repurcederea tânără“ şi în mirosul de gutui, 

ienupăr şi „bine“: Ion Caraion este cazul-limită al 
poetului reconvertit, re-prezentând un model multiplicat 
în multe destine, de la Mihai Beniuc şi Maria Banuş la 
Nina Cassian, Dan Deşliu sau Aurel Rău. Ion Caraion îşi 
face mea culpa în faţa celor care citeau Eseu şi care, totuşi, 
ştiau prea puţin, nimic poate, despre cântecele negre de 

altădată. Poetul întoarce totul: satul nu mai e pustiu, 
surpat în scârba de viaţă (ca în Cântece negre), ci se află 
acum „la marginea bucuriei“, copiii mâncând, odinioară, 
din gunoaie îşi risipesc, azi, glasurile pe mare, ţărăncile 
cu „ţâţe obosite“ şi feţele galbene au, în noul sat, 
„coacăze şi vorbe domoale“ şi umblă pe câmpuri „cu 

puiul de potârniche-al luminii în palmă“, veacul vechi, 
obosit şi cu un „coviltir sur“ era un „anotimp ciudat“, 
acum lumea e „desprimăvărată“, femeia stearpă, stranie 
meduză (din Omul profilat pe cer), cântă, râde şi trece 
prin parc, în Eseu: „e vremea suavelor neruşinări ale 
naturii“, scrie Ion Caraion în Echinox, făcând uitată 

„noaptea mea de zgură“, iar imaginea „heleşteielor 
negre“ din trecut se risipeşte în „vasta lumii dimineaţă“.  

Începând cu Eseu şi continuând cu Dimineaţa 

nimănui (1967), Necunoscutul ferestrelor (1969), Cârtiţa 

şi aproapele (1969), Selene şi Pan (1971), Cimitirul din 

stele (1971), Munţii de os (1972), Poeme (1974), Ion 

Caraion pare a încerca mereu şi mereu să răspundă la 
întrebarea-ghilotină din poemul Mâinile cu faţa în jos: 
„cum să mă despart de mine?“, se întreabă poetul în zorii 
celui de-al doilea început literar, iar sumarul cărţilor sale 
adună, într-o bizară pendulare, semne ale vechii 
paradigme („O mulţime de cârji goale îşi pierduseră 

stăpânii./ Talerele oarbe îşi aminteau,/ ca de nişte vase 
nespălate,/ de tâmplele morţilor./ Şi uitându-se-n apă, le 
căutau/ bătrânilor heliotropi/ urmele obrajilor./ Pe fiecare 
tipsie: un cap de-mpărat,/ din care ciuguleau vrabia, 
cioara./ Prin ochii lor umblă caii şi moara“ – Sans cou et 

soleil) lângă un madrigal precum Octombrie din gutui 

(„Dă-mi rochia ta lirică, frunză căzută./ La noapte, 
iubita se mută“), îmbrăţişări „cu lujeri şi elanuri“ şi 
efuziuni în retorica liricii patriotice. Dincolo de toate 
aceste tribulaţii ale poetului reconvertit e şi o amarnică 
dramă aici: a omului care nu mai e liber şi din care n-a mai 
rămas decât frica (în „omenirea înconjurată de ziduri de 

frică“): un Artur, adică: „Mă cunosc toate lucrurile./ Nu 
mai sunt liber./ Să înnopţi în cartofi, în pietriş…/ Tot 
ceea ce nu găseşti aici am distrus./ Mi-a scris cucuvaia: 
fă-mi propuneri!/ În sângele meu e un cântec ferit./ Un 
om a scos mâinile din timp/ apoi mersul/ apoi spaţiile/ 
apoi o melancolie ocultă cu care a despărţit oraşul/ şi a 

spus două vorbe – şi era o cenuşă cumplită/ şi a spus trei 
vorbe – şi s-a speriat/ şi atunci a închis ochii./ A închis 
ochii şi a spus: din mine n-a mai rămas decât frica./ Şi 
pe urmă n-a mai înţeles nici unde e melancolia, nici/ 

unde-i sunt mâinile, nici unde e timpul./ Şi era o cenuşă 
cumplită“ (Afară). Într-un poem precum Eu am văzut 

din volumul Dimineaţa nimănui pare a-şi asuma 

modelul celebru al lui Pilat din Pont: „Eram Pilat din 
Pont şi-am avut o mie de braţe“, scrie poetul acolo.  

În realitate, rămâne, pentru totdeauna, exilul interior: 
„ne naştem şi murim în exil“, spune Ion Caraion în Frig 

adamic din sumarul aceleiaşi cărţi din 1967. O formă a 
acestui exil e, în fond, şi versificarea, altfel meşteşugită, 

din care s-au ivit atâtea volume în română şi franceză: e 
înlocuirea poeziei, ca stare interioară şi mărturie a 
conştiinţei, cu mimarea ei. Câteodată, e adevărat, răzbate 
nostalgia, repede reprimată, însă, ca un lucru ce trebuie să 
rămână pururea ascuns (pentru că e periculos), după 
vremurile când fiinţa se destrăma în voia nălucii: „Am 

fost prieten cu toate singurătăţile./ Am aprins lămpi în 
rătăcitori./ Seara beam un ceai sau nici atât./ S-au subţiat 
cărări în trecuturi –/ şi iată uitarea./ Totul e cum a mai 
fost:/ lucruri cărora nu le pot da nume./ Fată cu 
basmele-n păr,/ să nu ne mai aducem aminte./ Toamna 
plecau circurile./ Baba vindea maghiran pentru noi,/ 

Prielnic întuneric dughenelor cu cămătari,/ vântul mai 
face tumbe şi fluturi./ Cândva mi-arătai o veveriţă cât 
un cartof/ şi ne destrămam în voia nălucii./ Oamenii 
ştiu ceva ce mie nu-mi spun./ Ce-o mai fi făcând apa în 
care-ţi scuturai brumele?/ Prin ierburi şi moine,/ 
cenuşile şi-amestecă sfinţii./ Seara venea ca un câine din 

munţi,/ să ne lingă mâinile calde./ Tot îmi mai eşti dragă 
şi tot/ mai aud şarpele lumii prin ziduri./ O! De-am fi 
rămas numai în închipuire/ ca luptele din panoplii…/ 
Viaţa e totdeauna aşa cum nu trebuie să fie viaţa“ (Mătase 

măruntă); sau, altădată, în Plusquamperfectum, babiţele lui 
Urmuz: „S-a-ntâmplat numai atât:/ avea nasul cam urât,/ 

vorbele – vreo patru sute –/ îi curgeau invers dar iute/ şi-
ţi sunau toaca-n auz/ babiţele lui Urmuz“. Rămân, însă, 
până la urmă, frica, suspiciunea, teama omului de om şi 
nostalgia altui timp şi a altei paradigme de sensibilitate: 
„Voi pleca din viaţă făr’ să sufăr/ c-am lăsat vreo bucurie-n 
urmă./ Cum deşerţi un cufăr în alt cufăr/ dezgustat că 

drumul nu se curmă./ Am fost morsă, viezure, 
prigoare./ Galaxii bătrâne zeu m-avură./ Mă cobor din 
stihii ori din soare –/ când un despot, când o târâtură./ 
Asuprit mi-i gândul totdeauna,/ din atât noian de 
ipostaze,/ că s-a deghizat în gâde luba/ şi-mi înşiră 
oasele pe raze./ Peştere de mucegai şi sânge,/ cui tot 

plângeţi, care-odinioară/ mi-aţi oprit visarea de-a mai 
plânge/ şi aluatul inimii să doară?/ Poate-s ironia ceea 
nouă/ flegmele de azi pietrificate/ or să-mi pară-n 
cernerea de rouă/ cine ştie – crini ori nestemate“ 
(Prelungirea morţii); acolo, în peşterile de mucegai şi 
sânge a rămas poezia, în ironia „ceea nouă“ e 

meşteşugul ei. Nici măcar un refugiu precum cel din 
Munţii de Os nu mai pare posibil pentru un poet a cărui 
viaţă a fost, cum spune, mai mult noapte, într-o lume 
fără timp. 
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His Toy, His 
Dream, His Rest… 
 
 
 

hy are artists so prone to 
attempt or even commit 
suicide? Why are they so 

tempted to experience death at first hand? 
Is it for bragging (in case they survive) 
with this ultimate experience in their 
work? Or is it just an extreme form of 
self-healing, of getting rid of their 
thanatic obsession by simply “tasting” it 
and thus getting it out of their system? 
And moreover, could this morbid 
condition trigger the penchant of the 
mentally ill for artistic creativity?  

Although most artists are not 
mentally ill, and most mentally ill people 
are not artists, plenty of studies have 

suggested that this very category is more 
likely than others to suffer from a type of 
mental illness called bipolar disorder. 
What precise facet of mental illness lends 
certain minds their creative sparkle will 
probably forever be open to speculation. 
What we do know is that the crippling 
bipolar moods these artists suffer from 
all their lives lead them not only to 
develop suicidal behaviour but also to 
create masterpieces. The case is probably 
illustrated at it best by the 
“confessional” poets of the 1950s, such as 
Robert Lowell, Sylvia Plath, John 
Berryman, Anne Sexton, Elizabeth 
Bishop, Randall Jarrell, and Delmore 

Schwartz, all flirting with manic-
depressive bouts, and the majority of 
them, with self-inflicted death. Their 
Calvary was rendered in their verses in 
utmost detail and candour, putting it all 
in writing being, probably, as efficient a 
cure as medication.  

This present study singles John 
Berryman as a perfect example of artist 
ensnared in the catch-22 of childhood 
trauma, madness, alcohol abuse, and 
suicide. His solution to escaping this trap 
by purging it into his work makes us able 
to catch a glimpse of the excruciating 
quest a bipolar goes through. 

 
“I am insane, I think, / they say & act so”  

Dream Song 131 
 

ll poets are mad”, averred English writer Robert 
Burton in his 1621 book, The Anatomy of 
Melancholy, depicting with empathy the bonds 

between melancholy, madness, and suicide and arguing 
for compassion for those who were in such anguish and 
despair as to kill themselves. Twenty-five years later, 
John Donne published his landmark treatise about 
suicide, Biathanatos. The prominent dean of St. Paul’s 
Cathedral in London stated that killing yourself may be, 
on occasion, justified. Burton’s empathic attitude runs 
even deeper with Donne’s sacrilegious defence of self-
homicide, as suicidal thoughts are, for the last, 
personally considered. ”Whensoever any affliction 
assails me”, Donne confessed in the foreword to his 
work, “methinks I have the keys of my prison in mine 
own hand, and no remedy presents itself so soon to my 
heart as mine own sword.” In fact, by writing Biathanatos 

(fittingly considered by some critics as a sort of extended 
suicide note), Donne finds a way of exorcising his evil 
suicide demon or at least turn it into the more 
benevolent Socratic daimonion or Roman genius. And 
this happens to be the case with the majority of the 
artists who, as Donne himself, experienced mood 
disorders and who found both refuge and cathartic 
healing in their often ground-breaking creation. It is a 
well-known fact that artistic work has been a life-saving 
way out for some suicidal artists although some 
haunting artistic depictions of suicide, especially if film 
is included, have had a contagious deviating effect, 
causing suicides among members of the real-world 
audience1. 

                                                 
1  It suffices to think about the impact of “Gloomy Sunday”, the celebrated Hungarian “suicide song” of the 

1930s. 

W 
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The anguished and volatile intensity associated with 
the artistic temperament was once thought to be a 
symptom of genius or eccentricity peculiar to artists, 
writers and musicians. Nowadays a series of very 
reliable studies such as Nancy C. Andreasen’s The 
Creating Brain: The Neuroscience of Genius, Lutwig 
Arnold’s The Price of Greatness: Resolving the Creativity and 
Madness Controversy, Constance Holden’s Creativity and 
the Troubled Mind, Adam Kirsch’s The Wounded Surgeon: 
Confession and Transformation in Six American Poets 
reveals that many artists subject to inflated highs and 
overwhelming lows were in fact struggling with the 
clinically identifiable manic-depressive illness.  

Probably the most pertinent study on the subject 
would be that of the American author Kay Redfield 
Jamison, a clinical psychologist and Professor of 
Psychiatry, the author of over one hundred academic 
articles, and a bipolar herself, since early adolescence2. In 
her 1993 book, Touched with Fire: Manic-Depressive Illness 
and the Artistic Temperament, she describes the patients 
suffering from mood disorders as very complex people, 
intensely aware of their intellectual and artistic gift. For 
them madness, or psychosis, represents “only one end of 
the manic-depressive continuum”, the other end resting 
with their work, “that may be inspired by, or partially 
executed in, a mild or even psychotically manic state” 
and which “may be significantly shaped or partially 
edited while its creator is depressed and put into final 
order when he or she is normal.” For the artists suffering 
from an illness listed in bipolar spectrum, such as the 
manic-depressives and cyclothymiacs, the creative act is 
not only catharsis, but utter deliverance. That is why 
some writers and artists stop taking their medications 
because they miss the exhilarating highs of the emotional 
intensity associated with their illness, or because they 
feel that drug side effects interfere with the clarity and 
rapidity of their thought or reduce their levels of fervour, 
feeling, and energy. The author herself confesses that, 
given the choice, she would still choose to suffer from 
manic-depressive illness. She honestly believes that 
being bipolar made her capable to feel “more things, 
more deeply”3. 

Of course that Jamison does not want to say that all 
the geniuses are mentally impaired, or all the mentally 
impaired will certainly turn into geniuses, but the list in 
the attachment at the end of her study is shocking, 
competently diagnosing as many as 197 illustrious 
writers, painters and musicians as suffering of mood 
disorders4. Many if not most of them “had other major 

                                                 
2  Kay Redfield Jameson profiled her own manic-depressive state and fight to keep sane in her memoir books 

An Unquiet Mind (1995) and Nothing Was the Same (2009); 
3  The Preface to Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament, Simon and Schuster Ltd., 

Free Press Paperbacks, New York, 1993; 
4   See the Appendix B: “Writers, Artists, and Composers with Probable Cyclothymia, Major Depression, or 

Manic-Depressive Illness” in Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament. The list is 

meant to be an illustrative rather than a comprehensive one, since then some others having appeared, more 

problems as well, such as medical illnesses, alcoholism 
or drug addiction, or exceptionally difficult life 
circumstances. They are listed here as having suffered 
from a mood disorder because their mood symptoms 
predated their other conditions, because the nature and 
course of their mood and behavior symptoms were 
consistent with a diagnosis of an independently existing 
affective illness, and/or because their family histories of 
depression, manic-depressive illness, and suicide – 
coupled with their own symptoms – were sufficiently 
strong to warrant their inclusion."5 Of the 197, 64 are 
known to have spent time in asylums or psychiatric 
hospitals, 67 attempted to commit suicide, 42 of them 
succeeding in taking their own lives.  
 

 
 
 

“Fate clobber all.” (sic) 
Dream Song 25 

 
he American poet John Berryman succeeded in 
ticking all the above, making the perfect recipe 
for a mentally unstable artist who chose to purge 

his divergent moods and excessive experiences in his 
work. Barely a couple of years before he committed 
suicide by jumping off a bridge in Minneapolis in 1972, 
Berryman had been thrice in alcohol rehab, and had 
published the final form of his catharsis-book of 
confessional poetry, The Dream Songs, starring his 
treatment sessions he underwent for decades, with their 
group therapy and Freudian dream analysis, standard 
talk about alcoholism as a disease (AA style) and not a 
pertinent solution in sight. His sequence of 385 Dream 
Songs brought Berryman the Pulitzer Prize for Poetry 
(1965), a Bollinger Award (1967), and the National Book 
Award (1969), and designated him as one of the foremost 

                                                                                      
noticeable those on Wikipedia, which register past and present personalities diagnosed as bipolar or major 

depressive. 
5  Ibid. 

T 



 Toamna 2014  | Contact international  

 

815 

poets of the 20th century. And yet, many readers find it 
difficult to cope with the tough slog through his verses 
and the mumble-jumble speech that may or may not 
make sense. The Dream Songs proves to be one of those 
paradoxical award-winning modern epics you wonder 
why you are reading until near the end, when you 
realise that you have slipped completely into the author's 
hectic syntax, bleak vision and eerie dreams. However 
disjointed individually, the poems achieve a perverse 
coherence overall which, grasped, acts very much like an 
epiphany.  

The schizoid touch of John Berryman’s verses seems 
to permeate all the aspects in his life. An endowed and 
charismatic professor, “brilliant, intense, articulate”6, 
blessed with an astounding memory which allowed him 
to quote poetry at great length, an utterly original writer 
and the recipient of significant American literary awards 
and prizes, cherished by fellow poets and loved by 
women, Berryman was, on the other side, obsessively 
concerned with his father’s suicide and with his own 
ego, moody, a womaniser and drunkard. The first set of 
traits makes him into an extremely successful writer and 
scholar while the last includes him on the list of those 
suffering from a typical manic-depressive disorder.  
 

 
 

 
“embarrassed Henry heard himself a-being”  

Dream Song 78: Op. posth. No. 1 
 
orn John Allyn Smith, Jr., in McAlester, 
Oklahoma, the son of John Allyn Smith, a 
banker, and Martha Little, an ex-schoolteacher, 

Berryman had a quite ordinary, comfortable early 
childhood even if the family moved often. They finally 
settled in Tampa, Florida, when the boy was ten. This is 
the time when things began to deteriorate, the now 
severe marital issues of the parents (besides the fact that 
each of them were having separate affairs, his father 

                                                 
6  See Philip Levine, The Bread of Tim: Towardan Autobiography, University of Michigan, 2001. 

heedlessly speculated in land) and the wild rows 
(fearing that his wife was about to leave him, the father 
repeatedly threatened to drown himself and John with 
him) will be tragically brought to an end by the most 
egotistic gesture a parent can make, that of killing 
himself. The devastating impact this irretrievable act had 
upon the son’s psyche is to be later referred in the 
present study. For now, it suffices to say that Martha 
Smith was not much traumatized by finding her 
husband with a bullet in his chest, soon remarrying her 
lover, John Barrymore, a more successful banker. The 
boy took his stepfather’s name and the new family 
moved to New York. Things appeared to get “normal” 
again for John and in 1931 he was sent away to a private 
boarding school in Connecticut (South Kent School) 
where “Ruin” he is to star in his Dream Songs strikes 
again: probably due to the constant bullying at school, 
the boy underwent his fist suicide attempt.  

The next year he enrolled at Columbia College (later 
Columbia University), where his native talent thrived 
under mentor Mark Van Doren, one of his poetry 
teachers who inspired him to be write verses and 
remained close friends with Berryman for the rest of his 
life, acting as some kind of a father figure. Berryman 
published poems in Columbia Review and The Nation 
(1935), and graduated Phi Beta Kappa in English. For 
two years, Berryman also studied overseas at Clare 
College, Cambridge, on a Kellett Fellowship, awarded by 
Columbia University. While there, he met W. B. Yeats, T. 
S. Eliot, W. H. Auden and Dylan Thomas, tried to write a 
play, published poems in Southern Review and won an 
Oldham Shakespeare Prize. Back home, Berryman 
started his teaching and lecturing at a number of 
universities including the University of Iowa, Harvard 
University, Princeton University, the University of 
Cincinnati, and the University of Minnesota. Some of his 
illustrious students included W. D. Snodgrass, William 
Dickey, Donald Justice, Philip Levine, Robert Dana, Jane 
Cooper, Donald Finkel, and Henri Coulette. In a 
recorded interview from 2009, poet Philip Levine 
described Berryman as the best teacher he had ever had, 
“entrancing [...], magnetic and inspiring and very hard 
on [his students'] work”7. In fact, Berryman’s short story, 
Wash Far Away, showed how seriously he considered 
teaching.  

For the next twenty years Berryman established his 
academic credentials, beginning with reviews of W. W. 
Greg's The Editorial Problem in Shakespeare, a critical 
edition of King Lear (never published), and articles on 
Henry James, F. Scott Fitzgerald, and Robert Lowell. He 
was promoted to associate professor in creative writing 
(1946) and resident fellow (1948) at Princeton, and his 

                                                 
7  Philip Levine in conversation with Naomi Jaffa at Aldeburgh Poetry Festival in November 2009 (see You 

Tube) 
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work The Dispossessed (1948) won the Shelley Memorial 
Award.  
 

 
 
 

“He stared at ruin. Ruin stared straight back”  
Dream Song 45 

 
n contrast with his successful academic career, 
Berryman’s private life was periodically 
disintegrating on account of his moodiness, 

alcoholism and casual sex penchant, undeniable 
symptoms of his bipolar nature. The poet's acute 
insecurities and neuroses, so proficiently downloaded in 
his literary work, also manifested themselves in his 
public persona turning him into a braggart, a 
womaniser, and a drunk. A first evidence of his mental 
illness surfaced in 1939 during his period of teaching at 
Wayne University in Detroit and his serving as poetry 
editor of The Nation. In December that year the poet was 
wrongly hospitalized and treated for epilepsy, although 
he was actually suffering from neurasthenia. This 
condition would further worsen in the following 
decades. If we are to scan his biography and work, we 
could easily notice that Berryman ticks all the symptoms 
of the typical bipolar disorder, characterised by up-and-
down distinct episodes of mania and depression. Thus, 
the increased energy and mental activity, the astounding 
flights of ideas the poet was subjected to during the 
effervescent months of writing such exquisite verses as 
those in Homage to Mistress Bradstreet and 77 Dream 
Songs, were inevitably followed by the corresponding 
bouts of depression, characterised by prolonged sadness 
and pessimism, plummeting feelings of guilt and even 
worthlessness. The heightened mood and super self-
confidence, or the sometimes megalomaniac elation of 
the manic stages often made him refuse mood-flattening 
medication, not wanting to miss this perk, which almost 
always ended in a corresponding depression. On the 
other hand, the difficulty to cope with the often 

excruciating pain and lack of reality made him drink 
heartily in order to quiet down the spells of extreme 
agitation and anxiety. Over the years Berryman’s alcohol 
addiction combined with a rather reckless sexual 
behaviour put him through two divorces, an arrest for 
public intoxication and disturbing the peace and a 
resultant dismissal from his position at the University of 
Iowa as lecturer in their Writer's Workshop. The heavy 
drinking worsened his already tarred state of mind 
sometimes leading to excessive irritability or even 
aggressiveness. He was also meeting women, and his 
intense diary entries provide insight into his mania for 
sexual attention and adulation. In fact, the three 
marriages Berryman made, all to increasingly younger 
women, were to be wrecked mainly because of the same 
reasons. The first two ended in bitter divorce and the last 
was forcibly terminated by his escape to suicide.  

Married for the first time in 1942 to Eileen Simpson, 
Berryman started, as early as 1947, his lifelong series of 
infidelities, initiating an affair with a married woman 
named Chris. The affair was documented in detail with a 
sequence of over one hundred poems, entitled Sonnets to 
Chris or Berryman's Sonnets that the poet refrained from 
publishing until twenty years later, a long time after 
divorcing his first wife. It was this affair that brought 
him, for the second time, to the point of suicide. Relevant 
for his obsessive preoccupation with his father’s reckless 
behavior just before committing suicide is the fact that, 
as his parent before him, Berryman threatened to leave 
this world taking the loved one with him. Because his 
mistress flatly refused to leave her husband and marry 
him the poet made threats of killing both himself and 
her. His wife, ignorant of the affair but aware of the 
turmoil Berryman was in, persuaded him to undergo 
psychoanalysis. His treatment by dream analysis, which 
Berryman will later consider publishable, started in 1947 
and went as long as 1953. The therapy sessions removed, 
for the time being, his suicidal depression and inspired 
his best poetry. Although the poet renounced the affair 
he could not prevent separation from his wife in 1953, 
mainly due to his heavy drinking and the manic tension 
accompanying the writing of Homage to Mistress 
Bradstreet. What is more, he was dismissed from Iowa 
after his arrest for public intoxication and disturbing the 
peace and by 1955, assisted by poet Allen Tate, Berryman 
moved to Minneapolis as lecturer in humanities at the 
University of Minnesota, which would become virtually 
his home for life. The siren’s death song was more and 
more alluring, as he now lived thirty miles from his 
suicidal father's birthplace.  

Divorced in 1956, Berryman hastily married 24-year-
old Ann Levine a week later. This second marriage 
brought him a son but lasted even less than the first – 
just three years. Again his alcohol addiction and 
uncontrollable behaviour acted as causes, as well as the 
tensions accompanying his next and most significant 
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writing, The Dream Songs. In 1958 Berryman was once 
again hospitalized for exhaustion; he also legally 
separated from Ann. In 1959 they divorced, and 
Berryman was again in the hospital for alcoholism and 
nerves; for the rest of his life he was hospitalized at least 
once a year.  

Over the next three years, Berryman taught at the 
University of California at Berkeley, at Bread Loaf in 
Vermont, and at Brown University, and he won awards, 
published a scholarly edition of Thomas Nashe's The 
Unfortunate Traveller, and married Kate Donahue, age 
twenty-two, in 1961. The couple had two daughters and 
seemed to get on well. 

Meanwhile, Berryman's poetic and academic lives 
continued apace. He published his psychological 
biography, Stephen Crane (1950), which reveals not only 
Crane but Berryman himself8. He also wrote on 
Marlowe, Shakespeare, Monk Lewis, Walt Whitman, 
Theodore Dreiser, and Saul Bellow. In 1950 Berryman 
won the American Academy award for poetry and in 
1953 he published Homage to Mistress Bradstreet in the 
Partisan Review (it appeared in book form in 1956). This 
tribute to the Puritan poet of colonial America took 
Berryman five years to complete and demanded much 
from the reader when it first appeared with no notes. 
With this work, hailed as a path-breaking masterpiece 
(The Times Literary Supplement) and considered "the 
poem of his generation (poet Robert Fitzgerald), 
Berryman surfaced as a key literary figure.  

Homage to Mistress Bradstreet was nominated for a 
Pulitzer Prize in 1956 but his next book, The Dream Songs 
(1964) was to win him the distinction.  

 

 

                                                 
8 see John Clendenning in Recovering Berryman, ed. 
Richard Kelley [1993] 

 
 
 

“Henry hates the world. What the world to Henry 
did will not bear thought.”  

Dream Song 74 
 

n all, The Dream Songs, published under that title in 
1969, stretched to 385 songs and resembled a sonnet 
sequence, with each song composed in a three-stanza 

format, eighteen lines with rhyme. Their protagonist, 
Henry, is a white middle-aged American who talks 
about himself in first, second, and third voices and 
listens to his unnamed Friend, a white American in 
blackface speaking Negro dialect. Henry is greedy, lusty, 
and petulant. Some critics9 saw him as essentially 
Freud's Id. In this same interpretation his Friend is 
conscience, and their dialogue works itself out, as 
analysis in the therapist's office, each song 
approximating a session on the couch. Henry, speaking 
with all of Berryman's baggage – paternal suicide, brazen 
libido, drunkenness – is allowed to aggress and regress, 
throwing his rage, qualms, and irreverence up against 
Friend, a blank wall of therapeutic response. Their 
indulgent relation, very much like that between a 
permissive father and a sometimes cheeky son, is 
evident, for example, when Friend condemns Henry for 
springing on another man's wife: "There ought to be a 
law against Henry" (Dream Song 4). At times, Henry's 
self-destruction is governed only by symbolist 
nightmares where lurid Fuseli-like “bright-eyed & 
bushy-tailed” monsters haunt the protagonist while “he 
was doing time down hospital/ and growing wise.” 
(Dream Song 52: Silent Song). The reader can really feel 
the pit of despair as the protagonist attends “ghastly, / 
with open eyes” and yet “blind” for his nightmarishly 
monsters to make havoc of his life: “There sat down, 
once, a thing on Henry’s heart / so heavy, if he had a 
hundred years / & more, & weeping, sleepless, in all 
them time / Henry could not make good” (Dream Song 
29). The only way he can get rid of these visions is 
anchoring in some kind of “a bilocation, yellow like 
catastrophe” (we cannot but equal it to the bipolar 
condition the poet was permanently fighting) which, 
paradoxically, is felt by Henry as sheer “freedom”.    

The Dream Songs, cannot but be utterly 
autobiographical, although in his forward the poet tells 
us different. Berryman dubs himself Henry, gives a voice 
to his traumatised psyche (Mr. Bones) and sets the 
talking, unravelling a lifetime of excruciating pain. The 
self-exposed anguish, sprinkled in a scholarship soup, 
mainly focus on the work and not the audience. Like all 

                                                 
9 Helen Vendler, The Given and the Made, Harvard 
University Press, 1995. 
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dreams they need to be told, purged and only afterwards 
understood, if they could ever be.  

After the success of the first Dream Songs (collected 
in the 1964 volume, 77 Dream Songs) Berryman was 
awarded a Guggenheim Fellowship to write a sequel. He 
lived for a time in Ireland and continued to drink 
heavily, eventually checking into a Minneapolis hospital 
for alcohol treatment. Meanwhile, he won the Academy 
of American Poets and National Endowment for the Arts 
awards (1967). His Toy, His Dream, His Rest (1968) 
completed The Dream Songs and won the National Book 
Award (1969) and the Bollingen Prize. These awards 
celebrated his distinctive poetic voice, which the New 
York Times later described as "jaunty, jazzy, colloquial ... 
full of awkward turns and bent syntax" (8 Jan. 1972). In 
his acceptance speech, Berryman explained his 
iconoclastic style: "I set up The Dream Songs as hostile to 
every visible tendency in both American and English 
poetry." 

After checking into alcohol rehabilitation once in 
1969 and three times in 1970, Berryman experienced "a 
sort of religious conversion" in 1970. He considered 
Judaism, professed Catholicism, and wrote Recovery 
(1971), a hazy autobiography about alcoholic 
rehabilitation. His resumed his writing on Shakespeare, 
but the fatal cycle cannot but meet its starting point: 
haunted by his father's suicide and with his youngest 
daughter just six months old, Berryman jumped to his 
death off the Washington Avenue Bridge in Minneapolis. 
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Magia vieţii 
 
 
 

ltimul volum al prozatoarei 
Silvia Cinca, Magia vieţii 
este o mărturie a înţelegerii 

ei asupra credinţei, frumosului şi 
iubirii universale. Fiecare povestire 
este ancorată în  experienţa şi 
gândirea autoarei, care la rândul lor 
sunt inspiraţia scrierilor. Nuvela este 
acompaniată de trei povestiri 
reflecţii ale iubirii, timpului şi 
credinţei. Magia vieţii este 
primordială în carte ea reflectând 
lecţiile grele ale vieţii dar şi bucuria 
şi împlinirea ei.    
 

 
 

 In nuvelă, Daniel un simplu 
spălător de vase care trăieşte o viaţă 
simplă pe o platformă a unui vas în 
Alaska, vizitat de Străinul află de la 
acesta despre destinul special care-l 
aşteaptă. A doua zi pleacă într-o 
călătorie în jurul lumii, în căutarea 
comorii valorilor. Prin această 
călătorie a eroului, Silvia Cinca 
împarte ameţitoarea ei înţelepciune 
şi oferă o privire adâncă în propria 
viaţă ajungând la concluzia:  

 

“Mentalitatea noastră este 
viziunea asupra realităţii. E gândul 
încărcat de precepte şi principii 
morale. E şi sensibilitatea noastră, 
suportul emoţional. Acest suport 
emoţional, sâmburele clipelor 
noastre de fericire sau de durere, 
poate fi dirijat, controlat, direcţionat. 
El ne este în întregime supus, docil, 
ascultător. Pornim la drum cu un 
gând bun, cu speranţă şi cu 
certitudine… nimic nu este mai 
valoros in lume decât omul şi 
propria lui viaţă.”  

 
Poveştirile  autoarei sunt scrise 

cu un scop clar: să schimbe viaţa 
cititorului în bine. In ele se află 
credinţele proprii despre iubire, 
fericire şi descoperirea  frumuseţii 
vieţii.  

Fiecare scriere îşi are rădăcini în 
experienţele de viaţă ale autoarei, de 
la poveşti privind pierderi până la 
forţa incredibilă a viselor. Autoarea 
a trăit o viaţă de suişuri şi 
coborâşuri călătorind în jurul lumii. 
Ea nu este străină de greutăţile vieţii 
şi a câştigat o înţelegere profundă 
prin suferinţa pe care o împărtăşeşte 
voalat şi cititorilor ei. Cu toate că nci 
una din povestiri nu se sfieşte să 
voebească despre adevărata durere 
şi suferinţă din lume, autoarea 
găseşte un mod de a-şi învălui 
scrisul în emoţii pur positive.  

 
Silvia Cinca este de origine 

română. Ea a petrecut ani mulţi 
explorând culturi din afara ţării ei. A 
lucrat la Radiodifuziuea română în 
calitate de critic de artă, apoi a trecut 
la Televiziunea română, Câţiva ani 
mai târziu s-a mutat în Grecia cu 
soţul şi copii şi continuându-şi 
călătoria a ajuns în Statele Unite ale 
Americii. Acolo şi-a continuat 
chemarea spre creaţia literară şi a 
început să publice.  

A scrie e pasiunea ei şi a fost si 
ceea ce a salvat-o pentru a invinge 
tristeţea. In autobiografia ei FUGA,  
spune ca prin scris: “am fost 
renăscută. Scriind un roman pe care 
l-am simţit am fost fericită când am 
văzut că nu mai sunt decât căteva 
copii nevândute. Atunci am avut 
sentimentul că sunt acolo anume 
pentru acei oameni care imi citesc 
cărţile, pentru a comunica cu ei, 
atunci am simţit primele raze de 
soare. Dorinţa de a scrie nu m-a 
părăsit niciodată.”  

 
In decursul anilor am citit cărţile 

Silviei Cinca reflectând experienţele 
sale, însă Magia vieţii aduce 
înţelepciunea pe crestele ei cele mai 
înalte. pe care le-a atins în urma unei 
explorări a unor diverse culturi. 

Cu siguranţă ultimul volum de 
povestiri ne va ridica moralul în 
vremuri de restrişte, reamintindu-ne 
în mod constant că lumea este 
frumoasă, plină de iubire şi 
bunătate, chiar în mijlocul suferinţei 
umane. Probabil elementul cel mai 
important al acestei colecţii este că 
Silvia Cinca ne face să reflectăm 
asupra propriei noastre vieţi şi cu 
siguranţă ne convinge că acum este 
timpul să alegem împlinirea şi 
bucuria pentru viaţa noastră 
proprie. Ea spune că: “în cursul 
vieţii viitorul nostru este creat de 
atitudinea minţii noastre în relaţie 
cu oamenii şi natura care ne 
înconjoară.”Alege fericirea, bucuria. 
Alege iubirea. Alege să te afunzi 
încă odată într-un minunat volum 
de povestiri scrise de talentata  
Silvia Cinca.  

 
 

Bethany HALLYDAY 
Editor & Critic literar - SUA 
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Tăcerea Cuvântului 
 
 
 

oesia e Cuvântul Domnului 
dăruit omului. Orice vers 
are-un revers. Dinspre poet 

apare într-un arc reflex noetic 
răspunsul său către Cer. Acesta este 
rugăciunea şi poemele lui Traianus 
care devin oglinda în care se reflectă 
învăţăturile primordiale ale 
divinităţii. Neputând  accede la o 
desprindere din mrejele societăţii în 
care trăieşte, poetul depune cea mai 
răscolitoare mărturie despre o 
umanitate ultragiată care doar prin 
credinţă ar putea să-şi dobândească 
personalitatea şi să se trezească din 
coşmarul în care a fost aruncată de 
vicistitudinile istoriei. Ai subjugat 
biserica din mine/ Poienile cu ochi 
albaştri plâng,/ ca să te recompun întâi 
te frâng/ In nesfârşite psalmodii divine 
(p.8), spune poetul care subliniază 
faptul că supravieţuirea fizică nu 
înseamnă şi cea morală, deoarece 
acei factori care au distrus toate 
valorile din care este alcătuită fiinţa 
umană s-a restrâns la individ, la 
oameni ale căror frîmântări în 
încarcă în spirit cu puteri nebănuite. 
Un poet cu mari resurse intelectuale, 
procupat în egală măsură de 
problemele individului şi ale 
colectivităţii, este Traian Vasilcău10, 
ridicat totodată în sferele din care să 
poate aduce alinare, mângâiere, 
rezolvare. Credinţa pare a fi singura 
armă testată din zorii omenirii: Cu 
câte-o cruce-n mână ies morţii la arat/ 
Un cer al nesfârşirii. (p.17). Când în 
lumenimic din ceea ce a fost nu mai 
poate continua în acelaşi mod, 
poetul ne demonstrează că, în faţa 
lui Dumnezeu, cuvintele pot avea 
aceleaşi înţelesuri, simţurile pot 
răspunde aceloraşi condiţionări, 
chiar dacă mulţi simt raţiunea 

                                                 
10

 Traian Vasilcău, Sfeșnic în rugăciune, 

Chișinău, 2012 

pierzându-se în masa amorfă a 
instinctelor.  

 

Perpul ideatic şi liric al 
volumului trece din imediata 
apropiere a familiei de unde aflăm 
drama şi înâlţarea eternă încercată la 
pierderea unui părinte până la 
contopirea spiritului uman întru 
divinitate. Astfel dintr-un Poem cu 
mama realizăm primii paşi ai 
descoperirii tainice a mesajului 
ceresc: Priveam în ochii ei, să-mi citesc 
cartea/ Pe care-aveam s-o scriu 
îmbătrânit/ De lipsa ei şi-a tatălui 
surpat/ În inima-mi: pe ţărmul celălalt. 
(p.11)  Călătoria  celui care a învăţat 
să înţeleagă continuă: Nu merg, ci 
numai zbor din mare teamă/ Să nu omor 
cuvintele pe drum (p.36) şi plin de 
evlavioasă iubire afirmă : Sunt beat, 
dar nu de vinuri ce-adăpostesc uimire,/ 
Sunt beat de Tine, Doamne, să nu fiu 
beat mă tem ! (p.37). Dacă În ziua ceea 
n-aveam cer,/ Mă căutam şi nu eram 
(p/15), poetul exaltat între întrebări 
capătă încredere şi se dedică 
întrutotul credinţei. Totul este 

reconsiderat, e punctul de pornire 
pentru o nouă geneză, mijlocul 
esenţial e comunicarea, limba prin 
care se vrea înţeles. De aici, şi 
preferinţa poetului pentru cuvântul 
denudat de conotaţii colaterale, 
pentru metafora simplă, dar 
revelatoare, pentru o asceză a 
limbajului care să ducă la 
restabilirea încrederii în comunicare. 
Condiţionarea etică a poemelor lui 
Traianus este în afara oricărei 
discuţii, totul pledează pentru 
nevoia de edificare a unei lumi în 
care valorile fundamentale să se 
reconfigureze ca un legământ secret.  

Pe lângă minunate sintagme 
întâlnite mai frecvent, iată şi unele 
inedite : margini de cuvânt (p.6) sau 
ţărmul rugăciunii (p.7), sublim cocor 
…în anticamera iubirii (p.45), turme de 
clopoţei (p.7) în turlele clopotniţei de 
iarbă (p.39), nămeţi de cânturi (p.9) şi 
candelele cerului (p.3) etc. Călătoria 
poetului trece apoi în preajma iubirii 
Cu legănarea inimii visată Sub giulgiul 
de parfume îngropată (p.3), pentru a 
ajunge să se dedice ritualului 
rogaţional caracteristic marilor 
gânditori. Sfeşnicul să este unl 
spiritual care priveşte în Taină, 
meditaţia, mesajul scriitorului către 
Creator. Dar aceasta se disipează, se 
refiră în limitele unui drum numit 
Opera tăcerii.  Aceasta este 
primordial şi reprezintă firul de 
lumină invizibil, precum pare 
tăcerea, al întregului volum. Flacăra 
din sfeşic veghează şi-l conduce pe 
căutătorul de Graal într-o lume pe 
care, oricât de evidentă ni se 
prezintă, nu poate fi imaginată decât 
în limba Lui unde tăcerea guvernează 
(p.15). Cei care îşi închipuie că 
Lumina şi Cuvântul sunt două 
elemente diferite, în primordialitatea 
Evangheliei lui Ioan, se înşeală. 
Poetul reproşează profanului: 

P 
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Rosteşti Cuvânt şi nu zăreşti Lumina 
(p.19) cu toate că dacă ar putea o 
întreagă omenire să cuprindă 
frumuseţea acestora ar fi soclul 
păcii, al liniştii, al tăcerii. Tăcerea 
îmbogăţită cu metaforele sufletului, 
personificările naturii, comparaşiile 
spiritului aflate din discursul poetic 
ne conduce spre clipa actuală în care 
îl surprindem pe autor: Sunt străinul 
ce-a plecat departe/ Şi-abia acum din 
stele s-a întors, conştient că şi-a găsit 
drumul adevărat - Şi când va trebui să 
plec din mine/ Să n-am unde migra 
decât în Tine ! (p.36).  

Poesia lui Traian Vasilcău 
încearcă configurarea altui univers. 
Oricine îşi poate da seama că 
neliniştea mnetafizică, uneori stoică, 
terestră, e un îndemn la autoanaliză 
şi conteplare gravă. Încrâncenarea şi 
solemnitatea sunt coafate lexical cu 
menirea de a demonstra resorturile 
consacrate ale limbajului în scopul 
unei mai largi accesibilităţi a 
mesajului. Chiar dacă în plan formal 
aspectul estetic şi frazat al strofelor, 
versurilor şi în general al poemelor 
pare a fi desprins din clasicismul 
literaturii (Alexandrescu, Russo, 
Eminescu, Coşbuc ş.a.) din poemele 
Cântec pentru dacii noştri, Poem cu 
ţară, poesia sa se eliberează de 
canoanele tradiţiei, devine sincronă 
cu tezaurul spiritual al marii lirici 
universale, de fapt cu însuşi 
Cuvântul.  Nu lipsit de tandreţe şi 
compasiune, burlescul şi 
contemplaţia, tentaţia expresionistă 
şi elementele suprarealiste se 
mixează în alambicul atelierului său 
de creaţie. Prezentăm un poem care 
merită a fi aşezat în „topul“ 
poematic al literaturii române.  A 
fost odat-un trandafir sfielnic/ Cum nu 
fusese niciun trandafir,/ Cu plete de 
azur, râs feciorelnic/ Şi pas de horă 
legănat, jertfelnic/ Îi era sufletul – altar 
şi mir.// A fost şi-un cerber înrăit la 
culme/ Cum nu fusese altul: cerber-
gnom./I-a tot pândit frumuseţea din 
nelume/ Şi trandafirul în loc să se 
răzbune/ De teama dânsului s-s făcut 
om.// Astfel trăi ne-ndelungată vreme,/ 

Fiindcă cerberul neîmpăcat/ I-a 
convocat pe toţi, fără problem,/ Şi într-o 
noapte l-au deconspirat// Ce mai putea 
să facă trandafirul?/ Cel care, despuiat 
de patrafir/ De teama unuia-şi trăia 
delirul?// În zori, printer confraţi cu 
nobil fir,/ S-a transformat în trandafir, 
fireşte.//,,, Dar vine cerberul şi mi-l 
coseşte ! (Fuga de cerber - simfopoem). 
Chiar dacă metafora unei aparente 
fabule îl încearcă pe cititor, 
profunzimile şi implicaţiile sociale 
ale acestei capodopere lirice 
depăşeşte pe a multora, încercaţi de 
luptele pierdute printre lauri. Astfel 
de minuni  sunt întâlnite în 
literatura lumii, la Gothe, Trakl, Poe, 
Eminescu, Stănescu. Acum 
descoperim realitatea lumii 
transfigurată din inserţia sa 
generatoare de anxietate, o fervoare 
cu care poetul demontează 
angrenajele concretului şi sfârşind 
într-o proiecţie moralistă sau într-o 
celebrare a lumii ideale a cărei 
absenţă este suplinită de imaginaţie 
şi potenţialitatea prin viziune. Răul 
şi binele, frumosul şi urâtul, extazul 
şi oroarea se confruntă în spaţiul 
virtual unde perifraza accentuează 
amănuntul revelator, cuvântul 
sugerează până ce depăşeşte 

îndoiala şi se învecinează cu negarea 
negaţiei. Este, de fapt, înţelesul 
ultim al acestei poesii, aureolată de o 
subtilă ironie a sorţii.  

Traianus a devenit un nume de 
referinţă în stilul poetic în care 
puţini îl pot egala. Introvertit, el 
caută, dar nu drumul poesiei 
adevărate pe care s-a înscris în 
drumul spre celebritate, ci sinele, 
unde îşi poate regăsi originea, ca 
într-un perpetuu ouroboros 
metafizic. În lirica sa se scaldă un 
întreg climat cultural, în continuă 
mişcare şi modificare, cu piscuri, dar 
niciodată cu hăuri, un teritoriu care 
se autodefineşte: Tăcerea vorbitoare a 
gândurilor mele,/ Mustind de raiurile 
cu cari m-aţi potopit,/ Mi-a-ncătuşat 
vederea, m-a exilat în stele/ Şi 
biciuindu-mi visul, în Cer m-a nesfârşit. 
(Catren). De-aceea dorim şi noi să 
fim lumină în sfeşnicul de tăcere al 
rugăciunilor sale. 

 

Julieta Carmen şi Liviu 
PENDEFUNDA 

 

 
Marcel Pavel, Delta 
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Andi Andrieş este lângă noi 
 

Scriitorul este „o breaslă a visului...”  
(Andi Andrieş) 

 
entru oricine doreşte să cunoască evoluţia 
scrisului românesc la jumătatea secolului al XX-
lea, mai precis, în anii „revoluţionării” culturii în 

România sovietizată, are la dispoziţie o bogată 
documentaţie. Şi dacă va răsfoi (spre exemplu) colecţia 
revistei „Iaşul literar” (1954-55-56) va constata multe 
nume de poeţi, precum N. Ţaţomir, G. Lesnea, C. Scripcă 
şi mulţi alţii – zeloşi acelor timpuri fierbinţi, prin 
adeziuni (nu credem să fi fost şi gratuite), pe care le 
vedem şi-n multe alte publicaţii literare sau neliterare, 
despre care, unii, nici nu mai vor a-şi aminti...  

În ceea ce-l priveşte pe Andi Andrieş (1934-2010), se 
pare, a ştiut să jongleze în arcuirile peniţei, reuşind (în 
mare parte) să fie ponderat, în anii când era îndrăgostit 
de viaţă: „Iubesc, sunt tânăr...” (Dimineţi de toamnă) Cu 
agilitate, se lasă ancorat în actualitate: „Privirea mea, ca-
ntotdeauna, cercetează”, selectând tot ceea ce-i frumos în 
„vălmăşagul omenesc” (Ca doi străini) Ştie să preia partea 
frumoasă a vieţii, cea neîncorsetată de canoanele rigide 
ale momentului. Vorbeşte de rodul muncii, e drept. Dar 
în viziunea sa, hărnicia e ilustrată cu fineţe, cu har:  
„Luna scapără măiastră / raze prinse-n spic. / Fata ţese la 
fereastră / şal de borangic. // Scama norilor, hoinară, / vântu-o 
ia în pinten. / Gândul fetei zboară, zboară, / tineresc şi 
sprinten. // Înc-un pic şi şalu-i gata, / mândru şal ca spuma. / 
(Mâna îşi zoreşte fata / şi mai iute-acuma)...” (Şalul, „Iaşul 
literar”, 7/1955) 

 
Munca se doreşte podoabă, frumuseţe demnă de 

apreciat, nu corvoadă, nici sarcină impusă de vreun 
„cincinal” (dar pentru cât timp?!): „Nu şi-l face drept 
podoabă / de ieşit la horă. / Ţese-n borangic, degrabă, / 
dragostea-i de soră...”. (Şalul, Iaşul literar, 7/1955)  
Rodnicia pământului se doreşte reflectată în ritm de 
sonet, cu tonalităţi calme, fireşti – ce e drept, uşor 
stilizate – dar ca oglindire a rosturilor fireşti faţă de 
pământul întronat de lanurile de grâu (existente-n 
România... dintotdeauna). Nimic nu lasă a se înţelege că 
împlinirile s-ar datora liniei partidului, din acel glorios an 
1955, ci totul este un dat firesc. Aşa lasă a se înţelege, în 
al doilea catren şi primul terţet al sonetului Vesmântul: 
„Se vede doar o singură culoare; / Nu-i nicăieri vreun petec 
mai închis. / Acelaşi galben pur, de nedescris, / lucind în 
valuri larg unduitoare // acelaşi spic rotund ca o ispită, / pe 
care astăzi îl dezmiardă vântul / şi care mâine-o să ne deie 
pită...” („Iaşul literar”, 8/1955) 

Pentru poetul Andi Andrieş, descriptivul învăluie-n 
ceaţa visării un erotic înveşmântat în hlamida unei 
toamne înnourate, semn al unor restricţii, cărora 

tinereţea are darul a le-nfrânge, precum în Dimineţi de 

toamnă: „E-adevărat: de-o vreme-ncoace m-apasă norii şi cam 
plouă. / Ei, şi? Ca orişice femeie, natura-şi pune-o haină 
nouă....” 

Remarcăm preferinţa pentru versul de respiraţie 
adâncă sau preferinţa pentru tehnica distihului: „Iubesc, 
sunt tânăr, vise multe spre primăvară mă îndeamnă... / Atunci 
– de ce să mă-ntristeze aceste dimineţi de toamnă?” („Iaşul 
literar”, 9/1956) 

Iubirea nu-i o simplă pasiune, ci-n imaginarul 
andrieşesc ea devine tainic refugiu al înmiresmărilor, şi-
un sincer îndemn, Fii tu: „Mi-s desmierdările ca nişte / 
sfioşi boboci de crizanteme. / Aş vrea corola să şi-o işte, / dar 
parcă – nu ştiu cum – s-ar teme”. („Iaşul literar”, 12/1956)  

E drept, iubirea nu acceptă ezitarea, ea se doreşte 
stare-nrourată în leagăn de dulce alint. Ca şi dorinţa unei 
mângâieri nemângâiate, aşa cum rezultă din Ca doi 

străini: „Dar pare noi, frumoasa mea cu ochi senini  / şi 
trupul cald şi părul plin de vagi parfumuri / oare-am putea să-
ncrucişăm a noastre drumuri / şi ochi în ochi să ne privim ca 
doi străini?” Un poem, totuşi, prea cuminte-n învăluirile-i 
eroticului, cu neîndrăzneli care nu sunt încorsetate doar 
de momentul politic (gândind la canonicul acelui timp), 
ci e mult mai mult. 

Tonul său poeticesc poate şi sfredeli, precum Marele 

anonim: „Întâi să facem cunoştinţă, / să-l ţinem minte şi să-l 
ştim: / n-are procese de conştiinţă; / e mare, dar e anonim...” 

(„Tânărul scriitor”, 11/1954) 
Pentru poet, natura devine revărsare binecuvântată 

asupra firii. Asupra firii romantice. Şi-avem convingerea, 
nu doar în prima tinereţe s-a simţit unduind în ritm de 
vals, de mângâiere şi de-alint. Această stare de degajare, 
de libertate-n ritm terţin, se resimte, pregnant, în poemul 
În noapte, un greier...: „În noapte, sub fereastră, un greier 
singuratic / dezmiardă-ncet tăcerea cu veşnica-i ghitară. / Prin 
nori se plimbă luna cu chipul ei flegmatic... // Stau la geam şi-s 
singur şi mă tot uit afară / şi parc-aştept să vie şi parcă uit că 
nu-i / şi parcă-i văd şi ochii şi buzele şi faţa... // Mi-e dor... E-
atât de simplu! Căci dor i-a fost oricui / şi fără doruri aspre nu 
poate trece viaţa... / Sub geam un greier cântă încet, subţire, 
blând. // Şi mă tot uit afară şi-abia înfrâng ispita, / căci m-aş 
tot duce-n noapte şi-aş merge până când, / cu zorile odată, mi-
aş regăsi iubita”. („Iaşul literar”, 10/1956) 

 Reminiscenţe ale unor tainice zvârcoliri, emoţii 
şi duioase înlăcrimări răsfrâng cuprinsul, în amplul 
poem Două lacrimi: „În ochii tăi văd două lacrimi ca două 
picături de rouă, / prin gene lungi se strecurară încet, ca două 
triste veşti. / Cu transparenţa lor plăpândă pornesc să lunece-
amândouă / pe catifeaua-mbujorată a feţei tale nefireşti. // Cu 
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palmele-ţi cuprind obrajii, cu ochii îţi cerşesc privirea. / Atâtea 
clipe neîntoarse le irosim şi e păcat! / Pe faţa ta curg două 
lacrimi... Să caut lacom licărirea / şi-atunci când le găsesc, 
sărutul ne-ntâmpină cu gust sărat”.  („Iaşul literar”, 
12/1956) 

Şi aşezat pe „lespedea tăcerii”, binevenit este şi 
popasul în Oraşul moldovenesc, bun prilej pentru a 
elogia urbea sa de suflet: „planez cu avionul peste oraşul 
drag”, pentru a-i şopti, prietenesc: „Te odihneşti, bătrânul 
meu oraş”, cu „izul tău străvechi, patriarhal” (Moment, 
„Iaşul literar”, 1/1957), deopotrivă, elogiu gliei străbune: 
„Ca o mireasmă ce tremură-n vălul de aur / sfioasă-aşteptând 
neştiuta şi proaspăta taină, / câmpia cu holde îşi clatină vastu-
i tezaur / în aşteptarea sărutului cald de combină...” (Seceriş, 
7/1958) 

Uneori, ludicul transpare înveşmântat în mantie 
parabolică, precum în  Papagalul: „Îl vezi adesea cocoţat / 
pe-un scrânciob mic, la el în cuşcă. / E supărat, e încruntat, / 
dar când te-apropii nu te muşcă.// Se pare că la el în pene / e 
strâns întregul curcubeu. / Se mişcă tacticos, alene / şi stă 
pozând în semizeu. // Semeţ se crede’n sinea lui / cât creasta 
munţilor – înalţii... / Dar stă acolo unde-l pui / şi spune numai 
ce spun alţii”. („Tânărul scriitor”, 4/1954) Iar în Destinul, 
mesajul pare subtil, depinde dinspre ce unchi se face 
analiza: „Se zice că-l căutau în zori cocoşii; / în flori era, se 
zice, şi în vânt: / În faţa lui se prosternau strămoşii, / lipind cu 
spaimă fruntea de pământ. // Eu voi lovi într-însul cu cuţitul, 
/ tăind păienjenişu-i de minciuni. / Am să-i sugrum în 
pumnul ăsta mitul / şi am să-l svârl să ardă pe cărbuni.// 
Picioru-i n-o să-mi şadă pe grumaz / şi n-o să-mi verse-n 
inimă veninul. / Căci eu, de bucurie şi necaz, / mi-oi plămădi 
cu palma mea, destinul”. („Tânărul scriitor”, 4/1954) 

În revista „Iaşul literar” se regăsesc, în proporţie 
maximă, texte de glorificare a politicului acelui moment, 
iar Andi Andrieş nu putea să se eschiveze prea mult (ca 
redactor sau redactor-şef). Aşadar (n-avea încotro!), va 
reînvia, să zicem, momentele: 1907 (Jalbă către prefect 
sau Arde conacul): „Balaurul cu-o mie de limbi 
incandescente” care „îmbrăţişează, lacom, conacul care 
geme...” („Iaşul literar”, 2/1957) sau 1859 – „flacără 
aprinsă-n întunericul deznădejdii...” (1/1959), în tonalităţile 
impuse. Şi cum „succesele” acelor glorioşi (!) ani se cereau 
imortalizate în vers, Andi Andrieş nu a vrut să facă notă 
discordantă: „Da, comunismu-i ca ziua ce creşte / din iarnă 
spre fară, fireşte” (3/1959). Asemenea, şi în piesele „într-
un act”: Postul de pe strada Rareş (8/1959), Vecinul 

soarelui (3/1960), Neştiuta strălucire (1/1961), Mâna de 

oţel (5/1961) – creaţii care, astăzi, fireşte, nu mai au nicio 
strălucire. Iar acel Spirit modern va deveni – cum altfel?! 
– doar simplu mesaj programatic: „Un glonte-n ţintă-i 
versul, iar spiritul modern / înseamnă dăruire totală, nu 
ocoluri. / Poetul să nu joace, prudent, în duble roluri, / 
sperând că-n piruiete va deveni etern...” (4/1958) 

După o perioadă de exerciţiu poetic subtil, Andi 
Andrieş va fi nevoit să iasă la rampă rostind refrenele 
mult iubite şi apreciate (într-acel prezent), o mască... peste 

care astăzi nu putem trece. De aceea, probabil, scriitorul 
îşi va încearca, timid, condeiul, scriind şi câte un 
reportaj, cronică teatrală sau chiar... necrolog.   

Mai mult chiar, sonetul Gimnasta, publicat în acei 
ani încorsetaţi şi tulburi („Iaşul literar”, 5/1959), ne va 
aminti, peste ani, că sportul va deveni a doua mare 
pasiune a scriitorului: „Iar braţele – armonios duet – / s-
avântă, răsucind întreaga-i fiinţă / în care totu-i numai 
biruinţă / perfectă în mişcări ca un sonet...”  

Şi confirmarea o aflăm – în colecţia revistei 
„Cronica” (Andi Andrieş, redactor-şef, în perioada 1971-
1979). Poetul de mai ieri se doreşte retras în propria-i 
carapace, semnatar al unei rubrici... sportive. Am trecut 
peste multe dintre ele, nu cu indiferenţa neiubitorului de 
sport. Lecturate... la o distanţă de mai multe decenii, 
aceste cronici semnate de Andi Andrieş... renasc emoţii. 

 
Plăcute şi fascinante-s momentele – pe stadion, cu 

urechea aţintită înspre radio sau în faţa micului ecran, 
urmărind meciurile de fotbal, handbal, volei, tenis, 
gimnastică etc. Aşa că, multora dintre noi, ne este 
binecunoscut tehnicismul acestor rubrici standard sau 
standardizate de comentatorii sportivi. Acestea se citesc, 
întotdeauna, pentru un plus de informaţie. Lectura unor 
astfel de rubrici (cronici sportive) fascinează, chiar dacă 
ele imortalizează un timp trecut.  

Ei bine, tabletele (cu tematică sportivă) semnate de 
Andi Andrieş nu se aseamănă cu ale confraţilor săi – din  
acele timpuri. Şi când am remarcat acel ceva inedit şi 
fascinant, n-am mai trecut nepăsător peste această tabletă. 
Şi ce putem constata (acum, la timpul trecut)? Andi 
Andrieş dăruia frazei de pură specialitate ceva din 
farmecul descriptivului ficţional. Să exemplificăm, 
pentru a înţelege că avem dreptate.  

Da, Andi Andrieş a făcut poezie epică în/din rubrica 
de sport:  

„S-ar putea să aibă şi sportul momentele lui de inspiraţie. 
Şi dacă de pe urma acesteia nu s-a născut o Mona-Lisa, nicio 
Eroică, nici un Faust sau niciun Luceafăr, asta nu înseamnă 
că trebuie s-o tratăm cu indiferenţă...” („Cronica”, nr. 
37(84)/sâmbătă 16.09.1967, pagina a doua)  

E adevărat, jucătorii nu au întotdeauna „inspiraţie”, 
dar, sigur, au „reflexe”. Dar cei care trebuie să aibă, 
neîndoios, „inspiraţie” sunt antrenorii. Dacă au... 
înseamnă că jucătorii vor „da roade”. Pe teren. Pe tabela 
de marcaj. În sufletul suporterilor va licări bucuria unei 
victorii, oricât de neînsemnată ar fi ea. 

Nu numai sportul „rege” a constituit subiect de 
dezbatere sau de preocupare aleasă – pentru poetul-
comentator sportiv Andi Andrieş. De această dată, 
gândind la o întrebare retorică formulată ad-hoc: „Să fie 
Dumitrache omul pe care-l aşteptăm?!” Şi s-a dovedit. 
Mopsul a făcut furori în juru-i. Mulţi ani. 

Dar şi ciclismul l-a fascinat pe Andi Andrieş: „Roţile 
filigranate argintiu se succed vertiginos...” (nr. 
39/30.09.1967, p. 2)  
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Uneori, titlul rubricilor dăruiau textului o înrourare 
aparte. „Diferenţele sentimentale”, incitant mini-eseu... Nu 
credeţi?!  

O atenţie aparte acordă comentatorul şi 
autoturismului: „efect social, argument al civilizaţiei, 
utilitate invadatoare, gălăgioasă şi comodă...” Şi pe bună 
dreptate, pentru că „setea de performanţă şi foamea de viteză 
au adus automobilul la start, alungându-l ca pe o ţigară cu foi 
şi învăluindu-l în aburii vertiginoşi ai riscului suprem...” (nr. 
45/11.11.1967) 

Pentru Andi Andrieş, umorul se doreşte sarcastic. 
Iată şi-un exemplu concret, secvenţa următoare, din 
tableta „Toamnă târzie”: „Camera de luat vederi a 
televiziunii a făcut... imprudenţa de a-şi roti obiectivul pe 
deasupra tribunelor... Vai vouă! Treptele de beton erau triste şi 
goale, ca nişte ramuri fără frunze. Spectatorii cei mai 
constanţi, drept credincioşii fotbalului, fanaticii mingii, au fost 
prezenţi şi ei, doar ei, strânşi unul în altul sau stingheri, plini 
de speranţă ca nişte solitari îndrăgostiţi...” (nr. 
46/18.11.1967) sau detaşat: „Ştiţi ceva noutăţi? dacă ştiţi, 
serviţi-le!” (nr. 46/16.11.1968) 

 
Marea dragoste a lui Andi Andrieş a fost, totuşi, 

teatrul, însă, cu sincere regrete, textele sale dramatice 
împodobesc doar arhiva altui timp. Al altui timp istoric. 
Au rămas mărturii interesante despre această mare 
iubire... şi doar atât. Interogat fiind („Cronica”, nr. 
5/sâmbătă, 1 februarie 1969, p. 7, la rubrica „Curier”), 
scriitorul a explicat de ce preferă teatrul („Teatrul – e mai 
convingător, mai franc, mai riguros, mai echilibrat... este 
supus unui vot deschis şi prompt. Este o primejdie 
ispititoare...”) şi ce-l deranjează în repertoriul teatrelor 
(„Lipsa zilei de azi. Cunoaştem psihologii occidentale, 
dezbatem probleme istorice, dar uităm aproape cu desăvârşire 
că prezentul nostru are psihologiile sale, că istoria 
contemporană are suficiente probleme demne de scenă...”)  

Poate în laboratorul său de creaţie să existe texte care 
să se vrea a fi iluminate. Timpul decide, decantează, 
limpezeşte: „pentru autorul dramatic, publicul este 
confidentul care trebuie respectat fără limite...” („Cronica”, 
26/iulie 1977)  

Şi câtă dreptate, ba şi profunzime, în afirmaţia: 
„călătorind, ne creem şansa de a regăsi veşnic – tulburătorul 
loc al plecării...” („Cronica”, nr. 8/1973, p. 8, Tableta 
„Drumul”, rubrica: „Verb”) 

Parcurgându-i textele dramatice, avem şansa de a 
descoperi şi formulări încifrate (puţine, ce e drept), 
inteligent trase din condei, gândind la o tragedie 
naţională (spre exemplu, scufundarea unei insule-
monument, în adâncul Dunării, pentru a da lumină... la 
Porţile de Fier): „Peste jertfa cu arome de cafea a Ada-
Kaleului, unda şi-a lăsat romantismul în străfunduri, 
păstrând doar zvâcnetul de kilowaţi”. („Cronica”, 
nr.17/1973, p.8, tableta „Pastel peste Dunăre”)  

În adâncul fiinţei sale Andi Andrieş a fost un 
sensibil. Ne-o confirmă şi un necrolog redactat întru 

amintirea unui mare prieten, Ion Istrati. Un poem 
emoţionant, ca un ultim cântec de leagăn... pentru 
„Badea Nică”: „L-am dus pe umeri...” Am tresărit viscolit, 
citind... „se făcuse foarte uşor...” Multă tandreţe, e drept, 
masculină, cu reminiscenţe copilăreşti... „pentru că mă 
gândeam ce mult îi plăcea să glumească...”  Şi mă întreb:  

Pe Andi Andrieş cine l-a purtat pe umeri?! Şi ca să ne 
echilibrăm, ne vom aminti că Andi Andrieş a fost un 
raţional. O dovedeşte această reflecţie care-i aparţine: 
„Dispariţia cuiva e întotdeauna moarte, dar noi rămânem 
spunând convenţional a plecat, ca şi cum ar exista o 
întoarcere. Unii uită, alţii nu pot uita, nu ştie nimeni care 
dintre ei sunt mai puternici, cei care nu uită sau ceilalţi”. 
(„Cronica”, nr. 5/1977) Pentru Andi Andrieş fiecare clipă 
avea însemnătate. E ca o invitaţie, pentru fiecare, la 
raţiune.  

 
Vă amintiţi când un crainic radio rosteşte „ora 

exactă”? Ei bine, parcă auzim vocea poetului Andi 
Andrieş, în această plină vară, la opt decenii de la 
naşterea sa, şoptind, pentru cei dragi (sau pentru sine?!): 

 „Nu totdeauna putem ţine minte clipa de acum o clipă, 
nu totdeauna clipele noastre, ale fiecăruia, au durabilitatea pe 
care am dori-o. Dar din aceste clipe mici se alcătuieşte un timp 
al tuturor, un timp al timpului...” Ce frumos! 

Şi cum în acest an, confraţii săi l-ar fi putut sărbători 
la împlinirea vârstei de 80 de ani (s-a născut în iunie 
1934), ne alinăm, răsfoind: Ochii şi lumea. O carte de 
reportaje (Ed. Junimea, Iaşi, 1974), periplu prin Europa 
unui alt timp, cu itinerarii standard, cu impresii detaşate, 
cuminţi şi senine. „Gândul sare de la o distanţă la alta fără 
nicio dificultate. Gândul amalgamează retrospectiv spaţiile, e 
dreptul lui acesta de a-şi îngădui din când în când poezia 
surprinzătoare a lipsei de ordine”. (Nestatornicele amintiri 

mărunte) Impresionează desenele autorului, care parcă 
întregesc verbalul. Şi asta înseamnă mult, atât pentru 
creator, cât mai ales, pentru cititor. Un surplus de 
imaginaţie, sărează, uneori, atmosfera. Andi Andrieş se 
dovedeşte un nostalgic incurabil. Pentru el, „colţul de 
lume”, unicul, preferatul, este cel „de-acasă”. Are simţul 
patriotic fulminant cultivat: „sentimentul devine tulburător 
cu cât ne gândim că undeva, pe planeta aceasta colosală şi 
minusculă în acelaşi timp, trăim noi, cei care ne numim 
români, popor demn şi străvechi, stăpânind un colţ de lume 
cum nu se află altul...” (Întoarceri) Ei bine, dacă ne 
gândim mai bine, noi nu stăpânim nimic. Pământul ne 
stăpâneşte. Aţi vizualizat vreodată harta astralului? Aţi 
văzut că faţă de Saturn, spre exemplu, suntem doar un 
minuscul punct?! Atunci, ce stăpânim?! Iluzii. Şi-atât. 
Iluzii! 

 
De dincolo de timp, un iluzoriu: La mulţi ani, Andi 

Andrieş! 
 

Livia CIUPERCĂ 



 Toamna 2014  | Contact international  

 

825 

Festivalul de Poezie 
Românească de la Uzdin, Serbia 
- un istoric într-o carte 
 
 

m primit, cu întârziere, de la poetul Vasile Barbu 
din Uzdin un volum impresionant care 
marchează 20 de ani de existenţă a Festivalul 

Internaţional de Poezie ,,Drumuri de spice”, un proiect 
foarte ambiţios al românilor din Banatul sârbesc, ,,o 
adevărată izbândă ulturală”11. Mai exact, este vorba 
despre o monografie a acestui festival, intitulată ,,Îngerii 
vin, îngerii pleacă, Poezia rămâne”, realizată de Vasile 
Barbu şi Elena Maria Barbu, titlu sugestiv ce trimite la 
minunaţii poeţi participanţi la acest eveniment cultural, 
vârfuri ale liricii româneşti contemporane - unii care au 
trecut în lumea umbrelor, şi nu puţini din nefericire 
(Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Leonida Lari, Cezar 
Ivănescu, Petru Cârdu, Petre Stoica, Aurel Turcuş, 
Mărioara Baba ş.a.), alţii care continuă să păstreze 
nestinsă flacăra închinată poeziei româneşti la Uzdin. 
Exista deja, de ani buni, festivalul de poezie organizat la 
Vârşeţ de regretatul poet Petru Cârdu, ce atinsese o 
notorietate demnă de toată admiraţia, Premiul European 
de poezie fiind decernat unor mari poeţi ai lumii, dar 
Festivalul de la Uzdin şi-a propus să adune poeţi români 
de oriunde s-ar afla ei, să facă din Uzdin, un sat de 
români minoritari din Banatul sârbesc, majoritar 
fermieri, ,,Buricul pământului”, o inimă a liricii 
româneşti, a trăirii în limba şi cultura maternă. 

                                                 
11 Argument, vol. Îngerii vin, îngerii pleacă, Poezia rămâne., 1993. 

    Iniţiat de Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus” din 
această ,,cea mai de vest davă românească” - cum 
numeşte Vasile Barbu Uzdinul -  cu 20 de ani în urmă, în 
1994, Festivalul Internaţional de Poezie ,,Drumuri de 
spice” de la Uzdin a fost, şi continuă să fie, o adevărată 
sărbătoare a poeziei, ce a reunit admirabili poeţi, critici 
literari, oameni de cultură din România şi din multe alte 
ţări în care locuiesc români sau aromâni (Bulgaria, 
Macedonia, R. Moldova, Ucraina-Nordul Bucovinei), în 
care au emigrat scriitori români şi traducători din 
literatura română (Suedia, Germania, SUA, Franţa, 
Canada, Rusia, Cipru). Un colectiv inimos  (format din 
regretaţii Ioţa Vinca, Gheorghe Lifa-cea Ghiţă, Ioniţă 
Bulic, Gheorghe Spăriosu Petru Mezin, - trecuţi în 
eternitate - şi din Ionel Stoiţ, Elena şi Anicica Barbu, Ioţa 
Bulic, Dănuţ Drăghici ş.a.), condus de Vasile Barbu, a 
reuşit să realizeze această ,,manifestare unică”, de 
omagiere a poeziei româneşti, ce a ajuns în acest an, iată, 
la a 20-a ediţie, o mare faptă culturală a uzdinenilor, în 
condiţiile în care ţara în care trăiesc şi-a schimbat de trei 
ori denumirea în cele două decenii (Iugoslavia, Serbia şi 
Muntenegru, Serbia). Scopul declarat a fost acela de a 
,,menţine vie iubirea de neam” a românilor minoritari 
din Banatul sârbesc. Tot Vasile Barbu şi Societatea 
Literar-Artistică ,,Tibiscus” au iniţiat la Uzdin alte mari 
proiecte ambiţioase pentru ,,păstrarea şi afirmarea 
identităţii naţionale româneşti”: Casa Românească (ce 
cuprinde un Muzeu al memoriei românilor bănăţeni şi o 
Bibliotecă de carte românească - loc de suflet în care au 
loc lansări de carte, serate literare şi culturale; o 
microgalerie intitulată ,,Tornă, tornă fratre”- unde au loc 
expoziţii de artă plastică a vestiţilor pictori naivi şi 
sculptorilor de aici), Simpozionul ,,Oameni de seamă ai 
Banatului”(comunicările prezentate de participanţi fiind 
cuprinse în Actele Simpozionului, în jur de 15 volume), 
Editura S.L.A.Tibiscus (peste 130 de titluri de carte)12 şi  

                                                 
12 Volume semnate de autori din acest spaţiu de spiritualitate 
românească: Gheorghe Lifa, Petru Onciu, dr Trăilă Spăriosu, Costa 
Roşu, Florin ţăran, Vasa Barbu, Oana Ursulescu, Mărioara Sârbu, 
Valeriu Grosu, Dănuţ Drăghici, Vasile Barbu, Pavel P. Filip…,  dar şi 
scriitori din Romania, precum: Nicolae Nicoară Horia, pr. Oivian 
Bindiu, Florian Copcea, Gheorghe – Puiu Răducan, Aurel Turcuş, Al. 
Florin Ţene, Arcadie Chirşbaum … 
 

 

A 

 
Adrian Podoleanu, Flori de câmp 



 vol. 24,  124-125-126| octombrie-noiembrie-decembrie, 2014 

 

826 

publicaţia ,,Tibiscus”, revista ,,Floare de latinitate”, 
multe altele, toate purtând "pecetea iubirii neamului 
românesc şi a unei bune convieţuiri în spaţâiul 
voivodean", cum subliniayă iniţiatorul acestuia. 

       Prima ediţie a Festivaluluii rămâne de neuitat şi prin 
aceea că atunci s-a dezvelit bustul poetului naţional 
Mihai Eminescu, amplasat în faţa Căminului Cultural 
,,Doina”din Uzdin, dăruit de preşedintele Ligii Cuturale 
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, dr. Victor 
Crăciun din Bucureşti, realizat de artistul bucureştean 
Florin Musta (soclul de maestrul Gheorghe Puia din 
Uzdin). ,,Toate drumurile noastre duc spre Eminescu”- 
afirma profesorul Victor Crăciun în alocuţiunea rostită 
cu acest emoţionant prilej A fost un moment istoric, prin 
atmosfera de românitate, prin amploare (peste 160 de 
participanţi), prin crezul pentru ,,puterea metaforei” 
şi,,veşnicia poeziei româneşti”.Şi tot atunci Grigore Vieru 
(poetul tribun ce declara că poezia lui vine ,,din marea 
singurătate şi greaua durere”) a făcut prima  sa vizită, 
memorabilă, şi a rostit prima alocuţiune în faţa celor 
prezenţi ,,Nu sunt cel mai mare poet - a afirmat atunci 
poetul basarabean -, poate sunt o lacrimă mai mare a lui 
Eminescu”. Cum la fel de impresionante au fost 
momentele sosirii la Festival a poeţilor Ion Miloş (1997; 
născut în Banatul sârbesc, dar stabilit în Suedia, întors cu 
emoţie la Uzdin), Adrian Păunescu (2002), Cezar 
Ivănescu (2001), Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu, 
academicianului Mihai Cimpoi, criticului literar şi 
profesorului universitar Adrian Dinu Rachieru, 
întâlnirea cu Cenaclul ,,Totuşi iubirea”, Teatrul ,,Radu 
Stanca” din Sibiu, Ansamblul ,,Hora”din Reghin ş.a. 

       Simpozioanele, seratele literare, performance-le 
organizate în cadrul acestui festival au fost tot atâtea 
prilejuri de cunoaştere a poeziei româneşti de astăzi prin 
reunirea sub cupola lui a unor poeţi de primă linie a 
literaturii române şi, în acelaşi timp, de întâlniri 
admirabile cu bravii scriitori din acest areal cultural al 
Banatului (Slavco Almăjan, Felicia Marina Munteanu, 
Petru Cârdu, Nicu Ciobanu, Ioan Baba, Pavel Gătăianţu, 
Mărioara Baba, Ana Niculina Ursulescu ş.a.),cu istoricii, 
universitarii, jurnaliştii, oamenii de seamă ai locului, cu 
vârfuri ale literaturii sârbe (Slobodan Rakitić, Radomir 
Andrić- preşedintele şi vicepreşedintele U.S. din Serbia; 
Pedrag Bogdanović, Bogdan Radulović, Moma Dimić 
ş.a.).   

       Volumul (publicat la S.L.A.Tibiscus în 2013) se 
deschide cu Lista Laureaţilor Festivalului Internaţional de 
Poezie de la Uzdin, ce menţionează în primul rând nume 
sonore de poeţi români contemporani cărora li s-a 
decernat Marele Premiu literar ,,Sfântu Gheorghe”, 
începând cu Petru Cârdu (1994) şi continuând cu 
Leonida Lari (1995), Grigore Vieru (1996), Ion Miloş 
(1997), Adam Puslojic (1998), Vasile Tărâţeanu (1999), 

Slavco Almăjan (2000), Cezar Ivănescu (2001),Adrian 
Păunescu (2002), Aurel Turcuş (2003), Petre Stoica (2004), 
Nicolae Dabija (2006), Mircea Dinescu (2007), Ioan Baba 
(2009), Arcadie Suceveanu (2013), Vanghea Mihaniyu 
(2014), Sunt menţionaţi şi laureaţii Premiilor 
culturale,,Tibiscus”, ,,Gheorghe Bulic”, ,,Cununa de 
spice”(acad. Mihai Cimpoi, Aurel Turcuş, Adrian Dinu 
Rachieru, Ion Mărginean, Ioan Baba, Gligor Popi, Gh. 
Lifa, Vasile Şoimaru ş.a.), între care şi un doi traducători 
sârbi din literatura română (poeţii Milan Nenadić, 
Radomir Andrić), două instituţii ieşene (Radio Iaşi şi 
Biblioteca Judeţeană Iaşi, directori:Valentin Ciucă, 
respectiv, Nicolae Busuioc), Fundaţia ,,Augusta” 
(Editura Augusta Timişoara şi Universitatea ,,Tibiscus” 
din Timişoara, director general: dna Anca Augusta), 
ASTRA. Despărţământul ,,Mihail Kogălniceanu” Iaşi, 
jurnalişti, colaboratori apropiaţi ai poetului Vasile Barbu 
(Liliana Manea, Radio Iaşi; poetul Florian Copcea, 
Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin ş.a.). 
Fotografiile realizate cu laureaţii Fesivalului, în faţa 
bustului lui Eminescu - fotografii ce-i înfăţişează, spre 
exemplu, pe Vasile Barbu şi Grigore Vieru, pe Ion Miloş 
alături de Adrian Păunescu, Cezar Ivănescu, pe Cezar 
Ivănescu sau Slavco Almăjan alături de prof. Gh Lifa din 
Uzdin (în momentul înmânării Marelui Premiu), pe 
Vasile Tărâţeanu lângă Adrian Dinu Rachieru şi Ioan 
Baba, pe Adam Puslojic alături de Adrian Dinu Rachieru 
şi Gligor Popi, pe Vasile Barbu şi Petre Stoica, Vasile 
Barbu şi Aurel Turcuş, Ion Miloş, Mircea Dinescu şi 
Pavel Gătăianţu, Nicu Ciobanu, Slavco Almăjan, Ioan 
Baba, Lucian Marina şi Ion Miloş, pe Arcadie Suceveanu 
şi Vasile Barbu, pe poeta aromână Vanghea Mihaniyu şi 
Ana Niculina Ursulescu, ori pe Vasile Morar, Ion 
Olteanu, Ion Pachia Tatomirescu, Emilian Marcu, Florian 
Copcea, Livius Lepădat, Florentin Smarandache, Paul 
Purea ş.a.-  sunt o veritabile pagini de istorie literară 
română ilustrată.   

      Volumul trece în revistă, consemnează acribios (şi 
necesar, mai ales pentru imortalizarea istoriei unei 
comunităţi minoritare), ediţie de ediţie, programul 
acestora,componenţa Juriului, participări, cuvântările 
rostite, premiile decernate şi laureaţii, seratele literare, 
medalioanele, recitalurile, spectacolele susţinute în acest 
context, sponsorii. Este în acelaşi timp şi o antologie 
literară, întrucât cuprinde o scurtă notă biografică a 
laureaţilor, urmată de selecţii din opera acestora. ,,Ne 
întoarcem la carul cu boi/şi vin ştirile/s-a sclerozat ţara/s-a 
instalat politica îngheţării coitului/de la o zi la alta politica se 
învaţă/după dictatul oălor roşii/şi vin ştirile.” 13-lansa Petru 
Cârdu SOS-ul său poetic; Sau: ,,Abia acum înţeleg/de ce 
Eminescu a înnebunit/şi a murit de tânăr”- monologa liric 
poetul Ion Miloş care a văzut în Eminescu ,, prima şi 

                                                 
13 (Ficţiune şi comentarii) 
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ultima autoritate poetică”14; Ori:,,Ţara mea de dincolo de 
Prut/ Mi s-a dat poruncă să te uit”- exprima liric Nicolae 
Dabija tragismul basarabenilor din perioada de ocupaţie 
sovietică. ,,Aş putea scrie/un adevărat buletin meteorologic/al 
limbii române”- se confesa liric Adrian Păunescu 

 

      Sunt înserate, de asemenea zecile de cărţi lansate 
ediţie de ediţie a Festivalului (din care, selectiv: Dulcele 
foc de Leonida Lari; 101 de poeme haiku de Mihai  
Prepeliţă; Contribuţii la monografia folclorului din Uzdin de 
Gh Lifa (1995); Gradul zero al poeziei de Adam Puslojic, 
Fântânile Serbiei de Anghel Dumbrăveanu, Oameni de 
seamă ai Banatului de Gh. Lifa,, Clepsidra de sare de Aurel 
Turcuş, Cerul iubirii de Ion Miloş,  Continente cu dragoste 
de Vasile Barbu, Românii din jurul României în imagini de 
Vasile Şoimaru; Icoana românescă,traducere din lirica 
română realizată de Radomir Andrić ş.a.), reviste 
(,,Lumina”, ,,Convorbiri Literare”, Dacia Literară”, 

                                                 
14 Daniţa Ciurcuz-Dikovici, în cuvântul rostit la înmânarea Marelui 

Premiu. 

 

,,Ogledalo/Oglinda”, ,,Literatura şi Arta”ş.a.), cât şi 
prezentatorii acestora (Adrian Dinu Rachieru - criticul 
literar al Festivalului, acad. Mihai Cimpoi, prof. Gh. Lifa, 
poetul Petre Ghelmez ş.a.). De menţionat că spectacolele 
de poezie (performance-le) realiazate de artiştii din 
Uzdin, după opera poetică a unora dintre laureaţii 
Festivalului (Cezar Ivănescu, Petre Stoica, Nicolae 
Dabija, Mircea Dinescu), au fost puneri în scenă inedite, 
în spaţii neconvenţionale (pe malul Timişului, spre 
exemplu), ce s-au bucurat de succes la public.  

     Poetul academician Vasile Tărâţeanu sintetizează liric 
foarte bine întâmplarea fericită de la Uzdin care rămâne 
Festivalul: ,,Fericiţi făcătorii de pace!/Aici, la Uzdin,/ cei care 
printre ploi murdare/şi vânturi reci/printre embargouri şi 
trădări/printre lacrimi şi speranţe/:::/printre botezuri şi 
înmormântări/cultivă flori de poezie” (Întrebări). 

     ,,Organizatorul acestei manifestări - sublinia 
Ambasadorul României la Belgrad, dl Panait Lefter, în 
unul din mesajele adresate Festivalului (la care a 
participat şi direct în câteva râduri) - , Societatea Literar 
Artistică ,,Tibiscus”din Uzdin, sub conducerea poetului şi 
neobositului animator cultural Vasile Barbu, s-a dovedit a fi, 
de-a lungul anilor, catalizatorul unor energii creatoare de 
primă mărime şi a reuşit să facă din această localitate  o 
componentă importantă a vastei spiritualităţi româneşti fără 
frontiere, care există şi se dezvoltă în cele două Banturi: 
românesc şi sârbesc.”,   

     Volumul este un excelent mijloc de informare referitor 
la sărbătoarea poeziei de la Uzdin, a comunităţii vii din 
acest sat românesc, ce liptă, iată, cu armele poeziei să-şi 
păstreze identitatea. Ar fi fost şi mai substanţial, poate, 
dacă s-ar fi inclus şi prezentările făcute laureaţilor 
Marelui Premiu de către criticii literari prezenţi la 
Festival. Ceea ce afirma Grigore Vieru într-un strălucit 
interviu acordat în 200815 se potriveşte foarte bine şi 
pentru a concluziona asupra fenomenului poetic 
declanşat şi susţinut de Festivalul ,,Drumuri de spice”de 
la Uzdin:  ,,Ţara are o mare poezie, eu o cunosc bine, şi aş 
vrea să cred că poezia română este una din cele mai originale şi 
mai variate şi mai frumoase la ora actuală. Poate că numai 
poezia ţărilor latino-americane se ridică la nivelul poeziei 
române”. Da, La Uzdin, poezia este acasă! ,,Nu te 
mira/oamenii au mai trecut pe aici”- poate fi motto-ul acestei 
omagieri a poeziei, extras dintr-un poem (Sfârşit de 
săptămână) al lui Slavco Almăjan, decanul de vârstă al 
poeţilor din Banatul sârbesc. Festivalul de Poezie de la 
Uzdin - O lecţie de înaltă simţire românească.Sicere 
felicitări autorilor acestei cărţi, Vasile şi Elena Maria 
Barbu, Editurii S.L.A. Tibiscus din Uzdin, pentru faptele 
de cultură ale uzdinenţilor!  

Catinca AGACHE 

                                                 
15

 Interviu acordat  lui Stelian Gomboş. 
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Cosmin PAULESCU 
vs. Florin Ioan STOENESCU 
 
 

 

 

Dialog cu 
monumentalul 
 

            
 

nterviu realizat astăzi 09 iulie 2014, de Florin Ioan 
Stoenescu cu D-l Conf. Univ. Dr. C, decan al 
Facultăţii de Arte Decorative şi Design de la 

Universitatea Naţională de Arte- Bucureşti 

 
 
F.I.S.- Domnule Profesor , ne aflăm în Galeria Căminul Artei 
de lângă Facultatea de Arhitectură, unde pe simeze putem 
admira proiectele de decoraţie murală ale studenţilor Dvs-tră 
din anul trei, licenţă.  

Lucrări de mari dimensiuni care caută soluţii estetice  şi 
decorative pentru transformarea pereţilor deterioraţi şi 
inestetici, ce indispun trecătorii.…în adevarate  displayuri ce 
prezintă o alternativă vizuală branşată la nou. 

 

C.P.- Temele alese de mine pentru acest final de ciclu de 
invăţământ artistic/vizual sunt axate pe schimbarea 
urâtului şi vechiului în frumos, bazat pe  un plus de 
lumină şi culoare. Am plecat de la o documentare (la 
pas) cu studenţii prin centrul oraşului şi am identificat 
multe calcane la stradă, de mari dimensiuni, care sunt în 
dezacord architectural  cu noile clădiri construite dupa 
90, majoritatea din oţel-beton şi sticlă. Tencuială cazută şi 
cărămizi vechi, murdare ori chiar lipsă, ce marcau goluri 
negre, devoalau o stare maladivă a multor clădiri 
construite din materiale ale secolului XIX-XX. 

 Ne-am propus o reanimare/reânsufleţire a capitalei 
după modelul marilor capitale europene şi iată aici, 
concret, propuneri de igienizare estetică a Bucurestiului 
de azi din mileniul trei. Le-am explicat studenţilor  cât de 
mult strică aceste răni urbane peisajul, au înţeles şi au 
aplicat soluţii estetice prin care au reinventat frumosul 
folosind cunoştinţele dobândite pe parcursul primului 
ciclu de învăţământ artistic din facultatea noastră. 

 

F.I.S.- Înţeleg că aveţi o strategie de educaţie vizuală care 
urmareşte dezvoltarea şi educarea studenţilor în spiritul 
practic de implicare  în repararea inesteticului rămas ca 
urmare a demolărilor şi transformării oraşului… 

 

C.P. Dupa o  etapă prealabilă de documentare ce s-a 
concretizat prin analiza unor filme documentare  cu 
lucrari de artă urbană înregistrate în ultimii ani în 
occident, sau în orient, facem o selecţie a informaţiilor  şi 
alegem ca modele ceeace credem că s-ar putea adapta la 
specificul nostru urban, la mentalităţile noastre şi 
încercăm să găsim soluţii moderne şi utile.  

Vechiul şi noul împreună, în dialog estetic, la fel ca 
mediul uman, social , generaţiile noastre, care vieţuiesc 
prin dialog, tineri şi vârstnici în armonie, găsind soluţii 
de con-vieţuire bazate pe frumosul relaţiei inter-umane.  

A anima spaţiul urban înseamnă în fond a-l face viu, să 
trăiască, să crească , să palpite, reflectând cultura şi 
civilizaţia generaţiilor care se schimbă permanent… 

Refacerea centrului vechi comercial al Bucureştiului 
dintre Dâmboviţa, Calea Victoriei şi Universitate a redat 
vitalitatea spaţiilor  şi a refăcut faţa atât de generoasă, 
eclectică ţi plină de decoraţiuni a clădirilor şi străzilor, 
făcând să re-pulseze alături de frumosul estetic şi vitalul 
commercial. Suflul este dat şi de dialogul interior/ 

I 
 

80 de ani de la naşterea scriitorului 
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exterior în care umanul este implicat ca actor …Clădirile 
reflectă personalităţile diferite ale comanditarilor şi au o 
arhitectură şi o decoraţie inspirată atat de influenţa 
artelor Italiei şi Franţei dar şi de cea a orientului. Faceţi o 
comparaţie cu modul în care arăta zona aceasta acum 10, 
20 sau 30 de ani şi trageţi concluziile. A devenit o zonă în 
care se face comerţ privat divers dar şi turism cultural iar 
turiştii se fotografiază cu plăcere pe fundalul clădirilor 
sau spaţiilor verzi renăscute din cenuşa 
trecutului…Seara, terasele pline de tineri veseli dau 
culoare şi sunet străzii care nu mai are tonuri cenuşii! 

 

F.I.S.- Aveţi dreptate, din siturile arheologice descoperim cum 
au trăit strămoşii noştri dar putem şi analiza nivelul lor de 
ştiinţă, cultură, civilizaţie şi artă ,aferent acelor epoci, 
apuse…Aşa va fi mereu…UNESCO se implică activ 
educaţional în acest sens al noului! 

 

C.P.- Da, din păcate conştiinţa noastră a rămas la nivelul 
mileniului trecut, al doilea, din punctul de vedere a 
decorării cu monumente a oraşului : proiecte 
comemorative ce slăvesc personalităţi ale trecutului au 
prioritate în detrimentul proiectelor moderne  care să 
trimită imaginaţia privitorului către viitor şi nu către 
trecut, ori să i-o stimuleze, proiectându-l într-o 
dimensiune contemporană., creativă. 

Imaginaţi-vă un oraş în care fântânile arteziene ar 
folosi apa colorată în nuanţe diferite cu pigmenţi 
ecologici, iar muzica instrumental, cultă ori jazz, ar 
relaxa spiritele încinse de trepidaţia zilnică la fiecare 
intersecţie, staţie de autobuz ori tramvai- statui din beton 
finisate la exterior cu ceramică colorată ar aduce aminte 
de mozaicurile culturii bizantine ori romane sau de 
genialele realizări ale faimosului architect Gaudi din 
Parcul Guell, stăvilind sau concurând într-un dialog 
firesc avalanşa de reclame pe ecranele publicitare care au 
împânzit oraşul, iar prin formă şi utilitate  ar aduce un 
zâmbet trecătorilor în drum spre casă, serviciu sau 
cumpărături….  

 

 

 

Totul este posibil şi depinde numai de noi şi de 
presiunea exercitată asupra edililor noştri care trebuie 
impulsionaţi şi up-gradaţi informaţional spre a înţelege 
că populaţia nu mai este cea din mileniul doi, dar nici 
oraşul nu mai este acelaşi…Aici noua generaţie de tineri  
are un rol covârşitor în schimbarea conştiinţei urbei prin 
dialog constructiv şi crearea de modele sociale. 

Urbea în fond, este a locuitorilor săi, iar tinerele 
generaţii trebuie instruite să se implice activ în 
schimbarea spiritului urban, a mentalităţilor, ajungând 
în final la obţinerea unei mai mari flexibilităţi în gândirea 
şi perceperea oraşului. 
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F.I.S.-Această dorinţă de nou să fie motivul pentru care există 
o mişcare de frondă a tinerilor manifestată prin grafitti pe 
ziduri, pe trenuri, autobuze, tramvaie sau staţii de metrou?? 

C.P.- Da, tinerii îşi manifestă energia şi propunerile, se 
descătuşează şi caută forme de comunicare a mesjelor 
lor. Grafitti-ul este o cale artistică uneori de protest, ori 
chiar pur decorativă, prin care elevi, studenţi, tineri in 
general,  se manifestă împotriva cenuşiului moral al 
urbei şi a ideilor politice neconforme cu realitatea. 
Totodată mesajul, pe care vor să-l transmită, ajunge mai 
repede la public decat dacă ar incerca să se exprime intr-
un spaţiu convenţional, gen galerie sau muzeu. 

De aceea poate, primarul Londrei a dat voie celor ce 
doresc să se exprime în public să o faca liber timp de o 
oră pe soclul unei statui ce lipseşte din Piaţa Trafalguar 
Square. 

Şi astfel, oameni foarte diferiţi ca opinie, cultură sau 
culoare, se pot realiza în chip de statuie vorbitoare într-o 
piaţă ce este plină non- stop de trecători/audienţă… 

 

F.I.S.-Omenirea se dezvoltă clipă de clipă, descoperirile ştiinţei 
şi nanotehnologiile împingându-ne către universul stelar, 
deschizându-ne mintea dar şi sufletul către acceptarea şi 
conlucrarea tuturor cu noul  

C.P.- Ţările avansate economic din G7 au ajuns să 
conştientizeze greşelile superindustrializării lor care a 
deformat natura dar şi umanul, acum încercând să se 
armonizeze cu legile universului, metafizicii şi artei de a 
trai pentru perfecţionarea speciei umane, nu numai prin 
consum ci şi prin autocunoaştere şi spiritualitate. 

 Există o mare preocupare pentru cunoaşterea şi 
înţelegerea energiilor subtile ce guvernează lumea 
materială. Oamenii concep astăzi proiectele noilor oraşe 
ecologice, se perfecţionează şi creează mediul urban 
după noile reguli, aspiraţii şi nevoi, bazate pe noile 
tehnologii ecologice, nepoluante.  

Saltul de ştiinţă, cultură şi civilizaţie făcut în ultimii 
ani se poate compara cu cel făcut de Renaştere 
comparativ cu Evul Mediu. 

 

F.I.S.- Iată că descoperim alături de dumneavoastră o faţă 
nouă a artelor vizuale în stradă şi  foarte active în societate , 
căreia îi dorim mult succes şi multa inspiraţie creatoare! 

C.P.- Vă mulţumim pentru gânduri şi ne propunem să 
devenim o prezenţă şi  mai activă, constantă în 
modelarea spaţiului urban. 
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Aurel Ion BRUMARU 
 
 
 
 
 
 
 

Intrebarea 
despre fiinţă 
Fragment dintr-o lucrare in pregatire 
 
 

ici: ,,Gândul gândeşte despre sine: Cine sunt eu ? 

Cel căruia-i aparţine gândul sau gândul gândit ? 

Căci două fiinţe, cel puţin, locuiesc gânduri 

diferite raportate la realităţi iterative. Unde sunt eu în 

succesiunea holografică a devenirii propriilor mele 

gânduri ?,, Şi, fireşte, vei ajunge apoi la devastatoarea 

interogaţie, la întrebările acelea suprapuse vavilonic: 

,,Diferind de tot, gândul diferă de gând, dar gândeşte 

gândul gândind că gândul gândit e el însuşi gând ce 

poate gândi sau ar fi putut gândi gânduri.,, Şi tot aşa. 

(Îmi amintesc acum în această ordine că Eugen Ionesco, 

în Testamentul său, răvăşitor, din 1994, spunea 

următoarele: ,,câteodată nu gândesc că mă gândesc, nu 

gândesc că mă rog...,,) 

Dar cine ar întreba oare în chipul acesta dacă nu 

tocmai fiinţa gândului singur, gând abia răsărit din supa 

cosmică primordială, ca să lăsăm să vorbească aci   

metaforai grea, respingătoare  a cosmologiilor ? Aşa va fi 

gândit ea în clipa primă, în secunda aceea dramatică – 

era singură, oarbă, poate speriată. Fiinţă stingheră, fără 

de orientare, fiinţa adică fără de privilegiul sensului, al 

formei.  Fiinţa fără de tu,  fără de chemarea către celălalt, 

însă totuşi în căutare; un eu adică ce nu a prins 

deocamdată, prin ivirea unui tu,  întregul, forma; ce nu a 

simţit, cu alte cuvinte, chemarea, voinţa tuităţii. Un tu 

încă ascuns, precum nimicul în ascundere: în acelaşi timp  

ascunsul însuşi, totuşi, ivindu-l. Precum, iată, în 

gândirea de după Vede  din Scrisoarea lui M.Eminescu: 

,, La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă/Pe când 

totul  era lipsă de viaţă şi voinţă,/Când nu s-ascundea 

nimica, deşi tot era ascuns.../Când pătruns de sine însuşi 

odihnea cel nepătruns.,, 

O dialectică mirabilă (în ambiguitatea ei) a 

ascunderii/neascunderii în întrebarea despre fiinţă - mai 

degrabă a suprapunerii adevărului cu fiinţa, ca în 

cunoscuta vorbă christică - produce, cum se ştie, 

gânditorul secolului 20, germanul Martin Heidegger. A 

fi adevărat este a fi dezvăluitor, adică aletheic, afirmă 

într-una din aproximările sale, tedescul: a fi adevărat 

înseamnă a face ceva să se vadă, a indica, a devoala 

ascunsul; a-l face să se vadă în/cu ascunderea-

neascunderea lui. Comentând provocarea lui Jean 

Beaufret (în urma căreia apare Scrisoare despre 

umanism), Gabriel Liiceanu, un comentator cu expertiză 

în opera Heidegger, conchide că  fiinţa e ascunsă  în 

umbra pe care ea o aşează în urma-i; locul ei nu e în 

bătaia privirii, din contra, o evită, i se sustrage; ar fi deja 

o prezenţă ascunsă. Jean Beaufret îşi încheie astfel 

interpretarea:  odată cu fiinţa ce se retrage în chiar clipa 

deschiderii ei, odată cu ea, e nimicul acela care ne vizitează.  

Chestiunea tuităţii a putut să apară mai întâi în 

psihologie, pentru psihanaliză va fi fost chiar o ispitire. 

Eseistul francez Tzvetan Todorov, un teoretician al 

Z 
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scriiturii, într-un studiu consacrat fantasticului descoperă 

temele tu-ului în Louis Lambert, romanul lui Balzac (o 

investigare totuşi, aprobă el, a temelor eu-lui). Tu-ul, 

adică celălaltul, ar fi câştigarea sexului opus, împlinirea, 

niciodată atinsă, a tendinţei de a poseda, de a penetra, 

când libidoul o cere, genitalitatea înfricoşătoare a femeii: 

o  aspiraţie obsesivă (,,aşteptarea supremei bucurii,,), 

căzută însă numai în problematizarea, stearpă,  a 

introvertitului, a onanistului cast (,,castitatea lui 

trupească,, , zice eseistul), melancolic şi neajutorat. 

Tzvetan Todorov scrie: ,,Am putea porni de la această 

incompatibilitate pentru a stabili diferenţa dintre cele 

două reţele tematice: cea dintâi ne este deja cunoscută 

sub denumirea de temele eului; cea de-a doua, din al 

cărei inventar am identificat, deocamdată sexualitatea(s.n.), 

,va fi desemnată prin temele tuului,,.  Tu-ul, celălaltul, ia 

repede în această ordine chiar înfăţişare diabolică (nu 

zicea, oare, şi Sartre că ,,infernul e celălalt,, ?), în 

Călugărul  lui Lewis (operă analizată la rându-i de 

Todorov), o Mathilde, seducătoarea, fiind identificată aci 

unui duh luciferic, diavolului viclean şi ademenitor. 

O metafizică a tuităţii (recunoscută astăzi şi de Fizică, 

bosonul Higs, de exemplu, particula lui Dumnezeu, 

vizualizată la ERN în 2012, era, iată, alcătuită, de fapt, 

din două particule), ca împlinire în formă a fiinţei pustii, 

desperecheate, a întemeiat gânditorul hassidic Martin 

Buber (traducătorul său – al mirobolantului eseu Ich und 

Du - în româneşte, Ştefan Aug.Doinaş  scrie despre 

acesta, comprehensiv, următoarele: ,,După Buber, relaţia 

este un eveniment ontologic, întrucât spaţiul ei este locul 

de manifestare a Spiritului./.../Relaţia prin excelenţă 

este aceea pe care limbajul o exprimă prin perechea 

verbală Eu-Tu, adică o relaţie între persoane. 

Posibilitatea acestei relaţii stă în postularea unui apriori: 

orice om posedă, înaintea oricărei experienţe sociale, un 

partener, care este Tu-ul său înnăscut/.../. În sensul 

acesta, cuvântul fundamental Eu-Tu este anterior 

termenilor săi./.../ Răspunsul pe care omul îl dă Tu-ului 

său constituie fenomenul prin excelenţă spiritual, 

pecetea fiinţei umane. Spiritul nu rezidă, însă, în nici 

unul din cei doi termeni: el nu se află nici în Eu, nici în 

Tu, ci între ei. Ceea ce înseamnă că ontologia buberiană a 

relaţiei interpersonale este, de fapt /cum a caracterizat-o 

, de pildă, Emm.Levinas, n.n./, o ,,ontologie a 

intervalului,,: das Zwischen /Între-ul, n.n./ este  locul 

geometric al spiritului ca fiinţă,,). Să adaug aici că acest 

alt important gânditor rabinic,  Emm.Levinas (vezi  

convorbirea lui, din 1980, cu Christian Descamp - 

Entretiens avec ,,Le Monde,, - 1984) crede şi el că 

subiectivitatea umană fiind duală, vom găsi mereu în 

aceasta un doi, niciodată, solitar, pe unu . Comentând 

tradiţia adamică, el va constata şi că în ebraică ,,parte,, şi 

,,coastă,, fiind acelaşi cuvânt nu am avea în caz  partea şi 

întregul, ci doar ,,bifurcaţia, diviziunea în doi,,. În altă 

formulare, introducând o nuanţă, situaţia ar fi şi aceasta. 

Când zic: tu însuţi faci aceasta..., nu mă refer oare la eu; 

nu e acela oare un tu al eului meu, nu este deja în eu acest 

tu, cum şi reciproca e aci valabilă ? 

Cum ,,expresia,, la Martin Buber (vezi 

Şt.Aug.Doinaş) ,,îmbracă haina aforismului,, - ca în 

opera prodigioasă a lui Nietzsche (care i-a servit de 

model în tinereţe filosofului evreu) – numai rezumarea, 

recenzarea ideisticii sale e deopotrivă trădătoare şi 

dificilă, recurg la două-trei citate concludente, cred, 

pentru înţelegerea fenomenologiei buberiene. ,,Cât timp 

deasupra mea stă  desfăşurat cerul lui Tu – rosteşte liric, 

ca un ecou din a doua Critică a lui Kant, M. Buber -  

rafalele de vânt ale cauzalităţii stau ghemuite la călcâiele 

mele, şi vâltoarea fatalităţii se domoleşte,, . Mai apoi, 

acestea – parcă, uneori, răspunsuri - ezitante, dar 

atrăgătoare, convingătoare câteodată – la întrebările 

severe heideggeriene: ,,Cuvântul fundamental Eu-Tu 

poate să fie rostit numai cu întreaga fiinţă. Adunarea şi 

contopirea întregii fiinţe nu se poate face fără mine. Mă 

împlinesc prin Tu; devenind Eu, îl rostesc pe Tu (Ich 

werdend spreche ich Du). Orice viaţă adevărată este 

întâlnire (Begengnung).,,  Şi: ,,Relaţia cu Tu este 

nemijlocită. Între Eu şi Tu nu se află nici o 

conceptualitate, nici o pre-cunoaştere, şi nici o fantezie; şi 

chiar memoria însăşi se transformă, atunci când cade din 

detalii în totalitate. Între Eu şi Tu nu se află nici un scop, 

nici o poftă, şi nici o anticipare; chiar şi dorul (die 

Sechnsucht) însuşi se transformă, atunci când cade din vis 

în arătare. Orice mijloc este obstacol. Numai acolo unde 

a fost anulat orice mijloc, se petrece întâlnirea. ,, Şi încă: 

,,Prezentul se naşte numai datorită faptului că Tu devine 

prezent. Eu, din cuvântul fundamental Eu-Acela, adică 

acel Eu în faţa căruia nu se întrupează un Tu, ci care este 

împrejmuit de o mulţime de conţinuturi (Inhalten), are 

numai trecut, n-are nici un prezent. Cu alte cuvinte: în 

măsura în care omul se mulţumeşte cu lucrurile pe care 

le experimentează şi utilizează, el trăieşte în trecut, iar 

clipa lui este lipsită de prezenţă. El nu are nimic decât 

obiecte; dar obiectele constau în faptul de a fi fost (im 

Gewesensein). Prezentul nu este fugitivul şi trecătorul, ci 

statornicul şi durabilul. Obiectul nu este durata, ci 

încremenirea, oprirea, încetarea, înţepenirea, desfacerea, 

lipsa de relaţie, lipsa de prezenţă. Existenţele sunt trăite 

în prezent, obiectualităţile (die Gegenstandlichkeiten) în 

trecut.,,   

◙
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Constantin DRAM 
 

O aparenţă 
 

ălătorul care trece astăzi, din fuga maşinii, 
desigur, pe drumul şerpuit ce leagă Piatra 
Neamţ de Târgul Neamţului, coborând din-

spre Crăcăoani către Agapia, trece mai întâi printre 
livezile ce dau semn de intrare într-o localitate cu 
rezonanţe multiple: Bălţăteşti. Azi, în afară de 
resturile de livezi faimoase odinioară şi de casele 
risipite mai peste tot, mai vezi şi zona compactă a 
ceea ce se numeşte simplu „staţiunea”. Dar pentru 
cei ce privesc spre înapoi, Bălţăteşti înseamnă un loc 
de vilegiatură pe care sfârşitul secolului XIX şi prima 
parte a secolului XX l-au permanentizat, mai cu seamă 
pentru o anume categorie de vizitatori. Era perioada 
în care, de cum dădea zăduful verii, ieşenii, de bună 
seamă cei care aveau cum, îşi strămutau interesele, 
pentru o bună bucată de timp, spre mănăstirile din 
Neamţ şi spre alte asemenea locuri de linişte şi de 
umbră tihnită. Că atunci timpul va fi având o altă 
rostuire iar oamenii nu prea multe interese 
stresante…rămâne o altă poveste. 

Un astfel de loc, cu multiple rezonanţe în timp, a 
fost ceea ce se numea băile Bălţăteşti, denumire poate 
prea pretenţioasă pentru ceea ce ar trebui să se 
ascundă în spatele unui asemenea nume. Dar să nu 
uităm că pe atunci (poate şi astăzi pentru unii) „luarea 
de băi” însemna şi o curarisire îndelungată cu porţii 
sănătoase de aer curat, de plimbări nesfârşite pe cărări 
domoale, de intrare în deschiderea pădurilor şi de 
ajungere în preajma turmelor de oi ce păşteau leneş pe 
dealurile din preajmă. A merge la băi mai însemna şi 
să te întâlneşti cu felurite feţe, pe care viaţa de zi cu zi 
nu ţi le arăta cu aceeaşi generozitate. A merge la băi 
însemna, uneori, posibilitatea de a mai scăpa de o 
„piatră din casă”, lăsând apoi mai liberă mintea 
mamelor care se chinuiau, adesea, mare parte din 
viaţa loc cu căpătuirea relativă a odraslelor. Făcând o 
paranteză şi o glisare necesară în timp, nu putem să 
nu ne amintim de hâtrul comentariu al unui mare 
medievist francez: acesta urmărea, cu o anume ironie 
greu de egalat, periplul unui cavaler oarecare de acum 
opt-nouă veacuri în urmă, cavaler rătăcitor, fără 
îndoială! După zile aproape identice de „rătăcire” 
asumată, cavalerul dădea, că nu avea cum, de vreun 
rudiment de castel, mai degrabă o fortificaţie oarecare 
acăţată de vreun promontoriu. Aceasta părea 
izbăvirea cavalerului la vreme de seară şi…ţineţi cont 
că nu exista obiceiul (cum bine ştia Don Quijote) ca 
bietul cavaler să poarte sunători cu ele cu care să-şi 
plătească masa la oarece han. Aşa că el se lăsa cu mare 
bucurie tratat de stăpânul locului cu bucatele de 
atunci, nădăjduind şi de un loc pe care să-şi aşeze 

trupul ostenit de atâtea coclauri cutreierate. Dar, 
remarcă medievistul cu umor, avea, uneori, şi castelanul 
problemele lui, adică nişte fete greu de măritat prin 
acele pustietăţi. Şi uneori, rătăcitorul cavaler risca să-şi 
piardă tocmai supranumele, fiind determinat să se 
adapteze, adică să devină sedentar. 

Şi acum o poveste de la Bălţăteşti, consumată într-o 
aparenţă, fără doar şi poate, deoarece toate rămân într-o 
aparenţă mereu de interpretat, cu un mare scriitor venit 
de la Iaşi, din altă parte nu putea fi vorba. E o poveste 
gândită de un scriitor, profesor, şef de revistă şi de 
gândire literară, una dintre acele figuri ce au avut rolul 
de a fixa literatura română. Scriitor care se ascunde în 
spatele unui personaj, om care descoperă în dulcea 
promenadă printre dealurile de la Bălţăteşti pe o copiliţă 
de demult ajunsă acum femeie în toată firea, frumoasă, 
tentantă, alături de mama ei, cunoştinţă mai veche a 
protagonistului. Desigur, substratul nu poate fi decât 
acel sentimental, mai cu seamă că toate firele se strâng 
către aşa ceva: nici vorbă de obstacole reale, fata-femeie 
este sedusă de farmecul mai vârstnicului ei prieten, nici 
mamei nu i-ar displace o asemenea relaţionare….doar 
omul nostru se loveşte de o aparenţă. După multe 
frământări abandonează un proiect sentimental ce ar fi 
trebuit să îl facă fericit, lăsând nedumeriţi pe mulţi 
dintre cititorii respectivului roman. 

O întâmplare de peste mai mulţi ani (şi decenii) a 
făcut ca într-o seară ieşeană (cu soarele obosit de toamnă 
pierzându-se undeva către drumul mare ce merge către 
ţinutul Neamţ) o distinsă doamnă de demult să mi-o 
prezinte pe o altă doamnă, cam uscată şi cu o privire 
deloc sentimentală, după gusturile mele de tânăr 
student de pe atunci. Prezentarea făcea însă totul, cu 
asupră de măsură, deoarece amfitrioana mi-a spus 
simplu: „Vezi, ea este Adela.” 

A fost o întâmplare la care nu am mai avut 
replică, decât peste mulţi alţi ani. Ea era Adela, se 
zicea. Şi acest lucru m-a făcut să aprob străşnicia 
autorului.  

Şi a personajului său. 

C 
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Octavian D. CURPAS 
 
 
 
 
 

Preotul  
Gheorghe Tatu  
din Sebeşul de Sus –  
Temniţă pentru spovedanie! 
 
 

reotul Gheorghe Tatu din Sebeşul de Sus, 
militant activ împotriva comunismului, a fost 
una dintre victimele  ticălosului regim instaurat 

la 23 august 1944 în România. În anul 1953 ajunge după 
gratii şi petrece zece ani din viaţă în temniţele 
comuniste, în timp ce famila sa suportă consecinţele. 
Informaţiile despre dosarul preotului Gheorghe Tatu 
sunt lapidare iar motivele arestării sale, de-a dreptul 
hilare: Preotul Gheorghe Tatu din Sebeşul de Sus, Sibiu a 
fost arestat şi condamnat pentru că a spovedit persoane 
urmărite de securitate! – scrie în dreptul numelui său, în 
listele cuprinzând preoţii arestaţi în acea perioadă. Lipsa 
de dovezi, deşi atitudinea şi acţiunile preotului fuseseră, 
fără îndoială, anticomuniste, au condus, probabil, la 
fabricarea de acuzaţii. Drama familiei Tatu din Sebeşul 
de Sus am aflat-o de la Doina Tatu (căsătorită Nicula), 
care mi-a povestit mai pe larg despre cele întâmplate în 
copilăria şi tinereţea sa, la Sebeşul de Sus, şi nu numai. 
Ea a fost recent în vizită la Dumitru Sinu la Phoenix, 
Arizona. Nici cei 63 de ani de când nea Mitică a plecat 
din ţară şi nici miile de kilometri care-i despart, n-au 
umbrit prietenia care s-a sudat cu mulţi ani în urmă, în 
satul copilăriei lor. Doar patina timpului şi-a lăsat 
amprenta asupra celor doi, aflaţi astăzi la vârsta 
senectuţii, lăsându-le însă la fel de vii, amintirile. 

 

Drama preotului Gheorghe Tatu – 
deţinut politic! 

Gheorghe Tatu este ultimul dintre cei şapte copii ai 
lui Ion Tatu, mulţi ani primar în Sebeşul de Sus, la 
începutul secolului XX. Vede lumina zilei în satul de la 
poalele masivului Suru, din munţii Făgăraş, la data de 1 
aprilie 1909. Şcoala primară o face în satul natal, iar apoi 
urmează cursurile Şcolii Pedagogice din Sibiu. Îşi 
continuă studiile tot la Sibiu, şi în anul 1932 absolvă 
cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din oraşul de 
pe malul Cibinului. Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Sibiu este cea mai veche instituţie de acest gen din ţară. 
Înfiinţată în 1786, ca Şcoală Teologică, reorganizată sub 
conducerea lui Gheorghe Lazăr, în 1811, funcţionează 
neîntrerupt până astăzi. În perioada 1948-1990, sub 
numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost 
una dintre cele două şcoli teologice ortodoxe de rang 
universitar din România, care au pregătit slujitorii 
Bisericii Ortodoxe. Din 1990 devine parte componentă a 
Universităţii din Sibiu. În anul 1933, Gheorghe Tatu se 
căsătoreşte cu Eudochia Spârlea, din Avrig, nepoata 
preotului Cârdea. Născută în Avrig, la 30 ianuarie 1906, 
Eudochia face clasele primare în satul natal, după care 
urmează cursurile Şcolii Normale din Cluj. După 
căsătorie, îşi urmează soţul care slujeşte ca preot în 

P 
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Sebeşul de Sus şi lucrează aici ca învăţătoare. Era o 
modă a vremii ca tinerii preoţi să se însoţească cu 
învăţătoare, mai ales în mediul rural, fenomen 
arhicunoscut în tradiţia satului românesc: o combinaţie 
fericită, şcoala şi biserica făcuseră dintotdeauna casă 
bună împreună! Nea Mitică Sinu şi-a adus aminte, la un 
moment dat, de sărbătoarea Floriilor. Mi-a povestit 
atunci, cum toţi copiii de la şcoală, în frunte cu 
învăţătorul Stoia, părintele Tatu şi doamna preoteasă, 
mergeau în dimineaţa Floriilor în afara satului, ca apoi 
să revină pe uliţele lui, frumos încolonaţi, cu cei doi 
bărbaţi în faţă şi doamna Eudochia în urma lor, într-o 
procesiune emoţionantă, purtând ramuri de salcie în 
mâini, şi cântând pricesne specifice Floriilor. La 19 
august 1934, casa preotului Tatu se umple de bucuria 
venirii pe lume a unei fetiţe drăgălaşe, care va purta 
numele Doina. Fericirea tinerei familii sporeşte în 1937 
când se naşte primul băiat, Septimiu Bujor Tatu şi mai 
apoi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în 
1941, când vine al treilea copil care poartă numele 
tatălui, Gheorghe, şi este răsfăţatul familiei. Îmi povestea 
Doina Tatu că celui mic, toată familia îi spunea Puiu! În 
ciuda greutăţilor inerente apărute pe vreme de război, 
familia preotului Tatu era fericită şi privea cu încredere 
spre timpuri mai bune. Regimul comunist proaspăt 
instaurat era în plină ascensiune. Însă încet, încet a 
început să-şi arate dinţii de fiară, manifestându-şi 
influenţa nefastă în toate mediile sociale. Se produsese o 
adevărată răsturnare a valorilor şi începuse prigoana 
împotriva slujitorilor bisericii şi a celor care nu rezonau 
cu ideologia comunistă. Nemulţumirile se înmulţeau 
vizibil şi lupta rezistenţei anticomuniste se intensificase. 
Injustiţiile practicate de un sistem ticăloşit, aflat în 
distonanţă cu idealurile poporului român, pe fondul 
unei campanii puternice de discreditare a bisericii, în 
favoarea  comunismului ateist, îl determină pe Gheorghe 
Tatu să se ralieze mişcării anticomuniste, devenind 
militant activ. Inteligenţa preotului şi totodată, 
precauţia, îl ajută să se strecoare prin filtrul securităţii, 
care nu-i găseşte motive plauzibile de arestare. Dar cum 
de ghearele temutei securităţii nu aveai cum să scapi, 
motivele arestării sale din 1953 sunt, probabil, fabricate: 
este arestat şi condamnat pentru spovedirea persoanelor 
urmărite de securitate! Ce hilar! Comunismul instaurat 
în Europa primei jumătăţi a secolului XX s-a năpustit ca 
o fiară asupra oricăror forme de credinţă care nu urmau 
doctrina comunistă, în ţările care i-au căzut victimă, 
printre care şi în România. Conflictele între laicii orbiţi 
de comunism şi biserică, pe fondul permanentelor 
frământări generate de acţiunile rezistenţei 
anticomuniste în diferitele ei forme, ofereau 
reprezentanţilor bisericii două posibilităţi: fie 
menţinerea şi susţinerea ideilor lor, purtând manifestul 
roşu în buzunar, fie convertirea lor peste noapte în 
comunişti cu crucea de gât… Gheorghe Tatu însă şi-a 
purtat crucea în spiritul aceloraşi idei, răzbătând prin 

jungla comunistă şi rămânând fidel convingerilor sale. 
Un complet de judecată de la Tribunalul Braşov îl judecă 
şi-l condamnă la zece ani de închisoare. Ceea ce a 
îndurat în anii de detenţie Gheorghe Tatu, numai el şi 
Dumnezeu au ştiut! Condiţiile din închisori şi ororile 
unui regim draconic din interiorul lor au făcut multe 
victime. Scapă cine poate sau cine rezistă! După aproape 
zece ani de perindare prin temniţele comuniste de la 
Sibiu, Codlea, Aiud, Gherla, Salcia şi  Periprava, este 
eliberat în toamna anului 1962. Arestarea preotului Tatu 
a avut o puternică rezonanţă în rândurile enoriaşilor săi. 
Fusese un om de omenie, un preot dedicat meseriei sale 
şi în primul rând un om cu suflet mare.“Nu pot decât de 
bine să-mi amintesc de popa Tatu –  spune nea Mitică – 
nimeni nu avea o vorbă rea de spus de el şi de doamna 
Eudochia. Nu exista sătean care să fi avut nevoie de 
sfatul sau sprijinul său, să nu-l primească! Era trup şi 
suflet pentru obştea sătească, doar era fiu de primar! Îmi 
aduc aminte cum doamna preoteasă le învăţa pe fete 
lucru manual, gospodărie şi multe lucruri folositoare în 
viaţă. Era o femeie de excepţie, care punea mult suflet în 
profesia ei. A adus războiul de ţesut la şcoală ca să le 
înveţe pe fete să ţeasă. Ieşeau din mâna fetelor, sub 
îndrumarea doamnei Eudochia, nişte lucruşoare 
minunate, de la prosoape cu motive naţionale, la tot felul 
de covoraşe şi perdele, pe care le vindeau, iar cu bănuţii 
adunaţi erau cumpărate diverse materiale şi lucruri 
trebuincioase şcolii”. Imediat după arestarea preotului, 
soţia sa este dată afară din învăţământ, constituind un 
pericol şi în acelaşi timp, un exemplu negativ pentru 
elevii săi, însă doar în concepţia comuniştilor. Eudochia 
Tatu era o femeie foarte apreciată şi o dăscăliţă 
desăvârşită pentru comunitatea din Sebeşul de Sus. 
Rămasă fără loc de muncă, cu trei copii de crescut, 
preoteasa Eudochia Tatu îşi ia copiii şi se mută la Avrig, 
în satul său natal. După ce iese din închisoare, în 1962, 
preotul lucrează pe unde poate pentru a-şi câştiga 
existenţa şi a-şi întreţine familia, din care lipsise aproape 
zece ani. La început şi-a găsit de lucru la Codlea, apoi a 
lucrat ca pontator la uzina de la Mârşa, până când a 
reuşit să obţină reabilitarea şi revenirea în rândurile 
preoţimii. A fost un proces anevoios dar fiind un om 
perseverent şi demn, a reuşit să obţină o parohie, de data 
aceasta în localitatea Bradu. Doamna preoteasă s-a 
angajat ca şi contabilă la o fabrică de sticlă, unde a lucrat 
până la vârsta de pensionare. Părintele Gheorghe Tatu s-
a stins din viaţă la data de 15 iulie 1975 şi a fost 
înmormântat la Avrig. Eudochia Tatu şi-a urmat soţul 
după mulţi ani. A trecut în eternitate la 29 martie 1999, 
fiind înmormântată alături de soţul ei şi lăsând în urmă 
imaginea unei femei admirabile. Dar copiii preotului au 
suportat consecinţele convingerilor şi acţiunilor 
anticomuniste ale tatălui lor. Rând pe rând, toţi trei s-au 
confruntat cu tot felul de piedici în procesul de formare 
profesională. 
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“Greşelile” părinţilor… necazurile 
copiilor! 

Când Gheorghe Tatu a fost arestat, fiica sa, Doina, 
era studentă în anul I la matematică, la Cluj, iar băieţii 
erau minori. Dosarul penal al tatălui îi aduce mari 
necazuri tinerei studente. Era pe punctul de a fi 
exmatriculată din facultate însă, printr-un noroc 
fantastic, reuşeşte să ajungă la rectorul Universităţii 
clujene, care, pe vremea aceea, era Raluca Ripan, un 
nume strălucit al chimiei româneşti. Doina Tatu a găsit 
înţelegere şi sprijin din partea Ralucăi Ripan, reuşind să-
şi termine studiile începute la Facultatea de Matematică 
clujeană. Era o studentă bună şi nu era responsabilă de 
convingerile politice ale părintelui său. Academicianul 
Raluca Ripan a fost o proeminentă personalitate a şcolii 
de chimie clujene, prima femeie-rector din istoria 
instituţiilor de învăţământ superior din România, ctitor, 
şi primul director al Institutului de Chimie din Cluj, care 
începând cu anul 1994 îi poartă numele. Nici băieţii 
familiei Tatu n-au fost scutiţi de repercursiunile 
acţiunilor tatălui lor, resimţindu-le mai ales, după 
terminarea liceului. 

 S-au înscris amândoi la facultatea de medicină 
umană, de unde au fost ulterior exmatriculaţi, datorită 
originii nesănătoase pe care o aveau: proveneau dintr-o 
familie cu un tată anticomunist, duşman al partidului… 
Dar au perseverat, nu s-au dat bătuţi şi s-au înscris la 
Facultatea de Medicină Veterinară, pe care au absolvit-o. 

Cel mare, Bujor, a fost repartizat mai întâi la Ceala, în 
judeţul Arad, iar ulterior s-a transferat la Avrig, unde 
locuieşte şi astăzi, în casa părintească. Mezinul familiei 
Tatu, Puiu (Gheorghe), a lucrat şi a locuit mulţi ani la 
Sfântu Gheorghe, în judeţul Covasna.  Acum însă, la 
pensie, s-a mutat şi el la Avrig, în casa bunicilor săi, care 
este lângă casa lui Bujor. “Doar eu nu sunt acasă, la 
Avrig – îmi spune Doina Nicula – eu mi-am urmat 
ursitul, dar nu sunt departe de fraţii mei, locuiesc la 
Sibiu”. 

 

Matematica e ca o fată frumoasă… 

“Îmi amintesc cu drag de părintele Tatu, de doamna 
învăţătoare  Eudochia, de copiii lor, dar mai ales de fata 
popii (Doina) care s-a măritat cu cel mai bun prieten al 
meu”, mi-a spus odată nea Mitică. Aşa am aflat şi eu, 
tocmai de la fata popii! Graţie sprijinului acordat de 
rectorul  Raluca Ripan, Doina Tatu termină facultatea şi 
se căsătoreşte cu Emilian Nicula. Amândoi au fost 
studenţi la Cluj. Unindu-şi destinele, cei doi erau 
hotărâţi să-şi întemeieze o familie şi să se bucure 
împreună de viaţă. De profesie inginer chimist, soţul 
Doinei obţine un loc de muncă la Combinatul Chimic 
din Făgăraş şi în 1956, cei doi tineri se mută aici. Doina 
va lucra ca profesor de matematică  în cadrul Liceului 
Radu Negru. Acest liceu, astăzi cunoscut sub numele de 
Colegiul Naţional “Radu Negru”, este cea mai veche 
instituţie de învăţământ secundar din Ţara Făgăraşului, 
fondată la 13 septembrie 1869, de către cărturarul 
transilvănean Ion Codru Drăguşanu, care îi dă şi numele  
“Radu Negru”. Demni de numele şi prestigiul colegiului 
sunt şi cei care au desluşit tainele cunoaşterii pe băncile 
sale. Este suficient să-i amintim aici pe ilustrul scriitor, 
poet şi eseist Octavian Paler, sau pe Paul Goma precum 
şi alte nume strălucite ale culturii şi ştiinţei româneşti, ca 
să evidenţiem valoarea educativă a instituţiei. 
“Matematica e ca o fată frumoasă – spune Doina Nicula, 
cu nostalgie în glas -, dacă eşti atent cu ea, atunci te 
place. Dacă două zile o neglijezi, îţi întoarce spatele. 
Totodată, matematica formează caractere!” Accentuând 
faptul că făgărăşenii erau oameni isteţi şi ambiţioşi, 
cărora le plăcea cartea, Doina Nicula mi-a spus că este 
mândră de generaţiile care i-au trecut prin mână. Unii 
dintre elevii săi au ajuns profesori universitari, medici, 
academicieni. Printre aceştia se numără şi Laurenţiu 
Streza, pe numele de mirean Liviu Streza, mitropolitul 
Ardealului. Soţii Nicula au fost apreciaţi în colectivele în 
care au lucrat şi mulţumiţi de rezultatele muncii lor, 
fiecare făcându-şi meseria cu pasiune şi dăruire. Doina, 
un priceput profesor de matematică, Emilian un inginer 
chimist specializat şi în operaţiunile de export – ceea ce 
i-a deschis porţile spre lume. A fost în multe ţări ale 
lumii, l-a fascinat Egiptul, a ajuns şi în El Salvador, 
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America de Sud, a călătorit foarte mult în interes de 
serviciu. 

 S-au bucurat de viaţă, şi-au petrecut concediile 
departe de casă, la mare sau la munte. Preferau însă 
muntele! Doina Nicula s-a pensionat în 1989, la doi ani 
după ce Emilian se pensionase de boală (1987). Din 
păcate, în 2003, la 74 de ani, se stinge din viaţă. Soţii 
Nicula au avut o căsnicie fericită, s-au respectat şi s-au 
iubit timp de 47 de ani, şi-au fost aproape şi la bucurie şi 
la necaz. Vorbindu-mi de soţul ei, Doina Nicula nu are 
decât cuvinte de laudă la adresa lui: ”A fost un bun 
inginer, un tată desăvârşit, un soţ iubitor, un om cult, 
corect, vesel şi în plus ştia să cânte foarte frumos”. 
Produsul dragostei lor este un băiat, Horea, de profesie 
inginer, care din 1990 s-a stabilit în Belgia, în oraşul Spa. 
Este căsătorit cu o fostă colegă, tot  Doina o cheamă, ca 
pe mama lui. I-au dăruit Doinei şi lui Emilian Nicula o 
nepoată, pe Alexandra, absolventă de  facultate la 
Bruxelles, în prezent masterandă, tot în capitala 
europeană. 

Chiar dacă s-au stabilit în Belgia, Horea şi Doina 
Nicula vizitează destul de des România. Şi mama lui a 
ajuns de mai multe ori în Belgia. Am întrebat-o pe 
doamna Nicula ce părere are despre Belgia. “Este ca o 
grădină civilizată – răspunde fata preotului Tatu – cu 
oameni politicoşi, prietenoşi, civilizaţi. Mă simt foarte 
bine când merg acolo”. Doina Nicula a învăţat engleza şi 
franceza la nivel de conversaţie. Poliglotul familiei era 
însă soţul ei: “Emilian vorbea cursiv germana, italiana şi 
spaniola, dar nu vorbea engleza. Fiul meu l-a  moştenit – 
zice Doina -, el are o pasiune exacerbată pentru limbile 
străine. Vorbeşte perfect franceza, neerlandeza (limba 
care se vorbeşte în Flandra şi zona Bruxelles),  engleza şi 
italiana”. Cu toată drama petrecută în familia preotului 
Gheorghe Tatu din Sebeşul de Sus în vremurile tulburi 
de după venirea regimului comunist la conducerea 
României, iată că urmaşii lui, au reuşit să depăşească 
stavilele ridicate în calea lor şi nu şi-au făcut părintele de 
râs: au devenit buni profesionişti şi au rămas, precum 
părinţii lor, oameni de omenie. 

Phoenix, Arizona 
 

Cu nea Mitică printre amintiri 
Motto: „Noi, cred că ne-am născut din dor. De aceea acest nobil sentiment, ne 

urmăreşte pretutindeni, toată viaţa. M-am născut la sat, unde s-a născut şi veşnicia. De aceea 
nu regret şi nici nu mă ruşinez de acest lucru.”  

Aurel I. Borgovan – „Dor de satul natal” 
 

 de ani petrecuţi în exil n-au reuşit să şteargă 
din memoria lui  Dumitru Sinu, amintirea 
Sebeşului de Sus, din ţinutul Mărginimii 

Sibiului, satul în care-şi are rădăcinile. A colindat lumea 
de la un capăt la altul şi a cunoscut o mulţime de 
oameni, de toate felurile, dar când vine vorba de 
sebeşeni, uşor poţi să-i citeşti pe faţă bucuria. A plecat 
de-acasă în toamna lui 1948, apucând calea  pribegiei, 
dar toate amintirile din vremurile acelea sunt aşezate, 
cuminţi, în zecile de caiete scrise de mâna lui sau spuse 
prin viu grai, ori de câte ori are ocazia s-o facă. 
 

Satul de ieri, în amintiri de azi 
Despre Sebeşul de Sus am vorbit mult cu nea Mitică. 

De fiecare dată când venea vorba de sat, îşi mai amintea 
câte ceva, uimindu-mă cât de amănunţit îmi relata fapte 
petrecute cu mai bine de jumătate de veac în urmă. 
Mitică Sinu şi-a lăsat consătenii să culeagă în tihnă 
roadele acelei toamne frumoase, a anului 1948, când a 
părăsit definitiv România, dar îşi aminteşte perfect de ei 
şi luând pe rând neamurile, familiile de vază sau pe cele 
obişnuite, mi-a povestit despre fiecare. E mulţumit că 
fiica lui, care locuieşte în Franţa, s-a ataşat de sat: “Sunt 

fericit că Sandra a răscumpărat casa părintească, a 
renovat-o complet şi merge cu familia în fiecare an la 
Sebeşul de Sus. Pentru ei e mult mai simplu, sunt mai 
aproape”. În Sebeşul de Sus n-au fost nici saşi, nici 
unguri; viaţa la poalele munţilor era dură şi aici n-au 
fost colonizaţi nici unii, nici alţii. Dar în arhitectura 
caselor, este lesne de observat influenţa săsească. La 
Tălmaciu, nu departe de Sebeşul de Sus, erau mulţi saşi, 
şi nea Mitică îmi spusese că tatăl său a ridicat case 
pentru ei. Tatăl lui nea Mitică împreună cu fratele său, 
Ion Sinu, au construit căminul cutural din sat, iar ţigla, 
care se află încă pe acoperişul acestuia, este făcută în 
făbricuţa bunicului din partea mamei,  Ion Stănilă, 
poreclit Ţiglaru’. 

Nea Niculiţă, bunicul din partea tatălui însă, era 
total opus lui Ţiglaru’: înţelept, cu un suflet de aur, el 
respecta pe toată lumea şi-i ajuta pe nevoiaşi. „Până şi 
saşii scoteau pălăria în faţa lui”. Soţia lui nea Niculiţă era 
din Tălmaciu, Ritivoi o chema de fată. Se trăgea din 
acelaşi neam cu Ion Ritivoi, despre care nea Mitică mi-a 
spus că este cel mai harnic om din câţi întâlnise. Şi el 
stătuse ani buni în străinătate ca să agonisească ceva 
pentru familie, apoi revenise acasă. Socrii lui nea 

65 
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Niculiţă aveau o casă mare, în Tălmaciu,  în care mai 
târziu, probabil după naţionalizare, funcţionase şcoala 
din sat. Pe vremea aceea, Sebeşul de Sus avea statut de 
comună, iar la conducere era primarul, numit birău; 
ajutorul primarului era pristavul, omologul 
viceprimarului de astăzi. Paza, era asigurată pe timp de 
noapte de-un boactăr, iar cel care păzea câmpul era 
cunoscut sub numele de vornic.  Pârgarul era săteanul 
care bătea toba şi anunţa toate activitătile obştei. De 
naşterea copiilor, scosul măselelor sau descântatul de 
deochi, se ocupa vestita moaşă a satului. Aveau sătenii şi 
purcar, care îngrijea porcii, iar căprarul le păşuna 
caprele! Primarul era primul gospodar al satului. Îmi 
spune nea Mitică Sinu despre Ioan Manduc, că a fost 
primar în Sebesul de Sus vreo 30 de ani. Fusese unul 
dintre cei mai apreciaţi primari din împrejurimi. 
Gospodar desăvârşit, primarul învăţase multe de la saşi 
şi ştia să-şi îndrume şi să-şi organizeze bine consătenii. 
“Lui Ioan Manduc nu-i era ruşine să spună că a învăţat 
gospodărie de la saşi” – spune domnul Marius Traian 
Dumitru din Sibiu, nepotul lui Manduc, astăzi în vârstă 
de 58 de ani. 
 

 
 

Obştea sătească  era organizată cu pricepere şi 
oamenii îşi ştiau fiecare îndatoririle de cetăţeni. Trăiau în 
bună înţelegere şi cultivau pământul, chiar dacă zona nu 
era avantajată din punct de vedere climateric, căci satul 
era la poalele munţilor. Creşteau animale, dar erau şi 

buni meşteşugari. Aveau varniţă care producea varul 
necesar construcţiilor, o fabrică de ţiglă – proprietate a 
bunicului lui Dumitru Sinu, piua pentru seminţe, cu care 
storceau uleiul, teascul de ceară, roata de piatră cu care 
făceau oţet şi suc de mere. Nimic din cele necesare nu 
lipsea acelei comunităţi liniştite din Mărginime! După 
venirea comuniştilor la putere, Sebeşul de Sus n-a mai 
beneficiat de statutul de comună, redevenind  un simplu 
sat, aparţinător comunei Racoviţă. Sebeşenii nu mai 
aveau primarul lor şi rezolvarea oricărei probleme ce 
ţinea de administraţia locală necesita deplasarea la 
Racoviţă, la primărie. Între locuitorii celor două sate,  
relaţiile nu erau tocmai bune; se instaurase cu mult timp 
în urmă o oarecare tensiune generată de fapte ale 
racovicenilor, despre care nea Mitică spune: 
„Racovicenii erau pentru noi, sebeşenii, ca ruşii pentru 
români! Veneau, tăiau lemnele din pădure, luau pietrele 
de pe râu şi plecau!” Mai este o poveste veche, de care îşi 
aduce aminte nea Mitică. Bunicul Niculiţă îi povestise 
cum o femeie, care găurise urechile fetei sale pentru a-i 
pune cercei, trăsese în urechi fir de mătase de care 
atârnase o bucăţică de mămăligă, în loc de ceară, iar 
racovicenii ticluiseră nişte versuri, considerate a fi 
defăimătoare pentru sebeşeni: Iese Buha din colibă / Cu 
cercei de mămăligă… Spiritul ţăranului român a fost 
întotdeauna neîntrecut. Indiferent că avea parte de 
bucurii sau de necazuri, ştia să le aşeze în nemuritoare 
versuri populare, autentice. Umorul niciodată nu i-a 
lipsit! 

 
De câte ori mi-a povestit despre Sebeşul de Sus, nea 

Mitică n-a uitat să presare în conversaţie zicale din 
lumea satului. Nici obiceiurile şi tradiţiile nu le-a 
neglijat. Acestea sunt păstrătoarele valorilor spirituale 
autentice ale noastre, drept pentru care, niciodată un 
bun român nu le va uita. 

 
 

Sărbători şi tradiţii populare  
la Sebeşul de Sus 

 Mari iubitori ai obiceiurilor populare din acest colţ 
de Românie, locuitorii Sebeşului de Sus n-au uitat nimic 
din moştenirea dobândită de-a lungul vremii, de la 
înaintaşii lor. Poate că şi datorită amplasării geografice şi 
izolării acestor locuri de la poalele muntelui Suru, 
perenitatea şi conservarea lor au fost atât de evidente, în 
România primei jumătăţi a secolului al XX-lea.  Astăzi, 
chiar dacă se mai pastrează, cu certitudine ele nu mai au 
autenticitatea şi frumuseţea celor din anii copilăriei lui 
Mitică Sinu. Îşi aduce aminte de farmecul sărbătorilor şi 
de tradiţiile sebeşenilor cu mare bucurie, şi acum, la ce 
85 de ani. Îmi povesteşte despre fiecare obicei în parte, 
de parcă le citeşte dintr-o carte, şi toate sunt în mintea şi 
inima lui, mai vii decât aş fi putut crede. 
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Floriile 
„De Florii, mergeam în afara satului, toţi copiii de la 

şcoală, împreună cu părintele Tatu, cu doamna 
preoteasă şi cu învăţătorul Stoia, fiecare având în mâini 
ramuri crude de salcie. Cu părintele şi domnul Stoia în 
fruntea noastră şi cu doamna preoteasă în urmă, intram 
în sat, iar cei mai mari cântau: Iată zile încălzitoare / 
După aspre vijelii / Vin Floriile cu soare / Şi soarele cu 
Florii // Ceru-i plin de ciocârlii / Vin Floriile cu soare / 
Şi soarele cu Florii // Isus vine cu blândeţe / Ca pe 
popor să-l înveţe / Cu ucenicii pe cale / Aşternând 
hainele sale”. În dimneaţa Floriilor, părintele Tatu era la 
biserică de la ora 6 şi făcea o rugăciune specială către 
Fecioara Maria, spre iertarea păcatelor sătenilor. După 
slujba din Duminica Floriilor, fiecare pleca acasă cu 
ramuri de salcie sfinţite. Masa specifică din acea zi, 
trebuia să conţină, obligatoriu, peşte! 

 Postul Paştelui avea particularităţile lui: când 
mergeau la spovedanie, cei în vârstă, dar mai ales 
bătrânele, duceau părintelui două sau patru ouă, aşa era 
obiceiul. Îşi aminteşte cum tot satul, în săptămâna dintre 
Florii şi Paşti, mergea la biserică, la spovedanie şi fiecare 
primea cuminecătura. Tot acea săptămână, cunoscută 
sub numele de săptămâna patimilor, era şi săptămâna 
curăţeniilor: biserica era ca o femeie frumoasă, 
împodobită şi curată şi fiecare îşi curăţa casa, pentru a 
aştepta Sfintele Paşti. În Joia Mare se ţinea slujba celor 12 
evanghelii, iar postul din Vinerea Mare era foarte dur. 
Astfel, în curăţime sufletească şi curăţenie trupească, 
sebeşenii întâmpinau Sărbătoarea Învierii. 
 

 
Cercel crasnicul si sotia 

 
Sfintele Paşti 

 De te aflai în Noaptea Învierii la Sebeşul de Sus, nu 
o puteai uita: se auzea dangătul clopotelor şi se bătea 
toaca, şi de la întrarea în sat, puteai auzi vocea autoritară 

a părintelui Tatu, rostind: Deschideţi, voi, boieri, porţile 
Raiului, să intre Împăratul Măririi! şi-apoi, Veniţi de 
luaţi Lumină! –, iar când ajungea în faţa Altarului, se 
întorcea cu faţa la enoriaşi şi le spunea: Bucuraţi-vă, şi 
cei ce-aţi postit, şi cei n-aţi postit! şi lumea, având în 
mîini cănile acoperite cu prosoape ţesute cu frumoase 
motive populare, se îndrepta spre locul unde se 
distribuia prescura stropită cu vin…În tot acest timp, 
corul şi enoriaşii cântau Hristos a înviat! Ne Mitică îşi 
aminteşte de două voci superbe din satul său, care se 
remarcau întotdeauna: vocea lui nenea Vasile Nicula şi a 
lui nenea Vasile Bădilă. Primăvara venea întotdeauna şi 
cu sărbătoarea Sfântului Gheorghe! Atunci, feciorii din 
sat, aduceau cetină de brad şi împleteau coroane, pe care 
le aşezau la porţile fetelor ieşite de pe băncile şcolii. Cele 
care-şi găseau coroana la poartă, se puteau aştepta ca 
feciorii să vină la ele şi să le stropească cu apă, după cum 
era obiceiul. Veneau apoi Rusaliile. De Rusalii, slujba de 
la biserică, pe lângă liturghia obişnuită conţinea o 
rugăciune specială pentru întoarcerea cu bine a oilor de 
la munte. Între Paşti şi Rusalii se ţinea Sărbătoarea 
măsurişului , când oile erau duse la păşunat, sus, în 
munte, după ce fiecare proprietar măsura cât lapte 
dădeau oile sale. Şi ce mese şi hore se încingeau la acele 
sărbători, de răsunau munţii si văile de veselia 
sebeşenilor. „Cum ai putea uita aşa ceva?”, mă-ntreabă 
nea Mitică, zâmbindu-mi. 

 
 

Crăciunul 
 „De Crăciun, noi copiii şi tinerii eram cei mai 

bucuroşi dintre toţi – spune Dumitru Sinu -. În 
dimineaţa de Ajun, ne strângeam la capul satului, să ne 
organizăm şi să mergem la colindat. Cei din josul 
satului, dormeau la Gheorghe, sau la Dumitru. Cei din 
mijloc, la Vasile sau la Aurel, iar cei din capătul satului 
de sus, dormeau la Bucurenciu – cam 10-15 copii se 
adunau la o casă. La patru dimineaţa ne luam traista şi 
bâta şi plecam la colindat, rostind, cum ne priceam noi 
mai bine, Naşterea ta, Hristoase, Fecioara sau alte 
colinde, si n-o făceam pe degeaba: primeam mere, pere 
sau nuci, 2-3 bucăţele de zahăr cubic, prune uscate – 
roşcove, aşa se numeau – , iar câte-o familie înstărită, ne 
mai dădea şi 2-3 creiţari. Ştiam însă că nu-s de colindat, 
nici Toma Tomiţii, care ne-ar fi dat cărbuni în loc de 
roşcove, şi nici Manioc, că ăsta avea tot timpul poarta 
încuiată. Când terminam colinda, unul dintre noi intra în 
casă pentru a face urările de cuviinţă, gazdei. Să vezi 
bucurie pe capul nostru când ajungeam acasă, şi 
număram darurile primite! Îmi amintesc şi-acum ce 
fericiţi eram, iar cei din casă, se bucurau şi ei, de bucuria 
noastră.” Ca în multe alte zone ale Transilvaniei, şi la 
Sebeşul de Sus, în seara de Ajun colindau feciorii, 
intrând la fiecare casă, dacă erau primiţi. Gazdele îi 
aşteptau cu câte-un colac împletit, cârnaţi şi costiţă de 
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porc şi uneori, le dădeau şi bani.  În casa în care erau 
fete, muzicanţii ce-i însoţeau le cântau şi de joc, şi-aici se 
zăbovea mai mult. Colindele tradiţionale erau Viflaimul 
şi Irodul. Ceata de tineri se aduna în zilele Crăciunului 
la o casă mai mare şi împreună cu fetele, mâncau şi  
beau ce căpătaseră din sat, la colindat, şi încingeau hore 
de neuitat, până dimineaţa în zori. Feciorii care făceau 
parte din ceată erau conduşi de un birău şi un pristav, 
care se ocupau de toată partea de organizare. Vinu-l 
aduceau de pe Târnave şi mâncarea o adunau din sat, iar 
fetele o găteau. Atunci vedeau feciorii, care şi la ce se 
pricepe fiecare dintre fetele prezente. Fiecare fecior avea 
numele scris pe trei ţăruşi: pe unul scria ţuică, pe altul, 
vin şi pe al treilea, bere. Cei trei ţăruşi reprezentau nota 
de plată pentru fiecare flăcău, acolo însemna ce şi cât a 
băut, iar plata se făcea de Sfântul Ion, când se terminau 
sărbătorile… 

 

 
Casa Sinu 
 

„Spiritul Crăciunului, atmosfera aceea de sărbătoare 
de la Sebeşul de Sus, cu obiceiurile şi tradiţiile sale,  
mirosul îmbietor de sarmale, cârnaţi afumaţi şi cartaboş, 
aroma cozonacului făcut în casă, toate acestea sunt 
lucruri pe care eu nu le pot uita niciodată” – zice nea 
Mitică. Multe am mai povestit cu el despre sat, şi încă 
multe au rămas necunoscute mie. Dar m-a interesat şi 
Sebeşul de Sus, de astăzi, fiind curios să cunosc cât mai 
mult despre satul românesc la începutul mileniului trei, 
comparativ cu cel de care-mi auzisem atâtea lucruri, de 
la neobositul meu prieten-povestitor, Dumitru Sinu. 

 
 

La  Sebeşul de Sus – 
 în mijlocul verii lui 2011 

N-am rezistat tentaţiei de a afla cum este astăzi 
Sebeşul de Sus. Călătoria făcută în satul lui Mitică Sinu, 
n-a fost imaginară ci absolut autentică, pentru că tot ce 
am aflat, mi-a parvenit chiar  de la un reporter care s-a 
deplasat la faţa locului, în Sebeşul de Sus, la mijlocul 
verii lui 2011… Sebeşul de Sus este pe cât de liniştit, pe-

atât de primitor ; un sat pur românesc, de la începuturile 
lui, fără colonizări săşeşti sau ungureşti, fără infiltraţiile 
altor culturi, înafara uneia singure, aparţinând 
poporului român, ce-a dăinuit aici peste veacuri. După 
marele exod de emigrări, după cel de-al Doilea Război 
Mondial, când mai bine de un sfert din populaţia 
localităţii a luat drumul străinătăţii, cei rămaşi în sat au 
continuat să existe şi să menţină frumuseţea şi valorile 
naturale şi spirituale ale locurilor şi oamenilor de la 
poalele masivului Suru, cu toate furtunile economice, 
sociale şi politice care-au lovit România, de atunci şi 
până astăzi. Au trecut prin colectivizare, tovărăşie şi 
acum, în ultimii 21 de ani trec printr-o formă de 
capitalism autentic, românesc, pe care Iustina Cercel, o 
simpatică consăteancă a lui nea Mitică, îl numeşte 
hurdu-burdu ăsta de capitalism…De la cimitir, care se 
află la intrarea în sat, şi până în capătul opus al lui, 
locuiesc 312 familii, încă alte 38 la pădure, şi în jur de 20-
25 de familii de ţigani. Aceştia din urmă au cumpărat 
locuri de la sebeşeni şi şi-au ridicat case. Nu fac 
probleme nimănui, îşi văd de treaba lor: adună fructe de 
pădure, ciuperci sau fac comerţ cu lemne. În capătul 
satului, spre valea Moaşei, lângă padure, s-au construit o 
grămadă de vile moderne. Mulţi sibieni cu dare de 
mână, avocaţi, medici şi oameni de afaceri au găsit aici o 
oază de linişte, într-un peisaj mirific, la poalele munţilor 
Făgăraş. Satul are canalizare, gaz metan,  conducte de 
apă trase la fiecare casă, dar se mai pot vedea pe ici-colo 
şi fântâni, prin curţile oamenilor. Sebeşul de Sus este un 
loc ideal pentru dezvoltarea agroturismului. Prin 
accesare de proiecte finanţate de Uniunea Europeană, s-
au obţinut bani cu care s-a refăcut o parte din şoseaua 
care duce la Sebeşul de Sus, şi care, la ora actuală, este la 
nivel european. Probabil procesul de refacere a 
infrastructurii va continua, tot pe bani europeni. 
Proiectele însă sunt foarte costisitoare şi de durată. Şapte 
magazine private deservesc cetăţenii satului, un han 
rustic, cu terasă, restaurant, şi chiar un bar de noapte, 
pentru distracţia tinerilor. Căminul cultural, proaspăt 
renovat, încă mai poartă urmele lui Ion Ţiglaru’, bunicul 
lui nea Mitică Sinu, deoarece acoperişul este din ţigla 
fabricată în manufactura lui. Majoritatea sebeşenilor de 
astăzi sunt meseriaşi, zidari, constructori, moştenind de 
la înaintaşii lor dragostea şi respectul faţă de muncă şi 
de semeni. Mulţi sunt crescători de animale, în curţile lor 
găseşti oi, capre, cai, vaci. În trecut existau făbricuţele de 
ţiglă, ulei, cărămidă şi moară comunală, de care ştim de 
la Mitică Sinu. Acum, din păcate, nu mai  există locuri de 
muncă de acest gen. Tinerii muncesc în străinătate dar se 
întorc, şi-au construit case frumoase sau le-au renovat pe 
cele vechi. Doar cei plecaţi după al Doilea Razboi 
Mondial n-au mai revenit în sat, decât în vizită. Era şi 
normal, cum să se întoarcă în timpul comunismului?! La 
anul, locuitorii Sebeşului de Sus, în cooperare cu cei 
plecaţi definitiv sau periodic din sat, intenţionează să 
organizeze o mare sărbătoare: întâlnirea fiilor satului. 
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Sandra, fiica lui nea Mitică, va fi prezentă, cu siguranţă ! 
Ea merge în fiecare an la casa bunicilor săi şi copiii ei 
sunt îndrăgostiţi de locurile acestea şi de oamenii din 
sat, deşi sunt francezi sută la sută; mama lor, fiica lui nea 
Mitică, le-a insuflat această apropiere şi dragoste faţă de 
locul şi neamul din care se trage, prin filiaţie paternă. De 
la începutul anului 2011 şi până de Sfântul Ilie, zece 
perechi de tineri şi-au unit destinele în Sebeşul de Sus. 
Cu zece nunţi în jumătate de an, putem spune că satul 
este încă tânăr, cu viitor optimist. Are grădiniţă şi şcoală 
generală, la care învaţă copiii din clasele I-IV, iar pentru 
cei din clasele V-VIII, primăria din Racoviţă trimite 
zilnic un microbuz, care duce şi aduce copiii de la Şcoala 
generală din Racoviţă. Biserica ortodoxă, în care încap 
aproximativ 1000 de persoane, a fost renovată nu de 
mult timp. Preotul satului deţine un registru, pe care 
sebeşenii îl numesc Cartea deAur a satului. În el se 
găsesc listele donatorilor ce au contribuit la renovarea şi 
dotarea acestui lăcaş de cult. Nea Mitică Sinu este unul 
dintre cei care au donat cei mai mulţi bani. El a finanţat 
realizarea picturilor din biserica din sat. Există şi o 
monografie a Sebeşului de Sus, făcută de către Dumitru 
Stănilă, tatăl doamnei profesor Luciana Stănilă, o fiică a 
satului cu înalte performanţe academice. Este doctor în 
ştiinţe medicale, profesor la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Iuliu Haţieganu , din Cluj Napoca. Locuise în 
copilărie peste drum de casa lui nea Mitică şi asemeni 
lui, este o mare iubitoare a satului natal şi o prietenă  de 
suflet a familiei Sinu. După pierderea celor dragi din 
familia sa, doamna Stănilă a vândut casa părintească 
unei familii nevoiaşe. De familia Sinu îşi aduc aminte, 
majoritatea sătenilor, dar mai ales cei care au o vârstă 
apropiată de-a lui nea Mitică. Nu mai este niciunul 
dintre fraţi în sat : Iosif Sinu (Sâvu, cum îi zic sătenii) 
locuieşte la Sibiu, nea Mitică, în Statele Unite iar Ion şi 
Nicolae, ceilalţi fraţi, nu mai sunt printre cei vii. Doar 
câteva rude prin alianţă şi câteva mai îndepărtate mai 
vieţuiesc în Sebeşul de Sus. Dar dacă vrei să afli mai 
multe despre familia lui nea Mitică, ideal este să vorbeşti 
cu nenea Vasile Ionaşcu, fostul crâsnic al bisericii din sat, 
cel mai vârstnic sebeşean. Are 96 de ani şi trăieşte 
împreună cu soţia, ceva mai tânără, în vârstă de numai 
86 de ani. Şi-au amintit de tinereţe cei doi, şi de familia 
Sinu, de nea Niculiţă şi de tetea Ţiglaru’, de nea Mitică şi 
fraţii săi şi speră, ca la anul, la întâlnirea fiilor satului să-l 
vadă şi pe Dumitru şi pe Sâvu (Iosif) Sinu în sat ! Nenea 
Vasile are pensie şi de la biserică şi de veteran de război. 
Zice că a fost bine şi pe vremea comuniştilor şi e bine şi 
acum. E un om împăcat cu viaţa, liniştit şi înţelept. A 
fost în război, a ajuns în Rusia şi-şi aminteşte ce bogată 
era Ucraina pe vremea aceea, când au primit ajutoare de 
la americani.  Batalioanele româneşti mergeau în urma 
nemţilor,  să-i alunge, aşa a ajuns nea Vasile în 
Cehoslovacia, a trecut munţii Tatra. Când s-a terminat 
războiul, din Cehoslovacia a venit pe jos acasă…Te 
minunezi când auzi câte a îndurat bietul om, şi uite, 

totuşi, a ajuns la 96 de ani. O sebeşeancă interesantă şi 
foarte isteaţă este domnişoara Iustina Cercel. A fost 
contabilă la Cooperativa de consum din Avrig şi acum, 
la 76 de ani, are o pensioară bunicică. Dar se ocupă şi de 
gospodărie: două capre şi-un cal are în ogradă, munceşte 
încă pământul şi tare-i place vara să facă fân şi otavă ! 
Locuieşte cu fratele său, Rusalim, care-şi aminteşte bine 
de nea Mitică. Casa lor este construită în stil săsesc, prin 
1935, şi pe vremuri, au avut brutărie în ea. 

 
 În Sebeşul de Sus mai sunt încă casele celor plecaţi 

prin străinătate: unele sunt goale, închise cu toate 
amintirile în ele, aşteptându-şi stăpânii, odată la nu ştiu 
cât timp, să vină în vizită, acasă…În altele a mai rămas 
câte-un părinte care n-a vrut să se dezrădăcineze şi să-şi 
urmeze copiii prin ţări străine. Aşa este mama lui Ioan 
Radu, unul dintre sebeşenii (destul de mulţi) care 
locuiesc în Detroit, Michigan. De curând au fost în sat 
Ligia Podorean care locuieşte acum în Spania şi Dumitru 
Căpăţână, din Statele Unite şi au promis consătenilor lor 
că se vor implica în organizarea sărbătorii satului din 
2012. În general, gospodăriile sunt mari în Sebeşul de 
Sus. Ele sunt alcătuite din două case, unite printr-o 
poartă mare, boltită, în mijloc cu o curte mare, să poţi 
întoarce carul cu boi, iar în spate au anexele (grajduri, 
coteţe etc). Nu departe de localitate, se află cascada 
Chiişoara, unde cred că şi nea Mitică a ajuns să se scalde, 
măcar o dată, în copilăria sa. La vreo 2 kilometri de la 
ieşirea din sat, de vrei să iei o cursă CFR, locală, te 
întâmpină halta Sebeşul de Sus. Dincolo de calea ferată e 
Oltul, iar la vreo 500 de metri în amonte, o nouă şi 
modernă hidrocentrală, care de-abia a fost inaugurată. 
Cam aşa se poate descrie ceea ce poţi vedea la Sebeşul 
de Sus, la mijloc de vară 2011… De multe ori, când îmi  
vorbeşte despre satul lui natal, Mitică Sinu îl aminteşte 
pe Iosif, singurul dintre fraţii săi rămas în viaţă. 

 

 
Domnisoara Cercel Langa la fosta brutarie 
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Zidind biserici, înalţi cetăţi de suflet – 
Iosif Sinu 

 Iosif Sinu s-a născut la 4 iunie 1923, în Sebeşul de 
Sus. Este al treilea copil dintre cei cinci născuţi în familia 
Sinu, mai mare cu trei ani decât nea Mitică şi singurul 
dintre fraţi, care mai este în viaţă. Trăieşte la Sibiu, unde 
se bucură de o viaţă liniştită, presărată de amintirile 
celor dragi. A avut o viaţă plină de realizări de care este 
mândru, amintindu-şi cu mare drag de fiecare edificiu 
ridicat cu munca şi priceperea sa.Încă din tinereţe a 
deprins meseria de zidar. Este cunoscut faptul că în satul 
său natal, zidaria era o meserie tradiţională. Tatăl său a 
fost un renumit constructor de case în toată Mărginimea, 
nu numai în Sebeşul de Sus, a fost unul dintre cei mai 
iubiţi şi respectaţi meseriaşi ai locurilor acelora. Până şi 
saşii, recunoscuţi prin conservatorismul şi naţionalismul 
lor, l-au agreat şi respectat. Păcat că s-a stins din viaţă 
într-un accident stupid,  la doar 75 de ani – îmi spune 
Iosif Sinu în recenta noastră convorbire telefonică  – ar 
mai fi putut trăi. Venea de la târg, de la Avrig, cu căruţa. 
La impactul cu un obstacol apărut în  faţa căruţei, tatăl 
meu, Ion Sinu, a căzut şi roata căruţei i-a trecut peste 
gât. În zadar a stat Arthemiza, soţia mea, lângă el 
încercând să-l ajute, a plecat sus, la cer… Putem spune 
că zidăria a moştenit-o de la tatăl său. Învaţă bine 
meseria aceasta şi o face cu dăruire şi pricepere. 
Studiază, devine un constructor renumit şi ajunge şef de 
lucrări al mai multor proiecte de amploare din Sibiu şi 
zonele adiacente. Câteva din capodoperele sale, pentru 
că ceea ce a construit Iosif Sinu se bucură din plin de 
acest rang, sunt mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, una 
dintre cele mai frumoase edificii de acest fel din Ţara 
Făgăraşului, apoi două biserici la Cisnădie, biserica din 
comuna Slimnic, catedrala de pe strada Gheorghe Dima 
din Sibiu – toate adevărate opere de artă înălţate în 
prezenţa şi sub conducerea şi priceperea sa de 
netăgăduit. E mulţumit de ce a realizat în viaţă şi îşi 
trăieşte bătrâneţea frumos, mângâindu-şi sufletul cu 
amintirile celor dragi. S-a căsătorit cu Arthemiza, fiica 
avocatului Vasile Chivu, o fată educată şi sufletistă, 
crescută într-o familie de întelectuali (mama ei era 
profesoară). Au avut o viaţă de cuplu frumoasă, iar 
bucuria le-a fost sporită de naşterea celor doi copii: 
Gabriel şi Corina. Soţia s-a a încetat din viaţă la 13 
octombrie 1995. Arthemiza mai avea o soră, pe Daniela, 
care a fost medic în sud, la Turnu Măgurele. Copiii nu-i 
sunt în ţară, amândoi sunt medici şi locuiesc la 
Frankfurt, în Germania. Gabriel, este medic anestezist – 
îmi spune Iosif Sinu –  este căsătorit, iar soţia lui are 
aceeaşi specializare. Corina, fiică mea, este stomatolog. 
Sotul ei e inginer, el este sas, au fost colegi la Liceul 
Brukenthal de-aici, din Sibiu. Aflu de la Iosif Sinu că nea 
Mitică locuia la Paris când nepoţii săi au emigrat. Pentru 
început, s-au dus la el, în Franţa. Au întâmpinat însă 

greutăţi cu echivalarea studiilor liceale, şi aşa că au decis 
să plece în Germania. Acolo au urmat cursurile 
facultăţiii de medicină. Dacă astăzi Corina este 
stomatolog, asta se datorează lui fratele meu, Mitică – 
îmi spune Iosif Sinu -. El a avut grijă s-o îndrume spre 
stomatologie. Am trecut împreună cu Iosif Sinu, cateva 
minute prin istoria familiei… Am găsit aceeaşi 
consideraţie pentru părinţi şi bunici, ca din partea lui 
nea Mitică. Imaginea tatălui, exemplu de omenie, 
pricepere şi dăruire, pe care copiii săi l-au urmat. Apoi 
amintirea bunicilor, cei doi, atât de cunoscuţi oamenilor 
şi vremurilor acelora de demult, amintire care-a rămas 
un talisman de preţ în sufletul nepoţilor. Stând de vorbă 
cu nenea Iosif am aflat şi cum a deprins Ţiglaru’, bunicul 
Ion Stănilă, din partea mamei, meşteşugul fabricării 
ţiglei şi cărămizilor: făcuse războiul şi stătuse o perioadă 
în Rusia Ion Stănilă, zis Ţiglaru’. Acolo, la ruşi a învăţat 
el meserie şi când s-a întors acasă şi-a făcut propria-i 
fabrică. Era un om înstărit, dar cam dur, încheie Iosif 
Sinu, scurta relatare despre familia sa. 

 

 Stând de vorbă cu Dumitru Sinu, am răsfoit 
împreună zeci de pagini cu însemnări despre sat şi 
despre sebeşeni. A scris de toţi şi de toate câte şi-a 
amintit. Mă întrebam, când a avut timp  să scrie 
maldărele de hârtii şi de caiete legate frumos, pe 
categorii, pentru că ştiu că a muncit din greu o viaţă-
ntreagă, pentru a se realiza. Parcă intuindu-mi 
întrebarea, mi-a povestit despre insomniile sale… 

 

„De când eram copil, eu nu am avut 
somn!” 

 „Nu puteam să dorm decât foarte puţin, în fiecare 
noapte, meteahnă pe care am avut-o toată viaţa. Cred că 
este o boală, cu toate că eu n-am fost bolnav niciodată. 
Nici râia de la internatul şcolii nu s-a prins de mine! 
Vederea, auzul, dantura, astea au îmbătrânit odată cu 
mine… Mi-amintesc că vara, pe când aveam vreo patru 
ani, mă culcam cu fraţii mei mai mari în şopru, pe otavă. 
Eu le făceam culcuşul. Ei vorbeau o vreme, mai oftau, 
gândindu-se la mama noastră care murise, nu demult, 
dar adormeau mai repede. Eu nu puteam…  Voiam să 
fie mama cu noi. Îmi lipsea mult, cu toate că nici n-am 
cunoscut-o prea bine. Mă sculam din culcuşul meu şi 
mergeam pe afară. Dacă era senin, număram stelele de 
pe cer. Când ajungeam la 20, fiindcă nu ştiam să număr 
mai departe, ziceam şi încă una şi încă una… Mă uitam 
la stele şi îmi închipuiam că acolo este mama, care se 
uită la mine din cer, de sus.” 

 

Înţelept şi iubitor, îngrijorat de nesomnul micuţului 
său, tatăl lui nea Mitică îi spunea să facă o cruce pe 
pernă, înainte de a se culca… Copilul, ascultător, făcea 
crucea şi zicea: „cruce-n cer, cruce-n pământ, cruce-n 
locu-n cari’ mă culc”, în loc să zică rugăciunea… Mă, 
roagă-te lui Dumnezeu! – îl îndruma tatăl, pe micuţul 
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nepriceput care ştia însă, de la bunicul Niculiţă, 
rugăciunea, şi, în final, apuca s-o spună: „Să ierte 
Dumnezeu păcatele lui mama Eva, ale mumii Ana, ale 
sorei mele”… Din nou tatăl intervenea: Dă-ne, Doamne, 
sanătate! iar Mitică continua: „la boi, la cal, la bivoliţă, la 
porci, la găini, la pisici”, până tatăl se sătura de 
nepriceperea-i copilărească şi-l expedia la culcare: Culcă-
te, mă, şi dormi! Nici măcar rugăciunea nu poţi s-o zici 
ca lumea! 

 

 Mai târziu, ducând cu el în lume această moştenire, 
Dumitru Sinu i-a găsit leacul, refugiindu-se în lumea 
fascinantă a cărţilor, citind enorm sau adunându-şi 
amintirile în sutele de file scrise de mână. Doamna 
Nicole, soţia sa, mărturisea că aprindea lumina de 30 de 
ori pe noapte şi citea cam şapte ore pe zi. Aşa a reuşit să 
adune o mulţime impresionantă de note şi notiţe, caiete 
întregi pline cu gândurile şi amintirile sale. 

 

„Berzei oarbe îi face Dumnezeu cuib!” 
Fraţii lui mai mari îl luau întotdeauna peste picior şi-

i spuneau ăla mic, stângaciu, iute ca piperu’, ăsta care n-
are somn sau, mai rău, mă, tu nu faci nici cât o ceapă 
degerată,  tu n-ai să ştii să mâi boii şi nici să călăreşti, şi 
alte apelative care dezarmau, fireşte, copilul din el. Pe 
măsură ce a crescut, devenind bărbat în toată firea, 
Dumitru Sinu a vrut să-şi demonstreze, lui însuşi în 
primul rând, şi-apoi celor care-l considerau atât de 
stângaci, că va ajunge acolo unde a dorit: un om împlinit 
şi mulţumit de viaţa şi realizările sale, infirmându-le 
supoziţiile. N-a făcut şcoli înalte, pentru că au fost 
vremurile de-aşa natură, posibilităţile erau limitate. A 

absolvit doar liceul la Sibiu, însă şcoala vieţii i-a folosit 
mult în tot ce-a întreprins, fiind un autodidact, ştiind să 
înveţe din experienţele celorlalţi, înconjurându-se cu 
prieteni inteligenţi şi valoroşi şi ţinând pasul cu aceştia, 
printr-o continuă modelare a caracterului său, prin 
acumulări substanţiale în sfera cunoaşterii, pentru că nea 
Mitică are o cultură generală de invidiat. Dar toate 
acestea ar fi fost fără valoare dacă n-ar fi luptat din 
răsputeri să-şi păstreze statutul de om. A dăruit celor 
care erau în nevoi fără să aştepte recompense, 
generozitatea lui fiind recunoscută peste tot, inclusiv în 
rândul rudelor sau consătenilor săi. Iar recompensa a 
primit-o de la Dumnezeu! După ce a muncit din greu, 
ani mulţi la rând, prin Franţa, Canada şi Statele Unite ale 
Americii, şi şansa i-a mai şi surâs, iată că visul american 
i se împlineşte şi deţine, pe rând, trei hoteluri proprietate 
privată: unul în Long Beach, California, apoi la Reno, în 
Nevada şi în final, în Phoenix, Arizona. Acesta din urmă 
poartă numele CORONADO, care citit arăbeşte, de la 
coadă la cap, nu înseamnă altceva decât O, DA, 
NOROC! Nea Mitică Sinu recunoaşte că a avut noroc cu 
carul, şi-mi spune zâmbind: „Berzei oarbe îi face 
Dumnezeu cuib!” Mereu foloseşte butade din lumea 
aceea patriarhală, a satului ce-l poartă în suflet…De 
când n-aţi fost la Sebeşul de Sus? – l-am întrebat pe nea 
Mitică. “Sunt zece ani de-atunci”, mi-a răspuns 
dumnealui. Am vrut apoi să aflu, din curiozitate, ce 
sentiment l-a încercat când a intrat în sat, după atâţia 
ani…”Erau toţi străini, şi eu eram străin pentru ei. Nu 
mai era nici România ce-a fost odată”… 

Phoenix, Arizona 
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Emanuela ILIE 

 
Elena Floareş-
Cojenel.  
Sentimente şi 
armonii cromatice 
 

uţini dintre congenerii peisagişti ori specialişti 
în portretistică se pot lăuda cu atȃtea efluvii 
admirative precum cele stȃrnite de Elena 

Floareş-Cojenel. În cele peste patru decenii de la debutul 
expoziţional (personala ce deschide CV-ul artistic avȃnd 
loc la Teatrul Naţional din Iaşi, în anul 1980), creaţia 
pictoriţei a fost apreciată în termeni laudativi, uneori 
chiar encomiastici. Nume sonore ale culturii ieşene, dar 
şi naţionale (între care academicienii Constantin 
Ciopraga şi Alexandru Husar, istoricii şi criticii de artă 
Valentin Ciucă, Ion Truică şi Mihai Păstrăguş, pictorii 
Sabin Bălaşa, Dan Hatmanu, teatrologul Florin Faifer 
ş.a.) s-au pronunţat în privinţa temelor şi stilisticii 
picturale, remarcȃnd îndeobşte fie „spectacolul deseori 
fascinant al culorilor” (ca să-l cităm pe Valentin Ciucă), 
fie „virtuozitatea descriptivă impecabilă” sau „limbajul 
plastic frapant” (ca să-l cităm pe Constantin Ciopraga).  
 

 
 

Cea mai evidentă dintre trăsăturile care îi pot fi 
lesne asociate îmi pare, totuşi, modalitatea aparte în care 
pictoriţa Elena Floareş-Cojenel ştie să îşi convertească 
stările şi senzaţiile pasagere în faţa spectacolului (fie el 

vegetal, mineral sau uman) pe care îl contemplă într-o 
emoţie plastică autentică, de o rară prospeţime şi 
candoare. Pentru că fiecare dintre pȃnzele ei reuşeşte 
mereu să transmită privitorului impresia de puritate, 
atȃt a trăirii, cȃt şi a prelucrării plastice. Ceea ce nu 
ştirbeşte defel din efervescenţa şi vitalitatea culorii sau 
din materialitatea plină de sensuri a formelor picturale 
specifice, atȃt de dragi autoarei (de la căpiţe de fȃn 
proaspăt sau mesteceni stingheri la ziduri dărăpănate şi 
alte vestigii ale unui trecut afectiv actualizat fără greş). 

 

 
 

Calităţi dovedite, cu asupra de măsură, de fiecare 
dintre participările hotărȃte la majoritatea expoziţiilor 
colective ce au animat Moldova ultimilor ani, dar mai 
ales de recentele sale expoziţii personale: Culoare şi 
sentiment (1 – 9 octombrie 2013, Galeria de Artă Cupola), 
Substituiri din arta universală (12 aprilie – 7 mai 2014, 
Muzeul Unirii din Iaşi) sau Armonii cromatice  (9 
septembrie – 6 octombrie 2014, Galeriile de artă ale 
municipiului Iaşi, Pasaj Hala Centrală).  

P 
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Ele au tradus, în forme gemelare stilistic, o 
interioritate creatoare caldă, stenică, luminoasă, care îşi 
face din spectacolul lumii un pandant de elecţie. 
Asumȃndu-şi cum se cuvine lecţiile maeştrilor moderni, 
în special (post)impresionişti, fie ei romȃni ori vest-
europeni, Elena Floareş-Cojenel priveşte natura ca un 
état d’âme pe care se simte datoare să o transpună cȃt mai 
fidel, deopotrivă emoţional şi coloristic. De unde atracţia 
ei pentru plein-air şi accentul pus pe spontaneitate, pe 

ceea ce îi stȃrneşte emoţii efemere, dar netrucate, pe ceea 
ce Grigorescu numea într-o confesiune „frăgezimea 
sentimentului, privirea, dispoziţia, sufletul tău de atunci, 
cu care n-ai să te mai întȃlneşti niciodată”. Prin urmare, 
Armoniile cromatice ale pictoriţei par a relua teme şi 
prelucrări motivice dragi, colţuri de paradis natural 
privite, mereu, din alte şi alte unghiuri, dar învestite de 
fiecare dată cu funcţiile specifice unui locus amoenus 
(precum, bunăoară, peisajele dintr-o Agapie parcă 
încremenită sacral ori dintr-un Iaşi patinat de vremi, 
revitalizat nostalgic). La fel ca şi peisajele ce îi ilustrează 
atracţia spre mediul vegetal, surprins cel mai adesea în 
momentele de maximă plenitudine vesperală sau 
autumnală, naturile statice  – reţinȃnd frecvent atenţia 
prin ceea ce am putea numi un atent şi riguros proces de 
înnobilare a umilului – sunt în fond tot expresii ale 
mirabilului unei existenţe reasumate, mereu, ca 
integrare în şi contopire cu marele Tot. Impresie pe care 
pictoriţa, o pasionată călătoare pe meleagurile romȃneşti 
şi pe cele occidentale, intenţionează să o lase şi în 
reveriile autohtone, şi în Mirajele ei exotice, fasonate 
livresc.  

 

 

Autoportret 

 

În ansamblu, pictura de dată recentă a Elenei 
Floareş-Cojenel impresionează, ca întotdeauna, prin 
exultanţa cromatică bine cunoscută, dar mai ales prin 
modalitatea subtilă prin care culoarea vie şi sentimentul 
vibrant transmis de fiecare formă picturală par a concura 
pentru asumarea rolului de enigmatic porte-parole al celei 
care îl mȃnuieşte. 
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Vincenzo 
CARDARELLI 
Corneto Tarquinia, Viterbo, 1887 
 – Roma, 1959 
 

 
 

Autunno 
        

Autunno. Già lo sentimmo venire 
Nel vento d’agosto, 
Nelle piogge di settembre 
Torrenziali e piangenti, 
E un brivido percorse la terra 
Che ora, nuda e triste, 
Accoglie un sole smarrito. 
Ora passa e declina, 
In quest’autunno che incede 
Con lentezza indicibile, 
Il miglior tempo della nostra vita 
E lungamente ci dice addio. 

 
 
 
 

Toamnă 
 

Toamnă. Deja o presimţim venind 

În vântul de august, 
În ploile de septembrie 
Torenţiale şi plângăreţe, 
Iată că un fior străbătu pământul 
Acum pustiu şi mâhnit  
Întâmpină un soare descumpănit. 
Acum se petrece şi-apune, 
În toamna asta ce purcede 
Negrăit de molcom,  
Cel mai prielnic timp al vieţii noastre 
Şi-n ton prelung ne spune adio. 

 
 

 

55 de ani de la moartea poetului 
Este un autodidact, la 17 ani fuge de-acasă atras de Roma: aici 
acceptă tot felul de locuri de muncă spre a se întreţine, 
inclusiv cea de corector la ziarul „Avanti”. Din 1906 începe 
cariera sa de jurnalist, devenind redactor la acest cotidian. 
Este unul din directorii fondatori ai revistei „La Ronda” 
(1919 -1923), unde îşi va exprima programul său de 
restauraţie clasică. A condus din 1949, alături de dramaturgul 
Diego Fabbri, revista literară „La Fiera Letteraria”.  
Debutează editorial în 1916 cu „Prologhi” (Milano), un 
volum eterogen de poezie şi proze autobiografice. La fel va fi 
şi cel din 1920, intitulat „Viaggio nel tempo”, publicat la 
Florenţa. Cardarelli a fost un literat polemic şi sever, asta 
datorită şi vieţii sale de rătăcitor solitar şi însingurat, de 
austeră demnitate şi intransi-genţă. Maeştrii săi spirituali în 
domeniul gândirii şi al esteticii au fost Baudelaire, 
Nietzsche, Leopardi, Pascal etc.; de la aceştia a deprins să-şi 
exprime propriile pasiuni în chip raţional, fără derapaje într-
un psihism amfiguric.  
Poezia sa este una liniară, legată de cele mai disparate 
amintiri, fie că e vorba de peisaje, animale, oameni, moravuri 
sau stări sufleteşti. Limbajul său este uşor discursiv şi 

totodată impetuos şi profund. 
VOLUME REPREZENTATIVE: 
Il sole a picco, Bologna, 1928, Premio Bagutta 1929 
Rimorsi, Roma, 1944 
Lettere non spedite, Roma, 1946 
Poesie nuove, Venezia, 1946 
Villa Tarantola, Milano, 1948, Premio Strega 
Invettiva ed altre poesie disperse, 1964, 
Opere, Milano, 1981 
Estate, a cura di Alice, 2008 
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Settembre a 
Venezia 
 

Già di settembre imbrunano 
A Venezia i crepuscoli precoci 
E di gramaglie vestono le pietre. 
Dardeggia il sole l’ultimo raggio 
Sugli ori dei mosaici ed accende 
Fuochi di paglia, effimera bellezza. 
E cheta, dietro le Procuratìe, 
Sorge intanto la luna. 
Luci festive ed argentate ridono, 
Van discorrendo trepide e lontane 
Nell’aria fredda e bruna. 
Io le guardo ammaliato. 
Forse più tardi mi ricorderò 
Di queste grandi sere 
Che son leste a venire, 
E più belle, più vive le lor luci, 
Che ora un po’ mi disperano 
(Sempre da me  così fuori e distanti!) 
Torneranno a brillare 
Nella mia fantasia. 
E sarà vera e calma 
Felicità la mia. 
 

 
 

Sera di Liguria 
      

Lenta e rosata sale su dal mare 
La sera di Liguria, perdizione 
Di cuori amanti e di cose lontane. 
Indugiano le coppie nei giardini, 
S’accendon le finestre una ad una 
Come tanti teatri. 
Sepolto nella bruma il mare odora. 
Le chiese sulla riva paion navi 
Che stanno per salpare. 

 

Septembrie la 
Veneţia 
 

Încă din septembrie se fac tot mai brune 
La Veneţia asfinţiturile timpurii 
Înveşmântând pietrele în doliu. 
Soarele îşi săgetează cea din urmă rază 
Pe aurul mozaicurilor şi aprinde 
Focuri de paie, frumuseţe de-o clipă. 
Şi silenţioasă, de dincolo de Procuratìe, 
Răsare estimp luna. 
Lumini sărbătoreşti şi argintate râd, 
Fac risipă de vorbe, tremură, tot mai vagi. 
În aerul rece şi smead. 
Mă uit la ele fermecat. 
Poate că peste timp îmi voi aduce aminte 
De-aceste fastuoase seri 
Ce-atât de sprinten vin 
Tot mai frumoase, mai vii luminile lor, 
Care-acum mă-ntristează puţin 
(Mereu atât de străine mie şi distante!) 
Îşi vor ivi din nou splendoarea 
În închipuirea mea 
Iar aievea şi calmă  
Îmi va fi fericirea. 
 
 
 

Seară-n Liguria 
 

Molcomă şi trandafirie urcă de pe mare 
Seara-n Liguria, pierzanie  
De-amorezate inimi şi lucruri departe. 
Zăbovesc perechile-n parcuri, 
Se-aprind ferestrele una câte una 
Ca tot atâtea teatre. 
Îngropată în negură marea se simte în nări. 
Bisericile pe ţărm par nave 
Gata să ridice ancora. 
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Alla Morte  
 

Morire sì, 
Non essere aggrediti dalla morte. 
Morire persuasi 
Che un sifatto viaggio sia il migliore. 
E in quell’ultimo istante essere allegri 
Come quando si contano i minuti 
Dell’orologio della stazione 
E ognuno vale un secolo. 
Poi che la morte è la sposa fedele 
Che subentra alla’amante traditrice, 
Non vogliamo riceverla da intrusa, 
Né fuggire con lei. 
Troppe volte partimmo 
Senza commiato! 
Sul punto di varcare 
In un attimo il tempo, 
Quando pur la memoria 
Di noi s’involerà, 
Lasciaci, o, Morte, dire al mondo addio, 
Concedici ancora un indugio. 
L’immane passo non sia 
Precipitoso. 
Al pensier della morte repentina 
Il sangue mi si gela. 
Morte, non mi ghermire, 
Ma da lontano annunciati 
E da amica mi prendi 
Come l’estrema delle mie abitutidini. 

Către Moarte 
 

Să mori, fireşte, 
Iar nu să fii luat cu-asalt de moarte. 
Să mori încredinţat 
C-acea călătorie este cea mai bună. 
Iar în clipa din urmă să te bucuri 
Ca si cum ai număra minutele 
Pe ceasul de la gară 
Şi fiecare ar ţine cât un veac. 
Căci moartea e mireasa credincioasă 
Ce se strecoară-n patul mirelui felonă, 
Să nu o-ntâmpinăm ca pe-o intrusă, 
Sau să fugim cu ea. 
De prea multe ori am făcut pasul 
Fără să ne luăm rămas bun! 
În clipa când vom trece  
Vama timpului,  
Când însăşi amintirea 
Despre noi îşi va lua zborul, 
Lasă-ne, o, Moarte, să spunem celorlalţi 
Adio, îngăduie o zăbavă, 
Pasul gigantic să nu fie 
Făcut la repezeală. 
La gândul unei morţi abrupte 
Îmi îngheaţă sângele în vine. 
Moarte, nu mă-nşfăca, 
Ci de departe vesteşte-te 
Şi ca o prietenă ia-mă 
Precum cea de pe urmă-a mea obişnuinţă. 
 

 
 

Prezentare si traducere Geo VASILE 
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 

De la musique avant toute chose 
III.  Reverberaţii pitagoreice: „dulce a sferelor cântare” 
  

ămas o constantă a gândirii europene, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler 

- cite_note-7 „visul pitagoreicilor despre armonia 
muzicală guvernând mişcare  stelelor nu şi-a pierdut niciodată 
impactul misterios, nici puterea de a solicita mereu răspunsuri 
din adâncurile subconştientului”. Ca argumemnte pentru  
afirmaţia sa, Koestler, din care am citat, apelează la poeţi 
din Anglia, începând cu epoca elisabetană: Shakespeare, 
Dryden şi Milton1. Într-n sens cu totul general, ideea e 
oarecum prezentă şi dincolo de spaţiul european şi 
poate fi detectată într-unul din textele budiste canonice 
păstrate în limba Pali,  Samaññaphala Sutta (Discurs 

despre fructele vieţii contemplative), parte componentă 
a textului budist canonic păstrat în limba Pali,  Tripitaka 
(Trei coşuri), în care  Gautama Buddha îi prezintă 
regelui indian Ajatasattu, între căile urmate de iniţiat 
(călugăr), pe aceea a armoniei: „el iubeşte armonia, găseşte 
plăcere în armonie, se bucură de armonie, vorbeşte despre 
lucruri care creează armonie”. Între „fructele” vieţii 
contemplative, „mai minunat ... şi mai sublim”, este darul 
claraudiţiei, prin care iniţiatul devine capabil să audă „cu 
ajutorul clarei urechi divine, mai presus de urechea 
omenească, deopotrivă, sunetele umane şi sunetele cereşti, fie 
ele mai apropiate sau mai de departe”. Pe aceeaşi linie a 
tradiţiei orientale să mai amintim şi aceste rânduri 
datorate „prinţului poeţilor sufiţi” din secolul al XIII-lea, 
persanul Jalal al Rumi: „Cântecele noastre sunt ecoul 
imnurilor pe care sferele le intonează în revoluţia lor./ 
Oamenii încearcă să reproducă acest cântec al lumilor în 
mişcare apelând la voce şi alăute./ Noi am ascultat odată toate 
aceste înalte melodii în paradisul pe care l-am pierdut şi, pe 
pământul şi apa pe care le împovărăm, păstrăm amintirea 
cântecelor din cer./ Cel ce iubeşte îşi hrăneşte dragostea lui cu 
muzică, pentru că muzica îi aduce aminte de bucuriile primei 
sale comuniuni cu Dumnezeu” 2.  Venind într-un spaţiu 
mai familiar, un text al Vechiului Testament pare să 
facă şi el trimitere la „muzica sferelor”, aceasta, părtaşă 
la întemeierea universului, „Atunci când stelele dimineţii 
cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau” 
(Cartea lui Iov, 38, 7), text  interpretat ca atare de marele 
scolastic creştin din secolul al IX-lea, Ioan Scotus 

                                                 
1 Artur Koestler, Lunaticii. Evoluția concepției despre univers de la 
Pitagora la Newton, Humanitas, Buc., 1995,   p. 30-31; 49. 
2 Cf. Emile Demerghem, Mahomet et la tradition islamique, Paris, 
Seuil, 1955, p. 172 

Eriugena: „Vocile laudei omeneşti,/ răguşite de grijile 
trupeşti,/ nu sunt de ajuns să cânte măreţiei divine.// Aceasta 
a poruncit ca armata de îngeri să-i cânte sfânta simfonie în 
înalturi.//Şi, de asemenea, a făcut/ discordia nestatornică a 
lumii/ să dea, punându-se în mişcare,/ în deplin acord/ 
armonia”3. În aceeaşi cheie am putea citi şi un verset din 
Psalmul 18 al lui David: „Cerurile spun slava lui 
Dumnezeu, şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria...”. 

Revenind acum la textele de pură ficţiune artistică, 
vom observa că mitul cosmogonic al lui Platon îşi 
găseşte un ecou, la graniţa dintre ere, în celebrul  
Somnium Scipionis cuprins în cartea a şasea (singura 
păstrată, ca o anexă la comentariul lui Macrobius) a 
tratatului politic De Re Publica scris de istoricul şi 
filosoful latin Marcus Tullius Cicero în secolul I î. Chr. 
Călătoria de dincolo de moarte, în imperiul stelar, a lui 
Er  devine la Cicero o viziune onirică a aceloraşi mişcări 
rotitoare planetare, de care are parte acum generalul 
roman Scipio Aemilianus, cu ocazia popasului său la 
Cartagina (pe care ulterior o va distruge) şi a întâlnirii, 
în vis, cu bunicul său mort, Scipio Africanul. Urmând 
unei lungi şi elaborate prezentări a maşinăriei cosmice, 
are loc dialogul privind muzica sferelor, care ne 
interesează aici: „Ce sunet atât de intens şi atât de dulce este 
cel care îmi umple urechile?” „Acesta este, zise, un sunet care, 
separat de intervale inegale, dar totuşi într-o proporţie 
raţională,  este produs chiar de impulsul şi mişcarea sferelor şi 
el creează, potrivind tonurile acute cu cele grave, variate 
acorduri (...) Umplute cu acest sunet, urechile oamenilor 
devin surde; tot aşa cum, în locul unde Nilul se grăbeşte din 
prea înalţii munţi către Catadupa, neamul celor care trăiesc în 
regiunea respectivă, din cauza intensităţii sunetului, este 
lipsit de simţul auzului. Aici, într-adevăr, sunetul este atât de 
puternic prin rotirea foarte rapidă a întregii lumi, încât 
urechile omeneşti nu-l pot capta, aşa cum nu poţi privi soarele 
în faţă şi vederea şi simţirea îţi sunt învinse de razele lui”.   
Visul lui Scipio a avut o posteritate tot atât de 
prestigioasă în cultura europeană cât şi celebrul mit 
platonician al lui Er pe care îl urmează pas cu pas; el  a 
făcut peste câteva secole obiectul unui comentariu în 
două cărţi al scriitorului şi filologului latin din Numidia 
africană, Ambrosius Theodosius Flavius Macrobius 
(Commentarium in Ciceronis Somnium Scipionis).  

                                                 
3 Cf.  Strecker, Karl (ed.). Die Cambridger Lieder, Berlin, 1926. 

R 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler#cite_note-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler#cite_note-7
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DTripitaka,%2BSutta%2BPitaka%26safe%3Doff%26sa%3DX%26nfpr%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.02.0.than.html&usg=ALkJrhgNy_XkaDY1d8Iy13QzQlnvxj5yBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DTripitaka,%2BSutta%2BPitaka%26safe%3Doff%26sa%3DX%26nfpr%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.02.0.than.html&usg=ALkJrhgNy_XkaDY1d8Iy13QzQlnvxj5yBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DTripitaka,%2BSutta%2BPitaka%26safe%3Doff%26sa%3DX%26nfpr%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D653&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha&usg=ALkJrhhaRQurUidIsOs0Z40qJMBq_k0EEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DSomnium%2BScipionis%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1235%26bih%3D625&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Publius_Cornelius_Scipio_Aemilianus&usg=ALkJrhh4ZuTm7IDEqPbkwqBXtd9RVECwxA
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Universul cu Pământul în centru, înconjurat de 
cele şapte planete şi semne zodiacale, ilustraţie dintr-
un manuscris francez din sec. XII al comentariilor lui 
Macrobius. Copenhaga, Det Kongelige Bibliotek. 

 

 
Alegoria muzicii. Ilustraţie la De Nuptiis, mss., sec XV.  

 
Cunoaşterea textului ciceronian mijlocită şi de 

Macrobius a contribuit din plin la răspândirea 
doctrinelor pitagoreice şi platonice în Antichitatea Târzie 
şi Evul Mediu Timpuriu. Cu câteva decenii înaintea lui 
Macrobius influenţa acestor doctrine transpare într-unul 
din „discursurile” lui Iulian Apostatul, presărat cu citate 
din Platon – un imn dedicat „regelui soare”, singurul 
zeu vizibil, la al cărui cult aderase împăratul; un cult 
amintind de tentativa  instaurării monoteismului solar 
de către faraonul egiptean Akenaton, îmbogăţit acum cu 
ingrediente pitagoreice:  „Cât despre acel ghid pe care cu 
toţii îl urmăm, ignorant şi neînvaţat, filosof şi retorician 
deopotrivă, ce putere a universului are acest Dumnezeu care 
răsare şi apune ? Noapte şi zi, el crează şi sub ochii noştri 
schimbă şi conduce universul. Dar cărora din celelalte corpuri 
cereşti le mai aparţine o astfel de forţă? Cum atunci putem noi 
să nu credem, in lumina acestor lucruri, că triburile divine, 
invizibile, ale zeilor intelectuali de deasupra cerurilor sunt 
pline de puterea ce lucreaza pentru bine, urmându-l pe el, 
căruia intreaga formaţie a corpurilor cereşti îi cedează 
întâietatea, şi care, toate, îl urmează, îndrumate de providenţa 
lui ? Pentru asta plantele dansează în jurul lui ca în jurul 

regelui lor, in anumite intervale, stabile în relaţie cu el, şi se 
rotesc intr-un cerc în acord perfect, făcând anumite opriri şi 
urmând înainte şi înapoi propriile orbite, cum sunt numite 
mişcările lor vizibile pentru acei iniţiaţi într-ale studiului 
sferelor…” (Oratio IV, Hymnus Helii Dei)4. Peste un 
secol, un alt reprezentant al latinităţii păgâne, Martianus 
Capella, scriitor, astronom şi matematician, în amplul 
său tratat alegoric, în nouă cărţi, De Nuptiis Philologiae 
et Mercurii (cca 410-29), apelează de asemena la 
sugestiile oferite de Platon şi Pitagora, imaginând o 
altă „poveste” (mythos), despre ascensiunea Filologiei 
(personificate) spre Calea Lactee şi a călătoriei printre 
şapte sfere cereşti, formând o gamă muzicală, pentru a 
ajunge la adunarea zeilor. În ultima carte, tot 
personificată, Armonia elogiază şi ea arta muzicii 
pentru puterile ei cvasimistice.   

  

Făcând un salt în Evul Mediu Creştin, să-l pomenim 
din nou pe teologul şi poetul irlandez din secolul al IX-
lea, Eriugena, autor al unor versuri precum acestea: 
„Firmamentul înstelat înconjoară inelele de eter/ Şi se roteşte 
în jurul lumii  într-o continuă mişcare./ Cursul divergent al 
planetelor se preschimbă în armonie/ În care fiecare aduce 
plăcute tonuri din propriul acord”. În secolele următoare, 
scrierile creştine referitoare la muzica sferelor se 
înmulţesc. Selectăm câteva exemple din seria de Scrieri 

anonime asupra muzicii, editată on line de publicaţia 
Musicologie org.; sunt manuscrise latine datând din 
secolele X-XIV, de provenienţă franceză, germană, 
italiană, austriacă: „Expositio spherarum ordine motuque 
descriptio…” ; „Sunt in numeris Pythagoreorum malleorum”; 
„Musicam censet Plato exorbitantes animas [...] tota porro 
musica in voce et auditu et sonis posita est…” ; „Plato 
philosophorum excellentissimus et omnium tam inventionum 
subtilitate”; „Archimedes ordinem planetarum cum 
distancia”; „Macrobius dicit [...] Numerus iste ducenta 
quinqueginta sex epitritus est” ; „Cum Boecius Rome degeret, 
Pitagoras quoque in Tarento viveret”; „De semitono. 
Quoniam et Macrobii et Platonis auctoritate”; „Reperiuntur 
omnes proporciones musicales”; „Musica docet de numero 
sonorum”… În acest context, un loc de aparte îl ocupă 
celebrul imn Naturalis concordia vocum, păstrat într-un 
manuscris francez de la începutul secolului al XII-lea, 
originar din Fleury-sur-Loire, socotit pe bună dreptate 
cea mai veche operă muzicală inspirată din muzica 
sferelor, folosind o gamă planetară în care Martie e do, 
Jupiter re, Saturn mi, Luna e fa,  Mercur sol, Venus la, iar 
Terra silentium. Versurile poetului anonim fac trimitere 
directă la Tullius (Cicero) : „Ordinea planetelor de la 
Pământ la cer/ Este similară cu armonia vocală/ Tullius le-a 
clasificat astfel/ De la cele mai mici pornind/ în ordine 
ascendentă :Luna, Mercur,Venus şi Soarele, Marte, Jupiter şi 
Saturn”. Un „somn al lui Scipio” apare mai târziu şi în 
poemul Africa al unui mare precursor al Renaşterii 
italiene din secolul al XIV-lea, Francesco Petrarca. 

                                                 
4 The Works of the Emperor Julian, I, Loeb Classical Library, 1913. 
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Convins şi el că „Din cărţi mai vechi aflăm minune/ De 
ştiinţă proaspătă”, contemporanul umanistului toscan, 
englezul Geoffrey Chaucer, poet, filosof, astronom şi 
alchimist, realizează în opera sa de tinereţe Divanul 

păsărilor o transpunere fidelă în versuri a textului 
ciceronian, cu aceeaşi contemplare în vis de către Scipio, 
la îndemnul bunicului său, a sferelor cântătoare din 
Orbem lacteum: „I-a-nfăţişat pământul mărunţel/ Şi cerul 
nesfârşit de mare ce-i,/ Şi cele nouă sfere tot la fel ;/ Iar ápoi 
cântec auziră ei/ Din cele sfere ce-s de trei ori trei,/ Izvor de 
muzică şi melodie/ În lumea noastră, rai de armonie”5. Peste 
câţiva ani, în lungul poem de dragoste Troilus şi 

Cresida, Chaucer reia tema, folosind de data acesta 
modelul pamfilianului platonician în călătoria astrală 
post-mortem a prinţului troian : „Răpus fiind, uşure ca un 
fulg,/ Ferice duhu-i se-înălţă-n tării/ Până-ntr-al optulea din 
ceruri crug,/ Lăsînd în hău lumeştile stihii; Şi-acolo cu adânc 
nesaţ privi/ Eraticile astre, ascultând/ Cereştile-armonii curat 
sunând”6. Cel supranumit pe bună dreptate „părintele 
literaturii engleze” deschide astfel o lungă serie de poeţi 
englezi având ca sursă de inspiraţie, după modelul 
pitagoreic-platonician, armonia cosmică. Mai presus 
decât toţi, Shakespeare rămâne în memoria noastră cu 
îndemnul lui Lorenzo către frumoasa fiică a lui Shylock, 
neguţătorul veneţian: „Să stăm aici, lăsându-ne furaţi/ De 
muzică...Suava-i armonie/ Se potriveşte cu tăcerea nopţii./ Şezi, Jesica ! 
Priveşte firmamentul/ Cu mici tipsii de aur pardosit !/ Nu-i stea, cât de 
măruntă, să nu cânte/ Mişcându-se pe crugu-i, ca un înger/ În corul 
heruvimilor cu-ochi tineri :/ Aceeaşi armonie stăpâneşte/ Şi sufletul 
nemuritor, dar noi/ Închişi în stratul nostru gros, de lut,/ N-o auzim…” 
The music of the spheres, să adăugăm, ascultă şi atanianul 
Pericle în drama cu acelaşi nume a marelui brit. 
Contemporan cu el, din aceeaşi perioadă elisabetană, 
compozitorul bisericesc  şi organistul din Dublin, 
Thomas Batson, merită şi el pomenit pentru versuri 
inserate într-unul din madrigalele sale: „Hark, hear you 
not a heav'nly harmony?/  Is't Jove, think you, that plays 
upon the Spheres?” Ceva mai târziu, în epoca numită a 
Restauraţiei engleze, John Driden îşi începea şi el astfel 
oda închinată Sfintei Cecilia, patroana creştină a muzicii: 
„Din armonie, din cereasca armonie,/ Pornit-a cercu-
atotcuprinzător :/ Pe când natura zăcea într-o grămadă/ De 
atomi vibrând/ Şi fără căpătâi,/ Din cer a răsunat o voce-
armonioasă :/ Ridică-te, tu care zaci întâi”. Chiar dacă în 
marea sa epopee, Paradisul pierdut, John Milton 
caricaturiza eforturile oamenilor de a descifra misterul 
cosmic, prin modele „cu cercuri/ Concentrice, excentrice, cu 
cicluri,/ Cu epicicluri şi cu orbi în orbi”, poetul londonez nu 
scapă nici el irezistibilei atracţii a muzicii sferelor 
mărturisită în poemul Arcade: „Dar, în adâncul nopţii, 
când amorţeala/ A ferecat a muritorilor simţire, eu ascult/ A 
Sirenelor cereşti armonie./ O forţă dulce în melodie zace/ S-
adoarm-ale Nevoii fiice/ S-o ţină pe Natura nărăvaşă-n frâul 

                                                 
5 Chaucer, Legenda femeilor cinstite și alte poeme, Cartea 
Românească, Buc., 1986, p. 153. 
6 Idem, Troilus și Cresida, Univers, Buc., 1978, p. 342. 

legii/ Şi lumea cea din jos într-o mişcare măsurată/ De 
cântecul ceresc neauzit/ De neamul omenesc c-urechea 
astupată”. În cheie ironică abordează tema romanticul 
George Gordon Byron în Cântul al XV-lea al lui Don 

Juan, cu această săgeată în direcţia fetişcanelor vremii:  
„Eu cred că ochii au urechi… E cert/ Că de dincolo de auz le 
vine/ Micuţelor câte-un ecou alert/ Ca muzicile sferelor 
divine/ Ce-s pentru noi, misterios concert”. Exemplele pot 
continua. 

Deplasându-ne pe alte meridiane, să facem acum 
din nou un salt în epoca pre-renascentistă, pentru a-l 
întâlni pe marele florentin Dante Alighieri, Sommo Poeta, 
cu marele său poem alegoric Divina Commedia. În 
partea a treia dedicată Paradisului, în ultima călătorie 
prin cele trei lumi ale „vieţii de apoi”, poetul, călăuzit de 
Beatrice, sol al divinităţii, e absorbit spre înalt de forţa 
iubirii cereşti, căreia i se adresează poetul: „Când ceru-
nvecinicit de-a ta dorire/ mi-a tras, prin armonia ce-ai întins/ 
şi-o-mparţi egal prin tot, a mea privire,// păru, de-o flacără de 
soare-aprins/ atâta cer, că ploi sau ap-umflată/ nu fac nicicând 
un lac aşa de-ntins…”. Reproducem nota lui G. Coşbuc, 
traducătorul versurilor : „Armonia: după Pitagora, 
sfere le  cereşt i ,  rot indu-se în spaţ iu,  produc f iecare  
un sunet  şi  toate  aceste  sunete  se armonizează  
într-o  melodie  ce se răspândeşte  în tot  Universul”.  
Al XXVIII- le  Cânt al  Paradisului  e  rezervat  în 
întregime acestor  cercuri ,  roţi  şi  zodii  stelare,  
într-o lungă  şi  complicată  descriere  în care 
Pitagora  e interpretat  în cheie  creştină:  „…ci,-n 
lumea ce-o vedem de pe pământ,/ eu văd rotiri cu-atâta mai 
divine/ pe cât de centru mai departe sunt.// Deci, dorul meu 
de-i scris să aib-o fine/aci-ntr-acest sublim şi-angelic templu/ 
ce numai foc şi-amor cuprinde-n sine…”.  

 
Dante şi Béatrice în Paradis, ilustraţie de  Gustave Doré. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
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 În manieră similară, Goethe mai târziu, în 
Prologul în cer din Faust, îi va pune pe îngeri să 
celebreze aceeaşi muzică a sferelor: „Soarele răsună în 
străveche armonie/ În corul frăţesc al sferelor“. În traducerea 
lui Blaga : „Prin zvon de sfere înfrăţite/ Planete, soare, sună-
ntr-una,/ S-aude ca un mers de tunet/ Cutreierul din 
totdeauna./ Arhanghelii-şi sporesc puterea/ Cum stau la toate a 
privi./ Şi toate faptele-s înalte,/ Măreţe sunt ca-n prima zi!  

  
Carl Vogel von Vogelstein, ilustraţie la Prolog în cer de Goethe. 
 

Temă obsedantă în opera unor mari creatori precum 
Dante, Shakespeare ori Goethe, „muzica sferelor” 
pătrunde în literatura noastră prin mijlocirea unui 
scriitor ridicat de un Constantin Rădulescu-Motru la 
înălţimea acestora : Mihai Eminescu. Ea apare pregnant 
în opera de debut a gimnazistului privatist de 16 ani de 
la Cernăuţi, un imn funebru dedicat profesorului 
preferat, Aron Pumnul : „Te-ai dus, te-ai dus din lume, o!, 
geniu nalt şi mare,/ Colo unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor,/ 
Ce-ntoană tainic, dulce, a sferelor cântare…” Frecventator 
febril al bibliotecii lui Pumnu, tânărul nostru poet putea 
primi o sugestie din lectura „novelei svedice” Lanţul de 

aur a lui Onkel Adam (C. A. Weterbergh), pe care o şi 
traduce după o versiune germană, publicînd-o în cinci 
numere consecutive din „Familia”, 1866. Din dialogul 
contelui Leponswänd cu naratorul, reţinem rezervele 
sale privind mintea umană guvernată de raţionabil : 
„Dacă ar putea să se vâre în ceri, atuncea ar recenza muzica 
sferelor şi ar rezona că îngerii nu cântă pe arpele lor cu destulă 
preciziune şi viaţă şi că corul ceresc e prea slab în bas”7. Cert 
e că sintagma apare în mod recurent în scrierile de 
început ; La mormântul lui Aron Pumnul e urmată 
curând de o „fantasie” precum Ondina, în care modelul 
pitagoreic-platonician e impregnat de o evidentă 
coloratură mistic-creştină : „Muzica sferelor : seraphi 
adoară/ Inima lumilor ce-o încongioară,/ Dictând în cântece de 
fericire/ Steleor tactul lor să le inspire./ Şi cum colorile ce se 
îmbină/ Naşte a soarelui albă lumină,/ Astfel prin vocile 

                                                 
7 M. Eminescu, Opere, VIII, E. A., Buc., 1988, p. 568. 

răsunătoare/ Curge-astă mistică, dulce cântare”. 
Tulburătoare şi acestă întrebare cuprinsă în marele poem 
al începturilor eminesciene, Memento mori : „Dar mai 
ştii ? N-auzim noaptea armonia din pleiade ?” ce ne duce cu 
gândul la o sintagmă identică („Armonia sonoră a 
Pleiadelor”) din dialogul   Puterea cuvintelor, de E. A. 
Poe, prozator preţuit, tradus de Veronica Micle şi 
publicat de Emineascu în „Curierul de Iaşi”. Motivul 
reverberează până târziu în creaţia eminesciană, implicit 
ori explicit, mai evident în Scrisori, cum bine a surprins 
într-o interpretare plastică tânăra artistă bucureşteană 
Corina Chirilă, stimulată în debutul său artistic de poet 
şi rămasă o împătimită admiratoare a acestuia. 

 

 
Corina Chirilă, Viziunea cosmică în Scrisoarea I, ulei pe pînză. 
 

Nu de puţine ori motivul e însoţit de acorduri  
tragice, schopenhaueriene, precum în postuma din 1879, 
Ca o făclie :  „Blestem mişcării prime, al vieţii primul colţ./ 
Deasupra se-ndoiră a cerurilor bolţi,/ Iar de atunci prin caos o 
muzică de sfere./ A cărei haină-i farmec, cuprinsul e durere”. 
Alte postume valorifică motivul într-o tonalitate mai 
luminoasă rezervând „muzicii sferelor” rolul de imbold 
al inspiraţiei lirice : „Cu arcul tău de stele o univers cobori / 
Cu tainic-armonie din sfere şi din sori /.../Pătrunde pentru-o 
clipă suflarea unui om / Şi împle cu-armonia ce fiinţa ta 
respiră / Cântare-nduioşată din doritoarea-i lira”. Cu un salt 
peste timp, unor astfel de versuri pare să-i răspundă 
contemporanul nostru Nichita Stănescu, într-un pasaj 
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memorabil privind a geneza Poeziei :   „Ea se hrăneşte din 
privirile fixe / ca să poată exista, / şi cînd ochii se-nchid, se 
adapă / din întunericul eliberat de polii asurzitori ai 
timpanelor.//(...)// Ea are articulaţii de păianjen / cînd alunecă 
în tăcere pe suprafaţa sunetelor / şi se ridică la stele, / cu sine 
împerechindu-se, cu ea însăşi îngreunându-se, / ca să poată 
cădea înapoi, spre pământ. //Cu pavilioanele-albastre 
încordate, / numai viitorul o aşteaptă să-i intre în auz, / şi ea 
stă acolo, o viaţă, hrănindu-se /cu muzica sferelor. Apoi / se-
ntoarce deasupra noastră, / spunându-se pe sine în cuvinte”. 
Pe bună dreptate regretatul profesor ieşean Dumitru 
Irimia vedea aici una din ipostazele întîlnirii 
„metapetice” a celor doi mari scriitori români8. 
Rămânând în sfera poeziei române contemporane şi tot 
la Iaşi, să mai consemnăm numeroasele trimiteri la 
muzică, implicit la „muzica sferelor”, în volumele de 
poezie şi în cărţile de eseuri filosofice ale lui Liviu 
Pendefunda ; din aceastea din urmă desprindem o 
frumoasă pledoarie privind natura celestă a artei 
sunetelor : „În acest loc (care nu e timp şi nici spaţiu, dar 
cuprinde infinitul) omul îşi găseşte echilibrul. De fapt nu oare 
această armonie este dată de muzica sferelor, cea care 
reproduce sunetul primordial al universului ? Nu oare 
armonia e tăcerea ultimă, aceeaşi cu cea dintru început ? Nu 
oare armonia spaţială se reflectă în noi printr’o armonie 
temporală ? Dacă e aşa, cea mai imaterială dintre artele 
dezvoltate de om, cea mai veche în transmiterea tradiţiilor ca 
expresie a armoniei divine în om, e muzica. În cultul Marelui 
Arhitect al Universului muzica e şi descendentă pentru spirit 
şi ascendentă, extatică pentru omul dorit de cunoaştere. 
Frumuseţea sunetelor şi forţa ritmurilor conduc prin ritual 
accesul la lumina tăcută a înţelepciunii. Muzica este cea care 
defineşte şi armonizează în acelaşi timp haosul. El este o sumă 
de cuante fotonice, purtătorul gestant al Luminii, este 
Dumnezeu în stare latentă, de aşteptare a clipei de’nceput. 
Fiecare dintre noi doreşte armonia şi nu haosul şi de aceea 
fuge de folosirea cuvântului şi ideii lirice care i-ar putea 
distruge visul. Cât de rar este acest cuvânt folosit de poeţii 
care îi străbat cu fiecare gând întinderile ! El apare în 
subconştient, în fiecare gând, prin fiecare fibră a trupului şi 
răscoleşte sufletul. Haosul este prezent în toată splendoarea 
lui în toată creaţia lumii. De aceea nu mai este necesară 
amintirea lui, iar numele său devine sacru, tabu între naştere 
şi moarte. Iar moartea e o naştere, sfârşitul în haos devine o 
nouă ordine, aşteptată, o înviere ce redă armonia. Haosul nu 
înseamnă disarmonie ci matricea imensei armonii divine”9 

. 
 În încheierea consemnărilor noastre să observăm 

că o temă fascinantă precum aceea a armoniei sferelor 
celeste nu putea rămâne străină, cum e firesc 
muzicienilor. Provocărilor lansate de filosofi şi poeţi le 
răspund compozitori începând, într-o enumerare cu 

                                                 
8 D. Irimia, Ipostaze ale întîlnirii metapoetice între Nicita Stănescu și 

Mihai Eminescu, „Limba Română”, nr. 7-8, 2008.  
9 L. Pendefunda, Al treilea clopot,Timpul, Iași, 2009, p. 276-77; text 

reluat în volumul Luminătorii timpului, Institutul european, Iași, 
2013, p. 350-51. 

totul fugară, mai ales, din secolul al XVII-lea, cu Jean-
Baptiste Lully (Ballet des Planètes,1676), continuând 
apoi, în secolul luminilor, cu Georg Friedrich Händel 
(cantata Ode for St. Cecilia’s Day, 1739, pe versurile din 
cunoscutul poem al lui Dryden), Joseph Haydn (opera Il 
mondo della luna,1777)… S-a glosat mult pe implicaţiile 
armoniei cosmice în opera lui Sebastian Bach10. O 
menţiiune specială merită de asemenea precocele 
compozitor Wolfgang Amadeus Mozart, care la doar 15 
ani compune opera Il Sogno di Scipione, pe un libret de 
Pietro Metastasio, urmând fidel şi dezvoltând viziunea 
privind „insolito concento dele mobili sfere”, ciceroniană. O 
trimitere la muzica sferelor vom găsi, de asemenea în 
opera Flautul fermecat din 1871. 

 

 
Nicolas Poussin, Sf. Cecilia, 1627, Museo del Prado, Madrid.  
 

În fine pentru epoca modernă, să-i mai cităm pe 
americanul Charles Ives (The Celestial Country, 1898-

                                                 
10 V. în această privință lucrările  Colocviului Peyresq, din 31 mai-2 iunie 
2000, sub titlul J.S. Bach. La rhetorique et le nombre. Nouvelles clés 

pour l'univers musical de Bach, și în special contribuția 
astrofizicianului Dominique Proust, organist la biserica Notre-Dame 

de l'Assomption din Moudon, autor al acestei afirmații tranșante: 
„pythagoricien des composition de Bach est indiscutable” (Astronomie et 
musique au Siècle des Lumières. L'Harmonie du Monde chez J.S. 

Bach). De același autor cartea L'Harmonie des Sphères, Collection 
Science Ouverte, Le Seuil 2001. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3DSomnium%2BScipionis%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1235%26bih%3D625&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Il_sogno_di_Scipione&usg=ALkJrhgjGpqQpr39TI2Qeo9UfHYlvj1zYg
http://www.peiresc.org/Proust.pdf
http://www.peiresc.org/Proust.pdf
http://www.peiresc.org/Proust.pdf
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1899), englezul Gustav Holst ( Les Planètes, 1917), 
danezii Rued Langaard, (Sfærernes Musik, 1916-1918) şi 
Per Norgard (Konstellationer, 1958), germanii Paul 
Hindemith (Die Harmonie der Welt, 1957) şi Karlheinz 
Stockhausen (Sirius, 1975-1977), canadianul François 
Morel (Aux couleurs du ciel,1988), japonezul Toru 

Takemitzu (Orion and Pleiades, for cello and orchestra, 
1984). În 1978, francezul Henri Ditilleux compunea 
piesa pentru orchestră Timbres, espace, 

mouvement sau La Nuit Étoilée, inspirată de 
cunoscutul tablou eponim al lui Vincent van Gogh. 

 

 
Vincent van Gogh, La Nuit Étoilée, 1889, Museum of Modern Art, New York.   
 

Stăruind în zona artelor plastice, aceeaşi temă 
generoasă a odinii muzicale a cosmoslui i-a preocupat 
pe artişti din timpuri şi de pe meridian diferite ale lumii, 
de la un  Hieronymus Bosch, din îndepărtartul sfârşit de 
Ev Mediu european şi pînă la eclecticele timpuri 
contemporane:  englezoaica Gillian Short, norvegianul 
Hakon Soreide, iranianul Morteza Rafii, canadianca 
Amy Kerr… Închidem lista provizorie cu expoziţia din 
2012 sub genericul Muzica sferelor, a ieşeanului, 
absolvent al Universităţii de Arte  „G. Enescu”, Cristian 
Ungureanu. 

 
Gillian Short, Celestial Harmony 

 
Hieronymus Bosch, Ascensa all’Empireo, 1500-1504, Palazzo Ducale, Venezia. 

 
Amy Kerr, Musica Universalis, ulei din ciclul Space and Matter, 2011. 
 

 
Morteza Rafii, Armonie cosmică. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbres,_espace,_mouvement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbres,_espace,_mouvement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art
http://fineartamerica.com/featured/celestial-harmony-gillian-short.html
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 100 de ani de la moartea poetului
 

 
Hakon Soreide, Music of the Spheres 
 
 

 
Cristian Ungureanu expoziţiei Muzica sferelor (God as Geometer), 2012. 
 
 

 

Georg TRAKL 
 
 
 
 

De profundis 
 
 
E miriştea peste care o neagră ploaie cade.  
E un copac care, cafeniu, însingurat aicea stă.  
E vântul şuierat ce bântuie’n pustiu -  
Ce tristă seară.  
 
Trecând iazul din sat  
Dintre pănuşile de porumb adună blânda 
orfană.  
Rotunzi şi aurii ochii ei privesc în amurg  
Şi poala’i aşteaptă mirele ceresc.  
 
Întorcându-se acasă  
Ciobanii îi găsesc firavul trup  
Căzut între mărăcini.  
 

O umbră sunt la distanţă de cătunele sumbre.  
Şi-m băut din pădure  
Tăcerea lui Dumnezeu. 
 
Pe frunte forme reci de metal.  
Păianjenii inima’mi caută.  
E o lumină care’n gura mea se zbate.  
 
M-am trezit şi eu pe un ogor în noapte,  
Murdar de gunoi şi praf de stele.  
În pâlcul de-alun  
Sună din nou îngeri de cristal. 
 
 

Traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Bogdan Mihai MANDACHE                       
 
 

       

 

 
Jean Biès  
- Calea către interioritate- 

 
 

rice destin este un mister, 
venim din mister şi ne 
întoarcem în mister. La 

dispariţia lui Jean Biès să onorăm 
memoria unui om care a fost un 
căutător al adevărului, un om anga-
jat într-o ardentă căutare spirituală, 
un eseist cu viziuni profunde 
asupra crizei civilizaţiei occidentale, 
un autor de studii consacrate 
spiritualităţilor Orientului şi Occi-
dentului, un scriitor talentat.  

    Cel care ne-a părăsit de curînd 
s-a născut la Bordeaux, în 1933, a 
studiat literaturile clasice, în paralel 
cu activitatea didactică universitară 
susţinînd şi o bogată activitate 
literară; a fost apropiat cercurilor 
intelectuale frecventate de Jean 
Hebert, Arnaud Desjardins, Lanza 
del Vasto, Frithjof Schuon, Marie-
Madelaine Davy. Alături de aceştia 
a respirat autenticitatea, a căutat 
înţelepciunea, a sacralizat existenţa. 

    Jean Biès este autorul unei 
opere variate, scrierile sale propu-
nînd un itinerariu care ne conduce 
pe drumul metafizicii, al spiritua-
lităţii şi înţelepciunii, al cuvîntului 

şi tăcerii contemplative, toate aceste 
căutări împlinite în cărţi din care 
amintim:Mont Athos, Albin Michel, 
1963, traducere în limba română 
Athos, Muntele transfigurat, Editura 
Deisis, 2006; Empédocle d’Agrigente-
Essai sur la philosophie présocratique, 
Editions Traditionnelles, 1969; 
Connaissance de l’Amour, Points et 
Contrepoints, 1970; Littérature 
française et Pensée hindou, 
Klincksieck, 1974; Art, Gnose et 
Alchimie, Le Courrier du Livre, 1987; 
L’Initiatrice, Jacqueline Renard, 1990; 
Paroles d’urgences, Terre du Ciel, 
1996, traducere în limba română 
(Iluminări pentru vremurile de pe 
urmă), Editura Mirabilis, 2001; Les 
Grands initiés du XX siècle, Ph. 
Lebaud, 1998; Les Alchimistes, Ph. 
Lebaud, 2000; Vie spirituelle et 
modernité, L’Harmattan, 2009; Le 
Symbole de la Croix, Arma Artis, 
2010; Orientations spirituelles pour un 
temps de crise, Pardes, 2010; Paysages 
de l’Esprit, Arma Artis, 2011; Le Soleil 
se lève à minuit, L’Harmattan, 2011.    

    Jean Biès a fost un intelectual 
profund ataşat ideii că lumea 

postmodernă este organizată în aşa 
fel, încît împiedică viaţa interioară. 
Ce este interioritatea? Este lumea pe 
care o purtăm în noi, şi care se 
constituie din învelişuri încă relativ 
exterioare: mentalul şi psihicul; 
dincolo de acestea este Spiritul, ceea 
ce nu este reductibil la nimic. În 
cărţile sale, una din teme era criza 
civilizaţiei occidentale, care se acce-
lerează şi care afectează ansamblul 
planetei, umanitatea convertindu-se 
de nevoie sau cu bucurie la 
ideologia materialistă. În crize 
grave, soluţiile orizontale sînt de un 
ajutor limitat şi provizoriu. Este 
nevoie de o transformare radicală a 
modurilor de gîndire şi de viaţă, o 
revizuire a priorităţilor, o răbdătoa-
re apropiere de o necesară 
Deşteptare. Pentru aceasta este 
nevoie de o voinţă biruitoare, lumea 
postmodernă împiedicînd în toate 
modurile posibile viaţa interioară: 
„Prin acestea societatea actuală este 
în mod specific diabolică. Dar există 
totdeauna un mijloc de a fi mai rău 
decît Răul. Nu se poate face nimic 
împotriva Bisericii interioare, împo-
triva celei mai secrete dintre 

O 
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rugăciuni, care este rugăciunea 
inimii. Nimeni nu ne poate 
împiedica să avem un colţ ascuns 
sfinţit de o icoană, trei bucăţele de 
tămîie, o candelă aprinsă în 
permanenţă, un timp cotidian de 
linişte şi de lectură, pentru a asculta 
un disc de muzică adevărată sau 
pentru a ieşi la ţară, de a proscrie 
insanităţile televizuale.” 

    Aceste căutări ale lui Jean Biès 
l-au apropiat, printre alţii, de René 
Guénon şi de Carl Gustav Jung. 
Ignorată de contemporani, reeditată 
constant, opera lui Guénon continuă 
să deranjeze, dar deopotrivă să 
radieze, să se răspîndească în fili-
gran în ceea ce a mai rămas din elita 
gînditoare care refuză minciunile 
marxiste, liberale, freudiene, struc-
turaliste, existenţialiste, evoluţionis-
te, progresiste, scientiste: „Cincizeci 
de ani după moartea sa, Guénon 
este în drept să apară ca un 
adevărat vizionar, a cărui gîndire 
rămîne mai actuală ca oricînd, deşi 
epoca a devenit chiar mai rea decît a 
prevăzut-o el; el nu vorbeşte de 
poluare, de deşeuri radioactive, de 
demografie galopantă, de clonare, 
de război bacteriologic.” Guénon 
vorbeşte despre ceea ce ar trebui să 
fie „actualitatea eternităţii”, despre 
ceea ce ţine de pura metafizică, de 
simbolism şi de esoterism, de 
universalitatea marilor tradiţii, de 
transtemporal, de ceea ce sfidează 
riscurile actualităţii. Este necesară o 
alchimie interioară, o nouă spiritua-
lizare, o reunire a planurilor fizic, 
psihic şi pneumatic pentru a ajunge 
la starea de plenitudine şi armonie. 
Aici intervine marea descoperire a 
lui Carl Gustav Jung care a ştiut să 
adapteze la vocabularul modern 
datele antice şi medievale venind 
dinspre alchimie, date adeseori 
dinadins obscure, totalmente neînţe-
lese, şi prin urmare dispreţuite, apoi 
uitate. Opoziţia faţă de Jung, 
denunţător al scientismului şi 
iniţiator al unei psihologii cu 
tendinţe spiritualizante, se înscria în 
ordinea lucrurilor normale. „Dar 
Jung, că o vrem sau nu, a salvat 

acest tezaur alchimic de la o 
înmormîntare care părea definiti-
vă”, scria Jean Biès, văzînd în 
preocupările lui Jung pentru alchi-
mie (Mysterium coniuctionis) unul 
din cele trei evenimente majore ale 
gîndirii occidentale din secolul al 
XX-lea. Celelalte două evenimente 
au fost redescoperirea Filocaliei şi 
teoretizarea a ceea ce frumos se 
numeşte philosophia perennis. Jung a 
apropiat Natura şi Spiritul, înţele-
gînd că demersul alchimic constă în 
a spiritualiza Materia şi a corpo-
rifica Spiritul; Jung ne-a apropiat şi 
de taoism, alchimia şi taoismul 
întîlnindu-se în insistenţa lor pe 
ideea neîncetatelor transformări ale 
devenirii şi a complementarităţii 
opoziţiilor aparente. 

 

    Jean Biès a fost un intelectual 
care a călătorit mult, dar nu despre 
spaţii geografice sau întîlnirea cu 
alte culturi e vorba aici. Jean Biès 
totdeauna a vorbit de întîlnirea cu 
alte spiritualităţi, cultura fiind, în 
accepţiunea sa, un termen cu 
conotaţii profane, laice, umaniste. 
„Văd această întîlnire cu alte 
spritualităţi ca fiind fericirea vieţii 
mele. Şi toţi ar trebui să facem la fel. 
Cîţi sînt la curent cu aceste 
inepuizabile tezaure? Şi sîntem noi 
înşine conştienţi de tot ceea ce 
reprezintă?”, scria Jean Biès răspun-

zînd unei întrebări pentru un 
interviu pe care mi l-a acordat cu 
ani în urmă. Pentru Jean Biès, anii 
’50 ai secolului trecut au fost o placă 
turnantă în întîlnirea altor spiritua-
lităţi; a crescut într-o familie 
agnostică ceea ce i-a permis o largă 
deschidere către toate tradiţiile 
spirituale fără conflict sau criză 
interioară. Atunci i-a citit cărţile lui 
René Guénon, i-a întîlnit la Alger pe 
maestrul sufist şeicul Hadj Adda 
Bentounès, la Paris pe Swâmi 
Siddheswarânanda, apoi pe isihas-
tul rus, părintele Jean Maximovitch; 
„astfel, totul s-a jucat pentru mine în 
aceşti cîţiva ani; mi-a fost dat nu 
numai să citesc cărţile care începeau 
să apară asupra diverselor 
spiritualităţi, ci să văd trei din 
reprezentanţii lor autentici. Nu pot 
decît să mulţumesc în fiecare zi 
Cerului pentru o aşa generozitate 
care ţine de miracol. Am ştiut eu să 
fac cu adevărat ceva, şi am fost 
demn de această ofrandă?”, se 
întreba filosoful francez în interviul 
amintit.  

 

     Cei care l-au cunoscut, întîlnit, 
cei care i-au citit cărţile ştiu că Jean 
Biès a mers către profunzimi, a 
trecut de suprafaţa lucrurilor, a 
pătruns sensul tainic, nebănuit al 
învăţăturilor şi mărturiilor trăite, a 
găsit concordanţe dincolo de 
distanţe şi epoci. În această căutare 
trebuie să privim descoperirea 
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Athosului, petrecută acum 60 de 
ani, descoperire care a însemnat 
pentru el trecerea la ortodoxie, 
căreia avea să-i găsească limite şi 
aspecte negative, dar în care a văzut 
un mod autentic al trăirii tradiţiei 
creştine: „În noaptea intelectuală în 
care sîntem prăbuşiţi, acest 
ansamblu de elemente ar trebui să 
apară ca ultima şansă a 
Occidentului, arca sa de salvare.” 
Sigur, la o privire superficială, cele 
două mari „iubiri” ale lui Jaen Biès, 
ortodoxia şi hinduismul, par căi 
diametral opuse. Hinduismul, prin 
străvechea sa filosofie, se deschide 
către psihologie, morală, devenire 
postumă, cosmologie, animism, 
panteism, Absolut, yoga în diversele 
sale expresii. Jean Biès denunţă 
lipsa de aplecare a lumii de astăzi 
către Esenţial, o lume străină sau 
indiferentă la profunzime şi la 
altitudine, limitată la orizontalitate. 
O lume din care viaţa interioară a 
fost exclusă nu este una care să 
prefigureze un viitor liniştitor: „Ca 
şi cînd ar fi atins de surditate atunci 
cînd este vorba să asculte 
învăţăturile înţelepţilor, lovit de 
orbire cînd este în prezenţa unei 
icoane sau a unei catedrale, acest 
om nu găseşte nici un sens nici un 
interes spiritualului, pe care îl 
confundă, de altfel cu bunăvoinţă, 
amestecînd totul, cu etica, religiosul, 

superstiţiosul, magicul, regresivul, 
clericalul.” Unul din aspectele 
eminente ale spiritualităţii este 
înrădăcinarea în trecut, fidelitatea 
faţă de Tradiţie, noţiune tot mai 
străină omului modern; voinţa de a 
reveni la Tradiţie nu ţine de 
paseism, ci de dorinţa de a regăsi 
Principiul.  

 

    La începutul secolului trecut, 
Paul Valery, Oswald Spengler, 
Julius Evola şi René Guénon, 
analizînd semnele timpului deplîn-
geau haosul social, prăbuşirea siste-
melor filosofico-religioase, confuzia 
valorilor, expansiunea puterilor dis-
tructive. A urmat un secol de 
tulburări politice, sociale, ideologi-
ce; putem spune că sîntem la 

capătul unei epoci, sau la începutul 
alteia. Oricum am privi, ştim că 
trebuie să recreăm cadrele vieţii, 
modurile de existenţă, atitudinile 
interioare; noaptea intelectuală, cea 
a reducţionismului şi nihilismului 
trebuie să ia sfîrşit. Pentru Jean Biès 
acesată ieşire din criza spirituală se 
putea face redescoperind, salvînd, 
transmiţînd. A redescoperi principi-
ile, simbolurile şi metodele învăţă-
turilor tradiţionale care compun 
philosophia perennis; a salva cunoş-
tinţele dobîndite sau regăsite, tot 
ceea ce constituie promisiuni 
germinative; a transmite ceea ce este 
dobîndit şi trăit, a face cunoscută 
Tradiţia. Opera sa a urmărit cu 
obstinaţie să apropie omul modern 
de spiritualitate, de maeştrii 
spirituali, de mistici, de înţelepţi, de 
toţi care ne deschid alte căi; nu a 
fost doar un profesor care a format 
generaţii de studenţi, pentru el 
învăţămîntul a fost un sacerdoţiu; 
cu tenacitate a desăvîrşit o operă 
departe de agitatele medii literare 
pariziene. O operă care a căutat să 
redea lumii sufletul pierdut, cum 
admirabil spunea profesorul 
François Chenet la ceremonia de 
înmormîntare a lui Jean Biès, o 
operă care se înscrie deliberat în 
contra-curentul modernităţii şi se 
opune reducţionismului contem-
poran. 
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   Liviu PENDEFUNDA 
 

 
 

 
 SSSpppooovvvaaadddaaa   RRRooosssiiicccrrruuuccciiieeennniiilllooorrr   
 

osicrucianismul a fost fondat după istoricii 
frăţiei de către Christian Rosencreutz (1378-
1484), un alchimist semi-legendar a carui viaţă 

este relatată în manifestul Fama Fraternitatis, care a fost 
tipărit în Germania în 1614. Pe larg manifestul declara că 
fraternitatea a fost creată pentru adepţii care doreau să 
reformeze lumea (preluând învăţătura tradiţiilor 
circulante oral sau scrise de sute de mii de ani). Voi trece 
doar în revistă câteva elemente de istorie din jurul lui 
Robert Fludd pe care doresc să’l evoc în toată 
complexitatea sa, contribuţia sa la civilizaţia umană 
actuală nefiind prea bine cunoscută, rolul său fiind 
ascuns aca a multora dintre noi, cei care nu dorim faimă 
şi recunoaştere decât în arealul celor asemenea nouă. 
 

 
Între 1615 şi 1616 au apărut alte două manifeste, 

Confessio Fraternitatis şi Chymische Hochzeit Christiani 
Rosencreutz ("Nunta alchimicâ a lui Christian 
Rosencreutz"). Confessio oferă mai multe detalii din 
viaţa lui Rosencrutz, dar  cea de-a doua lucrare, scrisă de 
Rosencrutz descrie o ceremonie mistică, o căsătorie sacră 

dintre un rege şi regină, bogat ilustrată şi hermeneutic 
relatând simbolismul şi interpretări în sensul alegoric al 
unei nunţi metafizice ce asociază lumea medievală a 
alchimiei kabbalice cu ritualurile ancestrale ale omenirii. 
Tratatele rosicruciene au început să fie publicate în toată 
Europa, cu toate că nimeni nu a recunoscut vreodată 
apartenenţa la frăţie. Calitatea de membru a fost atât de 
discretă încât a condus la ideea că rosicrucieni trăiau 
printre ei în ascuns şi selectarea de noi iniţiaţi era menită 
să determine elitele să adere la un colegiu invizibil. Deşi 
rosicrucienii afirmă convingerile creştine, ordinul 
cuprinde, de asemenea elemente care susţin 
reîncarnarea, teosofiea şi filosofia orientală. Ca alchimişti 
iniţiaţi, membrii au crezut în illuminarea spirituală prin 
transformarea conştiinţei superioare în plus faţă de 
transmutarea metalelor, neavând nici atunci şi nici azi 
vreo legătură cu illuminati atât de blamaţi. 
 

Christian Rosencreutz, Chymische Hochzeit: Christiani Rosencreutz anno Domini 1459 / 
verfasst von Joh. Val. Andreae; mit achtundzwanzig Federzeichnungen von Hans 
Wildermann. Regensburg: G. Bosse, c1923.  
 

R 
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Hermes Trismegistus, Des Hermes Trismegists wahrer alter Naturweg, oder, Geheimniss wie 
die grosse Universaltinctur ohne Gläser, auf Menschen und Metalle zu bereiten. Leipzig: Bey 
Adam Friedrich Böhme, 1782. Această ediţie din secolul al optsprezecelea a unui text de 
către Hermes Trimegistus a fost destinat publicului rosicrucian. Acest simbol combină 
Ouroborosul alchimic dublat cu pătratul masonic şi busola în Pecetea lui Solomon, şi cu un 
simbol rosicrucian în centrul imaginii. 
 

 
Michal Sędziwój, L’art transmvtatoire dv pape Iean XXII. de ce nom. [A Paris: Chez Charles 
Hulpeau ..., 1629]. Alchimistul  polonez, filosof, medic şi rosicrucian, Michal (Sendivogius) 
Sędziwoj (c.1556-c.1646), a lucrat la curtea  lui Rudolf al II-lea în Praga şi a regelui 
Sigismund III din Polonia. El a fost un important alchimist care a dezvoltat metodele de 
purificare a diverşilor acizi şi a metalelor. Acest grafic arată simbolurile pentru cele şapte 
planete. 

 
Stephan Michaelspacher, Cabala, specul artis et naturae, în alchymia: exinde, lire, lapis 
sophorum antiquissimus, rei sta, qui triplex, si lapis simplex tamen existit: omnia hactenus ex 
variis Etiam scriptis paucis observata, singulis laboriosis amatoribus Artis honoris ERGO, Deo 
annuente, tam perspicuè speculo ac lucidissimo, proposita & Quatuor aeneis laminis incisis 
picturis exhibita [Augsburg]:. Impressum Typis Christophori Schmidt, sumptibus Joannis Weh ..., 
1667. Acest lucru rosicrucian semnificativa a fost retipărită de mai multe ori de la prima imprimare în 
1615. Această gravură ori din elaborat conţine trei panouri care descriu elemente ale Marii Opere.  
 

 
Robert Fludd, Clavis philosophiae et alchymiae Fluddanae, sive, Roberti Fluddi, ad 
epistolicam Petri Gassendi Theologi exercitationem responsum: in quo: inanes marini 
mersenni monachi obiectiones, querelaeque ipsius iniustae, immèritò in Robertum Fluddum 
adhibitae, examinantur atq; auferuntur. Francofurti: Guilhelmum Fitzerum, 1633. Gravura 
reprezintă un simbol al ordinului. 

 

 
Robert Fludd, Medicina catholica, seu, Mysticvm artis medicandi sacrarivm: in tomos diuisum 
duos: in qvibvs metaphysica et physica tam sanitatis tuendæ, quam morborum 
propulsandorum ratio pertractatur. Francofvrti: Typis Caspari Rötelii, Impensis Wilhelmi 
Fitzeri, 1629–1631. Reprezintă sufletul omenirii. 
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Robert Fludd, Philosophia sacra & vere Christiana seu Meteorologia cosmica. Francofurti: 
Prostat in Officina Bryana, 1626. 

 

 
Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atqve technica 
historia: in duo volumina secundum cosmi differentiam diuisa.Oppenhemii: Ære Johan–
Theodori de Bry, typis Hieronymi Galleri, 1617. Descrie focurile primordiale ale principiilor 
macrocosmosului conţinute în opera lui Fludd. 
 

 
Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atqve 

technica historia: in duo volumina secundum cosmi differentiam.Oppenhemii: ære Johan–
Theodori de Bry, typis Hieronymi Galleri, 1617–21. Această gravură descrie teoria lui Fludd 
despre percepţie, arcurile reflexe după LP. Acesta descrie cele trei nivele ale existenţei 
omului, lumea simţurilor, lumea imaginaţiei şi lumea Intelectului care conectează omul la 
Dumnezeu. Imaginea reprezintă atât microcosmos şi macrocosmos în lumile de existenţă. 
 

Michael Maier, Tripvs Avrevs. Francofvrti: Ex chalcographia Pauli Iacobi, impensis Lvcæ 
Iennis, 1618. Frontispiciul gravurii ilustrat de Michael Maier (c.1568-1622), un proeminent 
alchimist rosicrucian. Pagina de titlu prezintă o descriere a alchimistului  Valentine. Maier a 
fost medic la curtea împăratului Rudolf al II-lea, fiind un scriitor de mare reputaţie printre 
alchimişti cei mai celebri ai timpului său. 

                    

Michael Maier, Arcana Arcanissima. [London: s.n., 1614]. Maier a bazat acest tratat alchimic 
pe mituri greceşti şi egiptene. El foloseşte aceste mitologii în mod alegoric să reprezinte 

principiile hermetice. Pagina de titlu este o frontieră arhitecturală frumos gravată 
reprezentând eroi, zei şi zeiţe: Hercules, Typhon, Isis, Osiris, Dionisos, Ibis, Apis şi un 

cynocephalus. 
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Michael Maier, Michaelis Majeri ... Secretioris naturae secretorum scrutinium 
chymicum.Francofvrti: Impensis Georgii Heinrici Oehrlingii, typo Johannis Philippi 
Andreae, 1687. O altă carte emblematică a celebrului Maier despre transmutarea metalelor. 
Epigrama care însoţeşte această gravură spune, "El este conceput în decădere, născut în aer, 
şi a fost făcut roşu pentru a merge pe ape." 
 

 

Michael Maier, Atalanta Fvgiens. Oppenheimii: Ex typographia Hieronymi Galleri, 
sumptibus Joh. Theodori de Bry, 1617. Aceasta carte emblemă a alchimiei este cel mai 
faimos cadou pentru omenire din partea lui Maier, un muzician amator a compus o fugă să 
însoţească toate cincizeci de embleme relizate, alături de poezii şi discurs. Oul reprezintă un 
vas hermetic, uterul care este pe cale de a fi lovit cu sabia, care reprezintă de foc, ceea ce 
reprezintă o alegorie legată de Piatra Filozofală.  

 
Spiritul rosicrucian a inspirat numeroase ordine 

oculte ori doar secrete să instituie grade de cunoaştere 
care să funcţioneze întru împlinirea gândirii sale, palide 
şi fără substanţă, dar emoţionante, oricare adept simţind 
afectiv înălţimea noetică a acestuia. Puţini illuminaţi 
sunt cei ce pot să fie uriaşe minţi în relaţie cosmologică 
cu Spiritul Universal precum Robert Fludd, Di,itrie 
Cantemir, Johannes Kelpius, Rudolf Steiner, Helena 
Blavatsky. 

(continuare in editia viitoare)
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Icoana lumii 
 
3. Muntele sacru 

 
In climatul fanariot saturat de anacreontism din cel de-al doilea deceniu, poezia lui 

Asachi, de o muzicalitate nouă şi grava, inedită ca idei şi forme poetice, şi cu mari 
merite sub raportul versificaţiei, se iveşte parcă dintr-o altă lume, a spiritului şi 

armoniei, situându-l pe scriitor printre cele mai inzestrate condeie şi constituind, cu 

toate şovăielile de limbă atât de regretabile, un adevărat eveniment literar  
Ceorge CALINESCU 

 
ncă din tinereţe, Asachi a fost unul dintre cei mai 
reprezentativi membri ai generaţiei idealiste de 
intelectuali din Moldova. În contextul literaturii 

române timpurii, când coexista romantismul şi 
clasicismul, Asachi, asemenea lui Grigore Alexandrescu, 
George Baronzi şi alţii, a avut tendinţa să cocheteze cu 
acesta din urmă, în contradicţie cu omologul său de la 
Bucureşti, Ion Heliade Rădulescu, ceea ce de fapt a 
accentuat decalajul dintre cele două şcoli. Garabet 
Ibrăileanu ajungea în studiile sale la concluzia că 
literatura promovată de Asachi a însemnat o tranziţie 
între un stadiu clasicist exemplificat prin Costache 
Conachi şi romanticii mai tineri, cum erau Vasile 
Alecsandri şi Dimitrie Bolintineanu (cu toate că tot el 
afirmă comparându’i pe Heliade Rădulescu şi Asachi, că 
nu se poate remarca vreun conservatorism). Gheorghe 
Asachi recomanda elevilor săi să studieze italiană, 
ăncercând să se îndepărteze de modelele inspirate de 
literatura franceză. Opera sa cuprinde poeme, primele 
fiind scrise în limba italiană, şi proză (povestiri si 
nuvele), prin care Asachi a încercat să creeze o istorie 
legendară care să oglindească parţial mitologia 
românească. Cei care l’au influenţat primordial au fost 
autorii renascentişti Petrarca, Ludovico Ariosto şi 
Torquato Tasso, dar şi Salvator Rosa, Thomas Gray, 
Gottfried August Bürger, Vasily Zhukovsky, Lord Byron 
şi Friedrich Schiller. Când s-a intors de acolo (din Italia), 
pentru a începe opera sa foarte importantă in domeniul şcolii, 
iar, intr-o masură, mult mai mică, şi in domeniul politicei, el 
aducea cunoştinţe cu totul noi. Deosebirea dintre Budai-
Deleanu şi Asachi este tocmai aceasta; Budai-Deleanu ia Italia 
prin Viena. Asachi ia Italia de acasă, din Italia insăşi. Şi oricât 
s-ar scrie importiva lui Asachi, ca poet, oricât ar fi unii de 
incapabili să-l inţeleagă, nu vor muri niciodată versurile prin 
care el afirmă legaturile noastre indestructibile cu Roma 
stramoşească. ... Cine cunoaşte ce insemnează in poezie topica, 
instinctul de a pune un cuvânt intr-un anume loc, acela işi va 
da seama cât de măiastră e disciplina prin care vechea vorbire 
moldovenească de la inceputul secolului al XIX-lea, stilul 
acesta lăbărţat de convorbire fanariotă, plin de cuvinte greceşti 
şi franţuzeşti rău asimilate, a fost silită de energia creatoare a 

lui Asachi să intre in acele legaturi sintactice care inseamnă 
disciplina româna in cuvânt şi frază.(Alexandru Piru)  
Poezia lui Gh. Asachi se aproapie in intregime de 
Petrarca. Fondul sonetelor poaze fi considerat  banal, dar 
când endecasilabul se păstrează, efectul e un sistem 
muzical limpid şi abstract, cu acorduri cvasieminesciene: 
Cât ţi-s dator, o, stea mult priincioasă,/ Ca-n primăvara a 
vieţii mele,/ Tu m-ai ferit de strâmbe căi şi rele/ Şi m-ai 
condus pe calea virtuoasă.// Tu-n sân mi-aprinzi făclia 
luminoasă, / M-ai adăpat l-Astreei fântanele,/ Şi când viaţa-
mi indulcesc prin ele,/ Despreţuiesc chiar soarta fioroasă.// Ca 
să doresc a vieţtii nemurire/ Mă-ndeamnă raza-ţi care-n cer se 
vede,/ Cum statornica urmează-a ei rotire.// De la ţărmul fatal 
vasul purcede./ Ş-amu plutind prin marea de pieire,/ A ta rază 
la port mă va încrede. Indicand transgresarea 
sentimentului din planul afectiv in acela al problemelor 
de conştiinţă, deci obiectivarea lui, aceste trăsături, 
prezente in ciclul Leucăi, dar şi in unele anacreontice, au 
anumite reflexe şi in poeziile in care cultul pentru nobila 
milaneză se prelungeşte in cultul pentru Italia vatra 
stramoşească. Nemuritoare considera Iorga prin 
semnificatia patriotică, versurile din Cătră Tibru sau La 
Italia se desfaşoara solemn,: Va urez frumoase tarmuri ale 
Ausoniei antice/ Congiurate cu mari gemeni, impartite d 
Apenin etc. Cu timbrul ei nou, prefigurandu-l uneori pe 
Eminescu ( Şi mie lin luceafărul/ Din cer va să-mi 
străluce/ Când dulce-a fi de-o patima/ Aminte a-şi 
aduce ), erotica devine partea cea mai caracteristica a 
creaţiei lui Asachi. Pe a doua latura a ei, poezia 
asachiana se vrea programatică. Fermecându-ne adapă 
d-o inaltă-nvăţătură (Cătră patrie). Sub semnul aceluiaşi 
clasicism, grefat insă pe spiritul luminilor , se fixeaza aici 
lunga suită de ocazionale (ode, imnuri, sonete de tip 
encomiastic, intre care şi primul sonet din literatura 
noastra 1821 intitulat ulterior La introducerea limbei 
romanesti in publica invatatura), fabulele, şi satirele, 
indeobşte imitate. In esenţî, o poezie filtrată de cugetare, 
străbatută de un puternic finalism etic şi cetăţenesc, de 
extracţie luministă. 

Interesante sunt Baladele şi Legendele in care, 
bizuindu-se pe tradiţia populară, Asachi s-a straduit să 

Î 
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injghebe o mitologie literară română, intr-o viziune mai 
grandioasă decât aceea a lui Alecsandri, şi in termeni 
clasici. Asachi a creat un loc imaginar, numit Dochia - o 
trimitere atât la Dacia cât şi la mitul Babei Dochia, 
găzduit de  masivul Ceahlău sub numele de Pion, 
asociind Baba Dochia în legătură la împăratul Traian şi 
războaiele dacice - referinţe vagi şi fără precedent până 
la el, ducându’ne la bănuiala că el a inventat, de fapt, 
povestea originală. Turnul lui But pe muntele Pion, e 
istoria a unui strigoi care vine sa-şi ia logodnica spre a o 
duce in galop pe muntele sfant al Daciei: Luna luce/ Butul 
fuge, / Peste munte, prin hârtop,/ Vântul şuiera şi muge,/ Roi 
bul sare in galop,/ Ş-amu-i duce p-amândoi,/ Doamno, care 
nu-i strigoi? Universul istoric ne apare şi în nuvela ce 
aminteşte numele lui Dragoş, primul domn al Moldovei, 
unde relatează cronici vechi, povestea centrându-se pe 
Harboe, un cavaler conducător tatar, care locuieşte în 
oraşul cuman Romidava, îndrăgostit de Branda, fiica 
unui principe moesic şi care ar fi fost soţia lui Dragoş.  
Este amintit şi un altar dacic ascuns, păzit de o preoteasă 
vestală şi de o ciută, cât şi alte analogii ce se reflectă în 
multe alte proze semnate de Asachi referotoare la 
perioada medievală – catedralele gotice şi turnirurile nu 
lipsesc din descrieri, ficţiunea oprindu-se asupra unor 
momente necunoscute din viaţa Moldovei secolelor 
paisprezece – şaispreze când domeau Bogdan I, Ştefan 
cel Mare şi Petru Rareş. Modelul lui Asachi e romanul 
cavaleresc, acela intrupat in Ariosto mai ales, adica 
istoria aventuroasa cu fabulos aranjat in gust clasic, cu 
lipsa totală de instinct geografic. Pretutindeni sunt 
numai paduri mari şi intinse pajişti, castele şi grădini 
pierdute in imense singuratăţi, in ciuda cărora, fara nici 
o respectare a legilor timpului, eroii se intâlnesc să se 
batăa. Europa si Asia sunt aduse antropologic la acelasi 
tip ideal cavaleresc. Afară de viteji apar doar păstori, 
necromanţi, bătrâni eremiţi. Sunt incluse de asemeni o 
călătorie romanţată făcută de cazacii hatmanului Ivan 
Mazepa în Moldova (Mazepa în Moldova) tema fugii 
tratată de Byron, şi viaţa domniţei Ruxandra, fiica lui 
Vasile Lupu şi soţia lui Hmelniţki (Rucsandra Doamna), 
unde cazacul Timus e văzut ariosteşte ca un cavaler 
frumos imbrăcat in zea strălucită , cu purtări dintre cele 
mai curteneşti, iar nu cu fire de heară, cum il ştim din 
cronici. Evident,Rucsanda il iubeşte. Exaltarea virtuţii; 
trăirea spirituală a sentimentului, dublată de o adoraţie 
sublimă, petrarchiana; inţelegerea iubirii ca o 
comuniune empireică, in genul Dante - Beatrice. În  Jijia, 
apare mitul unei zâne capturate şi devenită martir 
creştin. Oamenii boierului Conde prind cu plasele în râu 
o zână care povesteşte că e o fecioara creştina din 
vremea năvălirilor barbare, al cărei schit a fost inghiţit 
de pământ in urma rugii tovarăşelor sale, spre a nu 
cădea in mâinile păgânilor. Sirena lacului are factura 
schilleriana. Este vorba de o sirenă, o fată dezonorată de 
un boier care s’a transformat într-o sirenă şi se răzbună 
pentru situaţia sa socială. Valea-Alba e un basm de 

aventuri mongolice în care Ştefan cel Mare e tot atât de 
puţin istoric ca şi Gofredo in Gerusalemme liberata. 
Scenele de război sunt văazute intr un spirit cu totul 
mitic. La Catelina langă Cotnari sunt mari fortificaţii, 
inainte de luptă oastea sta la liturghie in jurul unei cruci 
colosale. In fine, in faţa lui Ştefan cel Mare se aduc 
daruri cu aspect renascentist, diademe de aur, ulcioare 
de bronz, lacrimatorii, monede cu efigiile impăraţilor 
Tauridei. In Bogdan-voievod, nuvela fantezistă, se dă la 
Hârlau o lupta în stil cavaleresc: săbiile şi lancile scapără şi 
scânteiază de loviturile puternice ale măciucilor fericate, 
pavezile rem boamba. Petru Rareş e nuvela cea mai lungă, 
cu oarecari satanisme romantice. Fundamentul rămâne 
cel clasic. Lacul Brateş e descris in maniera Salvator 
Rosa, pescuitul formând o mare compoziţie amănunţităa 
şi fantastică. O vânătoare de bouri e prilej de a prezenta 
o scenă in sensul uşor melancolic al lui Tasso: buchete de 
flori duse de un râu şi venind de la o sihăstrie-cetăţuie unde 
stă inchisă Ileana. Consecvent principiilor sale 
antiunioniste (Nicolae Vogoride şi Partida Naţională) el 
descrie într-un articol din iunie 1857, campania condusă 
de Ştefan cel Mare în Ţara Românească, ca punct de 
reper în cinstea "învingătorului de valahi", cu scopul de 
a răspunde anti-unionistului Dimitrie Papazoglu, care  
propusese o sărbătoare şi ridicarea unui monument 
pentru  bătălia de la Finta în care forţele valahe ale lui 
Matei Basarab au învins o armată de moldoveni şi cazaci 
în 1653. 

 

 
Această orientare a determinat o campanie de 

denigrare asupra realizărilor sale. Mihail Kogălniceanu a 
afirmat că lucrările sale lirice nu erau decxât replici ale 
unor modele străine, idee preluată şi de mulţi istorici 
literari ai secolului 20 care şi-a exprimat puncte de 
vedere similare. George Călinescu a spus că, în general, 
poezia lui Asachi sună "banal", într-unul din eseurile 
sale, Paul Zarifopol comentează că Asachi şi generaţia 
lui, de la Iancu Văcărescu la Vasile Cârlova, Alexandru 
Hrisoverghi, şi Heliade Rădulescu, au fost o "semi-
cultură "şi îi acuzp de amatorism.  Totuşu, tot ei au 
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subliniat că, în opera sa, Asachi anunţă limbajul poetic al 
lui Mihai Eminescu.  

 

 
 

Prezent la prim-planul dezbaterilor privind forma 
limbii literare, Asachi şi-a atras critici pentru 
introducerea de arhaisme cît şi de neologisme folosite 
marginal a lexicul românesc, precum şi pentru formele 
de ortografie încurajate. Comentănd o serie de cuvinte 
care nu sunt folosite nicăieri în afara nuvelelor şi 
poemelor sale, George Călinescu le-a numit  ca fiind 
imposibile, bizare, lipsite de percepţie istorică. Totuşi se 
acceptă că în limba modernă, pentru a reflecta cât mai 
mult posibil, cea utilizată de popor, el se aproapie de 
opiniile lui Kogălniceanu mai mult decât cele ale lui 
Heliade Rădulescu (care a favorizat utilizarea dialectelor 
folosite de ortodocşi români şi biserica greco-catolică). Se 
ştie că Asachi este printre primii care au descoperit 
cronicile moldoveneşti vechi şi le-a recomandat pentru 
lectură, a  propus dialectul moldovenesc, oscilând între 
tradiţia locală şi tendinţele de occidentalizare, afişând 
dezgustul său pentru neologisme franceze. Într-un 
articol publicat în 1847, el recomandă adoptarea de 
cuvinte şi reguli de gramatică, cu moderaţie, din toate 
sursele disponibile. Aversiune sa faţă de latinismul 
practicat în Transilvania, a făcut din Asachi un 
predecesor al bucovineanului Aron Pumnul. (acceptând  
abia spre sfârşitul vieţii faptul că româna şi italiana sunt 
dialecte strâns legate de latină). Din cele trei ediţii de 
Poezii (1836, 1854, 1863), se pot reţine, în afara de imnul La 
Italia, sonetele de dragoste închinate Biancăi Milesi Leuca pe 
care o cunoscuse în Italia, în 1809, şi pe care o va slăvi până la 
moarte mimând pe Petrarca... Nuvelele istorice ..., învechite 
din punct de vedere al limbii, sunt interesante prin fabulosul 
medieval, cavaleresc, clasic, complicat cu viziuni mitologice şi 
decoruri din recuzita romantismului.(Ovid Densuşianu). 

Alături de Heliade Rădulescu, fondatorul teatrului 
românesc, Gheorghe Asachi a realizat o piesă în limba 
română, prezentată publicului pe 27 decembrie 1816, la 
conacul familiei Ghica. Era adaptare sa după Myrtil et 
Chloé, o temă pastorală scrisă de Solomon Gessner şi 
reluat de Jean-Pierre Claris de Florian; versiunea tipărită 

a textului era însoţită de ilustraţii executate de autor. 
Extrem de popular, teatrul lui Asachi a fost foarte bine 
primit şi a constituit o piesă de rezistenţă a mediului 
cultural moldovenesc de la începutul secolului al 19-lea. 
Atât familiile Ghica cât şi Sturdza au fost prezente, 
însoţite de Veniamin Costachi. La începutul anului 1837, 
el este desemnat la conducerea Teatrului Naţional. 
Înainte şi după aceasta scriitorul a continuat să realizeze 
traduceri din dramaturgia universală demnată de autori 
de prestigiu ai timpului - August von Kotzebue, 
Voltaire, Jean Racine şi Nikolai Gogol. În paralel, el a 
publicat librete pentru opere populare, ceea ce a 
contribuit la dezvoltarea teatrului de operă la Iaşi.  

 
Am mai amintit faptul că Roma a influenţat nu 

numai arhitectul ci şi pictorul Gheorghe Asachi. Ca 
profesor, Asachi a contribuit şi încurajat dezvoltarea 
artei româneşti. El şi-a centrat energiile sale privind 
introducerea temelor naţionale romantice şi 
popularizarea noilor tendinţe europene în domeniu. Este 
cel care a integrat orele de pictură, arhitectură, de desen 
şi pictură în ulei în clasele de predare la Academia 
Mihăileană (numită clasă de zugrăvie) şi a introdus 
litografia prin intermediul presei tiparniţelor, între anii 
1830 şi 1840 încurajând artiştii pentru copierea şi 
publicarea de picturi şi desene cu teme istorice.  
Contribuţiile sale au fost echivalente cu cele ale Heliade 
Rădulescu, care deschisese primul muzeu din Ţara 
Românească (1837). Gheorghe Panaiteanu Bardasare, 
beneficiarul unei burse la Akademie der Bildenden 
Künste din Munchen, a fost doar unul dintre ucenicii săi, 
alături de Gheorghe Lemeni, care a studiat la Munchen 
şi Roma sau Gheorghe Năstăseanu. Dar rtoşuş cel mai 
important a fost atragerea de pictori străini în Moldova, 
oferindu-le comisioane sau posturi în învăţământ; 
Printre aceştia au fost polonezii Ludwik Stawski şi 
Mauriciu Loeffler, italianul Giovanni Schiavoni, precum 
şi austriacul Josef Adler cât şi Ioan Müller (care a predat 
arta figurativă). Un alt mare artist italian care a sosit în 
Iaşi în această perioadă a fost fostul revoluţionar 
carbonar Niccolo Livaditti, căruia i s’a atribuit un post 
de profesor. Lucrările proprii semnate de Gheorghe 
Asachi, multe dintre care datând din timpul petrecut la 
Roma, arată influenţa clasicismului şi nu se ridică la 
nivelul contribuţiilor sale creatoare din alte domenii 
culturale sau faţă de lucrările multor alţi pictori din 
Moldova momentului respectiv. Asachi însuşi este 
cunoscut pentru schiţele după care au fost realizate de 
către colaboratorii sau elevii străini lucrări remarcabile. 
Printre acestea sunt un tablou al lui Ştefan cel Mare care 
se confruntă cu mama sa, semnat de artistul italian 
Giani, şi o pictură din 1845 prezentând moldovenii în 
bătălia de la Castelul Malbork, cât şi  o serie de desene 
din primele decenii ale secolului al 19-lea care au fost 

atribuite lui Asachi. 
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Asachi a fost omul epocei lui, adica omul iesit din mijlocul 
necesităţilor vremii; n-a comandat timpului: s-a pus insă in 
serviciul lui cu o bogatie remarcabilă de aptitudini. Traind 
intr-o epoca de nediferentiere culturala, el a fost din rasa 
enciclopedistilor. Pe langa o cultura stiinţifică a avut şi o 
educaţie artistică; a mânuit lira, penelul şi echerul; 
umanităţilor le-a adaugat şi vaste cunoştinte poliglote; 
muzicei i-a adăugat ingineria. A deschis, cu siguranta, 
drumuri in toate directiile; fara a fi fost un revolutionar sau 
un temerar, plutind intre doua lumi, el a tăiat căi noi, 
mentinandu-se, totuşi, in strictă legalitate. constient şi 

programatic chiar, a cantat, astfel, dragostea cea mai 
spiritualizata, a slavit pe stramosi, iubirea de patrie, a cantat 
actele renasterii noastre culturale, teatrul, scoala, limba 
romanească, artele, subliniind fapta omului de acţiune prin 
comentariul liric al poetului. N-a izbutit, desigur, 
intotdeauna; reci cele mai adeseori, incarcate de podoabe 
conventionale, cateodata versurile lui sunt lapidare, au com 
paratii solid cladite, si, cu toata nesiguranta limbii, se simte in 
ele un artist al ritmurilor armonioase, un erudit al 
versificatiei. Meritul lui sta in faptul de a fi fost un 
organizator de teatru romanesc si iubitor de spectacole; prin 
spiritul lui intreprinzator a con tribuit, astfel, la raspandirea 
gustului pentru teatru. Pe langa atatea merite, Asachi are si 
pe acela de a fi fost inte meietorul celui dintai ziar 
moldovenesc, a...i el a tradus in fapt o nevoie simtita. Albina 
romaneasca e intaia trasura de unire in limba patriei dintre 
Moldova şi restul omenirii; se cuvine, deci, s-o privim cu 
recunoştinţa.(Mihail Kogalniceanu) 
 

 
Referinte critice selective din care m’am inspirat pentru 
acerst eseu, îmbinând numeroase alte surse din 
Biblioteca Central Universitară Iaşi, de pe internet şi 
studii publicate în reviste malteze sau masonice: 
N.Iorga, Istoria, II; Ov. Densuşianu, Literatura romana 
modernă, I, 1920; P. V. Hanes, Studii literare, 1925; E. 
Lovinescu, Gh. Asachi, 1927; D. Caracostea, Izvoarele lui 
Gh. Asachi, 1928; G. Calinescu, Istoria; S. Cioculescu, VI. 
Streinu, T. Vianu, Istoria; F. Levit, Gh. Asachi, 1966; I.L.R., 
II; D. Popovici, Romantismul; G. Sorescu, Gh. Asachi, 
1970; P. Cornea, Originile; V. Mandra, Istoria literaturii 
romane. Evolutia genului dramatic, 1977; Sanda Radian, 
Măştile fabulei, 1983; M. Zaciu, Viaticum, 1983; Roxana 
Sorescu, in Limba si literatura, voi. IV, 1984; Al. Hanta, 
Idei si forme literare pana la Titu Maiorescu, 1985; Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga - I. Sava, Muzica şi literatura, I, 
1986; C. Popescu, Poeti romantici romani la inceput de 
drum, 1986; M. Mitu, in Limba si literatura, voi. IV, 
1987; M. Zamfir, in Viata Romaneasca, nr. 3, 1988; P. 
Cornea, Aproapele si departele, 1990; N. Manolescu, Istoria 
critica a literaturii romane, I, 1990; I. Negoitescu, Istoria 
literaturii romane, I, 1991; Gheorghe Asachi. Studii, 1992. 
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Gheorghe ASACHI 
 

 
Valea Albă  

 
 

Păstoriul: 

Vale Albă, d-Albă Vale, 

De la munte râurel, 

De ce oare-n a ta cale, 

Trecând lâng-al meu muncel, 

De e nour, de-i senin, 

Tu răsuni un trist suspin? 

A ta râpă înverzită 

Cununată-i de mii flori, 

A ta undă-i limpezită 

De mănunt prund la izvor 

Ş-a ta dulce ap-o bea 

Paserea şi turma mea. 

 
Râul: 

A mea apă-i limpegioară, 

Din ea bea azi turma ta 

Ş-acea pasere ce zboară, 

Dar, aleu, ea adăpa 

Turme de la Răsărit, 

Ce-aici au fost tăbărit. 

Sântul Ştefan, când aice 

Pentru ţară s-au luptat, 

Când în ziua neferice 

Ager fer au secerat 

Pe boieri şi pe oşteni, 

Pe păstori şi pe săteni, 

De-atunci, tristă, ea tot plânge 

Şi în veci va suspina, 

Că au curs cu nobil sânge 

 

145 de ani de la moartea 

cărturarului 
 

e românul revărsa, 

Şi cu oase-ndelungat 

Aist câmp au presurat. 

Eu acea zi de fortună 

Amintind-o, plâng mereu, 

Freamătul pădurei sună 

Unit cu suspinul meu, 

Că aprozi acuma nu-s 

Ca acii ce au răpus! 

Soarta lor şi a lor vântă 

Azi românii au uitat; 

Păstorele, tu deci cântă 

S-aibă cuget deşteptat, 

Să le zică al tău cânt 

Cum au fost, şi cum azi sânt! 
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Manly P. HALL 
 

Westward Ocean  
călători în paradisul terestru  
 
 

in descrierea lui Plutarh se 
poate înţelege că o mare 
parte a continentului 

nostru11 în emisfera vestică a fost 
vizitată de către grecii antici;  au au 
ajuns numai pe ţărmurile noastre, 
dar au explorat o parte din zona 
Marilor Lacuri. ... În conformitate cu 
un sumar de simboluri au perpetuat 
în mitologia lor cunoştinţele obţi-
nute din ţara noastră, pe care au 
numit-o binecuvântată... Zona 
aceasta a fost în vechime definită 
pentru generaţiile următoare ca un 
mare experiment uman, un fel de 
Commonwealth democratic.  

Grecii antici au avut o mai bună 
cunoaştere a geografiei pământului 
decât credem noi azi. Am fost 
într’un fel înşelaţi cu privire la 
multitudinea învăţăturilor clasice, 
pentru că grecii nu au lăsat cea mai 
mare parte a cunoştinţelor lor în 
scris, şi-au legat tainele cu 
jurământul de păstrare a secretului.  

În acele zile tot bagajul iniţiatic 
pentru învăţare a fost considerat ca 
fiind sacru; înţelepciunea a fost 
încredinţată  întru păstrare preoţilor 
filosofi; şi li sa permis să comunice 
cele mai alese ramuri ale ştiinţelor 
liberale doar pentru elevii iniţiaţi în 
mod corespunzător. Pentru a da de 
urma cunoştinţelor,  cei care nu au 
avut pregătită mintea prin ani de 
disciplină şi de auto-purificare au 
încercat profanarea tainelor, deci, a 
ştiinţele sacre.  

În urmă cu câţiva ani, în 
discutarea acestui punct de violare 
etică cu regretatul profesor James, 
unul dintre cei mai distinşi 
egiptologi americani, el a confirmat 

                                                 
11 America de nord 

concluziile mele; şi a declarat în 
continuare că este convingerea sa 
personală că civilizaţiile clasice au 
ascuns cele mai secrete învăţături în 
legende, mituri şi alegorii; şi acestea 
au fost mult timp din greşeală 
acceptate ca nişte credinţe transpuse 
în literatura orală ale acestor 
popoare.  

Nu poate fi nici o îndoială că 
existenţa unui mare continent în 
emisfera vestică a fost cunoscută de 
grecii antici. Şi, de asemenea, de 
egipteni şi chinezi. Nu este nimic 
care să poată fi considerată o nebu-
nie presupunerea că anticii aveau 
nave de transport maritim suficiente 
pentru a naviga pe marile oceane. 
Cu mult înainte de era creştină, 
civilizaţiile mai vechi au construit 
bărci mult mai mari şi mai semeţe 
decât oricare din navele folosite de 
Columb. Una dintre cele descrise de 
Ptolomeu arată că Egiptul a 
construit o navă suficient de mare 
pentru a avea o livadă de pomi 
fructiferi pe punte, împreună cu 
piscine şi fântâni pline cu peşte viu.  

Calculele bazate pe descrierea 
lui Plutarh de surse vechi par să 
indice faptul că grecii au ajuns nu 
doar pe coasta Americii, dar a 
explorat râul St Lawrence şi o parte 
din zona Marilor Lacuri. Platon, în 
tratatul său cu privire la distrugerea 
Atlantidei, a scris că, din cauza 
perturbărilor oceanice cauzate de 
scufundarea unui vast continent, 
rutele de navigaţie însprevest au 
încetat pentru o perioadă lungă de 
timp. Această afirmaţie poate presu-
pune doar că o astfel de navigaţie a 
avut loc în vremuri îndepărtate.  

Mitologia greacă perpetuează 
cunoaşterea unui teren binecuvântat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dincolo de ţărmurile vestice ale 
Oceanului. În acest pământ binecu-
vântat locuiau Hesperidele, frumoa-
sele fiice ale Nopţii, şi aici, de 
asemenea, la sfârşitul fiecărei zile  
soarele venea să se odihnească. În 
mitologia populară Insulele hesperi-
delor au fost un fel de paradis 
terestru.  

Astfel, sub un văl acoperitor de 
simbolism mistic, a fost ascuns un 
întreg continent al vestului, de mari 
dimensiuni, fertil şi bogat şi plin de 
toate lucrurile îndestulătoare tra-
iului uman.  

Anticii credeau că pământul era 
înconjurat de sfera constelaţiilor, şi 
au alocat pentru fiecare ţară grupu-
rile stelare, care au fost considerate 
ca un domeniu special aparţinânând 
acestor ţări. În aranjamentul lor, 
conservat în scrierile lui Aratus de 
Soli, constelaţia Vulturului întinde 
aripile sale uriaşe peste continentul 
nord-american; Şarpele era aşeyat  
peste Mexic şi America Centrală; iar 
Dragonul pluteşte în cerul de 
deasupra Japonia şi China. Poate că 
Sir Edward Landseer nu a fost 
departe de adevăr atunci când a 
declarat că simbolurile naţiunilor de 
azi, precum şi emblemele specifice 
din heraldica lor îşi au originea în 
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constelaţiile lor de guvernare. Doar 
despre ceea ce toată lumea ştie că 
constelaţia Ursa Mare este pe cerul 
Rusiei, din timpuri imemoriale, 
ursul care merge ca un om a fost 
simbolul acceptat de statul rus.  

Astfel, în mai multe moduri 
descoperim indicii că rasele vechi 
au fost mai înţelepte decât am cre-
zut, şi că ceea ce am numit descope-
riri sunt de fapt doar re-descoperiri.  

Dincolo de limitele de vest ale 
oceanului se află terenul corect atri-
buit circuitului agricol de către zei 
pentru a fi paradisul pământesc. 
Aici, în plinătatea temporală toţi 
oamenii vor veni în căutarea lânii 
de aur care atârna pe copacul sacru 
şi pentru merele din soare; şi primii 
exploratori au călătorit spre Vest, în 
căutarea Lânii de aur - aurul 
incaşilor, comorile aztecilor, iar în 
temple bijuterii din cele şapte oraşe 
din Cibola.  

Acestea au fost descoperite într-
o carte veche, care este la British 
Museum, unde am găsit un altă şi 
chiar mai importantă cheie la sensul 
Lânii de aur. Aceasta a fost cunos-
cută de greci ca fiind în realitate un 
pergament pe care a fost înscris 
secretul nemuririi umane. Acest 
pergament era ceea ce Jason a cău-
tat, pentru că cel care îl descoperea 
câştiga secretul imperiului nemuri-
rii şi puterea asupra întregii lumi.  

Avem acum in America, 
consacrat în Biblioteca Congresului, 
Lâna de Aur - Declaraţia de 
Independenţă americană, scrisă pe 
piele de animal şi conservată ca 
formula magică a speranţei umane. 
Cei care înţeleg şi pot folosi cu 
înţelepciune aportul învăţăturilor 
sale sunt sub imperiul secretului 
nemuririi societăţii umane.  

Comoara adusă de război aduce 
o altă lână de aur de peste ocean, şi 
ea este acum conservată împreună 
cu propria noastră avere; acest al 
doilea pergament este Magna Carta, 
proiectul de lege în limba engleză a 
drepturilor omului, care a fost sursa 
de inspiratie pentru Declaraţia 
noastră de Independenţă americană. 
Aceste două documente nemuri-

toare formează împreună Declaraţia 
drepturilor omului şi sunt textele de 
bază ale democraţiei moderne.  

Prin înţelepciunea zeilor care 
sunt veşnic vigilent pentru nevoile 
omului, terenurile binecuvântate de 
vest s-au pus în păstrare, pentru că 
nici una dintre marile civilizaţii nu 
au influenţat negativ America de 
Nord pentru a pune în umbră pe 
continent ruinele vechilor tradiţii, 
sau pentru a configura corupţia din 
politica administrativă veche. 
Naţiunile străine au venit pe acest 
continent în vremuri îndepărtate; 
dar ei au format nici aşezări 
permanente şi nici nu au încercat 
aplicarea unui program de 
colonizare. Şi astfel solul nu a fost 
sărăcit de mii de ani de cultivare 
intensivă, nici resursele naturale nu 
au fost răpite pentru a furniza 
resursele menţinerii războaielor 
interminabile şi certuri fără sfârşit.  

Acesta a fost creşterea de vis a 
democraţiei în Europa, care a fost 
baza de dezvoltare de la începutul 
civilizaţiei occidentale. Cei care sunt 
în căutarea unui teren promis au 
apelat la vest. Aici era un continent 
virgin populat doar de triburi de 
indieni nomazi, un teritoriu vast 
potrivit in orice fel pentru marele 
experiment uman al Common-
wealthului democratic.  

Până în secolul al XIX-lea 
Hesperidele americane au fost cu 
siguranţă ţara de oportunitate 
pentru aur şi fluxuri de imigraţie 
din aproape fiecare ţară de pe 
pământ. Sau poate modul de viaţă 
le-a atras aici, pentru că a fost 
stabilit că aici oamenii ar putea 
construi un viitor liber de tiranie, 
intoleranţă, şi puse în aplicare 
pentru cei dominaţi de sărăcie. Aici 
toţi au avut sursa pentru educaţie, 
pentru libera iniţiativă şi o viaţă în 
conformitate cu visurile de speranţă 
şi de conştiinţă.  

Într-un timp relativ scurt, mai 
multe fluxuri rasiale s-au întâlnit şi 
amestecat, şi o nouînceput s’a 
născut, naţiunea americană nu este 
determinată de o analiză de sânge 
sau proporţiile craniului.  

Americanii sunt o rasă deter-
minată de o nouă convingere; este 
convingerea că fiinţele umane sunt 
create liber, şi au dreptul la şanse 
egale de a se perfecţiona în viaţă, 
libertate şi în căutarea fericirii.  

Şi în ultimii ani, am făcut o altă 
descoperire. Este că rasa democra-
ţiei este una distribuită în întreaga 
lume. Între bărbaţii şi femeile de 
toate rasele şi toate naţiunile sunt 
cei care împărtăşesc convingerea 
noastră, şi pentru că că sunt din 
neamul nostru şi aparţin rasei 
noastre împărtăşesc împreună 
aceasta. In această realizare marcăm 
începutul democraţiei mondiale.  

Înţelepţi, anticii credeau, erau o 
rasă separată, şi pentru a se naşte în 
această încercare a fost o necesitate 
pentru a dezvolta mintea la o stare 
de inteligenţă luminată. Vechile 
filosofii ne învăţau că naşterea fizică 
este un accident, pentru că oamenii 
sunt născuţi în diferite rase şi 
naţionalităţi în conformitate cu 
legile de generare; dar există a a 
doua naştere, care nu este un 
accident; aceasta este consecinţa 
unei intenţii corecte. Prin acest al 
doilea om născut se naşte o 
inteligenţă luminată de neam şi de 
rasă într-o naţiune internaţională şi 
o dezvoltare internaţională. Este 
aceasta mai mare şi vine ca o zi în 
care va moşteni pământul. Dar dacă 
un om nu se naşte din nou prin 
iluminare, acesta nu va fi o parte a 
imperiului filozofic.  

Vârsta noastră de aur va trece şi 
într-o zi Epoca de Aur va veni din 
nou. O măreţie a viitorului este 
chiar acum aruncându’şi lumina sa 
în faţa naturii. Cu fiecare generaţie 
care trece responsabilităţile poporul 
american va creşte. Mai mult şi mai 
mult vom fi priviţi ca o sursă de 
curaj, putere, şi speranţă.  

Şi va fi în acest fel pentru că 
vom îndeplini destinul pentru care 
naţiunea noastră a fost creată de 
visători timpurilor din urmă. Din 
Insulele binecuvântate ale Occiden-
tului trebuie să vină împlinirea 
făgăduinţei veacurilor.  



 vol. 24,  124-125-126| octombrie-noiembrie-decembrie, 2014 

 

874 

 Făuritorii primelor alegeri 
drepte  
întoarcere în timp 
 

olon, din Atena, a eliberat 
persoanele debitoare pen-
tru a reforma instituţia 

sclaviei prin datorie; el a instituit 
selectarea juriilor la toţi cetăţenii 
care participă; şi-a dat franciza de 
vot tuturor contribuabililor în mod 
egal, începând astfel democraţia lor 
s’a instituit cu 600 de ani înainte de 
Cristos... Când, mai târziu a călă-
torit în Egipt, el nu a învăţat din 
primul război de cucerire a 
democraţiei, şi povestea spune că a 
cunoscut Atlantida şi a devenit 
iniţiat în legile nepieritoare pentru 
un guvern a naţiunilor.  

Datoria a fost o povară a 
veacurilor, şi totuşi întreaga struc-
tură a lumii noastre economice 
moderne este construită pe temelia 
şubredă a facturilor de plată şi 
facturilor de încasat. Mult timp în 
urmă, interesul a distru propriile 
principii şi am dobândit propria 
noastră impunere, fiind în prezent 
trăitori pe datoriile infinite viagere.  

Solon, conducătorul celui mai 
mare stat al lumii greceşti, a încercat 
să rezove această problemă veche, 
atunci când, la 595 î.Cr., a fost 
chemat la conducerea statului, cu 
titlul de Archon. El a dat cu puteri 
nelimitate reforma sistemeleor 
economice şi constituţionale ale 
atenienilor. Prima lui mişcare a fost 
să atace legea vechilor datorii 
acumulate în generaţii pe care le-a 
considerat ca fiind sursă de 
primejdie publică.  

Astfel Solon a văzut că mediul 
rural grecesc era presărat cu pietre 
oarecum şlefuite frontierele de 
proprietate ale terenurilor tuturor 
cetăţenilor. Cum a trecut timpul, a 
devenit statuat obiceiul de a sculpta 

în aceste pietre înregistrările de 
contracte ipotecare care afectează 
proprietatea delimitată. Pietrele 
unice au devenit insuficiente, după 
un timp, şi în cele din urmă 
monumente întregi au fost adăugate 
la datoria ce interfera aratul 
câmpurilor.  

Solon a investigat tragedia 
monumentului ipotecar, a făcut mai 
multe încercări interesante care au 
fost pentru a schimba cursul 
economiei umane. Când fermierii 
săraci ipotecau pământurile lor la 
familii bogate de pe moşiile vecine, 
iar datoriile nu erau plătite, 
proprietarii bogaţi de terenuri 
mutau pietrele lor de frontieră 
pentru a include proprietatea 
grevată, iar vechii titularii deveneau 
chiriaşi. Aceşti chiriasi au fost 
obligaţi să plătească o şesime din 
produsele lor pentru privilegiul de a 
lucra solului; şi dacă nu au reuşit 
nici astfel s-au legat de vecinii lor şi 
au devenit sclavi. Aceasta a fost 
legea Attica pe care Solon a abolit-o, 
dând legea care a permis credite 
privind securitatea persoanei 
debitorului.  

Când Solon a restaurat libertatea 
tuturor celor care au fost sclavi 
pentru datorii, reforma a fost 
acceptabilă, desigur, la clasele mai 
sărace; dar ea a găsit revolta 
proprietarilor de terenuri. Ei s’au 
unit imediat pentru a conspira întru 
discreditarea lui Solon şi a’l forţa să 
demisioneze. Astfel, înapoi în zilele 
foarte de demult, atunci când viaţa 
a fost foarte simplă, problemele de 
bază harţuiau statul şi împovăra 
legislatorii cu speţe provenite din 
erorile persistente ale naturii 
umane.  

În efortul de a aduce mai 
departe unele aparenţe de ordine în 
haosul atenian, Solon a încercat, de 
asemenea, o reorganizare a claselor 
sociale, oferind existenţă politică 
grupurilor mari de cetăţeni, nicio-
dată reprezentate în guvern. El a 
împărţit cetăţenii în patru grupuri 
care amintesc de castele brahma-
nilor din India. Apoi, el a reajustat 
impozitarea astfel încât clasele 
sărace să contrubuie cu aproximativ 
cinci la sută din venitul lor. 
Egalizarea sarcinii fiscale în funcţie 
de mijloacele individuale a deschis 
calea pentru o egalitate de repre-
zentare în organul de conducere. 
Toţi cetăţenii care au plătit taxe 
aveau dreptul de a fi ascultaţi în 
materie de binele comun şi aveau 
privilegiul de a alege magistraţi. 
Aceşti paşi a marcat începutul 
democraţiei Greciei antice.  

Dar cea mai mare dintre tuate 
reformele lui Solon au avut loc 
pentru instanţele de judecată. 
Selecţia de jurii a fost declarată 
efectuabilă de către toţi cetăţenii 
care participă, chiar cei mai săraci; şi 
aceste jurii au fost admise peste 
presiunile grupurilor privilegiate 
stabilite.  

Una dintre cele mai curioase de 
reglementări ale lui Solon aruncă 
lumină asupra dificultăţilor din 
timpul său. El a interzis că o 
mireasă ar trebui să aducă la casa 
soţului ei mai mult de trei schimbari 
de îmbrăcăminte şi "cum ar fi  ceva 
mobilier personal." De asemenea, el 
a rânduit că fiecare cetăţean trebuie 
să fie gata pentru a arăta în orice 
moment oricui o cere cum a obţinut 
averile în viaţă, autorizate în mod 
corespunzător. Orice cetăţean care 
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nu se supune acestui lucru pierde 
totul.  

Schimbările drastice realizate de 
Solon l-au făcut să aibă mulţi 
duşmani încât, după câţiva ani, el a 
simţit că trebuie să renunţe la 
sarcina de conduce statul şi să-şi 
recapete onoarea. Cei care l-au urât 
şi s’au temut de el, ca Archon, şi-au 
reînnoit imediat afecţiunea după ce 
a părăsit funcţia publică şi nu le mai 
ameninţa ambiţiile lor de înavuţire.  

Mandatului său ca Archon i-a 
adus la Solon realizarea propriei 
inadvertenţe; şi a vizitat Egiptul în 
căutare de o înţelepciune şi mai 
mare. El a fost primit cu bunătate şi 
semne de respect de către preoţii de 
la Sais care serveau altarul zeiţei 
Isis. Pentru astfel de oameni 
înţelepţi s’au destăinuit egiptenii în 
efortul de a’i lumina pe greci şi de a 
corecta relele din legile lor. Marele 
Preot din Sais i-a spus: "Vai, voi 
grecii, sunteţi, dar copiii, pentru că 
nu cunosc înţelepciunea zeilor."  

Într-o noapte preoţii din Sais l-
au condus pe Solon prin lungile 
pasaje întunecate ale templului. Ei 
au coborât pe scări de piatră roase 
de vârstă şi luminate doar de 
flăcările torţelor, au ajuns la o 
adâncime mare în subteran unde 
erau camere cioplite din piatră. Prin 
aceste camere curgea un râu. Preoţii 
au spus că acest râu a fost sacrul Nil 
care curgea din Egipt prin lumea 
interlopă cu apă înspre domeniile 
de nemuritori. Pe malul râului 
subteran era o barcă mică neagră ce 
stătea în aşteptare, vâslit de oameni 
orbi.  

Însoţit de Marele Preot şi 
purtătorii de lumină, Solon a fost 
dus cu barca pe deasupra apelor 
întunecate. Barca s’a oprit pe malul 
unei insule mici cu mult sub 
pământ. Lumina de la torţe a căzut 
pe două coloane înalte, care strălu-
ceau; au apărut a fi făcute dintr’un 
metal ciudat, acoperit cu scriere 
curioasă, într-o limbă necunoscută.  

Marele Preot, îndreptând toia-
gul lui de aur către piloni, a explicat 
misterul lor care l-au uimit pe 
Solon. Aceste coloane, a spus el, au 

fost introduse pe insulă mii de ani 
în urmă de către un popor pierdut, 
care a dispărut pentru totdeauna de 
pe pământ. Pilonii erau dintr’un 
metal necunoscut nefiind nici 
ruginiţi, nici deterioraţi odată cu 
trecerea timpului.  
 

 

El a continuat: cu mult timp în 
urmă a existat acolo pe pământ un 
imperiu vast, din care puterea s’a 
extins la fiecare colţ al lumii, şi mari 
flote de nave comerciale au navigat 
pe cele şapte mări şi au adus averea 
lor pentru oraşul său fabulos al 
Porţilor de Aur. Aici existau şcoli 
pentru studiul tainelor naturii; tur-
nuri de examinare a stelelor; minele 
de sub pământ din care metalele 
preţioase s-au adus din abundenţă. 
Acest imperiu a fost condus de către 
şapte regi, care au fost descendenţii 
lui Neptun, zeul mărilor.  

Apoi a venit ziua fatală, atunci 
când cele şapte regate din Insulele 
de Vest, în nesupunere la legile 
zeilor au hotărât să cucerească tot 
pământul. Şi astfel a fost că războiul 
a luat naştere, pentru că înainte de 
această dată nu a existat nici un 

conflict între oameni. Şi cei şapte 
regi au condus o armată împotriva 
vechii greci şi-au invadat toată 
Europa, venind în nave mari din 
vest. Acest lucru, aflat de Solon, a 
avut loc circa nouă mii de ani 
înainte de asediul Troiei.  

Zeii s-au supărat pentru că cel 
şapte regi au făcut război. Ei au 
făcut ca pământul să fie agitat şi 
marile Insulele de Vest au dispărut 
în mare. Într-o singură noapte, 
şaizeci de milioane de oameni au 
murit pentru că au încălcat legile 
cerului. În timp a fost uitat chiar nu-
mele Imperiului Atlantidei; aceasta 
trebuia să fie un exemplu, astfel 
încât cei care nu ascultă zeii vor 
dispărea din memoria omenirii, in-
diferent de bogăţia sau puterea lor.  

"Din aceste coloane antice", a 
declarat Marele Preot, "am citit 
legile care au fost date în vremurile 
de demult pentru  un guvern de 
naţiuni. Aceste legi nu sunt făcute 
de oameni, dar sunt voinţa veşnică 
a naturii. La aceste legi fa statele  să 
fie durabile stând la baza acestora. 
pentru că derogare de la aceste legi 
duce la moarte. Deci aşa se explică 
pieirea naţiunilor lumii de demult. " 

Când Solon s’a întors în Grecia a 
avut intenţia de a împărtăşi 
povestea Imperiului Atlantic şi de 
a’l dezvolta într’un mare poem epic; 
dar infirmitatea şi anii, cât şi 
responsabilităţile statului au inter-
venit. În schimb, Solon a spus 
povestea în cel mai mare detaliu 
prietenului său apropiat, Dropis, 
care la rândul său, l-a recitat fiului 
său, Critias. La  90 de ani, Critias i-a 
comunicat naraţiunea nepotului său 
cu acelaşi nume, care mai târziu a 
devenit un discipol al lui Socrate. În 
acest fel povestea pierdutei Atlan-
tide a ajuns în cele din urmă să fie 
încorporată în dialogurile platoni-
ene, ca parte dintr-o conversaţie 
între Critias cel tânăr şi maestrul 
său, Socrate.  

Dialogul în sine a fost numit 
Critias. 
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Arta vizuală ca audiţie 
cromatică la Ioan Florin 
Stoenescu 

 
n ziua a VI-a Creatorul l-a reliefat pe Om după 
numele Său aşadar, ca celestitate, ca tăcută scăpărare. 

Neascultând cu vadul gurii însă, acesta a fost 
des-picat din Raiul Tatălui şi poruncit durerii risipitoare, 
trecut de la etern la nestatornicie, ca astfel doar, să se 
trezească într-un final, al meditaţiei pe drumul 
amintirii… 

Vedem că în această Dum-erire a umanităţii artistul 
are o chemare, aceea de a  re-descoperi culorile şi 
formele dintru început ce s-au cam pierdut din trunchiul 
Adevărului şi Luminii. 

Astfel, prin licăriri, forme şi gând pur, artistul 
înfăţişeaza o cale, o cale a re-ânfiinţării omului auroral, 
cel al semnificaţiei, al texturii urzitoare a naturii care 
ţinteşte sensul acţiunilor Creatorului. Căci e bine de ştiut 
că odată cu făurirea zilelor primordiilor, cu desfăşurarea 
luminii în luciri şi apariţia limbajului numitor de radieri, 
s-a distins o magie a vederii posibile a edificiului divin.  

 

 

 
 

Sufletul omului se lega  aşa, îndurerabil, de 
contururile şi pigmentaţiile trupului de lumină… Dar tot 
atunci, creatura a intuit o cărare a Mântuirii Karmice 
prin deşteptarea conştiinţei sale, aflând în lăuntru-I , un 
focar de absolutitate şi unicitate…din semne se 
întrezărea Noima vieţii: detaşarea de reflexiile 
scânteietoare, de dansul himericei materii cu patimi şi 
întunecimi, şi apropierea de Oglinda Arhitectului, de 
Lumină şi Splendoare. Numai în cazul acela alesul ce 
avea încredere în El şi ajungea la pacea interioară a 
emoţiei dincolo de emoţia simţirii, primea hiero-cromia, 
devenea zugrav al sacralităţii sufletului, întelegea aşadar 
nimbul şi strălucirea buneivestiri… 

La odăjdiile de afară, din existente năluciri, artistul 
s-a nevoit a aduce în faţa celor petrecuţi de orbire/ 
înveşmântare lucorală. Dela tonurile de roşu, prin 
orange, galbenuri, înverzator, albăstruri, indigo şi lila, 
acesta desluşea proporţia de aur a culorilor, câtul dintre 
Numărul Luminii şi numitorul obscurităţii, dintre 

Î 
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amintire şi uitare. Căci vopselele poartă pendulul 
cugetării în masculin şi feminin, iar Clar-itatea aşează în 
ne-umblare înţelepciunea inimii, in androginitate… Prin 
pictură, chematul şi alesul ne umple lăuntrul ochilor cu 
arcanele estimii… 

 

 
 

Un astfel de iconar se pridideşte a fi Ioan Florin 
Stoenescu, ce zideşte şi învăluie în cromele iubirii de un 
temei de vrenie sinea sa, chipu-I cuvântal , nevăzutu-I 
revelat spre nădejdea asemănării  cu Întrupătorul Lumii. 

Muzicalizând chromatic gratiile cosmice într-o 
alchimică ardere incombustă, dincolo de ungiularul 
tăciunilor, sub o deschidere spre concentricele ceruri ale 
iubirii dintru începuturi, el imponderează formele în 
athanorul spiritului, fără a nega posibilitatea 
îndumnezeirii adamului prin statornica faptă a sfinţeniei 
şi virtuţii. 

Întunecarea din semeţia formelor, ca urmare a 
păcatului paradisului primitor de timp, poate fi 
estompată prin luminozitatea-i picturală, care astfel 
transfigurează fiinţa căutatoare, redându-i aşezământul 
sacru. 

 

 
 

 
 

Are loc o restaurare din podoaba vremelnică a 
frumuseţilor în Podobia Frumosului, unde nu faptura 
stă anvergurii, ci simbolul încântătorului celest. 
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Îmbrăcând tablourile cu velinţe din lumina  
negrăirii, Ioan Florin Stoenescu arată că omul trebuie şi 
are alegerea să se întoarcă la ierarhia iniţiala care,  deşi, 
trece a depărtării, este atat de aproape, aici şi acum, în 
sufletul lui. 

Asistam pe simezele lui Ioan Florin Stoenescu , la o 
audiţie cromatică a unei simfonii, a unei povestiri ce, 
într-o instrumentaţie de senine alcătuiri, ne aminteşte de 
ulciorul ( conţinătorul) ce ascunde salvarea noastră 
(conţinutul), sau de acel cuib din care pasarea plecând, 
detaşându-se aşadar, ne sugerează Zborul, replicarea 
Acasă, adică viabilitate a întregirii noastre în Unul, 
calmă şi echilibrantă…. 

Privind, trăim dogoritoare lumini ale câmpiilor 
Bărăganului sau ale dealurilor Buzăului, într-o Vrajă a 
stărilor de graţie din  cerurile sale pline de elfi… o 
combustie alchimic insaţiabilă –a formelor sale  care 
devin şi lasă loc privitorului să se regasească în visare… 

 

 
 

Revăd lucrările sale din memorie: 
…Văpăile universului într-o  mediumică forjare a 

naturii, 
…Meditaţia muzicală a culorilor, 
...Învolburare romantică a formelor, 
...Un foc generator de energie creatoare… 
 
Cu un limbaj plastic inedit plimbându-se între 

volum şi culoare, recurgând la simboluri şi analogii, 
compoziţiile catedralelor lui I.F.S. , unesc pe pânza lor 
oglindale incantaţii, ingenuase corespondenţe dintre 
lume şi lumină , dramă şi iubire celestă. 

Între impresie şi vis- impressionist şi fovist pe 
alocuri ,percepând formele şi culorile meditativ, el 
crează o lume mai bună evitând  unghiularul - 
deschizându-se spre cercurile concentrice ale simţirii 
artistice transcendente 

“ Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi răspund 
“…ar zice Ch. Baudelaire din Decinde…. 

 

Petru SOLONARU 
- iulie 2014- Anno Luce 

 
 
 

Radu CÂRNECI 
 
 

Obsesie cu 
Pygmalion 

cu prietenie pictorului Florin Stoenescu 

 
 

...Iar oboseala de frumos m-adună 
pustiul clipei iarăşi mă-ncunună 
şi iată iarăşi clipa are-n sine 
-ca miez în miez- seminţele de bine 
tăceri tăcerii valurile-şi sună 
da, oboseala de frumos m-adună 
 
...când te zidesc în trupul meu de sare 
îţi dau cu gândul gând şi-ntruchipare 
viu coapsa mea îţi umblă-n coapsa dulce 
şi imnul tău din carnea mea se zmulge 
iar umerii zvâcnesc în zborul mare 
când te zidesc în trupul meu de sare... 
 
Târziu spre cer o înălţare-adâncă 
coboară-şi steaua raza ei prelungă: 
e oboseala de frumos şi clipa: 
Risipitoru-mbogăţind risipa 
spre-a-şi podobi iar trecerea şi încă 
târziu spre cer o înălţare-adâncă... 
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Ilustraţiile de la pp. 585-942 sunt realizate prin reproduceri ale lucr[rilor semnate de Florin Stoenescu 
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George VULTURESCU   
 

 
Poeta, nació el 1 de marzo de 1951 en el pueblo Tireac (provincia Satu 
Mare, Rumania). 
Estudió filología en la Universidad de Cluj-Napoca. Sus actividades 
laborales siempre han girado en torno a la cultura, sea como instructor 
artístico y director de la Casa de Cultura G.M. Zamfirescu de la ciudad de 
Satu Mare, o como periodista en diversos diarios de Rumania, actualmente 
es Consejero jefe de la sección de cultura de la provincia de Satu Mare. Es 
miembro de la Unión de escritores de Rumania, de la Sociedad de 
escritores profesionales de Rumania (ASPRO), de la Unión de Periodistas 
Profesionales de Rumania. Es digno destacar su labor como fundador, 
editorialista y realizador de la destacada revista POESIS de Satu Mare, que 
tiene mas de veinte años de actividad y su prestigio ha traspasado las 
fronteras de su propio país.  
El poeta George Vulturescu, figura en variadas antologias tanto en su país , 
Rumania, como en el extranjero, debido a los innumerables premios 
obtenidos por su actividad poética y literaria. Ha publicado diversos libros 
de poesía  como La frontera entre las palabras (1998), El tratado sobre el ojo 
ciego,(1996), Los poetas de los años ochenta (1999), por nombrar algunas de 
sus obras que nos inspiran a darlo a conocer al mundo hispanohablante. 
Presentamos algunas poesias en español de este destacado vate en forma 
inédita. 

 

 

 

El Poeta 
                                                                        “No puedes salir del  árbol con los   
                                                                          propios medios del árbol” 
                                                                                                                  F.Ponge 

 
 
                     La tierras que le han dado son Las piedras 
                     del Norte. Día a día mira como la huella húmeda 
                     de los caracoles se secan al sol.¿ Es una “huella ontológica” 
                     o un escrito que desaparece antes de ser leído? 
 
                     No está contra los rayos, sino contra la verdad 
                     de ellos 
 
                     Hay días en que bajo la aurora le ruega a Cristo 
                     para desenrrollar el rollo de los cielos con el sello podrido: 
                     ¿“Como poder salir bien con las letras del poema 
                     para que así pueda salir una sílaba nuevamente pronunciada?...” 
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La copa. Cada cual con su gracia 
                                                                                                                a Ion Muresan 

 
 
                   La copa intacta es el único sarcógago 
                   por el cual salen las ranas, saltan en la poza 
                   del cerebro y  cuac canta la rana: 
                   “Somos tus ángeles, idiota!” 
 
                   Más no tiendes la mano, sino que sólo escribes con los ojos 
                   en telarañas que las letras no se dejan 
                   encerrarse en la palabra así como las ranas en un  
                   pantano de tus sustos 
 
                   El ángel que está leyendo bebe un sorbo más y  
                   rie: 
                   “Ah, los alcoholes de las interpretaciones...” 
 
 
 

(sin titulo) 
 

 
 
Es una letra terrible, soberana y 
temida por las demás letras 
su garra no se queda sólo  
en una palabra, no se queda en cualquier parte 
del verso. Bajo ella las palabras cantan en el poema 
así como los topos en el barro. 
La garra de la letra se queda en la piedra 
de las piedras, de mi cerebro. 
Ahora  es de noche en la que la describo 
ahora  cuando los óxidos de mis temores conozco 
la llama matriz de la luz que se hace una sóla 
con la oscuridad. Ahora el mismo poema conoce 
la llama y los minerales impuros se han vuelto 
acero, sable. Solamente en el Norte la mano que  

escribe se confunde con la mano del cuchillo. 
¡Eres el baño de los truenos: posees el sable, 
Tienes la garra de la letra en la frente! 
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La Huella Ontologica 
 

Soy sólo un hombre en la Piedras del Norte 
bajo una estrella insignificante. Respiro el mismo aire que  
las fieras, con el del pescuezo de los pájaros, con el aire 
de la pestilencia de los pantános, de los restos 
de las carroñas. 
 
Sólo tú no estas podrido, cuchillo mío 
que estuviste en la mano de mi abuelo Dumitru, 
escultor de cruces, en la mano de papá Gheorghe 
buscador de fuentes. 
 
Ni la loba del bosque que precisamente da a luz: 
Toma con sus dientes cada uno de sus cachorros y los lleva al refugio 
de la cueva. Luego los lame con aspera lengua 
 
Soy solo un hombre loco de la Piedras del  
Norte que escribe en una noche más. 
Una letra hecha con temor deja  
“una huella ontológica” así como la huella húmeda 
del caracol en la piedra. 
 
Tomas cada una de la letras con cuidado y la pasas 
a la palabra siguiente que ya no tiembla, 
que no tirita de miedo 
como toma la loba con sus dientes a sus cachorros 
 
El cuchillo de la letra no deja nada podrirse 
 

 

En Los Mejores Versos 
 

Que pongais mucha atención en  
en la hilera de versos 
así como los niños escuchan en la línea férrea. 
¿Oís el sonido de la locomotiva, 
ese ruido prolongado? 
En los mejores versos 
en ellos viene la muerte 
la tuya, la del lector 
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Las Letras Como un Mimere 
 

Corro por el cerro del pueblo. Luego me detengo 
con los brazos abiertos : una cruz. 
El viento comienza a golpearme:”no puedes volar, 
ándate.Ándate!” 
 
Me golpea un pájaro con su ala: “Ándate, 
no sabes: no hay carne en la cruz, sino que en la alcoba 
de los sueños. Desgástala!” 
 
No estas en el cerro, sino que en las olas de fiebre. 
Te recuerdas: en tu pueblo tu cuchillo 
desenvainado en la ronda hacía vibrar el aire- 
lenguas de fuego estaban a su alrededor. 
Trabajabas el mimbre con él y lo enterrabas en  
la arcilla: el mimbre daba hojas. 
 
La mano que corta ramas escribe ahora 
sobre una página blanca. No hay ningún viento,  
ningún pájaro mueve sus alas. 
Sólo bajo las palabras del poema se multiplican 
los roedores esperando a las letras como a unas semillas. 

 
 
 

La Mano 
 

La mano del padre que cava pozos 
la mano de mi madre que tejía el paño 
la mano del Viejo Achim que ayudaba a parir al ternero 
de las vacas 
la mano de Ioan,el de la pala, que hace  
hoyos en el cementerio, 
la mano de Varlaam que me daba huevos 
desde los huecos 
 
esas manos se detienen en mi frente 
y me secan el sudor de la fiebre 

 

preyentare şi traducere de Mario Castro NAVARETTE 
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Gheorghe SCHWARTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocalize 
Enigmele infinite 

 
Enigmele nu sunt niciodată cuprinse 

în acţiune, ci doar în explicaţia acţiunii. 

 

 
 
Un ceas irecuperabil 

ai ţineţi minte accidentul acela nenorocit, când 
un autobuz plin cu pasageri s-a izbit cu peste 
o sută kilometrii la oră în singurul copac din 

câmpia nesfârşită? Ziarele au prezentat pe larg tragedia 
şi au anunţat, prin altele, că douăzeci şi opt pasageri şi-
au pierdut viaţa şi alţi şase au fost grav răniţi. Ceea ce nu 
s-a putut afla din mass-media a fost că în autobuzul cu 
pricina s-a aflat şi însuşi Julius Zimberlan. (Poate pentru 
că acesta a fost singurul care n-a păţit nimic dintre toţi 
ocupanţii unui loc în vehicul şi, mişcându-se pe 
picioarele lui, a putut fi uşor confundat cu oricare dintre 
gură-cască ce se înghesuiau la faţa locului încurcând 
echipele salvării şi ale poliţiei.  

În haosul creat, Julius Zimberlan – despre care presa 
n-a pomenit nimic, dar absolut nimic! – a realizat că din 
cauza bufniturii i s-a distrus ceasul destul de scump pe 
care-l avusese la încheietura mâinii. (De obicei nu pleca 
la drum cu ceasul acela, pentru deplasări se folosea de 
un altul, mult mai ieftin, dar de data aceea – tocmai de 
data aceea! – a omis să schimbe ceasul, ştiţi cum este 
când afli în ultima clipă că trebuie să pleci undeva şi ai 
atâtea lucruri de făcut într-un timp extrem de limitat…) 

Julius Zimberlan era cu totul neconsolat pentru cele 
păţite. Degeaba i-au spus cei apropiaţi că trebuie să fie 
fericit că nu s-a numărat printre decedaţi, nici măcar 

printre răniţi, însă ceasul primit cadou reprezenta un 
simbol, numai cine primeşte aşa ceva în împrejurările în 
care l-a dobândit el poate înţelege valoarea unui 
asemenea obiect. 

Alţii i-au arătat pozele din ziare luate de la locul 
tragediei. Şi pe Julius Zimberlan imaginile acelea l-au 
impresionat cumplit, însă pierderea ceasului tot nu-i 
ieşea din cap. 

În autobuzul ghinionist s-a aflat şi Robert Lim, 
colegul din şcoala primară a lui Julius Zimberlan. La 
înmormântarea lui Robert, lumea comenta în şoaptă 
grozăvia întâmplată, iar Julius a luat şi el parte la 
discuţie, exprimându-şi întreaga compasiune. Oamenii îl 
ascultară atenţi că doar Julius fusese martor ocular la 
tragedie, chiar dacă norocul a fost de partea lui. 
Asemenea remarci Julius le considera profund 
răutăcioase: cum să-l consideri doar „martor ocular la 
tragedie”, când în acea împrejurare cumplită şi-a distrus 
ceasul scump, un adevărat simbol? 

Furios că lumea n-are nici un pic de înţelegere şi 
pentru el, Julius Zimberlan plecă de la cimitir încă 
înainte ca preotul să fi terminat slujba la mormântul 
deschis a lui Robert.  

„De ce? De ce nu mă înţeleg semenii? De ce?” Iată 
enigma ce-l roade cel mai mult pe Julius Zimberlan. 

 

M 
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 Julius Zimberlan cu adevărat fericit 

n popor s-a încetăţenit expresia „cele cinci simţuri”. 
De parcă ar fi doar cinci… Dar simţul echilibrului? 
Dar simţul timpului? Dar simţul foamei? Dar simţul 

oboselii? Etc.  

Julius Zimberlan avea toate acele multe simţuri 
intacte. Într-o frumoasă zi de primăvară, când soarele 
strălucea optimist, iar păsările călătoare reveneau din 
ţările calde, Julius Zimberlan stând la coadă pentru a-şi 
plăti unul dintre multele impozite, fu năpădit de un iz 
greu de transpiraţie. Coada se prelungea şi mirosul 
devenise tot mai insuportabil. „O! De n-aş mai avea un 
nas atât de sensibil!” îşi spuse Julius Zimberlan. Şi, pe 
loc, simţul olfactiv îi dispăru cu totul. Şi fu mai fericit. 

Într-altă zi frumoasă de primăvară, copiii au ieşit în 
aer liber, putând, în sfârşit că se bucure de natura 
darnică. Dar făceau o hărmălaie îngrozitoare. 
(Îngrozitoare pentru Julius Zimberlan, care „şi el are 
dreptul la un ceas de odihnă, nu?”) „O! De n-aş mai avea 
un auz atât de sensibil!” îşi spuse Julius Zimberlan. Şi, 
pe loc, auzul îi dispăru cu totul. Şi fu mai fericit. 

În vizită la familia Acad. Prof. Dr. Dr. H. C. Magnus 
Dreck, Julius Zimberlan fu reţinut la cină. O cină atât de 
sofisticată, încât simţii cum toată mâncarea i se întorcea 
spre gură. „Pentru Dumnezeu! se sperie Julius, Numai 
să nu vomit! De n-aş mai avea papilele gustative atât de 
sensibile!” îşi spuse Julius Zimberlan. Şi, pe loc, 
sensibilitatea  gustativă îi dispăru cu totul. Şi fu mai 
fericit. 

Dar abia când îi dispărură toate simţurile – şi nu 
doar cele cinci recunoscute în popor – fu cu adevărat 
fericit Julius Zimberlan. Irevocabil fericit.  

(În timpul acesta, oamenii buni îl compătimeau.) 

 

De ce a avut loc nefericitul eveniment 
miercuri seara 

ulius Zimberlan se întâlneşte în fiecare joi seara cu 
o societate cu adevărat selectă la cafeneaua LIDO. 
Acolo vine crema intelectuală a oraşului: trei 

medici, doi avocaţi, farmacistul, directorul unei bănci şi 
directorul adjunct al celeilalte, directorul liceului, cei doi 
notari, ambii arhitecţi, proprietarul şi redactorul şef al 
trustului local de presă, precum şi patronii celor mai 
importante firme de producţie şi/sau comerciale. Şi mai 
vin şi alţii. Nu putem reproduce numele onorabilelor 
personaje, întrucât joi seara, la Lido, este interzis să te 
adresezi convivilor cu titulatura oficială, întrucât s-a 
decis că acolo doar „volutele spiritului” au drept de 
dialog. (Dacă am fi amintit în incompleta enumerare şi 
pe comandantul garnizoanei, pe viceprimar şi pe însuşi 

prefectul – ca să nu mai vorbim despre parohul ortodox, 
de preotul catolic şi chiar şi despre rabin -, pur şi simplu 
am crea o ierarhie nedorită în acel loc. Iar dacă am 
pomenit un singur nume, cel al lui Julius Zimberlan, am 
avut grijă să nu-i specificăm şi statutul civil: sau dai 
numele, sau funcţia! Menţionând amândouă s-ar fi 
considerat aproape un sacrilegiu.) 

La reuniunile de joi seara, se poartă superioare 
controverse filosofice: „Ce rost are să ne străduim atât 
toată viaţa pentru bani, case şi femei frumoase, când 
finalul este inevitabil unul singur, cel desfăşurat la 
cimitir?”. (Cu varianta: „Ce rost are să te învrăjbeşti cu 
unul ori cu altul pentru o poziţie socială ori pentru un 
alt motiv la fel de trecător când… finalul este inevitabil 
unul singur, cel desfăşurat la cimitir?”) Şi, trebuie 
recunoscut că, după fiecare întâlnire de la cafeneaua 
LIDO, oamenii aceia remarcabili înţeleg tot mai bine câtă 
zădărnicie este în viaţa noastră.  

De aceea, nu este de mirare că unul dintre cei doi 
avocaţi l-a ucis într-o seară de miercuri pe unul dintre 
cei doi notari. Se pare că la mijloc ar fi fost o femeie 
(„Cherche la femme! desigur), deşi, după alte surse, 
diferendul ar fi pornit de la bani. Deci, nu e de mirare că 
tragicul eveniment a avut loc miercuri: joi seara este 
timpul când selecta societate se descarcă de patimile 
lumeşti. Care, iată, fac atâta rău! Însă o săptămână 
întreagă acest panaceu nu are putere suficientă şi 
efectele scad tot mai mult până la o nouă întâlnire. De 
aceea a avut loc nefericitul eveniment miercuri seara! 
Quod erat demonstrandum!   

 

 

Î 

J 
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Cine să înţeleagă femeia 

ulius Zimberlan este un tip scrupulos, care nu 
suportă niciodată să lase un lucru neterminat. Cei 
ce nu-l cunosc prea bine îi admiră 

conştiinciozitatea, cei ce-i stau în preajmă nu pot să nu 
observe cum îl macină tot timpul grija că nu-şi va 
termina la timp ori în deplinătate cele ce şi-a propus. 
Cinstit până la capăt, mereu ocupat, mereu serios, 
niciodată relaxat, Julius Zmberlan pretinde acelaşi 
comportament şi de la cei din jur. 

Robert Oberdran chiar dimpotrivă: e superficial, 
lipsit de cea mai elementară punctualitate, motiv pentru 
care e enervant la culme. După orice întâlnire cu el, toată 
lumea e revoltată, însă adevărul e că e simpatic, are un 
ceva plăcut care te face să nu-ţi vină să-l ocoleşti. 

Julius Zimberlan purta întotdeauna cravată, Robert 
Oberdran niciodată.   

Julius Zimberlan şi Robert Oberdran i-au făcut curte 
aceleaşi femei. Ea l-a ales fără să crâcnească pe Robert, 
un om lângă care nu te plictiseşti niciodată. Dar, e 
adevărat, mariajul n-a durat prea mult: cine să reziste 
lângă un fluturaş asemenea lui Robert? Un individ care 
reuşeşte să facă praf orice venit în doar câteva zile? Din 
glumiţe şi săruturi nu se poate trăi! Omul acela e bun 
pentru un flirt, o aventură, însă nu pentru o căsnicie! 

Aşa că femeia s-a orientat spre Julius, un om serios, 
punctual, cinstit până la capăt, care nu se abate niciodată 
de la cuvântul dat, lângă care te simţi în deplină 
siguranţă.  

Nici mariajul acesta n-a rezistat: femeia se simţea ca 
într-o colivie cu gratii de aur.  

Lumea comentează: dacă nici cu Julius, nici cu 
Robert, înseamnă că femeia e de vină. Cine s-o înţeleagă?  

 

Midias 

unicul lui Julius Zimberlan, pe care l-a chemat 
tot Julius Zimberlan, a fost, până la urmă, un 
om foarte bogat. Până la urmă…  

Într-o zi, pentru că l-a auzit că se plânge toată 
vremea de sărăcia lucie în care-şi târăşte zilele, 
Dumnezeu i-a oferit o şansă unică bunicului lui Julius 
Zimberlan: l-a introdus în S. C. a M. L. (Seiful Central al 
Monetăriei Lumii) şi i-a spus că poate să ia de acolo 
atâtea monede de 5 centime câte va putea număra.  

Cu o asemenea oportunitate nu te întâlneşti de două 
ori în viaţă! Ba, majoritatea oamenilor nu s-a întâlnit nici 
măcar o dată cu ea. Cunoaşteţi dumneavoastră pe cineva 
care să fi avut o asemenea şansă formidabilă? Despre trei 
miliardari se spune că ar fi fost în această situaţie, dar 
nici măcar asta nu e sigur! 

Aşa că bunicul lui Julius Zimberlan, pe care l-a 
chemat tot Julius Zimberlan, s-a pus pe numărat 
monedele de 5 centime. După câteva ore a obosit, însă a 
văzut că, deşi a lucrat atent, n-a strâns încă atât cât şi-a 
impus. Pe urmă, când a ajuns la cifra visată, şi-a zis că 
nu-şi va putea ierta niciodată dacă va abandona 
culegerea de monede, atunci când poate să-şi dubleze, 
tripleze ori multiplica la nesfârşit cele mai luminoase 
vise.  

Bunicul lui Juluius Zimberlan, pe care l-a chemat tot 
Julius Zimberlan, a numărat fără să se oprească monede 
de 5 centime timp de patru zile şi aproape patru nopţi, 
deşi era tot mai istovit şi-i era tot mai sete. Înainte de a 
se lumina pentru a patra oară de ziuă, bogat şi mulţumit 
de sine, foarte bogat şi foarte mulţumit de sine, s-a 
prăbuşit mort epuizat şi complet deshidratat. 

Bunicul lui Julius Zimberlan, pe care l-a chemat tot 
Julius Zimberlan, este considerat drept unul dintre 
oamenii cei mai de succes din istorie.   

 

Dr. Julius Zimberlan 

trăbunicul lui Julius Zimberlan, pe care l-a 
chemat tot Julius Zimberlan, a fost un om 
deosebit de cult: a studiat la oraş şi şi-a luat 
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examenul de bacalaureat cu brio. Când ieşea pe stradă, 
lumea îşi scotea pălăria în faţa lui. 

Bunicul lui Julius Zimberlan, pe care l-a chemat 
tot Julius Zimberlan, a fost un om deosebit de cult: a 
studiat la oraş şi şi-a luat examenul de licenţă cu brio. 
Când ieşea pe stradă, lumea îşi scotea pălăria în faţa lui. 

Tatăl lui Julius Zimberlan, J. B. Zimberlan, a fost 
un om deosebit de cult: a studiat la oraş şi şi-a luat 
examenul de master cu brio. Când ieşea pe stradă, lumea 
îşi scotea pălăria în faţa lui. 

Julius Zimberlan a fost un om deosebit de cult: a 
studiat la oraş şi şi-a luat doctoratul cu brio. Când iese 
pe stradă, respiră aerul metropolei cu reclamele ei 
multicolore şi se pierde în torentul de trecători. 

 

 

 

Julius Zimberlan este cel mai genial 
pianist al timpului nostru 

e spune că Julius Zimberlan ar fi cel mai genial 
pianist al timpului nostru şi că n-ar avea decât 
un singur rival, pe Xao Xi. Cel puţin aceasta a 

fost părerea unanimă a specialiştilor. Chiar şi 
„concurenţa” a trebuit să recunoască neputincioasă că 
Julius Zimberlan ar fi cel mai genial pianist contemporan 
şi că n-are decât un singur rival, pe Xao Xi. Măcar de 
data asta, specialiştii sunt în deplin acord: „Julius 

Zimberlan este cel mai genial pianist al timpului nostru 
şi n-are decât un singur rival, pe Xao Xi”. 

Publicul s-a bătut pur şi simplu pentru un bilet la 
concertele lui Julius Zimberlan, cel mai genial pianist al 
timpului său, deşi preţiosul bilet nu era deloc ieftin. Şi 
Xao Xi l-a apreciat mult pe Julius Zimberlan. 

Paula Mirenfield n-a reuşit să obţină un bilet la 
vreun concert de al lui Julius Zimberlan, deşi ar fi dorit 
atât de mult să-l asculte în sală şi nu de pe disc… Aşa că 
a trebuit să se mulţumească şi cu interpreţi mai puţin 
celebri. Aceasta a fost toată viaţa una dintre deziluziile 
ei.  

Într-o zi, soţul, inginer de poduri şi drumuri, a 
întrebat-o, plin de compasiune, cu ce este mai bun Julius 
Zimberlan decât solistul de la a cărui concert tocmai se 
întorceau. În loc de răspuns, Paula i-a aruncat una dintre 
„privirile ei ucigătoare”. Nici Wilhelmina n-a catadicsit 
să explice de ce Julius Zimberlan este cel mai genial 
pianist. Şi nici chiar Robert, profesorul de muzică. Aşa că 
J. P. Mirenfield n-a mai insistat. E clar: Julius Zimberlan 
este cel mai genial pianist al timpului nostru. Nu încape 
nici o îndoială! 

 

Acvariul  

ulius Zimberlan s-a trezit leoarcă de sudoare: 
visase că era un peşte de acvariu, un scalar 
asemenea unui fluture. Nu ştia cât a dormit, dar 

ţinea minte cum înota strecurându-se printre plantele 
ornamentale până ce dădea de peretele de sticlă. Atunci 
se întorcea şi înota strecurându-se printre plantele 
ornamentale până ce dădea de un alt (?) perete de sticlă. 
Pe urmă, Julius Zimberlan îşi amintea foarte limpede că 
era un peşte de acvariu, un scalar asemenea unui fluture 
ce înota strecurându-se printre plantele ornamentale, 
până ce dădea de peretele de sticlă. Atunci se întorcea şi 
înota strecurându-se printre plantele ornamentale până 
ce dădea de un alt (?) perete de sticlă.  

„Groaznic! se tânguia Julius Zimberlan, e cumplit să 
fii încorsetat între nişte pereţi de sticlă, să depinzi de 
bunăvoinţa stăpânului… proprietarului acvariului… 
pentru a primi mâncarea, pentru a se curăţa apa, practic 
pentru orice! Groaznic!” 

Visul acela l-a urmărit toată ziua: şi cât s-a plictisit la 
serviciu şi a fost admonestat pentru întârzierea lucrării, 
şi cât şi-a numărat banii la băcănie, şi când s-a strecurat 
prin traficul intens, şi cât şi-a completat formularele 
pentru fisc.  

În noaptea următoare, Julius Zimberlan s-a trezit din 
nou leoarcă de sudoare: visase iarăşi că era un peşte de 
acvariu, un scalar asemenea unui fluture care înota 
graţios, strecurându-se printre plantele ornamentale. Şi 
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realiză că în visul său nu s-a insinuat nici şeful de la 
serviciu, nici poliţistul de la circulaţie, nici banii 
întotdeauna drămuiţi.  

Seara următoare abia aşteptă să se viseze peşte, 
scalar superb, asemenea unui fluture. Şi se trezi leoarcă 
de sudoare când realiză că nu se mai află în acvariu. 

 

De ce tocmai acum? 

ulius Zimberlan (desigur, tatăl) s-a îmbolnăvit şi 
medicul i-a recomandat o intervenţie chirurgicală 
lipsită de riscuri majore. 

De ce tocmai acum? s-a lamentat Julius Zimberlan 
(desigur, tatăl), tocmai acum când trebuie să mă prezint 
la interviul pentru ocuparea postului de şef de birou, 
momentul pe care-l aştept de atâta vreme. De ce tocmai 
acum? 

Aşa că a mai amânat operaţia, mai ales că exista şi 
posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte şi fără ea. 

Dar nu s-au îndreptat şi medicul i-a recomandat o 
intervenţie chirurgicală lipsită de riscuri. 

De ce tocmai acum? s-a lamentat Julius Zimberlan 
(desigur, tatăl), tocmai acum când trebuie să mă prezint 
la interviul pentru ocuparea postului de director 
adjunct, momentul pe care-l aştept de atâta vreme. De ce 
tocmai acum?  

Aşa că a mai amânat operaţia, mai ales că exista şi 
posibilitatea ca lucrurile să se îndrepte şi fără ea. Dar nu 
s-au îndreptat şi medicul i-a recomandat o intervenţie 
chirurgicală. 

De ce tocmai acum? s-a lamentat Julius Zimberlan 
(desigur, tatăl), tocmai acum când trebuie să mă prezint 
la interviul pentru ocuparea postului de director plin, 
momentul pe care-l aştept de atâta vreme. De ce tocmai 
acum? 

Directorul Julius Zimberlan, un adevărat martir al 
datoriei, a fost condus pe ultimul drum de un alai 
nesfârşit de rude, de prieteni şi de pierde vară.   

 

Cunoaşte-te pe tine însuţi I 

unoaşte-te pe tine însuţi!” a spus Socrate. Aşa că 
Julius Zimberlan, recunoscut drept om de treabă 
şi cetăţean exemplar, a început un lung proces de 

autointrospecţie. Aşa a aflat, deja după prima 
săptămână, că e cam prea mulţumit de sine. Ceea ce l-a 
întristat profund.  

După cea de a doua săptămână i-a devenit absolut 
limpede că nu spune întotdeauna adevărul şi numai 
adevărul. După care, om cinstit fiind, a simţit cum i s-a 

stricat şi mai mult dispoziţia. Însă când, după alte doar 
trei zile de meditaţie profundă, a constatat că el, Julius 
Zimberlan, recunoscut drept om de treabă şi cetăţean 
exemplar, nu este decât un farsor, un profitor cinic şi un 
parvenit de cea mai joasă speţă, o depresie cumplită l-a 
copleşit.  

Uite cine sunt eu cu adevărat! se lamentă el, mai ales 
că după nici trei luni de autoanaliză a trebuit să-şi 
recunoască şi faptul că nu valorează prea mult nici ca soţ 
şi nici ca tată.  

Aşa că nu i-a rămas decât să-şi pună ştreangul de 
gât.  

Întâmplător sau nu, cam în acelaşi timp, şi alte mii 
de persoane au început să urmeze sfatul bătrânului 
Socrate. Rezultatul a fost un şir nemaiîntâlnit de 
sinucideri.  

În disperare de cauză, autorităţile au şters îndemnul 
lui Socrate din toate sursele, ba, mai mult, au refăcut, 
după două mii cinci sute de ani, procesul acestuia, 
consfinţindu-i printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă 
condamnarea la moarte.  

 

Cunoaşte-te pe tine însuţi II 

unoaşte-te pe tine însuţi!” a spus Socrate cu 
foarte multă vreme în urmă. Doctorul Julius 
Zimberlan a pus acest îndemn pe uşa cabinetului 

său. Iată care este teoria sa: „Se spune că munca 
medicului pediatru este cea mai dificilă întrucât micii săi 
pacienţi nu sunt în stare să-i comunice ce anume simt ei, 
motivul care i-a adus la doctor. Dar pacientul matur ştie 
cum să-l informeze pe medic despre simptomele sale 
cele mai intime? De câte ori nu vine bolnavul mult prea 
târziu la consult, fiindcă n-a fost în stare să înţeleagă 
limbajul propriului său corp? Cu care nu e capabil de un 
dialog real! Dacă s-ar cunoaşte pe sine, omul ar putea 
depista din primele semne orice început de maladie, iar 
prognosticul ar fi incomparabil mai optimist! 
„Cunoaşteţi-vă pe voi înşivă, tună doctorul Julius 
Zimberlan la conferinţa ţinută în faţa a sute de auditori 
şi milioane de telespectatori. Învăţaţi limbajul corpului 
vostru!” încheie el destul de patetic, dar cu mult efect 
conferinţa.  

Aplauzele au fost pe măsură. Poate de aceea n-a 
auzit doctorul Julius Zimberlan strigătele disperate de 
alarmă ale trupului său. Aşa că bineînţeles că, în timpul 
ropotelor de aplauze, a murit.  
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Calistrat COSTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pune ordine 
în lucruri 
 
 

Să tămăduieşti umanitatea de cancer, de teroare, 
de cancerul terorii, de teroarea cancerului 
                        (dar nu prin teroare), 
de duşmănie, de rele, de răutate, de cruzime, 
                        de făţărnicie, de neomenie, de pustie, 
ca viaţa (şi moartea) să pară 
                                                   “dar de la Dumnezeu”, 
                          binecuvântare, sărbătoare 
(despărţirea de fiinţă doare, Doamne cât doare, 
dar într-aceasta nu trebuie să fie mai puţin 
                          prilej de sublimă desfătare…).                                   
                                       Dar… 
dar cum să se petreacă lecuirea aceasta salutară, 
când nimic din ceea ce-i omenesc nu se cade                                                      
                                                           a ne fi străin 
iar lumea, de când s-a pomenit sub soare, este 
                         înspăimântător de murdară?! 
                                                    Nefericită întrebare! 
Şi cine să înfăptuiască deplina întremare 
                                                      a marelui bolnav, 
fiara cu miliarde de capete buimace,  
când o viaţă, viaţa unui om este atât de puţin 
 
şi împănată de câte blestemate păcate?! 
Doamne, dă-ne măcar Tu un răspuns, un semn! 
Dacă viaţa fecăruia dintre noi este numai 
                          atât cât este – un fleac nu mai mult! –  
la scara catralioanelor de ani, e limpede: 
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vieţile tuturor fiilor lui Dumnezeu 
                                              luate la grămadă vor fi 
un imens morman de fleacuri, un uriaş fleac! 
Bine-bine, şi totuşi ce-i de făcut, 
                           prieteni de amar şi dulce calvar?! – 
dar ia stai, domnule, cine sunt eu să pun atâtea 
întrebări tâmpite Bunului Dumnezeu?! 
Daaa, daaa, iată în sfârşit o întrebare la locul 
ei, povară grea pe capul nefericitului Ateneu! 
Aşadar: să înveţi, elev conştiincios, să faci  
ordine în tine, în păcătoasele tale gânduri, 
în sufletul tău de neguri şi miasme, şi-abia 
apoi să speri să renaşti din propriul tău cadavru 
odihnindu-se nepăsător între câteva scânduri! 
 

 

“Omeneşte, prea omeneşte”    
 
 

Acestei tot mai crude şi inumane umanităţi 
merită să-i treci cu vederea multe păcate 
pentru puţinii ei oameni buni, oameni curaţi 
ce vor fi existând pe corpul ceresc botezat, 
                          nu se ştie de cine, “PĂMÂNT”! 
“Sunt om şi nimic din cele omeneşti nu-mi sânt 
străine” – şi tare-ar ar mai trebui să ne fie 
                                                        credeţi-mă, 
                                              fraţii mei, greşiţii mei, 
martor “greşitului” nostru e însuşi 
                                       BUNUL DUMNEZEU… 
Acestei totuşi încă oarecum umane umanităţi 
merită să-i treci multe metehne cu vederea 
pentru oricât de mulţii săi oameni răi, 
                                       oameni – neoameni 
ce vor fi făcând umbră aceluiaşi corp ceresc 
botezat, se ştie de cine, PLANETA ALBASTRĂ! 
“Sunt om şi toate cele ce sunt omeneşti 
           n-au cum să-mi fie străine” –  
şi-ntru această “neputinţă” de-a nu fi decât 
                                     om, prea om, 
tare-ar mai trebui să ne cerem iertare 
                                                 unii altora 
pentru toate legile noastre, în numele legii 
                      nefericitului nostru CREATOR… 
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De dragul tău, 
Doamne! 
 
 
Ai crezut că bestia umană se poate-mblânzi 
                        cum ai dresa un câine; 
mai crezi şi-acum când asculţi 

                                              „aria veşniciei” 
cântată  zglobiu de mortul din tine 
                                        ros de viermele-ndoielii; 
ursiţi definitiv a relua „Povestea” din 
acelaşi punct mereu, te bucuri cuminte de 
rolul încredinţat la naştere 
                                           de dispecerul celest; 
cum-necum, viaţa-i izvor de plăceri, 
                             la fel şi moartea, bucură-te! 
Lumina, umbra lui Dumnezeu, moare 
                                        văzând cu ochii, 
răi sunteţi, răi-răi, măi oameni buni, 
poate de asta nu se întrevede nici o  
                                            salvare, 
vânătoarea de îngeri e-n toi, distracţie  
                                           de fiare! 
Am îngenuncheat pe prispa templului tău, 
                 mi s-a făcut dor de tine, 
de dragul tău mai sper că această 
                                           “viaţă-moarte” 
trebuie să însemne ceva neasemuit 
                                              de frumos; 
dram de gândire dând fiinţei un rost 
                                                (şi nefiinţei!), 
                         nu şi speranţă, 
ah, ah, ah, deprimant dagiu: 
                               „gândirea nimicului”, 
hotărât lucru – ne-ai greşit, Doamne, 
                          şi-acum e prea târziu să mai... 
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Gheorghe NEAGU 
 
 

Tribulaţii 
paseiste 
Epistolele unui incorect politic către 
veşnicie... 
 
 
 
„Emil Cioran este şi, cred, va rămâne o mare 
personalitate a culturii franceze şi 

universale“.Theophil Magus – Living in America / 
volume II /by Leonard Oprea. 
 
 

Ambasada română din Irak primi un pachet de cărţi. Printre ele şi „Schimbarea la faţă a României” de Emil Cioran. Pe 
aceasta o alesese maiorul, sperând să-şi găsească răspuns frământărilor sale.  

După fiecare pagină simţea în sufletul lui născându-se un sentiment de revoltă nedesluşit. Întrerupse lectura. Apoi o reluă, 
pagină cu pagină, adaptându-şi propriile impresii faţă în faţă cu gândirea marelui filozof.  

„Mi-e teamă că nu-l înţeleg”, se gândea el, notându-şi cu scrupuluozitate ideile, pe măsura lecturării paginilor.  

 
 

TRAGEDIA CULTURILOR MARI 
 

rin aprilie 1969, Emil Cioran scria: 
„E sigur că suntem marcaţi de spaţiul 

«cultural» din care venim. Transilvania păstrează o 
puternică amprentă ungurească, «asiatică». Sunt 

transilvănean, prin urmare... Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi 
dau seama că aparţin, nu numai prin originile mele, dar şi 
prin temperament, Europei Centrale. Treizeci de ani trăiţi la 
Paris nu vor şterge faptul că m-am născut la periferia 
imperiului austro-ungar". 

În ignoranţă sau în extaz, independent de voinţa 
noastră, trecutul ne marchează prezentul fără a ne putea 
dispensa de cursul istoriei civilizaţiei, pentru că omul 
însuşi este un produs al trecerii sale prin etapele 
devenirii proprii la ceea ce reprezintă el astăzi. Şi nimeni 
nu-şi poate permite să-şi judece trecutul, 
desolidarizându-se de lumea care l-a precedat, fără 
primejdia de a se autoexclude din angrenajul devenirii 
sale ca om. Numai coexistând într-o legătură profundă 
cu trecutul, îţi dai seama de valoarea ta umană. Nici 
Hegel şi nici alt mare gânditor nu are voie să nască 
platitudini în gândire, nici măcar în vis, pentru că omul, 
prin natura sa, este într-o permanentă devenire. 

Omul nu se poate abandona unei ultime 
perspective de interiorizare a spiritului într-o aşa-zisă 
eliberare de natură, fără riscul unei eliminări atroce, 
dezumanizante. Conştiinţa însumează „stadiile“ 
trecutului personal (cum ar zice Kierkegaard) în mod 
conştient, pe fundalul unei existenţe istorice 
inconştiente. Istoria nu are accidente. Ea îşi notează în 
„moştenirea genetică“ momentele de răscruce ale 
naşterii şi recunoaşterii relaţiilor sociale ce guvernează la 
un moment dat devenirea umană. Fenomenele există 
chiar şi atunci când spunem că nu există –fie şi numai 
pentru că nu le putem percepe sau recunoaşte ca 
atare.Mici sau mari, evenimentele istorice îşi au rolul lor 
bine definit în lungul lanţ al acumulărilor umane. Este 
cu atât mai riscant să-ţi permiţi o clasificare a 
evenimentelpr în mari sau mici. În funcţie de ce criterii? 
Unii şi-au permis să le catalogheze şi să le numeroteze. 
Foarte bine! Dar au făcut-o în funcţie de ce criterii? 
Considerând, probabil, că pentru un individ este 
important un anume principiu, iar pentru altul este mai 
puţin important, s-a ajuns la un sofism istoric mutilant.  

Franţa, în devenirea ei, şi-a marcat perioadele prin 
diverse  manifestări sociale pe care istoricii le-au 
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denumit ulterior „revoluţie“. Dar după ce a fost scris 
cuvântul „revoluţie” într-un tratat, el s-a înfăptuit în 
conştiinţa omului. După cum, dacă Marea Revoluţie 
Franceză de la 1789 eşua, nu mai exista în istoriografie 
nici sintagma „L  Ancien Régime“. Toate mutaţiile 
violente din existenţa unei naţiuni pot fi etichetate ca 
revoluţie sau cu orice alt termen.  

Nu mantia limbajului  are importanţă în destinul 
marilor fenomene sociale, ci încărcătura lui semantică. O 
mantie adevărată este aceeaşi şi pentru tuaregii 
deşertului, şi pentru regii lumii. Dar pe când a primilor 
îi apără de duşmănia naturii, pe secunzi îi 
împopoţonează cu tot soiul de fireturi sclipitoare, 
dându-le o valoare de simbol izvorâtă din jocuri de 
lumini artificiale. Sunt convins că puţini regi s-au putut 
ridica deasupra zestrei intelectuale existente la omul de 
rând. Numai nevoia omului de simbol, de a se simţi 
dominat şi condus în devenirea sa socială a creat funcţia 
regală. Oamenii vor fi sclavii simbolurilor numai atâta 
vreme cât nu vor fi ei înşişi simboluri pentru sine. 
Regalitatea este o dovadă de slăbiciune socială. Iată cum 
înfiinţarea unui regat, fenomen de primă mărime în 
viaţa unei colectivităţi, poate deveni un fenomen 
neesenţial sau „de mâna a doua” care are o deosebită 
valoare, fiind chiar „un fenomen central”. Şi cine-şi 
poate permite să limiteze numeric un asemenea fenomen 
absolut subiectiv, dar care a marcat indubitabilul 
existenţa societăţii noastre?  

Ce raţiune interioară ar avea eliminarea unor 
fenomene istorice ce alcătuiesc un tot continuu, 
determinând în dinamică marile sau micile culturi? Dacă 
am limita  fenomenele istorice de „mâna a doua”, ar 
trebui să adăugăm elemente din afară, care nu 
întotdeauna sunt calate pe un „sâmbure lăuntric”. 
Fenomenele se completează reciproc, fiind rând pe rând 
cauză şi efect al mutaţiilor social-culturale, specifice unui 
colţ de omenire sau întregii omeniri. Faptul că nu ne 
cunoaştem în întregime trecutul nu ne poate permite să 
eliminăm o serie de fenomene prin „limitare numerică” 
în favoarea altora. Nicio mare cultură nu poate impune 
în existenţă mari mutaţii dacă nu-şi dovedeşte 
superioritatea într-unul din planurile esenţiale existenţei 
umane. Raportate la propriile naţiuni, nicio cultură nu 
este mică, după cum nicio cultură nu este mare. Cultura 
pentru omenire este ceea ce este aerul pentru un elefant 
sau pentru o maimuţă. Aerul este definitoriu şi pentru 
unul,  şi pentru celălalt,  în egală măsură. Nu 
dimensiunea fizică a vieţuitoarelor determină mărimea 
unei culturi, chiar dacă aerul este consumat în cantităţi 
diferite. Şi atunci, pe cale de consecinţă, ne putem 
întreba: Ce fel de cultură este aceea care este „mai 
mică“? Cultura maghiară este tot atât de importantă 
pentru maghiari, cât cea chineză pentru chinezi. Se poate 
dimensiona doar gradul de influenţare a unei culturi 
asupra alteia. Niciodată un eschimos nu s-ar simţi mai 

prejos din punct de vedere cultural în faţa culturii 
franceze numai dacă aceasta i-ar influenţa în mod direct 
existenţa. Niciun popor nu-şi ratează soarta, dacă poartă 
amprenta culturală specifică naţiei sale. A rămâne în aria 
cultural-etnică specific naţională nu înseamnă că-ţi ratezi 
soarta ca popor. Să ne amintim ce s-a întâmplat cu negrii 
smulşi din specificul socio-cultural al tribului african din 
care au fost smulşi cu violenţă, fiind implantaţi în 
cultura europeană transferată în America cu anasâna. 
Numai rezistenţa organică a populaţiei în faţa acţiunilor 
violente ale altor populaţii dă contur şi continuitate micii 
culturi naţionale. Nu există o „graţie cerească”. Indienii 
Americii de Nord credeau în zeităţi. Dar pasivitatea în 
faţa invadatorilor i-a pierdut. În schimb, rezistenţa celor 
în America de Sud şi-a pus pecetea asupra populaţiei de 
astăzi. Ar fi lipsit de logică să credem că spaniolii n-ar fi 
avut suficientă „graţie cerească” de nu şi-au putut 
impune în mod exclusiv cultura în America de Sud. Ar 
trebui să recunoaştem că de mai multă „graţie cerească” 
s-au bucurat ocnaşii britanici în impunerea civilizaţiei 
specifice nord-americane. Ce sens ar avea asemenea 
blasfemie? Dacă cerul este acelaşi pentru toată suflarea 
pământului, atunci fiecare popor îşi are partea lui de 
graţie cerească, traducându-se în final în posibilitatea de 
a se impune prin forţă. Iar forţa nu se impune decât prin 
superioritate tehnică, fizică, artistică, genetică sau 
culturală. Nu numai „marile culturi sunt sărutate de 
oameni”, pentru că ele nu pot atinge în profunzime 
simţirea umană; aşa cum sfinţii nu sunt sărutaţi de 
îngeri decât în închipuirea noastră. Şi apoi este o 
blasfemie să amestecăm cu uşurinţă sfinţii şi îngerii în 
aceeaşi sferă de preocupări. Sfinţii par să fie dispăruţi în 
ultima sută de ani, pe când îngerii, nu. 

Mahatma Gandhi ne dă o lecţie tulburătoare, în 
acest sens. Un sfânt pentru cetăţenii lui, Gandhi face o 
destăinuire aparent şocantă, dar perfect logică. Dacă nu 
ar fi venit englezii şi nu l-ar fi pus în contact cu metodele 
europene de luptă în dobândirea egalităţii umane, el, 
indianul, n-ar fi luptat niciodată să-şi salveze condiţia 
naţională.  

În India, condiţia de sclav era încetăţenită şi 
considerată un fenomen social perfect uman. Numai 
contactul cu ideile gânditorilor europeni, aduse de 
cuceritorii englezi, au stârnit în conştiinţa sclavului 
indian ideea de eliberare, de salvare a demnităţii 
personale, ca egal al stăpânului său. O asemenea 
declaraţie l-a scos din rândul sfinţilor, deşi a pătimit 
poate mai mult decât Iosif, Toma sau Mohamed. Aşa că, 
dacă deschidem harta continentelor inhibate de ideile 
preconcepute ce se nasc din recunoaşterea „graţiei 
cereşti” în mod aprioric, ochii se vor aţinti asupra ţărilor 
ce ni se par atinse şi de o graţie terestră. Culturile mari 
nu vor putea „răcori sterilitatea” culturilor mici. Culturi 
mici şi sterile nu există. Există numai cultură sau nu. 
Pretenţiile hegemoniste culturale sunt fluturate cu 
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atenţie numai de către puterile economice. China, care 
este un colos uman, nu are pretenţii de mare cultură şi 
nu încearcă să impună nimănui că este, pentru că este şi 
o mare putere economică, pe când Franţa şi Anglia... Dar 
asta nu înseamnă că ea nu are o mare cultură. Cultura ei 
va rămâne mare indiferent de pretenţiile europenilor 
infatuaţi care au ţinut-o sub ocupaţe secole de-a 
rândul.Nici mongolii,nici japonezii n-au reuşit să-şi 
impună pecetea culturală naţională specifică asupra 
chinezilor.Mai mult,teoriticienii comunismului par să-i fi 
redat Chinei demnitatea autodeterminării culturale 
naţionale. De unde se vede treaba că infuzia de 
neoliberalism în osatura sistemului social comunist 
chinez a distrus deocamdată teoriile aduse de curând de 
teoriticienii marilor sisteme financiare aşa-zis mondiale.  

Istorie înseamnă cultură numai atunci când nu faci 
precizări şi departajări stricte. A considera că numai 
Egiptul, Grecia, Roma, Franţa, Germania, Rusia şi 
Japonia sunt posesoare unor mari culturi este o mare 
greşeală. Eroarea se naşte de acolo de unde se elimină 
cultura indiană, chineză, africană şi cultura multor altor 
naţiuni, popoare care au jucat sau îşi mai au încă un rol 
deosebit în civilizaţia universală. Eroarea continuă şi 
atunci când se afirmă că „lumile de valori pe care le 
realizează fiecare cultură în parte – sunt limitate”. A 
limita soluţiile la care apelează o cultură sau alta este o 
dovadă de slăbiciune de sistem filozofic damnabil la 
Cioran. Dacă acceptăm imaterialitatea lumii, zeificându-
se aspiraţiile, de ce nu facem acelaşi lucru şi cu numărul 
soluţiilor la care o cultură poate apela în drumul 
devenirii sale? Să spui că Grecia şi Franţa sunt „cele mai 
împlinite culturi” şi că „au soluţionate – în genul lor 
toate problemele ce se pun omului”, este nu numai o 
infatuare, dar şi o lipsă de bun simţ. În primul rând, se 
naşte întrebarea: ce înseamnă în „genul lor“? Dacă 
înseamnă ceva pentru francezi, poate să nu însemne 
prea mult pentru români, etiopieni sau algerieni. Şi 
atunci, se naşte primejdia de a fi paralel cu noi înşine, de 
a vorbi ca să ne aflăm în treabă. Unde mai este valoarea 
marii culturi, dacă-şi rezolvă numai problemele unui 
grupuscul social „în genul lor”, fără a mai permite 
răcorirea sterilităţii culturilor mici?  

Degeaba ne îmbătăm cu sofisme de genul „să ne 
gândim ce leagăn plăcut a constituit ea pentru orice grec 
sau francez, născut în adevărurile şi concluziile ei”; 
principiile enumerate pentru o cultură mare devin 
codice prin însăşi enunţurile ulterioare, care în loc să 
susţină cu argumente, demolează, definiţiile pompoase 
date anterior. Cu ce drept să ne întrebăm: „ce înseamnă 
în universul culturii...“ România? 

Legea culturii mari sau mici nu este un dat divin. 
Ea se naşte înlăuntrul culturii însăşi, 
intercondiţionându-şi valenţele şi valorile într-un tot 
armonios. Se afirmă că „Franţa n-a ştiut niciodată că e 

mare fiindcă a fost totdeauna”. Eroare, domnule Emil 
Cioran! Franţa şi-a trâmbiţat prin orice mijloace, încă din 
vremea lui Clovis, măreţia. Chiar termenul definitoriu 
pentru împăunări nemeritate este tot de origine franceză 
- grandomanie.  

Roma însăşi a suferit de aceeaşi boală a 
sforăitoarelor pretenţii culturale încă de pe vremea fiilor 
Lupoaicei. De multe ori, preţurile culturale constituiau 
pretextul unor încleştate lupte cu multe jertfe umane. Nu 
este vie în memorie acţiunea civilizatoare iniţiată de 
aventurierii englezi în ţinuturile considerate în vremea 
aceea sălbatice, pentru ca astăzi aceeaşi englezi, ajunşi în 
posesia a ceea ce pe vremuri numeau bunuri ale 
sălbaticilor, să vină în faţa omenirii şi să susţină 
valorificarea acestora ca pe nişte nestemate culturale? 

Cine dădea doi bani pe colţii de fildeş acum 200 de 
ani? Şi la ce sume se vând astăzi aceleaşi obiecte... 
Aceasta e măreţia culturii? Africanii n-au avut niciodată 
un complex de inferioritate. Au continuat să-şi procure 
fildeşul, sculptându-l cu mijloace tradiţionale, până în 
ziua de astăzi, când afaceriştii s-au gândit brusc, că se 
pot face bani buni cu ceea ce altădată desconsiderau. Iar 
exemplele pot continua... 

Care om de bun simţ nu-şi dă seama că, fără lumea 
finanţelor, toate formele mai puţin bolnave din urma 
artelor ar fi rămas doar ca nişe manifestări maladive şi 
atât?           Tablourile celebre ale tuturor acelora care au 
murit săraci sunt astăzi capodopere din cauza 
speculaţiilor financiare ale păturii sociale celei mai 
inculte, bancherii. Iată cine se pronunţă asupra valorii 
culturale: banul! Pot fi denigrat în faţa opiniei publice de 
către toţi snobii, dar chiar şi aceştia, în fondul lor 
lăuntric, dacă-l mai au, îmi vor da dreptate. Numai nişte 
minţi bolnave, nişte suflete sterile, dar cu dare de mână, 
pot să impună omenirii valoarea unei lucrări paranoice. 
Iar unii se amuză, pur şi simplu, văzând critica de 
specialitate cu clăbuci la gură, străduindu-se să ne 
dovedească ce mari valori are bancherul cutare sau ce 
măreaţă lucrare este pata aceea de culoare mărginită de 
tot felul de figuri geometrice. Şi atunci, mai poate fi 
vorba de „complexe de inferioritate ale culturilor mici” 
sau despre  capcana ierarhizării cu pretenţii hegemoniste 
a impunerii marilor puteri economice a unor aşa-zise 
mari culturi? Dacă Japonia nu a scris sonate, înseamnă 
că are o cultură mai mică decât Anglia? Sau dacă Roma 
n-a creat niciodată haiku şi haiky, înseamnă că nu are o 
mare cultură? Tragedia greacă este mai importantă decât 
Ramayana, sau Biblia decât Coranul?  

Eminescu, Omar Kayam, Shakespeare, Aristofan, 
Molière, Caragiale, Lao Tze, Heine, Schiller, Goga, 
Titulescu, Bismarck şi mulţi alţii, rămân valori ale 
culturii umane în general. Moore şi Brâncuşi, Picasso şi 
Grigorescu, Talleyrand şi Titulescu, şi tot ceea ce a fost 
fiecare dintre valorile spiritualităţii creatoare umane, 
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aparţin civilizaţiei umane. Nimeni nu ne permite să 
confiscăm şi să catalogăm valorile culturale. Şi atunci, 
care sunt „deficienţele culturilor mici”? Poate fi o 
deficienţă că un popor mai mic numeric de zeci de ori îşi 
creează propriile-i valori spirituale care, comparate cu 
un popor câtă frunză şi iarbă, pot să ne ducă la concluzii 
exact opuse? Vom vedea că un popor mic, evreii, de 
pildă, au dat naştere  Cărţii Cărţilor, Biblia, pe când 
puzderia de slavi n-a fost în stare să emane ceva. Este, 
atunci, cultura rusă mai mică decât cea ebraică? Sau 
Italia, a dat ceea ce îndeobşte se cheamă Renaşterea, pe 
când Germania şi Franţa aceleiaşi perioade, nu. Să fie 
iluminismul francez mai mare decât Renaşterea italiană 
sau decât perioada lui Pericle?! Nici nu se pot compara...  

 

Ar însemna că Mioriţa şi Legenda Meşterului 
Manole să reprezinte cultura în Balcani, şi asta n-ar fi 
decât o sfidare adusă bunului simţ. Cum se poate spune 
că unora dintre culturi le lipseşte „instinctul care să le 
mâne spre destinaţia lor esenţială”, fără a deveni şovini 
faţă de semenii noştri din alte colţuri de lume? Ceea ce, 
în mod eronat, s-a definit „instinct istoric” şi s-a atribuit 
numai aşa-ziselor „mari culturi“, aparţine în aceeaşi 
măsură şi celorlalte culturi. Practic, nu există popor care 
să nu-şi aibă propria cultură, domnule Cioran! Au 
dovedit aceasta şi geţii, dacii, şi hunii, şi avarii, şi 
mongolii, şi chiar alte seminţii nomade şi invadatoare. 

Ce-am fi zis despre popoarele migratoare, dacă n-am fi 
descoperit „Cloşca cu puii de aur” ?  

„Interesul pentru istorie” nu este caracteristic 
decadenţei. Un popor care nu-şi cunoaşte trecutul, 
înseamnă că nu-i conştient de devenirea sa istorică, iar a 
te interesa mereu de izvoarele tale nu-i nici pe departe 
un semn de decadenţă. Şi animalele se adapă din izvoare 
pentru a-şi prinde puteri. Omul s-adapă din trecutu-i 
istoric pentru antrenare morală şi împlinire spirituală 
superioară. „Simţul istoric” există în om nu ca o 
superstiţie, ci ca o necesitate a existenţei. Etern rămâne 
doar Universul. Orice materie poate fi antimaterie, şi 
invers, aşa cum este viaţa de apoi.  

Arhitectonica înaintaşilor noştri nu era decât 
motivaţia divină imediată, de desfacere a focului 
mistuitor ce sălăşluia în sufletele albite de cunoaştere, 
fiind prin acest lucru profund umană. 

Spaima, frica şi durerea au creat templele, 
catedralele, tragediile antice, ca părţi componente ale 
existenţei umane.  

Dacă omul antic ar fi fost indiferent faţă de 
existenţa sa şi a lumii sale, n-ar mai fi clădit nimic. Dar 
omul însuşi este prizonierul frământărilor sale, 
dăltuindu-şi din stihuri şi piatră toate căutările. Putem 
accepta un relativism istoric numai atunci când 
răstălmăcim istoria şi când nivelul propriu de cunoştinţe 
ne aruncă-n misticismul agnostic. Şi nu mai acuza 
Orwell culturile de „luciditate searbădă” drept mici, 
pentru că tu însuţi recunoşti că există o „înălţare florală 
a spiritului”. 

Atâta vreme cât accepţi existenţa unei „flori a 
spiritului“, poţi spune că o floare este mai puţin 
importantă decât alta? Nu te-aş crede în stare de o altă 
blasfemie! Şi ce să înţelegem din spusa că un popor 
poate „luneca pe soarta sa”? „Iresponsabilitatea în 
evoluţie” nu este doar o lucrare, ci o împlinire  a 
căutărilor neamului în prezentul cultural specific 
naţiunii sale. Închegarea etnică a oricărui popor a 
devenit o axă pentru existenţa neamului său, constituind 
un rotund perfect al culturii universale. Pentru că sfera 
este mama tuturor împlinirilor şi nimic din Universul şi 
universalitatea lumii nu este finit decât atunci când 
atinge rotundul. A considera cultura franceză o axă 
pentru sfera culturii universale înseamnă a distruge 
echilibrul universal al devenirii noastre spirituale. 
Fiecare închegare etnică înseamnă o părticică din marea 
cultură universală. Nu trebuie să desconsiderăm 
închegările târzii şi să pretindem tuturor să facă istorie 
în sensul rău, distrugător, al fenomenului.  

Republica ateniană a fost şi este dovada cea mai 
puternică a devenirii sale culturale fără nicio viaţă. În 
timpul Antichităţii, disputele ideologice nu se făceau cu 
parul, de aceea voinţa de a face istorie cu orice preţ nu-şi 
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are acoperire decât pentru caracterele belicoase ce mai 
sălăşluiesc între noi. Şi Hitler, şi Stalin, au vrut să facă 
istorie, dar n-au făcut şi cultură. Un popor care îşi 
întemeiază devenirea pe mesianism şi elemente 
belicoase nu trebuie să-şi facă intrarea în istorie ca o 
fatalitate. Cultura germană este fanatizată de fisurile 
interetnice ale culturilor preexistente în jurul ei, şi nu de 
menirea ei sau de existenţa unui instinct istoric. Iar 
intrarea în istorie a oricărei culturi este garantată prin 
valorile perene, a căror universalitate pare a fi 
nelimitată, cel puţin pentru vecinătăţile etnice de 
contact. 

Hămăiturile de orice fel asupra naţiei române sunt 
o dovadă certă a faptului că o cultură, în speţă, cea 
română, reuşeşte să asimileze elementele valoroase ale 
culturilor de contact cu pretenţie de mari culturi, 
creându-şi propriile valenţe şi propria strategie culturală 
valabilă pentru instinctele determinate de jaloanele 
elementelor culturale proprii. Astfel, poporul român ar fi 
trebuit să-şi schimbe măcar portul, dacă nu şi graiul. Or, 
acest lucru nu s-a întâmplat decât în contact cu 
superioritatea culturii romane impuse şi asimilate de 
către geto-daci, creându-se ceea ce astăzi denumim 
„latinitatea“ noastră, care nu se identifică în niciun 
domeniu socio-cultural cu romanitatea propriu-zisă şi se 
individualizează distinct pe suportul de bază a valorilor 
culturale preexistente.  

Dacă geto-dacii ar fi pornit orbeşte „să facă istorie”, 
ar fi avut şansa maghiarilor de a fi desfiinţaţi naţional în 
cel puţin două situaţii de la venirea lor în teritoriul 
european. Dacă românii i-au mai lăsat pe unguri după 

marea pedeapsă a decimării, au făcut-o nu pentru că 
aceştia ar fi avut o chemare divină în perimetrul 
culturilor universale, ci pentru că au crezut în mod 
eronat că triburile turanice au fost suficient de slăbite 
pentru a mai reprezenta vreun pericol. „Voinţa de a face 
istorie” a ungurilor şi a nemţilor i-a dus la un pas de 
pierirea naţională, după cum în antichitate au păţit-o 
macedonenii, perşii şi chiar egiptenii.  

„Culturile mari“ n-au putut să-şi găsească 
motivaţia numai prin „voinţa de a face istorie”. Grecia, 
considerată pe drept cuvânt depozitara şi, mai ales, 
focarul unei mari culturi, a reuşit să transmită mesajele 
culturale prin puterea economică. Dacă grecii ar fi fost 
reprezentaţi numai prin războinicii spartani, n-ar fi 
reuşit în niciun caz să-şi facă simţită prezenţa în 
perimetrul culturilor de contact din zonele de influenţă 
cunoscute. Iar acum, domnule Emil Cioran, nu pot să-ţi 
trec cu vederea şi un alt enunţ: „Două popoare 
mesianice nu pot trăi în pace”. Mesianismul unui popor 
- după care criterii? Probabil că după cantitatea 
scandaloasă a faptelor sale belicoase sau după numărul 
victimelor presărate pe drumul devenirii sale de mare 
cultură.  

Dar, după aceste criterii, până şi formaţiunile 
tribale au mesianismul în componenţa lor naţională. 
Primele măciuci încleştate dau naştere mesianismului 
cultural, dar asta nu înseamnă şi cultură. Recunosc 
motivul demiurgic a lui Dostoievski, dar nu şi 
mesianismul lui. Până şi Papini mi se pare mai aproape 
de ceea ce poate fi un Mesia pentru o cultură, cât despre 
Omar Kayam sau Marques, ce să mai vorbim? 

 
 

ADAMISM SAU GAGAMISM 
 

 
n decembrie 1971 Emil Cioran nota: 

„În vreme ce muzica populară românească, cu excepţia 
doinei, mă lasă rece, mă oripilează chiar, cel mai banal refren 
maghiar mă răscoleşte cum nimic nu mă poate răscoli. În mod 
normal, dacă «România» n-ar fi existat, mi-aş fi făcut studiile 
la Budapesta şi la Viena; sunt un om al Europei Centrale şi 
am în sânge tot fatalismul acestui popor fără noroc, dar în 
acelaşi timp sunt austro-ungar, aparţin vechii monarhii.“ 

Timp de o mie de ani ne-am luptat cu unii şi cu alţii 
ca să rămânem ceea ce suntem. Orice retorism este 
superfluu. Ca să poţi afirma că în ultimul secol am ajuns 
să ne dăm seama că „n-am făcut nimic”, trebuie să nu fi 
filozoful tragismului, ci un biet Gagamiţă al dreptului de 
a filozofa. Nu are nicio valoare faptul că o grupare de 
aşa-zişi „iluminatori“ ai poporului român se ploconesc 
în faţa celor patru zări, înfulecând fără nicio jenă din 
truda poporului, desconsiderat a nu fi făcut nimic. 

Rămâne în picioare doar existenţa poporului. Să nu 
uităm că mari civilizaţii au dispărut, în vreme ce casa de 
latinitate din Europa salarizată, România, a rămas cu 
jertfe imense, ceea ce trebuia să rămână. Tot felul de 
pripăşiţi la blidul cu mâncare românească ne acuză de 
„balcanism“, înţelegând prin asta peşcheşul, ciubucul, 
ploconul şi tot ceea ce lumea civilizată numeşte 
comision, protocol, profit, făcând din aceleaşi metode o 
politică economică deloc condamnabilă. Dacă noi am fi 
fost ospitalieri cu toate seminţiile lumii, nu e dovadă de 
slăbiciune, ci una de mare educaţie umanistă. Iar asta să 
însemne „sub-istorie“ sau lipsă de bun simţ şi de 
realism? Cum poate să existe „nimic“-ul în cultura mică, 
din moment ce se recunoaşte existenţa de facto a 
culturii? A numi „vreme de vegetare” trecutul României 
înseamnă a-ţi reduce existenţa personală la nişte urmări 
cu totul şi cu totul lipsite de realismul existenţei 
naţionale. Cine crede că trecutul unei naţiuni se reduce 

Î 
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la existenţa unui trecut personal, trebuie să nu-şi mai 
permită să consume hârtia codrilor neamului şi cerneala 
naţională, pentru a nu se alege cu scârba urmaşilor celor 
pe care îi desconsideră. Faptul că pe unii „trecutul 
României nu-i flatează şi nici nu-i face mândri de 
strămoşii lipsiţi de orgoliu”, ar trebui să-i facă să-şi pună 
capăt zilelor, aşa cum o buruiană ar muri dacă ar fi 
smulsă dintr-un lan de grâu, acuzând grâul de lipsă de 
libertate. Dar libertatea românului nu este tocmai aceea 
pe care el consimte să o accepte ca pe un bun al său. Ah, 
da, unii vor libertatea nebunilor din Hyde Park. Sau ce, 
japonezii nu sunt liberi, divinizându-şi mikado-ul? 

România este România!  Aşa cum noi înşine, ca 
români, dorim să existe. Nici turcii, nici nemţii, nici ruşii, 
n-au reuşit să ne subjuge, aşa cum au făcut-o cu ungurii 
în repetate rânduri. Şi-atunci, de ce să mă plec în faţa 
maghiarilor din pustă ca fiind o naţie cu sângele 
fierbinte?  

Nicio persoană nu poate afirma că „România are un 
sens întrucât o începem”. Cine poate spune că a început 
Franţa, Italia, America, Rusia?  

Poate Cioran... După el, orice Marian Munteanu 
poate fi începutul unei naţiuni. Perfidia şi perversiunea 
morală a filozofiei personale nu este suficientă pentru a 
constitui un argument de început al unei naţiuni, fie ea 
şi cea română. Iar cel ce afirmă că „orice om care vrea 
sau este chemat să joace un rol profetic în viaţa 
României, trebuie să se convingă că în ţara aceasta orice 
gest, orice acţiune, orice atitudine este un început 
absolut”, se înşeală, crezându-se buricul pământului, fie 
şi numai pentru faptul că orice buric şi-a avut buricul 
matern iniţial. 

Sunt tot aşa de convins că România ar fi existat şi 
fără Cioran, încât încep să mă revolt de ce trebuie să iau 
atitudine în faţa imposturii linguşitoare a tuturor 
bâlbâiţilor apăruţi brusc la marginea făpturii româneşti. 
Mai spălaţi-vă pe mâini şi pe dinţi, stimabililor, înainte 
de a pofti să spurcaţi trupul naţiei române!  

S-ar putea ca să se lipsească de murdăriile voastre 
pretins filozofice şi să vă silească a vă câştiga singuri cele 
necesare existenţei de toate zilele. Credeţi că gurile 
căscate ale guguştiucilor în blugi cu feţe pline de acnee 
nu se vor închide pe măsură ce se vor adăpa de la 
izvorul adevăratei înţelepciuni şi nu vă vor întoarce 
spatele ?  

„Trezirea noastră la viaţă”, cerută imperios, ba chiar 
ritos şi necivilizat de unii pseudo-făcători de filozofii, 
este numai în mintea celor castraţi de inteligenţa 
necesară, atâta vreme cât ei înşişi sunt produsul unei 
şcoli naţionale româneşti. 

Niciun popor recunoscut ca atare nu poate fi acuzat 
că nu este treaz, numai pentru faptul că existenţa în sine 

a naţiunii nu poate coexista decât în mod conştient. 
Starea de tensiune nu poate fi considerată ca fiind reală 
dintr-un anumit punct al devenirii naţionale. Ea s-a 
clădit clipă de clipă din momentul rostirii şi mai ales al 
denumirii obiectelor şi a componentelor mediului 
înconjurător şi a afilierii unui grup mai mare sau mai 
mic de indivizi la familia de cuvinte care a început să se 
înfiripe în jurul unui anumit teritoriu. A ne considera pe 
noi, românii, în situaţia lui Adam, când „fiecare 
problemă de viaţă spirituală istorică şi politică se pune 
pentru întâia oară”, înseamnă a nega contribuţia 
strămoşilor noştri la definirea naţiunii române.  

Şi ce fel de caracter, ce fel de structură 
psihofilozofică trebuie să aibă un individ pentru a-şi 
putea permite să nege tot ce s-a întreprins până la el, 
pentru ca el însuşi să devină un Adam al devenirii 
naţionale? Afirmaţia că în cultura românească se naşte 
un curent nou, adamic „fiindcă tot ce se naşte în ea n-are 
precedent”, ar trebui să ne tulbure existenţa până la 
starea de insomnie. Iar asta trebuie să nască, în primul 
rând, conştiinţe lucide şi capabile să poată evalua atât 
trecutul devenirii naţionale româneşti, cât şi momentul 
creşterii permanente şi, de ce nu, chiar al degradării 
culturii naţionale.  

Este perfect adevărat că „adamismul“ poate paraliza 
numai sufletele slabe, dar numai în măsura în care avem 
de-a face cu un Gagamiţă al sociologiei româneşti. Şi 
personajul marelui Caragiale avea o doză de profetism, 
care de fapt i-a asigurat şi reuşita efemeră în alegerile 
urbei uitate de lume şi de naţiunea viguroasă a veacului 
„demonstraţiei“ româneşti .Probabil că şi Gagamiţă a 
crezut că viaţa parlamentară românească a început cu 
alegerea sa în urbea prăfuită şi proţăpită de interesele 
meschine ale misoginilor provinciei bântuite de un 
adevărat adamism politic de intenţii electorale. Vizionar 
în niciuna din laturile gândirii sale, adamistul Gagamiţă 
îi creează acestuia suportul moral necesar depăşirii stării 
de impostură în care s-a complăcut întreaga-i existenţă 
politică şi socială. Dar cui foloseşte adamismul acestuia? 
Nici măcar Cetăţeanului Turmentat. De aceea, cred că 
nici pentru cei turmentaţi nu se pot alcătui axiome de 
genul „trebuie să suportăm cu avânt progresiv tragedia 
culturii nule”. Păi, dacă e nulă, atunci mai este cultură? 

* * * 
Prin existenţa nulităţii, cultura ca entitate a 

sucombat mai înainte de a i se dovedi nulitatea. Nu pot 
spune despre un fenomen social că e nul, recunoscându-
i existenţa doar de dragul de a-i oferi posibilitatea să 
constat că există nulitatea fenomenului în sine. De aceea 
„să ofensăm prin proprie forţă vidul trecutului” este mai 
degrabă o ofensă prezentă adusă elementelor care au 
stat la baza devenirii fiecărui individ.  

Un trecut vid nu poate genera forţa necesară pentru 
a-l învinge. Iată cât de lesne se poate naşte un paradox 
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care poate zdruncina cu aceeaşi uşurinţă judecata 
sănătoasă a oamenilor porniţi să-şi caute identitatea într-
un moment de sensibilitate sufletească extremă.  

A ofensa „prin forţă, vidul trecutului”, încercând a 
realiza „tot ceea ce a vegetat în semnul nostru istoric” 
este o ofensă în adevăratul sens al cuvântului şi nimic 
mai mult. A ne considera „Dumnezeul istoriei noastre”, 
desconsiderând trecutul şi prezentul ce alcătuiesc fiinţa 
naţională, înseamnă a ne elibera din sfera filozofiei 
propriu-zise. Nu din orgoliu trebuie să satisfacem 
istoria, considerându-ne fiinţa supremă.  

Istoria se face dincolo de existenţa noastră singulară. 
Individul care acţionează izolat, cu pretenţii de a 
schimba istoria, este rupt de adevărul atât de necesar ca 
trăsătură a istoriei însăşi. Existenţa unor indivizi 
singulari ca atare nu poate fi niciodată istorie, dar 
acţiunea lor asupra colectivităţii poate fi un element care 
să influenţeze o latură a istoriei. Napoleon ca individ, ca 
existenţă singulară, n-ar fi reprezentat mare lucru, dar 
Napoleon ca exponent al castei militare, iar, mai târziu, 
comandantul ei, ar fi putut influenţa doar o mică parte a 
istoriei planetare. 

Cât despre rolul său în istoria universală, ca istorie a 
Universului, cred că nici nu trebuie să ne străduim a-l 
afla. Istoria ca fenomen al existenţei universale nu este 
favorizată de indivizi anume, decât în măsura împlinirii 
de sacralitate. Cărei civilizaţii intergalactice îi pasă de 
existenţa lui Napoleon? Dar cine îmi poate garanta că 
undeva, în Univers, nu există un Allah sau un alt 
Hristos? Faptul că în existenţa noastră trebuie să 
primeze dorinţa de a face istorie, nu poate fi decât 
lăudabilă. Ea dă sens unei existenţe, dar nu creează 
istorie.  

 

Cei ce cred altceva, o fac pe răspunderea lor, 
ajungând până la urmă să-şi distrugă fără discernământ 
existenţa însăşi, trecând-o din sfera normalităţii într-o 

lume a irealului, unde orice este posibil, chiar să faci şi 
istorie. Existenţa ca omenire, dă sensul existenţei.  

Existenţa, ca profesie a unei naţiuni, întregeşte 
aspiraţia naţională, iar absenţa ei nu atentează la 
integritatea naţiunii. „Existenţa noastră profetică” nu se 
poate disocia de mesianismul individualităţilor ce-şi 
irosesc forţele în a ne convinge pe noi de convingerile lor 
iluzorii. Cine-şi crede sieşi mesianismul sau, mă rog, 
profetismul, nu mai are nicio legătură cu societatea reală 
căreia i se adresează. A îndemna o naţiune să-şi îndrepte 
sentimentele patriotice spre naţionalismul mesianic, 
înseamnă a o condamna la condiţia unei existenţe sub-
umane. Patriotismul nu este sentimentalism, ci 
naţionalism umanizat. Existenţa noastră ca naţiune este 
strâns legată de patriotism şi nu de naţionalism.  

Naţionalismul mesianic a adus cele mai mari 
deservicii umanităţii, lăsând în urmă zeci de mii de 
cadavre, peste care filozofii imberbi şi impostori, rupţi 
de realitate, au trecut orbi şi surzi, propovăduindu-şi 
profetismul personal peste trupul organizat al naţiunii 
prostite de false argumentări.  

Asemenea cugetări constituie un pericol pentru 
societatea umană de orice tip şi în orice structură 
organizatorică s-ar afla ea la un moment dat. Profetismul 
maladiv, extenuat de negativism, sfârşeşte prin a-şi 
devora atât prozeliţii, cât şi pe profetul însuşi. După 
cum, şi euforia exacerbată ar popula ospiciile cu noi 
cohorte de alienaţi.  

Starea de echilibru, mediocritatea atât de confundată 
cu linia mediană a existenţei a tot felul de ventriloci 
cugetători, a asigurat şi va asigura întotdeauna rasa 
umană din care se va plămădi existenţa unei naţiuni. Tot 
ceea ce se situează în afara stării de echilibru duce la 
sacrificarea suportului uman major. 

Întotdeauna extremele vor condamna marea masă a 
conaţionalilor, dar rareori se vor jertfi pentru binele 
claselor sociale care refuză să se situeze alături de 
profeţiile inumane.  

Nimeni nu poate fi condamnat pentru că refuză să 
fie trist sau extrem de vesel. Fiecare dintre noi putem fi 
şi una şi alta, dar nicio existenţă marcată de exces de 
tristeţe sau de veselie nu va putea să revină cu uşurinţă 
la starea de echilibru. E mai uşor să te crezi profet, decât 
să devii plugarul ogorului menit să-şi hrănească profeţii, 
fie ei buni sau răi.  

Sunt mii de exemple de truditori deveniţi peste 
noapte purtătorii unui mesianism de tip Cioran. Vezi 
Hitler, Napoleon şi alţii ca ei, dar niciun exemplu când 
aceştia s-au dezis de mesianismul lor şi s-au recules în 
armonia unei existenţe de la coarnele plugului. Am 
numit geniu ceea ce mi s-a părut ieşit din comun şi am 
lăsat ca masa umană să fie adeseori batjocorită de ceea ce 
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ea însăşi a definit, aureolat cu naţiunea de geniu, pe 
excepţiile excentrice ale civilizaţiei umane. Cine poate 
garanta că Napoleon a fost mai genial decât ţăranul 
Văsălie, şi pe ce criterii? Cred că Napoleon nu ştia să 
mulgă o oaie... 

Sunt convins că, dacă soarta l-ar favoriza pe Văsălie 
în postura de împărat al unei naţiuni, ar fi jertfit cu 
aceeaşi nonşalanţă napoleoniană valori umane şi 
materiale, dar spre a se convinge şi pentru a convinge 
titlul şi aureola genialităţii acordată de bietele victime, 
într-un moment de uimire socială. Şi asta, în numele 
devenirii noastre ca „Dumnezeu al istoriei noastre”. 
Cine are, în sine, cine poate fi depozitarul unei asemenea 
misiuni?  

Este absurd să gândeşti că „tot ce nu e profeţie în 
România este un atentat împotriva omenirii”, poate 
numai şi pentru faptul că Turcia a avut tot timpul în 
conştiinţa naţională profetismul şi a ajuns unde a ajuns. 
Mongolii au stăpânit lumea prin mâna unui tiran şi s-au 
risipit ca frunza şi iarba odată cu apariţia primelor 
semne de democraţie. Bismark, Cezar, Napoleon, 
Frederich, Augustus, Darius şi tot ceea ce a însemnat 
înflorirea puterii unei naţiuni civilizate în epocă, n-au 
fost decât caracterele despotice de care naţiunea a avut 
nevoie pentru a prospera. Ştefan, Mircea, Vlad, Carol I şi 
Antonescu au fost acele caractere de care a beneficiat 
naţiunea română pentru a-şi menţine unitatea materială. 
Parlamentarismul lui Cuza şi Brătianu a distrus unitatea 
de ideal naţional, permiţând confuzie şi destrămare 
naţională în numele unei democraţii. Aşa că, dragă 
Emile, nu te voi înţelege niciodată dacă te vei rezuma în 
numele democraţiei la profetism, pentru că acestea nu 
pot coexista!  

Nici America nu şi-a permis o aşa democraţie, încât 
să mai lase ceva triburi indigene în viaţă. Fiecare ocnaş 
britanic, devenit fermier american, posesor al unei 
democraţii bine-ghintuite şi garnisite cu pulbere fără 
fum, a devenit mesagerul unui mesianism adamic, atât 
de impecabil, încât a decimat ce a decimat, a distrus tot 
ceea ce ar fi putut să se opună instalării naţionale.  

De aşa ceva are, oare, nevoie România?  

A denigra noţiunea de patriotism, considerând-o 
„sentimentalism fără orientare dinamică, fără voinţa de 
realizare”, mi se pare un atentat la democraţie şi 
civilizaţie. Ar însemna să acordăm calităţi barbarismului 
migrator a lui Attila şi altora ca el, în defavoarea 
patriotismului. Cum, oare, poţi afirma că „suntem o ţară 
de răzmeriţe”? Noi şi răzmeriţele! Atâta obtuzitate mă 
face să te scot din rândul filozofilor şi din rândul 
oamenilor lucizi, mai ales când ne îndemni să ne 
sinucidem pentru a salva instinctul libertăţii.  

Libertatea nu este un instinct, ea este o calitate 
morală, dobândită de individ în condiţiile unei libertăţi 

colective. Nicio vieţuitoare nu-şi poate permite să existe 
în libertate când îi este ameninţată fiinţa de primejdii 
superioare. Dacă de dragul libertăţii ne-am sacrifica 
existenţa, nu ştiu cine ar mai putea să se împlinească cu 
adevărat. S-ar putea constata că libertatea este ea însăşi 
condiţionată de instinctul care o sileşte să se jertfească de 
dragul libertăţii. Şi atunci, nimic nu mai este demn de 
încărcătura semantică a noţiunii de libertate.  

Dar caracterul tău, Emile, se vede bine, mai ales 
atunci când consideri că „teroarea, crima, bestialitatea... 
imorale, mai în decadenţă, când se apără prin ele un vid 
de conţinuturi, dacă ajută ascensiunea, ele sunt virtuţi”. 
Nicio minte bolnavă nu poate considera crima o virtute. 
Lipsa de respect faţă de o anumită stare psihologică a 
momentului social, face din omul ce părea să-şi fi găsit o 
cale spre sine o victimă a imbecilităţii sale sociale. 
Strămoşul nostru fără prea multă pretenţie de livresc, 
dar hâtru, a spus: „unde-i minte multă-i şi prostie 
destulă”.  

Citind asemenea idei cuprinse într-o carte patronată 
de proaspeţii ciugulitori în gândirea românească a 
deceniului ce a început, îmi imaginez o masă de 
impostori murmurând la început simulat, iar mai apoi 
tot mai convinşi, până la tremurarea mădularelor despre 
„existenţa subterană” a poporului român cuprins de 
„sub-istorie”.  

Ce mizerabilă gândire de glotaş imund! Asemenea 
oameni nu mai au patrie! Ei au avut experienţa unui 
Hitler şi n-au învăţat nimic. Sunt aidoma acelor mame 
care-şi sufocă pruncii din prea multă iubire, devenind 
criminale cu ochii buimăciţi de neînţelegerea crimei 
făptuite. Că doar ele şi-au iubit pruncii, chiar atunci 
când îi strângeau de gât... Iată cât de uşor putem trece de 
la starea de normalitate la demenţă. Pledoaria pentru un 
naţionalism hitlerist, mi se pare o abdicare de la normele 
religioase cuprinse în cele zece porunci, o sfidare a 
Satanei însăşi.  

Istoria unei naţiuni, şi a României în special, s-a 
făcut mai mult fără drept de opţiune a naţiunii însăşi. 
Alexandru Macedon n-a visat niciodată un imperiu, iar 
naţiunea nici atâta. Slăbiciunea popoarelor cu care a 
venit în contact şi pofta animalică a macedonenilor de a 
pofti şi de a-şi împlini poftele, a favorizat apariţia 
imperiului. Aceeaşi poftă i-a distrus. Poporul german, 
francez, român şi orice alt popor a fost prizonierul 
aceleiaşi sau aceloraşi pofte. Iar dacă au învins, pofta s-a 
transformat în virtute. Dacă au pierdut, pofta a devenit 
act de acuzaţie. Vae victis! 

De aceea, o ţară ca România, care „n-are nimic 
original în afară de ţărani, artă populară şi peisaj“, nu 
trebuie acuzată că „intră prin poarta din dos a istoriei”.  
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* * * 
Ambasadorul fusese revocat. Îi strânse mâna la 

aeroport şi se întorsese spre clădirea ambasadei. 
Baghdadul era departe. Turle aurii străluceau puternic 
de la zeci de kilometri. Autostrada părea necirculată. 
Căldura excesivă izgonise orice chef de plimbare cu 
maşina. Doar câteva camioane de transport frigorifice se 
mai încumetaseră a-şi mai continua drumul. Din ţară 
veştile erau proaste. Presa întreagă cerea pedepsirea 
securităţii. „Curios, cum suntem vinovaţi numai noi şi 
miliţia nu. De parcă noi am fi făcut toate potlogăriile”, îşi 
zise maiorul privind în oglinda retrovizoare. Din spatele 
lui sosea un camion în mare viteză. „E nebun”, îşi spuse 
maiorul zărindu-l cum se apropia nebuneşte pregătindu-
se să-l depăşească. Îşi propusese să se lase depăşit. Apoi 
văzu cu groază cum camionul îi taie calea. Frână din 
răsputeri. Camionul la fel. Îl atinse cu jumătatea 
caroseriei aruncându-l în afara autostrăzii. Maşina 
derapă, apoi se răsturnă dezechilibrată. Camionul îşi 
continuă drumul. Maiorul se chinuia să iasă de sub 
caroseria încinsă. Motorul îşi încetase păcănitul. Un 
firicel de motorină se scurge în nisip. Până la urmă reuşi 
să se elibereze. Pe frunte îi apăruse sânge. La şold simţea 
o durere cumplită. Piciorul abia şi-l mai târa. Reuşi să-şi 
extragă cu greutate documentele şi pistolul. „Trebuie să 
mă grăbesc! S-ar putea să ardă”, gândi maiorul cu 
înfrigurare. La marginea autostrăzii opri o maşină. 
Maiorul îşi pregăti pistolul. „Dacă au venit să mă 
lichideze”. Din maşină coborî un european însoţit de o 
femeie. Maiorul îşi ascunse pistolul. Europenii se 
apropiară cu precauţie. Îl văzură pe maior încercând să 
se ridice. Spuseră în engleză:  

– Aveţi nevoie de ceva, domnule?  

- Duceţi-mă vă rog în oraş, răspunse el cu greutate, 
descoperind acum cu câtă durere şi greutate putea rosti 
cuvintele. Văzu cu întârziere loviturile de pe faţă, abia 
când se privi în oglinda retrovizoare a străinilor. Coborî 
în faţa hotelului Metropolitan. Europenii au vrut să-l 
ducă la un spital. Îi refuză, mulţumindu-le călduros. 
Telefonă la ambasadă. Ceru să i se trimită o maşină. În 
câteva minute, locotenentul Ichimescu se înfiinţase la 
volanul unei maşini în faţa hotelului. Era şi timpul. 
Maiorul începuse a fi stânjinit de privirile curioşilor. Se 
urcă fără un cuvânt. Locotenentul demară în viteză spre 
ambasadă. Ai încasat-o destul de bine, îi spuse medicul, 
toaletându-i rănile. Maiorul nu-i răspunse. Îşi îmbrăcă 
hainele cu eforturi mari din cauza durerilor. Câteva zile 
avea să stea în pat. „Am continui să-l citesc pe Cioran”, 
îşi spuse el cu amărăciune.  

* * * 
A-ţi mutila conştiinţa pacifistă, profund umanistă, 

de dragul intrării în istorie pe poarta din faţă, nu trebuie 
să fie un scop în sine. Este dureros ca, îmbătat de gloria 
viciului opţional, să credem în virtuţi care ne depărtează 

de esenţa existenţei creştineşti. Este îndeobşte cunoscut 
că o societate, cu cât este mai tehnicizată, cu atât se 
depărtează de morală. Iar acolo unde morala îşi pierde 
dreptul de a exista ca factor primordial, societatea riscă 
să-şi piardă justificarea istorică valoroasă în evoluţia şi, 
mai ales, devenirea omenirii. Cine afirmă că „o naţiune 
nu este mare dacă nu încearcă să se substituie 
umanităţii”, ne îndeamnă la mutilarea conştientă a 
valorii originale, ce dă contur existenţei noastre. Căci ce-
am mai fi noi, bipedele, care purtăm fătul înlăuntrul 
nostru şi avem sânge cald şi roşu în lumea animală, fără 
umanism?  

Îndemnul de abandonare a umanismului în favoarea 
grandomaniei, fie şi naţionale, ne distruge personalitatea 
umană şi ne dezumanizează până la animalism. Iar de 
bietele animale abia de ne-am despărţit, şi aş vrea să 
cred că pentru totdeauna!  

Doar aşa mai putem păstra mesianismul de care se 
face atâta caz în filosofia defetistă, decadentă. Nimeni 
nu-şi poate sacrifica pe altarul gloriei şi al devenirii 
personale umanismul, fără riscul de a se transforma în 
animal. Omul, ca animal tehnologic, va fi prizonierul 
dorinţelor sale tehnice, eliminând rând pe rând calităţile 
ce l-au ajutat prin milenii să devină om. „Ataşarea de 
casnic” dispare odată cu fuga după glorie. Spiritul 
politic, devenit profit în favoarea unei pretinse teorii 
mesianice de glorificare a unei naţiuni, nu poate făuri o 
Elveţie. „Războiul e o respiraţie periodică a fiinţei 
umane”, dar ce fel de respiraţie? Şi boul respiră când 
cară roadele câmpului şi taurul respiră când se repede în 
capa matadorului, pregătit să-l doboare.  

Iar când dumneata, Emile, te transformi în matador, 
să-i fluturi capa în faţa ochilor, uiţi că matadorul însuşi 
va muri într-o uitare vrednică de dispreţ istoric. Iar 
istoria nu poate fi „o tragedie gratuită”, decât atunci 
când este privită prin faptele de arme care i-au distrus 
valorile materiale şi spirituale. Napoleon a cărat în Paris 
comorile arhitectonice găsite pe teritoriile cucerite, Hitler 
la fel, dar n-au reuşit să rămână în memoria popoarelor 
prin elemente de civilizaţie spirituală şi materială demne 
de un Pericle. Şi Nero a rămas în istorie, dar şi 
Michelangelo. Între Antonescu şi Eminescu, eu cred că 
este o dovadă de civilizaţie să-l preferi pe Eminescu. 
Între Emil Cioran şi Rousseau, îl prefer pe ultimul, deşi 
nu-mi aduce nici glorie şi nici folos, dar nici nu mă 
îndeamnă să raţionez animalic de dragul intrării în 
istorie, ca un om tarat, ca un barbar, după cum chiar tu 
însuţi o spui, Emile: „Căci ce este barbaria, dacă nu 
imperialism ce nu serveşte nicio idee?”. Oscilaţia ta între 
adevăr şi impostură mă face să nu-ţi mai recunosc nici 
măcar meritul de a fi un tragedian al existenţelor calpe. 

(continuare în ediţia viitoare)
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Boris MARIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiureli de prinţ 
 
 
 

u se poate vorbi. 
Lucrurile stau diferit. Cu 
capul în jos. Ne 

răspândim gândurile, ca pe viruşi. 
Nu a existat niciodată un singur 
gând. Totul pare mai complex B. 
Chestie de măsură. Tatata, până la 
DADA. Incontestabil este că s-a 
ucis. Orice se explică, numai iubirea 
mea pentru tine, nu. Sunt oameni 
care vor răspunsuri exacte. Ei bine, 
nu se poate. De aceea este un 
Dumnezeu. Mai este şi premoniţia şi 
muniţia, municipalitatea, muncile 
lui Hercule, neplătite. O picătură în 
ocean, o fi cianură? Scriitorul ştie, 
nu spune. În plin deşert, în drumul 
spre Canaan, oamenii păreau uniţi. 
Căutări, destine, destinde , dragă, 
arcul, doare. Tangenţe, tangaje, 
Tanathos. Azorel moare, dar nu se 
predă. Nu manipula frazele, peştele 
oricum vine la musca artificială. 
 

Permiteţi-mi să corectez câteva 
neadevăruri.  

Doar o clipă. De fapt, nu ştiu ce 
să răspund. Să spună clownul, el 
este Cel Mare. Ţineam cartea lipită 
de piept, degetele în buzunar. Mă 
fur singur. Adam devine un 
personaj după ce plonjează pe 
Pământ. Natura este desăvârşită, tu 
eşti strâmb. Fii binecuvântat din 
înalturi şi de pe pământ. Amin.  

 
Supravegheaţi scena cu ochi 

bănuitori, mai ştii? Să revenim, să 
ne revenim, reverenţă, maestre 
Gaga. Rătăciţii nu au nevoie de 
călăuză, rătăcirea este un dar. Cine 
nu ştie, să încerce. Acestea sunt 
cuvintele unui bărbat. Binele este de 
partea ininteligibilului. Înţelepciu-
nea, cuminţenia, dreptatea, sfinţenia 
se aseamănă, de aceea fugim de ele. 
Integrismul etic este numai o iluzie 
pioasă. Vă sărut, doamnă, frumos şi 
pe faţă şi pe dos, mă scuzaţi că sunt 
vulgar, dar mă trag din vechi 
barbari ce străbăteau stepele călare 
pe iepele albe precum laptele. Din 
copaci cad coaptele capete de regi şi 

prinţi, ispitit sunt de dorinţi ca 
Sfântul Antonie din cea Macedonie. 
Simetrie – mister, act sexual. 
Sensurile trec, întrebările petrec la 
banchet, perechi, perechi. 

Nu există erori pure. Pygmalion 
a creat o femeie, a uitat să o îmbrace, 
să-i dea educaţie. În toată lumea 
există statui, statui de femei goale. 
Cei cu obsesia asta? La ce foloseşte, 
întreabă cerşetorul. Intensitatea 
pasională a contemplării. În 
Univers, omul constituie rezerva de 
libertate. 

 
Dar această libertate îl poate şi 

distruge. Spre deosebire de orice 
altă fiinţă, de orice alt obiect, omul 
are de ales. Nimeni nu alege în locul 
său. Riscul este al nostru. 
Dumnezeu priveşte, el nu este nici 
educatorul, nici temnicerul nostru. 
Faust a ales, nimeni nu la obligat. A 
ales dragostea, bogăţia, a pierdut 
totul. O noapte-ntreagă soarele mi-a 
râs în vis. Asta nu este o alegere. 
Mai înţelegi ceva? 

 
 

N 
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Diavolul 
 

riminalul a fost depus într-o 
cuşcă de sticlă, ca să poată 
vedea şi să fie văzut chiar 

mâncând ori făcându-şi nevoile.  
Era acuzat de uciderea a 1200 de 

bărbaţi, femei şi copii. Folosise toate 
mĳloacele cuţit, topor, frânghie, 
otravă, glonţ, ş.a. Nu avea nicio 
remuşcare, spunea că primise ordin 
de la Diavol. 

„Dar dumneata nu poţi gândi 
fără a primi ordine ”, a fost 
întrebarea cheie a acuzării. 

”Nu”, a spus scurt inculpatul. 
„Deci noi ar trebui să-l judecăm pe 
Diavol”, „Pe el, pe el”, a strigat 
bucuros criminalul. „Cum dovedeşti 
că ai discutat cu Diavolul?”. „ E aici, 
în sală, voi sunteţi Diavolul”, fu 
răspunsul. Rumoare în sală. 
”Linişte, altfel vă evacuez!”, a 
intervenit judecătorul, răsfoind 
jurnalul acestui individ ciudat. Pe 
fiecare pagină era descrisă în 

amănunt câte o crimă. Literele 
aveau înflorituri gotice. Omul purta 
ochelari cu ramă neagră, avea ochi 
mici şi pătrunzători, păr negru, 
părea cam de 60 de ani, dar putea fi 
mai tânăr.  

Deodată se auzi un strigăt 
isteric – „ Îl vreau de bărbat pe acest 
om”, declara cu voce spartă o 
femeie cam zburlită şi violent 
vopsită. „ După lege trebuie să-l 
eliberaţi”. S-au auzit comentarii – „ 
Nu ţi-e teamă? Dar care lege spune 
să fie eliberat? ”. „Legea 
strămoşească”, bubui femeia cu 
voce de marinar.  

Pe uşă se strecură un pitic cu 
pălărie neagră, şi pantofi enormi 
pentru statura sa. „ Eu sunt 
Diavolul, mă scuzaţi”, şopti 
prichindelul. „Vino mai aproape”, 
ceru judecătorul.„ Ai 
acte?”.”„Am”.„ Ce vârstă ai, cu ce te 
ocupi?”.„ 

8000 de ani, mă ocup cu orice, 
doriţi un bilet în iad?”, întrebă 
mieros saltimbancul. Cineva îl 
recunoscuse – era clovnul de la 
circul care tocmai poposise în oraş. 
Criminalul se holba la el şi nu 
pricepea mare lucru. Apoi interveni 
– ” E un hoţ, minte, mi-a furat ieri 
ceasul de buzunar”. „ Nu ţi-e 
ruşine, păcătosule, nu am vorbit noi 
zilnic la telefon? 

Nu ţi-am spus eu mereu ce să 
faci?”, se supără piticul. Sala era 
înmărmurită. Se auzea doar o 
picătură ce cădea de pe o ramură pe 
pervazul ferestrei. Judecătorul făcu 
infarct. Femeia îl luă pe condamnat 
sub ochii jandarmilor şi-l duse 
acasă, unde făcu o nuntă ca în 
poveşti. De atunci,în oraş nu se mai 
auzi de nicio crimă. Asta este 
puterea dragostei. 

 
 

Singur 
 

 rămas singur, fără prieteni 
şi fraţi, fără iubită şi glorie, 
îmi  povestea într-o marţi  

profesorul, brusc se auziră în uşă 
două lovituri de copită jucăuşă, 
după zgomot se cunoştea că n-avea 
stil, nici inimă  îndeajuns, uşa scârţâi 
retractil, intră o arătare, nici cal şi 
nici faun, cu copite pe pleoape, se 
aşeză pe scaun şi spuse, destul aţi 
vorbit, e ruşine, să trecem la fapte şi 
plânse cu lacrimi diamantine. 

Dacă păsări negre trec deasupra 
noastră, le lăsăm să treacă, viaţa 
noastră meargă, unde le e cuibul,  
nimeni nu se-ntreabă, sufletul  ascunde 
cuibul, teamă neagră. Să trăieşti o mie 
de vieţi, o mie păsări fericite urcă-n 
Poesie. 

Plictis, ieşire din anonimatul 
propriei fericiri, dans pe catargul 
unei corăbii, sub privirile uimite ale 
echipajului, izvor de iliade şi odisei 
intime, ciudăţenii ale firii umane, 
deplasare spre roşu a stelei numite 
suflet ( obs. Să nu uit – încrederea 
într-un om o câştigi într-o viaţă şi o 
poţi pierde într-o clipă), gimnastică 
pentru cei puternici, mormânt 
pentru cei rătăciţi, tu, Doamnă 
Plictis, te iubeşti cu cine se-ntâmplă 
şi nu zămisleşti decât vorbe mistuite 
de monstrul Hamlet, zeul tuturor 
timpurilor 

Il văd cum urcă scările, încet, 
greoi, vioiciunea, voinţa , statura de 
fost militar s-au pierdut. Il roade o 
boală grea. Un mort pe două 
picioare Aşa vom şi noi, cei vii. Stie 

că e grav bolnav? Cred că da, dar 
speră să nu se observe, nu-i place 
compasiunea.  Va duce cu el secrete 
de valoare istorico-documentară, 
este o arhiva în flăcări, dar nu vrea 
s-o salveze. Există o tweamă de 
adevăr dincolo de teama morţii. Ne 
ducem păcatele dincolo să facem cu 
ele ce?  Nimeni de pe acolo nu se 
interesează  ce am făcut  aici. Iar de 
ne vom „reîncarna” într-o ridiche, 
ce folos? Ridichea nu vorbeşte. 
Când muşc dintr-o  ridiche o întreb, 
tu cine ai fost?  Ridichea tace, 
plânge cu lacrimi iuţi, de ridiche. 

Florin Mugur, cel sfânt, aşa văd 
eu sfinţii – „ Să fii doar cineva dintr-
o familie şi să iubeşti , de pildă 
rândunicile ... V-aţi gândit cum 
arată o rândunică? Ea este o linie  de 

C 

A 
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argint aruncată pe cenuşă. Ea este 
încercarea  de a privi a unei femei 
oarbe/ Să ştiţi că eu am inventat 
rândunicile/eu cel căzut în dizgraţia 
zeilor/ singur, ca la marginea unei 
morţi”. A se vedea cum controla 
mugur cuvintele. Femeie oarbă, nu 
simplu orb, unei morţi, nu a morţii.  
Discreţia maestrului. Iar eu, prin 

anii 7o eram fermecat de  poezia lui, 
scriam ca el, aşa credeam – „Mă 
interesează orice, spune  profesorul, 
şi muzica şi durerile omului şi 
migraţiunea popoarelor, ele nu se 
vor  încheia spiritual niciodată, 
începu să cânte el,  cu voce de 
bariton,  ridicând-o  treptat până la 
înălţimea becului care se sparse cu 

zgomot. Am închis ochii, iluzia 
absolută se consumase, voiam să 
spunem şi noi ceva, nu ştiam cum, 
răzbunarea profesorului era 
completă, străbătea coridorul  
cântând, iar noi acopeream pereţii şi 
tavanul cu  privirile noastre 
disperate de atâta tăcere. 

 
 

Ai toată viaţa 
înainte 
 

Ai toată viaţa înainte 
şi cea de-apoi, fără cuvinte,  
centaurul le ştie, toate,  
e filosof şi are carte,  
piticul roşu umblă-n lume,  
iubirea n-are nici un nume,  
dar roşul este ucigaş,  
omul o ştie, e părtaş.  
Apoi urmează o poveste,  
Pacientul tace, nu mai este,  
Cutia neagră din avion, 
a fost ascunsă de-un poltron. 
La Sfântu-Aşteaptă eu mă-nchin,  
Ah, ochi albaştri, păr divin,  
La Tiffany se bea cafea,  
Mă cheamă iar iubita mea,  
Astfel scria un biet nebun 
Iubind pe un afet de tun. 
************************************* 
Din zborul păsării ghiceşti lărgimea  

spaţiului,  
Citeşte, dacă poţi, şi opera Horaţiului. 
Te mulţumeşti să zbori? Atunci să zbori! 
E simplu, te apleci mai sus de nori.  
Strigi:  trecătorilor! Eu sunt aici! 
Se uită, râde de prin curte-un pici,  
Sunt efemer, încerci să te explici,  
Dar te aude poate V. Ilici 
Sau Genghis Han, Nabucodonosor,  
Dar tu nu poţi fi corul robilor,  

Nu mă lăudaţi, sunt îngropat de mult, 
Deşi trăiesc, vă plâng, v-ascult,  
În curtea şcolii am ascuns un mic obiect de  

cult,  
O poezie de prin clasa-a patra 
Pe când studiam citatele din Chandra,  
Am fost gonit cândva dintr-o cetate 
Unde mureau aproape toţi în libertate,  
Mă veţi găsi, sunt sigur, pe un prund,  
Un bob de aur pur, strălucitor, rotund. 
 
Păsări şi arbori, visuri şi nopţi,  
Degete smulse, strivite de roţi,  
Harnic călăul spânzură, taie,  
Are prieten doar o potaie. 
El este Marele Inchizitor,  
Nu are nume, numele mor,  
Noapte, tăcere, de undeva 
Spune trei vorbe o cucuvea. 
Mult mai departe, în zări, un păstor 
Îşi pregăteşte propriul viitor, 
Fluieră-ncet, adună-n secret,  
Domnul păzeşte pe noul Profet? 
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Ai să laşi în 
urmă 

 
Ai să laşi în urmă o operă de cinci volume,  
O pagină spumoasă,  
Un rând,  
O vorbă de duh,  
Un vânt acolo,  
nimic, 
dar Nimicul este mare,  
cine se poate pune cu Nimicul? 
Între Nimic şi Dumnezeu 
Este doar o diferenţă 
de nuanţă. 
 
Când voi ieşi din viaţă,  
Ca dintr-o casă veche,  
Fără ferestre, uşile 
Date deoparte,  
Mobila hămăind 
Precum câinii obosiţi, terorizaţi,  
Voi zări cerul limpede,  
Chipul iubitei aplecat 
Peste chipul meu,  
Voi respira uşor,  
Atât de uşor,  
Încât respiraţia Lunii 
Va semăna cu o salvă de tun. 
Vom pleca împreună,  
Fără haine, înveliţi de un nor argintiu. 
 
Vă rog să nu citiţi acest poem. 

 
 

 
 

Aici încep cu 
tine 
 

 
Aici încep cu tine,  
Apoi trec la mine,  
Un tren cosmic 
Circulă în vine,  
La capătul Pământului 
Tot noi suntem  
Dincolo de el, tot noi.  
Dar unde suntem noi?  
Omniprezenţi, omnipotenţi  
Ca Dumnezeu. 
Nu greşim niciodată,  
Nici răbdare nu avem,  
Am umplut lumea de copii din flori. 
Flori de nufăr, copiii sunt mereu umezi,  
Ca nişte flori.  
Mai ştii cum mă cheamă?  
Cyrano, citeşte invers,  
Pe tine te cheamă Alfa şi Omega 
şi ne iubim.  

 
 
 

Bondar 
 

 
Bâzâi ca un bondar de departe,  
Dar nu te pot ţine în braţe,  
Cuvântul aut a dispărut, 
Sunt în interiorul tău,  
Precum Iona, ascultă,  
O lume s-a năruit,  
Nu-mi pasă, eu mă simt bine,  
ca la mine acasă, îţi aud inima bătând 
nebuneşte,  
râzi, înţelegi ce se-ntâmplă? 
Parcă sunt Nautilius plutind în 
interiorul tău,  
Când mă vei naşte?  
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O mireasă şi 
doi câini 

Se dedică şi confratelui Lucian Gruia  
cel mai aprig critic literar 

 

O mireasă şi doi câini,  
Câinii dorm de săptămâni,  
Iar mireasa scrie-n lacrimi 
Mirelui din vechiul Sarmis.  
Ț i-n mână o ţigară,  
Mândră e pe dinafară,  
Ea priveşte în viitor,  
Mulţi o văd şi mulţi o vor.  
Muza mea, iubeşte-mă,  
În iubire, cleşte-mă. 
 
Harababură, zice cu dispreţ,  
Criticul în naltu-i jeţ, 
Cad capete tăiate la maşină,  
Iar trenul meu plecat-a din Chitila.  
O vrabie în palmă mi-a rămas,  
E propriul suflet, caută un pripas. 
 
O rază de soare în apă,  
Merg şi pe urma ei,  
Poate de moarte mă scapă,  
dau de-n castel cu polei,  
o castelană înaltă,  
blondă şi fără cusur 
văd cum mă primeşte,  
îndrăgostit sunt, vă jur,  
apă vie-n artere 
simt cum pătrunde şuvoi,  

astăzi voi scrie poeme, 
mâine voi un moroi,  
raza de soare se stinge,  
vine şi noaptea cu draci,  
eu voi fi prinţul din Togo,  
am să vă-nvit la colaci. 
Toţi o să fiţi, numai unul 
O să lipsească, eu ştiu,  
Că despre mine e vorba,  
Sigur eu n-am să fiu.  
 
Cu anii te-mbunezi, te înrăieşti,  
Iar pierderile sunt mai mici,  
Pierzi un amic din Timişoara, Bucureşti,  
Câştigi un loc în stele, licurici. 
Ai scris, n-ai scris, oricum vei fi uitat,  
Te pomeneşte-un dicţionar cu multe file,  
Rămâne-un vers ori poate un citat,  
n-are răbdare timpul şi nici milă. 
Răsare-un geniu tânăr, fericit,  
Apoi vin generaţiile geniale,  
Tu stai şi scrii ca într-un schit,  
Chipul Iubitei te aşteaptă blând în Vale.  
 
Mulatră e soarta, iar poarta şi vatra 
Sunt negre şi grele, ce chestie, trestie,  
Ochii pe ochi, urechi pe urechi, 
Puricii strigă ura, vidivechi. 
Lumea, baloane albastre, săpun, 
Gluma, baroane, mă doare postum. 
Merg înapoi, înainte-napoi,  
n-avem nevoie de griji şi nevoi.  
Abel şi Cain sunt fraţi, noi doar veri,  
Dragostea fu îngropată mai ieri.  

 
 

Bunicul 
 

ictorie trudnică asupra bolii, 
pielea atârnă zbârcită şi 
deshidratată, în eprubetă 

plutesc microbii ucişi, tunarii, băieţi 
rumeni la faţă şi veseli, încarcă ţeava 
cu o ghiulea grea cât toate zilele 

vieţii noatre şi ochesc o muscă mare, 
hidoasă, urcată pe tavanul alb al 
unui spital, într-un colţ de lume 
plânge o lumânare uitată şu suflul 
exploziei o stinge, din case ies 
oameni speriaţi şi se bucură că sunt 

doar artificii pe cer.... Am scris acest 
poem în urmă cu mulţi ani, după ce 
am vizionat "Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă", doi 
actori mari, Richard Harris, ea, nu 
ştiu exact, Rita Tushingham sau altă 

V 
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actriţă, film extraordinar. Iar de 
spital am avut şi eu parte de vreo 
zece ori.... Am visat un om cu o 
pasăre pe umăr, pasărea era sufletul 
meu, uneori pasărea e Dumnezeu, 
se făcea că eram în cameră, uşa o 
deschidea Moartea - mătuşa, 
pasărea pe umăr tremura, omul din 
vis .... pe mine mă visa... Urmează 
căile înţelepciunii, alte căi nu există 
pe lume, iubeşte pe Domnul, nu te 
teme de El, Domnul este cu tine, 
fidel, tu te mai clatini, mai ocoleşti 
căile drepte, dar te căieşti, însăşi 
căinţa e poarta spre iad, drumul 

căinţei trece prin vad, râuri de sânge 
ştim cum au curs, nici o căinţă n-a 
fost de-ajuns, tu care nu cunoşti 
adevărul, lasă-L pe Domnul să-ţi fie 
sufleurul... Intr-o zi am vorbit cu 
Stalin, el mă asculta şi zâmbea. Aşa 
îi spuneam eu bunicului, care mă 
ţinea pe genunchi. Bunicul zâmbea. 
Încă nu ştia bine cine era tovarăşul 
Stalin. I s-a luat bunicului tot ce a 
agonisit ca negustor, cred eu, cinstit. 
Absolut tot. Cred că a şi murit de 
necaz, din această cauză, a făcut 
hemoragie cerebrală. Nu a suferit 
nici o persecuţie, nu a fost arestat, 

nu a protestat, i s-a luat tot. Numai 
mobila din casă nu i s-a luat că nu 
avea nici o valoare. Iar casa era 
închiriată. Era un negustor prăpădit. 
Coincidenţa a făcut ca bunicul şi 
Stalin să moară cam în aceeaşi 
perioadă, în iarna lui 1953, de 
aceeaşi hemoragie cerebrală. Doar 
că despre Stalin au circulat zvonuri 
că l-au omorât . Eu nu l-aş fi omorât, 
l-aş fi dat doar afară din vila sa din 
afara Moscovei şi din Kremlin. Atât. 
Să-şi caute o locuinţă cu pensie de ... 
De care?. 

 
 
 

Absurde 
 

Câmp cu maci jur-împrejur, 
Vântul bate în amurg, 
Eu am părul tot mai sur, 
Pe sub stele ape curg. 
Tu eşti goală, eu alerg, 
Eşti nebună, eu sunt bleg, 
Vreau să spun ceva, încerc, 
Suntem singuri, nu aleg. 
Ne iubim că e prea larg 
Spaţiul, prea e androfag, 
Pe ocean aş fi catarg, 
Eşti fragilă, eu sunt fag. 
Astfel viaţa ne-a trecut, 
În contract termenu-i scurt, 
Cimitirul nu e mut, 
Deşi mort, eu nu sunt surd. 
……………………………………… 
Sunt paznic la castelul 
Măriei Tale, Doamnă, 
Împart bilete celor 
Care doresc să doarmă 
În braţele divine ale Măriei Tale, 
Nu Ţi-am vorbit vreodată 
şi nu Ţi-am stat în cale. 
Sunt duhul Tău ce toarce 
În Tine visuri roşii, 
Să se desfete-n patul 

Tău moale, ticăloşii. 
N-am fost gelos, nici rece, 
Doar paznic eu Ţi-am fost, 
Cum să ridic privirea 
La Tine, eu, un prost? 
Ţi-am fost iubit odată, 
În secolul trecut, 
Acum fumez o pipă 
şi mint că nu Te-am vrut. 
 
 

 

Adolescentul 

 
 

Ziua-i masivă, albă şi rece12 
Ca un colegiu pentru colege, 
Numai iubita, doar ea se zăreşte 
Într-o oglindă ca ochiul de peşte 
Trece cu trenul omul cu trenciul 
Luat pe-o hârtie de treisprezece, 
Numai iubita în nouri se scaldă, 
Ziua-i masivă, rece şi albă,  
Numai iubita, subţire şi naltă 
Este. Iar eu sunt în lumea cealaltă. 
 
Adio sau la revedere? 

                                                 
12 P.S. Traducere liberă după Esenin, poem scris înaintea "sinuciderii" 
(uciderii) poetului, în 1925 
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Adio, prietene, adio,  
Vei rămâne în inima mea 
Despărţirile uneori prevăzute 
Promit revederi. Undeva? 
Adio fără cuvinte, 
Nu ai de ce te-ntrista 
Nici moartea nu-i o noutate 
Nici viaţa nu-i altceva. 

 
 

Adormiră 
stelele 

 
 
Adormiră stelele de aur, 
Tremură sub ele râul lent, 
Adormi lumina, muge-un taur 
Undeva-n Extremul Orient . 
Tremură mestecenii sub lună,  
Precum inima iubitelor în somn,  
Roua se coboară, lung răsună 
Printre norii rari un avion. 
Au şoptit urzicile sub garduri,  
Sapele se odihnesc în curţi,  
În comună nimeni n-are carduri,  
Umblă îngerii prin lume, goi, desculţi. 
 
Afară este urât 
 

 

Antagonice 
 
 
Cioplesc cuvintele în ape curgătoare,  
Se pierd tăceri asurzitoare,  
Ideile ca iezii mor de sărbători,  
O lacrimă să-mi dărui, Mirador. 
Virgine trec, în urmă cavaleri,  
În pulbere se nasc puberi,  
Sunt legendarii noştri străbunici,  
Ce-mi pasă mie de călăi pitici?  
Au o mustaţă sus şi una jos,  
Au creier jos şi-n craniu sos,  
Sunt holograme, umbre de copaci,  
Din cauza lor n-ai timp să taci.  
Desfac petala florii fără vini,  
Ce-mi pasă dacă-n Rai e şi venin?  
Un ocean fără rechini 
E mort şi pentru albastrul cristalin. 
Știau  şi anticii, nu-i bine fără rău,  
Fu…l    dracii fără Dumnezeu.  

 
Singurătate, tu eşti obiectul studiului meu,  
Cu tine L-am găsit pe Dumnezeu,  
Într-o noapte am visat că am ucis un om,  
Dimineaţa, în curte, murise un pom,  
Dar m-am dus la poliţie să întreb ce şi cum,  
În noaptea aceea murise-un nebun,  
mi-au spus, tu eşti  acela, viu sau mort,  
nu mai ştiam, kein einziges Wort.  

 
 

Căpitanul 
 

e două ori pe săptămână 
primeam un plic roz-
bombon, de la o persoană 
pe care nu o cunoşteam 

după nume. Nu-i răspundeam că nu 
aveam ce. Ce-mi scria personajul? 
Că e singur, dar nu este nefericit. 
Avea ceva din personajele lui 

Dostoievski. Simţea tăcerea morţii 
crescând în jurul său, că se simte ca 
o cruce pe propriulmormânt. Că o 
pedeapsă divină apăsa pe trecutul 
său. Că îl admiră pe Hegel pentru 
ura sa faţă de orice este edificator, că 
fiecare om are cevade spus, 
semnificativ, dar nuare cui. Că ar 

vrea să salveze pe cineva, dar nu are 
pe cine. Singurul lui prieten era un 
baston cu care se plimba pe malul 
mării. Avusese un câine , dar murise 
de bătrâneţe. Că nu are ce să lase 
nimic în urma sa.Descoperea zilnic 
un adevăr, aceste descoperiri îi 
distrugeau armonia din suflet, 

D 
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autoritatea sa de care se bucurase 
cândva, se evaporase. Considera că 
personalitatea este mai importantă 
decât orice autoritate. Poţi fi un 
profet, un apostol, dar nimeni nu 
are nevoie de aşa ceva. Din ceea ce 
citea, şi citea enorm, înţelegea că 
prea puţini autori au trăit cele scrie 
de ei. Asculta spusele unor 
necunoscuţi întâlniţi întâmplător. 
Povestiride viaţă. Când începea şi el 
să vorbească, omul se ridica, îşi 
cerea scuze şi pleca. Fiecare îşi trăia 
propria poveste , dar nu scria nimic. 
Le-ar fi rescris el, dar nu voia să fure 
gândurile altora. Uneori murmura 
versuri din Ovidiu, cel exilat la 
Tomis. Dar nu-l alinau. Înţelegea că 
individualitatea nu este acceptată 
prea uşor. Majoritatea oamenilor se 
simt bine în mijlocul unui grup, 
unei mase. Nimeni nuînţelegea că 
minunile adevărate se petrec în 
singurătate. Ca să admiri zborul 
libelulei, deschiderea florilor 
primăvara, trebuie să fii singur. 

Grecii antici ştiau acest lucru. Ca şi 
înţelepţii japonezi. Scriitorii nu 
încep un drum, ei îl închid. Ei fac 
drumul invers.O sută de cărţi nu 
valorează câr mărturisirea unui 
înţelept spusă în câteva fraze. Nu se 
îndoia de existenţa Divinului, dar 
nu apucase să vorbească niciodată 
în faţa Lui. Dumnezeu tace, trebuie 
doar să înţelegi tăcerea Lui. Citise 
Biblia de zeci de ori, spiritul ei 
pătrundea numai parţial în el. Unele 
capitole îi erau străine. Oricum , a 
înţeles că în Biblie păcatul este altul 
decât celdefinit în legi, în cutume. 
Orice sistem este un castel care se 
poate nărui oricând. Iubise cândva o 
femeie, un înger şi ea s-a dus la 
îngerii ei. Nu i-a mai dat un semn. 
Privea cu bucurie orice femeie 
frumoasă ori atrăgătoare pus şi 
simplu, dar niciuna nu amintea de 
acea femeie. Îi invidia pe nebuni, ei 
trăiesc în lumea lor. Dar el nu putea 
fi nebun. Marea îl învăţase că 
nebunia nu este un colac de salvare. 

Era, aşa am înţeles, un om al mării. 
Disproporţia dintre fragilitatea 
trupului şisoliditatea, rezistenţa 
spiritului este una din cauzele 
nefericirii. Adiminua această 
disproporţie era şi sensul vieţii sale. 
La un moment dat nu am mai 
primit nimic de la corespondentul 
meu. Am aştept câteva luni, apoi m-
am dus la adresa de pe plic.Nu 
stătea departe de mine. Am aflat de 
la vecini că în casa aceea mică, acum 
nelocuită, stătuse un bătrân ciudat, 
fost căpitan de vas, care murise de 
mult, chiar de mai mulţi ani, nimeni 
nu cumpăra casa, erau prea multe 
de reparat, iar noaptea se auzea un 
sunet ciudat, de parcă un baston 
umbla singur prin casă, lovind 
podelele. Mi-au venit lacrimi în ochi 
de necaz că nu-l căutasem, că nu-i 
răspunsesem niciodată.De ce m-a 
ales pe mine drept confesor?Cine ar 
putea să răspundă? 

 
 
 
 
 

Ciclul  
Iubirea vine 

 
1. 
Iubirea vine de la Dumnezeu şi de la 
Diavol,  
Asta mi-au spus doctorii  Nein şi Jawohl,  
Îţi aminteşti de mine, Diana,  
Poţi să mă ierţi c-am părăsit Savanah? 
Gautami  şi Prabati,  Kama –sutra 
Ei o ştiau când nu era nici Chandragupta,  
Prea sunt fierbinţi aceste nopţi  prea 
bengaleze,  
Trec mereu duhuri  mohorâte, treze.  
Amrita , ţi-aminteşti iubitul 
Ce-ţi atingea doar locul, prea-sfinţitul?   

 

2. 
Diabolice 
 
Priceputul la percepţie 
Se prezintă cu-o infecţie,  
Nu îl place funcţionarul,  
Dar ficţiunea este harul. 
Celui care mai citeşte 
Versurile lui nea Peşte. 
Ț i-am fost dragă, zise Ziţa, 
Mestecând în dinţi halviţa,  
Dar să-mi spui tu, te-ai temut 
De motanul Belzebuth? 
Lung pământul, lat e patul,  
Vine naşul, cere blatul,  
Dă-i o fată, măi, Săgeată, 
Nu eşti beat, dar ea e toată.  
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3.  
Mâine, mânia va fi vesperală,  
Cu disperare, centrifugală, 
Trec prin dumbrăvi privighetori,  
Ce priveghează pe muritori. 
Lin este glasul morţii caline, 
Nu te opri lângă pietre, străine, 
Pline de farmec sunt  clipele-clipuri, 
Are viaţa o mie de chipuri. 
Ce vrei s-asculţi, trecătorule laş?  
Fugi la o damă, la crâşmă-n oraş… 
….Gaudeamus cântă-ne,  
Pe noi, morţii, leagă-ne,  
Rupe flori, plăteşte-amenda,  
Dar nu plânge, sacramenta,  
Muchos, voi, urmaţi-mă,  
staţia e maximă. 

 

4.  
Apoi veni aporia şi spuse,  
Lasă-ne, Doamne, opiniile opuse,  
Locomotiva prinde viteză 
şi va lovi în mers o cinteză,  
au şi apele ironiile lor,  
voi nu veţi şti, onoraţi verişori,  
nu vă rataţi  timpul, talentul, 
eu nu accept, glumind, argumentul,  
scriu şi trăiesc serios şi seros,  
doar cu perfuzii de sânge câinos, 
las liniştit în urmă istoria,  
Homer, Vergiliu, Pico şi Moria, 
Trec pe la poştă, iau un pachet,  
Cioclopedii ale unui băiet  
Ce mă  admiră de peste ocean,  
Lacom admir poştăriţa, n-o am. 
 

 

Fumuri 
Motto – Fără canabis, vă rog! 

 
ă scol la cinci, din morţi, 
mă dezmorţesc, deschid 
calculatorul ca pe-un 

templu, privesc tâmpeşte ultimele 
veşti, apoi scriu un poem, mănânc, 
contemplu, discut, mănânc, discut şi 
iar mă culc, ah, stopul cardiac de ce 
nu vine, să fac economie de un 
glonţ? Dacă oricummurimatât de 
bine? … Necunoscut îmi sunt eu 
mie, ajuns aproape de nimicnicie, 
simt nodurile dureroase de copac, 
urmarea unui vechi atac. Scriu pe o 
foaie biblică, subţire, ca Patriarhii 
cei bătrâni din fire, le sunt toiag şi 
sprijin, înger, poate, trăiesc şi mor în 
braţe cu Renate. Poemul e o spermă 
cu speranţe, auzi cum nervii ţârâie 
în tălpi? Pământul sângerează-n 
slăvi, minutul cât un secol se întinde 
când nu iubeşti şi frigul te cuprinde, 
ai grijă, norii-s gingaşi, ca sărutul, 
dar grei ca aurul, când îi absoarbe 
lutul . Iar capulmeu va zace-n iarbă, 
căci iarna-i lungă, iarna vrajbei, 
vrajbă.Ascultă, Eli, cred că eşti 

frumoasă .Mi-ar place să spun ceva 
adevărat, ca o casă. Îi aud vocea, 
totul se schimbă. Şacalul puse mâna 
pe telefon, ca o limbă. Te place Nae, 
se aude în receptor. Trebuie 
transcrise aceste cuvinte de dor. . De 
ce nu?În pauză mă trage deoparte 
şi-mi face vânt de la etajul şapte. 
Arăt mohorât. Oi fi pe moarte? 
Întreabă un trecător, alergând mai 
departe.Cred că a încercat să facă 
starea lui spastică.Ploaia se opreşte. 
A doua zi ciocănesc la uşa 
academicianului Pi.Se deschide, 
după o zi şi o oră şi ies o hârcă şi o 
minoră. Din expresia feţei nu poţi 
deduce nimic. Cum te cheamă? 
Soare dulce. Păsările ciri- ciripesc,în 
cameră intrăun bulldog omenesc. 
Carolică îl cheamă, se săpuneşte, în 
timp ce-mi spune de ţara lui 
Peşte.Părerile sunt împărţite, 
prietenia s-a stricat ca şi puftia. O 
javră din vecini mă anunţă că nu 
mai publică un manuscris fără puţă, 
trimis de mine, deoarece proprie-

tarul editurii a plecat înPC. Adică la 
Poarta Albă pentru documentare şi 
crime la centru.Intră microbul şi-n 
lumea scriitorilor, citesc dezolat 
dicţionarul simbolurilor, scriitorul 
este ca abanosul, negru şialb, cum 
pare bossul. Şi eu sunt negru şi roşu 
şi alb, precum e steagul tiranului 
Grab. Abanosul alungă frica, 
ruşinea, simbolizând intrarea-n 
piscină. Adică-n infern,ceva este 
rău,apare uneori un monstru, un 
fals dumnezeu, elpoartă haine albe, 
o funie şi mo seringă lungă cu 
unghie. Încerc să nu o iau razna, 
deviez. Sufletul nu are busolă, nici 
miez. Sub ochii uluiţi ai motanului, 
şoarecii joacă o piesă a Sheridanului. 
Cum vezi orbirea? Vezi şi nu vezi. A 
te privi în interior e cam Quez.Să-ţi 
pierzi vocea, abia atunci gândeşti o 
lumină aurie aruncată pe preş. 
Resentimentul şi regimentul au fost 
înfrânte de |nero dementul. 

M 
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Ghilotina 

 
 
Ghilotina plânge de dorul  
Cefei mele,  
Capul meu va cădea 
Noaptea morţii şi ziua jocului, 
Privirea vie, talpa insensibilă, 
Între două secole, spiritul meu,  
Între braţele mele, viitorul schelet strălucitor,  
Între buze, sfârcul tău,  
Lacrimi curate şi gânduri negre,  
Între urechi, o seamă de cuvinte,  
Ideile mele caută verticala,  
Uitând că dedesubt e neantul,  
Mă culc cu ideile altora,  
Amantele mele,  
Pot respira şi în vid,  
Dar nu invidiez pe nimeni.  
 
 
 
 
 

Stradivarius 
  

m un prieten care cântă la un 
Stradivarius, deci 
Stradivarius trăieşte, eu 

credeam că a murit de mult. Eu 
scriu de toate şi nimic, uneori nici 
nu ştiu ce vreau să scriu, aşa cum nu 
ştii  de ce respiri. Aş vrea să pot crea 
o frunză, am şi creat  una , dar a 
venit vântul şi a luat-o, cred că era 
Dumnezeu, s-a temut că  pot să-i iau 
locul. Dacă făceam un câine, cred că 
mi-l lăsa. Este într-adevăr 
extraordinar să creezi chiar şi un 
gândac auriu sau negru. Mai simplu 
este să-l striveşti, dar ce păcat. Cel 
înşelat era un om însemnat. Există 
plasticitate umană, mulţumesc 

oricărei nedreptăţi, mă stimulează. 
Oamenii se înrudesc  numai  
matematic. Dacă am dobândi 
suficiente cunoştinţe , nu am mai 
vorbi defel. Cu cât scriem mai mult , 
cu atât gândim mai puţin. Eu-l este 
o sumă de taine chiar şi pentru noi. 
La un moment dat, privind un 
copac, gândurile se transferă 
acestuia, omul nu mai gândeşte. 
Oricare pace este aparentă. 
Speranţa  este  un prietenul pervers, 
poate deveni chiar inamicul. Un 
oaspete poate fi chiar 
Învăţătorul.Adevărul e mai presus 
de artă, dar poate plictisi. Civilizaţie 
egal conştiinţă.Mă voi recunoaşte 

doar după moarte. Sunt mulţi care 
nu ştiu pentru ce trăiesc. Dar trăiesc. 
Adevăruri proprii nu există. 
Absurdul este doar un punct de 
plecare, în nici un caz finalul sau 
finalitatea. Toţi spun – viaţa merită 
a fi trăită, dar cum? Când spui asta? 
Nu merită să mori nici pentru 
adevăr, nici pentru minciună. 
Sentimentele sunt superioare 
rostirii. Nu înţeleg absurdul morţii, 
totul pare  extrem de logic şi 
oarecum comic. Viaţa nu este 
absurdă doar dacă se subordonează 
morţii. Mă mut de pe o zi pe alta, 
apoi unde? Stradivarius este veşnic. 

 

A 
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Horia HULBAN 

 

La vânătoare de mistreţi 
Fragment din romanul “Pǎcatele şi iubirile tinereţii“ 

 
ntr-o dimineaţă pedagoga, pe care o cunoscusem în 
prima zi la şcoală, a intrat în clasă să-mi spună că 
tovarăşul director mă convoacă urgent în biroul lui. 

Această întrerupere a unei ore de o altă persoană era cu 
totul neobişnuită şi m-am întrebat ce lucru grav s-a 
întâmplat în cele 20 de minute de când am intrat la clasă. 
Când am ajuns în birou am văzut un bărbat înalt cât un 
brad, îmbrăcat în uniformă verde, acoperită de o haină 
militărească, tot verde, un fel de palton militar. În plus 
avea stele mari pe epoleţi, dar nu-mi aduc aminte câte. 
Probabil că erau trei. 

- Acesta este tovarăşul Codrin Constantinescu, spuse 
tovarăşul director, fără să menţioneze cine e 
interlocutorul meu.  

- Tovarăşe Constantinescu, sunteţi arestat. Veniţi cu 
mine. 

Pentru o clipă am rămas înmărmurit. Arestat? De 
ce?  

Cred că dacă n-aţi încercat pe propria piele, toţi aţi 
auzit că în anumite momente de mare cumpănă sau 
când eşti în pericol de moarte, într-o secundă ţi se 
perindă în minte momentele cheie ale vieţii. E adevărat. 
Eu mai încercasem o dată această experienţă pe la 12 ani, 
când eram pe punctul de a mă îneca în râul Crasna, care 
curgea prin satul bunicilor mei. Acum mi-au trecut prin 
minte alte imagini decât atunci, de natură 
comportamentală sau politică, a vieţii mele „adulte”. N-
am găsit nici una care să justifice arestarea mea. 
- Cred că vă înşelaţi, am spus eu după un moment şi spre 
uimirea mea vocea îmi era sigură după această 
introspecţie. N-am făcut niciodată nimic care să justifice 
arestarea. 

- Ei, hai, nu vă speriaţi, spuse ofiţerul, care acum 
îmi părea şi mai mare ca înainte. Vă duc la vânătoare. 
- Tovarăşul Tălmaciu e şeful Ocolului Silvic Bihor şi e şef 
peste vânătoare. 

Ce ciudat! Ocolul Silvic Bihor era cam a patra - 
cincia casă de lângă casa mea din Oradea şi nu-mi aduc 
aminte să-l fi văzut pe şef vreodată. Acum mă uitam cu 
atenţie la el. Mantaua sa avea ca petliţă frunze de stejar, 
nasturii metalici aveau pe ei tot frunze, lucruri pe care 
nu le observasem înainte. 

- Dar eu nu am fost niciodată la vânătoare şi nu am 
tras niciodată cu o armă de vânătoare. Ce pot eu să 
vânez? 

-Nimic. Nu vă duc la vânătoare ca să vânaţi. Vă duc 
la vânătoare în calitate de translator. Vine un vânător 
american şi nimeni nu se înţelege cu el. Nu am găsit în 
Oradea pe nimeni care să fie potrivit pentru a merge la 
vânătoare. Dumneavoastră nu veţi avea puşcă. 

- Dar plecarea mea de la şcoală nu depinde de mine. 
Vorbiţi cu tovarăşul director. 

- Toate lucrurile sunt aranjate. Ai primit învoirea de 
care ai nevoie. Lucrurile au fost aranjate încă de la 
Oradea, inspectorul şcolar şef dând personal 
permisiunea şi spunându-ne unde vă găsim. 

- Cât stăm acolo şi când plecăm? 

- Nu ştiu cât va dura vânătoarea. Nimeni nu ştie cât 
de bună va fi. Noi ne-am dori să fie cât mai lungă. 
Acesta este primul american care vine în România la 
vânătoare după 23 august şi este putred de bogat. Vrem 
să fie mulţumit din toate punctele de vedere, să stea cât 
mai mult şi să vâneze cât mai mult. Atunci ne va face 
propagandă ca să vină şi alţii. De plecat, plecăm imediat. 
Maşina ne aşteaptă cu şoferul în curtea şcolii. Vă ducem 
până la locuinţa dumneavoastră doar ca să vă luaţi 
periuţa de dinţi, eventual o haină mai groasă. Probabil 
acestea nu vor fi suficiente acolo în frigul de dimineaţă, 
dar avem nişte pufoaice speciale pentru astfel de situaţii 
şi cred că vom găsi una care să vi se potrivească. Şi încă 
ceva, tovarăşe director. Evitaţi să discutaţi în şcoală 
despre ce v-am spus. Tovarăşul Constantinescu a 
câştigat o excursie la un concurs de limba engleză pe 
când era student şi a fost învoit de dumneavoastră să 
participe la ea. 

Mi-am luat periuţa şi pasta de dinţi şi am pornit-o 
spre Marghita, care era centrul raional. Ştiam drumul 
acela, căci îl mai făcusem, la inspectorat şi la şcoala 
generală. Pe drum am încercat şi eu să aflu cât mai multe 
despre vânătoare. Interlocutorul meu a fost, cel puţin la 
început, mai zgârcit la vorbă, dar probabil că i-am 
devenit simpatic şi după ce i-am spus că locuiesc chiar 
lângă Ocolul Silvic a început să-mi dea unele detalii 
importante. La început nici nu voia să-mi spună cum se 
numea locul acela unde mergeam, dar apoi mi-a spus că 
se numeşte Balc. Cred că toţi aţi auzit în ultimii ani de 

Î 
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Balc – Ţiriac. Terenul de vânătoare era înconjurat de un 
gard des şi foarte înalt de sârmă ghimpată, dublat de un 
gard viu, astfel încât nici cerbii, ţapii, căprioarele sau 
mistreţii să nu poată ieşi. Nici nu aveau de ce, întrucât 
pădurarii le aduceau în locuri fixe, în jghiaburi, mâncare 
 potrivită fiecărei specii de animale şi animalele au 
tendinţa să rămână, nu să fugă de locul unde sunt bine 
hrănite. Era practic o crescătorie de vânat în mijlocul 
naturii. Dealurile erau acoperite de copaci de o vârstă 
mijlocie pe vremea aia şi, la intervale regulate, din vârful 
dealului, până în vale, erau făcute defrişări, terenul 
rămânând mai neted şi mai curat decât pârtiile noastre 
de schi. Acolo, în vârful dealului, stăteau întinşi pe burtă 
vânătorii şi trăgeau în vânatul alungat de hăitaşi tocmai 
ca să fie nevoit să traverseze aceste porţiuni, cu iarbă 
mare şi frumoasă, adesea pătată de sânge. Pentru 
vânătoarea aceasta erau pregătiţi 50 de hăitaşi, ţărani din 
satele din jur, care nu erau plătiţi cu bani, dar li se 
îngăduia, în schimb, să adune crengile şi lemnele căzute 
din pădure, ca să aibă cu ce face focul iarna. Dacă 
americanul nu ar fi fost mulţumit de ce a vânat, 
 vânătoarea se putea extinde până la maximum 100 de 
hăitaşi, ceea ce se mai întâmplase de câteva ori, căci 
Balcul era locul favorit de vânătoare al tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, primul secretar al UTC. 
Cabana de vânătoare nu era chiar o cabană, în ciuda 
stilului ei exterior, ci o vilă cu două etaje iar tot ce era 
înăuntru era de lux. Demisolul era ocupat în întregime 
de bucătărie şi cămări. Fuseseră aduse special trei 
bucătărese din Marghita, din care una era mare 
specialistă în gătit vânat, cea care gătea şi pentru familia 
Ceauşescu. Sufrageria era foarte mare cu o masă uriaşă, 
la care puteau mânca mulţi oaspeţi. Tot mobilierul era 
sculptat în stejar şi alt lemn nobil. Aceasta era camera 
cea mai importantă a clădirii. Dormitoarele erau la etaje. 
Erau două camere similare, din care una era dormitorul 
lui Nicolae Ceauşescu, dar după câteva zile pădurarul 
care avea grijă de cabană mi-a deschis uşa pentru o clipă 
ca să arunc o privire înăuntru. Acolo nu avea voie să 
intre în perioada în care nu era şeful, nici chiar femeia de 
serviciu. Nu era din câte mi-am dat seama nici o 
deosebire între camera aceasta şi cea în care a fost cazat 
americanul. 

Vânătoarea fusese pregătită în cele mai mici detalii. 
Şeful Ocolului Silvic Regional urma să plece la Oradea 
după ce totul era gata pentru primirea oaspetelui, dar 
fusese adus un inginer tânăr, care scăpase de un an de la 
universitate, şeful peste vânătoare, dar m-am convins că 
habar n-avea cum se mănâncă aceasta. În schimb, venise 
şi tehnicianul de vânătoare de la regiune, un bărbat slab 
de vreo 45 de ani, care avea un ogar uriaş, a cărui burtă 
atârna mult sub el, lipită în cele două părţi ale sale de 
goală ce era. Acest tehnician ştia totul despre vânătoare 
şi avea o memorie excepţională. Putea spune pe de rost 
zeci de poezii ale marilor poeţi români, de la Eminescu, 
la Arghezi şi Blaga. Ca profesor de română îmi era jenă 

că eu nu ştiam nici pe departe numărul poeziilor pe care 
le recita şi le comenta făcând comparaţii între ele. 
Inginerul silvic care răspundea de organizarea vânătorii 
îl  întreba permanent ce face acum. E adevărat că şeful 
nu trebuie să ştie nimic dacă are consilieri competenţi. 
Despre câinele lui nu voi vorbi acum, ci atunci când vine 
momentul.  

 

Când am fost prezentat americanului, ne-am studiat 
o clipă reciproc. Era clar că nu are încredere în mine. De 
când au început să vină americani în România, ei îşi 
făceau un stagiu la Ambasadă, în care erau pregătiţi cum 
să se comporte în ţara noastră. Li se spunea că românii 
nu au voie să stea de vorbă cu ei, decât cei care sunt 
ofiţeri securişti. Aceştia aveau sarcina să-i spioneze şi să 
raporteze tot ce făceau şi orice lucru mai deosebit 
spuneau, despre ei, despre planurile lor, despre cum 
apreciau România. Deci, dacă am fost adus ca interpret, 
nu puteam fi decât un securist, instruit să vorbească şi 
limba engleză. Domnul McGregor era de fapt un scoţian 
care avea şi cetăţenie americană. Era inginer silvic de 
profesie şi lucrase în pădurile tropicale din Java, 
Sumatra şi în alte insule exotice, de unde se exploata 
lemnul din esenţe de lux, care erau prelucrate brut în 
joagăre locale şi expediat în străinătate, unde era 
transformat în mobilă, parchet şi alte obiecte cerute în 
construcţia vilelor şi palatelor. Din angajat, ajuns 
coordonator al exploatărilor, cu banii buni primiţi de la 
companie a devenit proprietar, cumpărând hectare de 
junglă, vândute pe nimic de statele respective. Fiind 
proprietar, a făcut propriile sale fabrici, exportând nu 
lemn nefinisat, ci direct mobilier din lemn exotic, 
angajând designeri care să-i furnizeze modelele. La 50 
de ani s-a pensionat, rămânând doar proprietar şi 
câştigând din afaceri munţi de bani. Lucrând în păduri a 
devenit un vânător pasionat, dar acum avea bani şi timp 
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şi, fiind necăsătorit, mergea tot timpul la vânătoare, în 
America de Nord şi de Sud, în Africa şi Europa, sau în 
Asia. Căuta doar vânat mare şi foarte mare: lei, tigri, 
rinoceri şi elefanţi, urşi din toate speciile şi alte animale 
similare. Pentru banii pe care îi oferea primea licenţă de 
 vânătoare pentru toate speciile protejate, indiferent de 
stat. Avea zeci de trofee de aur la expoziţiile 
internaţionale, chiar mondiale, de vânătoare. Auzise că 
România era un rai pentru vânătorii de vânat mare şi 
venise la Balc pentru că era renumit ca fiind o crescătorie 
de mistreţi, cerbi şi ţapi, de unde spera să obţină trofee 
care să-i aducă medalii de aur la viitoarea expoziţie 
mondială. A deschis o sticlă de whisky, o marcă pentru 
capetele încoronate, menită să-mi deschidă limba de 
securist. Am stat de vorbă vreo două ore, bând pe 
stomacul gol şi după aceea am mâncat peşte şi nu mai 
ştiu ce, căci el a spus că nu mănâncă vânat până când nu 
e recoltat de el. I-am spus că sunt profesor la ţară, că 
predau româna, engleza şi istoria antică, că la 
„contrarevoluţia din Ungaria” am fost arestat - dar nu i-
am spus că am rămas tot în cămin în timpul respectiv - şi 
vestea asta l-a făcut puţin mai prietenos. Cu burta cam 
goală după cantitatea de superwhisky ingerată, m-a 
lăsat să mă duc la culcare. Noroc că tehnicianul de 
vânătoare, care nu avusese acces, rămânând alături de 
inginer în altă cameră, m-a luat  de braţ şi m-a ajutat să 
urc la etajul I şi să mă trântesc în pat după ce mi-a scos 
pantofii. Apoi m-a acoperit cu o pătură, căci de căldură 
nu ducea cabana vilă lipsă.  

 

La 5.30 dimineaţa ne sculăm să ne pregătim de 
vânătoare. Tehnicianul mă anunţă că înainte de 
vânătoare nu mâncăm nimic. Eu simţeam că mă 
prăbuşeam de pe picioare. 

- N-o puteţi ruga pe bucătăreasă să-mi dea un colţ 
de pâine cu ceva? Eu leşin altfel.  

- Vă aduc eu ceva, dar să nu-i spuneţi americanului.   
A venit cu o farfurie cu un colţ de pâine făcut la vatră şi 

nişte cârnaţi de mistreţ bine uscaţi. Niciodată nu cred că 
am mâncat ceva care mi s-a părut mai bun. 
Apoi americanul ne-a chemat în camera sa să-l ajutăm 
să-şi aleagă armele pentru ziua respectivă. Aseară, 
printre paharele de whisky, văzusem nişte lăzi de lemn 
nobil, dar nu a vrut să-mi spună ce e. 

- Secret. Atât am aflat. 
Acum în prezenţa inginerului, tehnicianului de 

vânătoare şi a mea, a deschis fiecare lădiţă de lemn, una 
câte una. 

- Fiecare puşcă este făcută manual, la comandă, 
după ce producătorul a măsurat dimensiunile mele: 
lungimea palmei, a degetelor, lungimea braţelor, lăţimea 
umărului, şi înălţimea mea. Gloanţele diferă după tipul 
de vânat, tipul armei şi sunt făcute tot manual, nu sunt 
de serie. Luneta a fost tot manual adaptată la dioptriile 
mele şi au cele mai bune lentile posibile. Fiecare armă 
costă echivalentul unei mici averi pentru alţi oameni. 
Dar când tragi cu o armă de-asta nu poţi greşi. Am făcut 
un test cu fiecare armă, să vad dacă mi se potriveşte, 
înainte de a plăti. Ei, ce alegem pentru astăzi? Ce 
vânăm? 

- În zona de pădure unde bat hăitaşii avem cele 
mai bune şanse pentru mistreţi şi ţapi de calitate. De aici 
au fost recoltate multe trofee premiate cu aur. 
- Atunci luăm aceste două arme şi cutiile astea de 
cartuşe, deşi un singur cartuş e suficient pentru un 
vânat. 

Astăzi, după ce am văzut atâtea filme americane, i-
aş spune că era un trăgător de elită, un lunetist. 

- În camera de alături avem nişte pufoaice pentru 
orice fel de vreme rece sau ploaie, spuse tehnicianul. Vă 
alegeţi ce vreţi şi veniţi aici să vă schimbaţi. Toate sunt 
noi. 

Americanul şi-a ales din pufoaicele care erau făcute 
dintr-un material pe care nu-l mai văzusem, ce semăna 
cu mătasea. Apoi ne-am ales şi noi. M-am uitat în 
oglindă când eram îmbrăcat şi mi-a venit să râd. Arătam 
ca un muţunache, deşi salopetele erau deosebit de 
elegante.  

Am început să urcăm dealul, de unde americanul 
urma să tragă în mistreţii şi eventual ţapii care trebuiau 
să traverseze fâşia. Americanul urca uşor, deşi era mult 
mai în vârstă decât noi. Se vedea că era un om al pădurii, 
antrenat pe pistele de alergare din junglele exotice. În 
fine, când eu simţeam deja oboseala urcării dealului, 
tehnicianul ne arătă un loc care era cel mai bun de 
pândă. Era o mică vale cu o movilă de pământ în faţă, 
care îi ascundea pe vânătorii din spetele ei. Americanul a 
considerat-o şi el foarte potrivită pentru pândă. Deja se 
auzea zgomotul făcut de hăitaşi: strigăte şi loviturile 
bastoanelor în copacii şi tufele pădurii, menite să sperie 
vânatul şi să-l facă să traverseze fâşia morţii. A apărut 
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primul vier, dar americanul, cu ochiul lui format în zeci 
de vânători, nu a tras, aşteptând unul mai voinic, care 
să-i aducă trofeul de aur. A trecut şi al doilea şi al 
 treilea, dar al patrulea, care de la distanţă arăta ca 
prinţul turmei, s-a prăbuşit de la primul glonţ. Scroafele 
era uşor de distins, căci ele erau urmate de o mică turmă 
de purcei, care te uimeau ce viteză puteau prinde. 
Scroafele nu prezentau nici un interes. Americanul mai 
împuşcă un ţap care urma după mistreţi, cu o coroană 
de coarne care putea face invidios orice soţ dotat de soţie 
cu aşa ceva. 

Când toată această turmă a trecut, hăitaşii nu au ieşit 
pe lizieră, ci au rămas la marginea pădurii, dar au încetat 
strigătele şi agitarea tufelor. Imediat însă a venit o căruţă 
trasă de cai, în care a fost încărcat vânatul împuşcat. 
Americanul s-a dus să-şi vadă mistreţii şi cu o mână 
înmănuşată le ridica buzele ca să le vadă mai bine colţii. 
Ţapului nu i-a dat prea mare atenţie, căci trofeul lui era 
evident, dar a indicat ce parte a lui o vrea la cină. Cred 
că foamea ne rodea pe toţi, chiar şi pe mine care 
mâncasem un colţ de pâine cu un cârnaţ uscat de 
mistreţ. Dacă ceilalţi nu mâncaseră nimic acasă, înainte 
de a veni, îmi închipui ce foame îi chiuia. La cabană, 
ordinul americanului era strict: nu se mănâncă decât din 
vânatul recoltat, ceea ce cred că era un vechi obicei la el. 
Doctorul veterinar aştepta să ia probe să vadă dacă 
mistreţii nu aveau trichineloză. La cabană bucătăresele 
nu stătuseră degeaba. Pregătiseră tot ce era necesar 
pentru o masă mare şi consistentă, cu excepţia cărnii, 
adusă acum în grabă de căruţa trasă de cai. Pădurarii cu 
experienţă erau în aşteptare. Ei trebuiau să recolteze 
numai anumite bucăţi de carne, mistreţii rămânând 
aparent întregii pentru fotografii. Când am sosit noi pe 
jos, ce trebuia luat din ei era luat şi mistreţii şi ţapul erau 
întinşi pe jos ca la fotograf, aşteptând vânătorul. Nu ştiu 
de unde a apărut fotograful, căci nu-l văzusem până 
atunci. Americanul a insistat ca să facă fotografiile 
numai cu aparatul lui şi să nu le developeze, ci să-i dea 
lui filmul. Cred că nu voia ca fotografiile să ajungă şi la 
alţii. Americanul scoţian McGregor se lăsă fotografiat cu 
un picior pe trupul mistreţului sau a ţapului, semn că l-a 
supus, şi cu arma care l-a răpus ridicată în sus. Era 
pentru prima dată că asistam la un astfel de ritual. 

Îmi aduc însă aminte de un amănunt care m-a 
impresionat profund. Mistreţii şi ţapul au fost visceraţi 
şi aceste părţi care nu erau necesare vânătorilor au fost 
puse într-un lighean uriaş şi câinele tehnicianului de 
vânătoare, cel cu burta suptă de parcă era lipită, stătea în 
faţa ligheanului, întins pe jos, fără să mişte, până când 
stăpânul i-a spus „pit”. De fapt el ar fi trebuit să spună 
„eat”, dar nu a înţeles corect sunetele cuvântului de la 
cel care i l-a spus în engleză, aşa că a rămas „pit” şi aşa 
şi-a dresat câinele. Atunci când l-a auzit, câinele s-a 
ridicat s-a apropiat de lighean şi a început să mănânce. 
Nu s-a repezit asupra mâncării ca un câine hămesit, ci 

mânca liniştit, ca şi când ar fi fost o masă obişnuită. 
Treptat burta lui şi-a schimbat forma şi s-a umflat şi s-a 
umflat. Parcă devenise un alt câine, să fiu sincer, 
impresionant. 

Fuduliile vierilor erau partea cea mai valoroasă a 
mesei. Erau doi vieri mari, maturi, aşa că trofeele lor 
erau uriaşe, Conform tradiţiei vânătoreşti, ele se 
cuveneau vânătorului. Dar nimeni nu putea mânca o 
asemenea cantitate, aşa că după ce şi-a pus o porţie bună 
în farfurie, Mr. McGregor ne-a invitat şi pe mine, pe 
inginerul şi tehnicianul de vânătoare şi pe doctorul 
veterinar să ne servim din ele. Şeful Ocolului Silvic din 
Oradea plecase demult acasă, înainte de începerea 
vânătorii. Inginerul l-a informat telefonic de rezultatul 
zilei şi era foarte mulţumit de el. După terminarea 
fotografierii, viscerării şi luării cărnii pentru masa 
participanţilor, vânatul a fost decapitat, pentru a se 
putea recolta trofeele. Eu n-am văzut partea asta, care 
cred că ar fi fost cea mai greu de suportat. Capetele 
mistreţilor şi a ţapului urmau să fie fierte într-un cazan 
mare, până când colţii şi coarnele se desprindeau 
singure din craniu. Ele urmau să fie prinse cu ţinte de 
argint pe nişte suporturi de stejar, care fuseseră pregătite 
cu mult timp înainte de specialistul Ocolului Silvic. 
Vânătorul plătea statului român în funcţie de punctajul 
internaţional pe care îl putea obţine trofeul. Nu ţin minte 
toate criteriile de care se ţinea seama. Ţin minte doar că 
era vorba de lungimea colţilor, proporţiile dintre cei de 
sus şi cei mai jos, dacă erau ciobiţi sau nu, ce culoare 
aveau, din care unele criterii – de pildă culoarea colţilor - 
erau discutabile, dar aveau consecinţe asupra sumei 
plătite în final. Ai noştri vedeau doar părţile pozitive, iar 
americanul vedea defectele, care i-ar fi putut downgrada 
trofeul la expoziţiile internaţionale. Şi nu tot ce poţi 
prezenta cu succes la o expoziţie internaţională poţi 
prezenta la o expoziţie mondială. Era evident că nici 
unul din cele trei trofee nu era de succes la o expoziţie 
mondială. Aşa că, după ce a mâncat bine şi a băut tot 
bine din whiskiul lui special şi vinurile alese de la 
cabană, a început să-şi piardă entuziasmul iniţial şi să 
spună că vrea ca a doua zi să fie dus într-un loc mai bun 
pentru mistreţi, ţapi şi să nu uite vânătorii de cerbi, căci 
n-a văzut nici unul. 

Tehnicianul de vânătoare, de care m-am apropiat, 
mi-a spus că e un cărpănos şi tot căuta nod în papură, 
care căuta să plătească cât mai puţin. Mai erau nişte 
puncte care nu fuseseră socotite, întrucât puteau fi 
acordate de juriu sau nu, criteriul lor de acordare putând 
fi mai subiective, nu ca primele. 

- M-a lăsat să-i văd armele. Păi, c-o puşcă ca asta un 
punct ochit e un punct lovit. E ca şi cum ai fi un trăgător 
de elită, dar cu o armă mult mai perfecţionată. Mâine îl 
duc în locul cel mai bun. Dacă nici atunci nu-i mulţumit, 
n-am ce-i face. 
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Dimineaţa, tehnicianul de vânătoare i-a prezentat, 
montate pe suporturile lor de stejar, colţii mistreţilor 
vânaţi cu o zi înainte. Nu ştiu când a avut timp să 
doarmă ca să-i şi monteze. 

- Da, bine, spuse americanul. Dar eu vreau şi mai 
mult. Vreau ca astăzi să-mi găseşti mistreţul mistreţilor. 

- Să reuşeşti tu să-i vii de hac, murmură tehnicianul, 
iar eu am uitat să traduc. 

Am plecat spre punctul opus al Balcului, acolo unde 
hăitaşii băteau deja pădurea. N-am avut mult de 
aşteptat. Primele grupe de mistreţi au început să 
traverseze fâşia. Nu l-a interesat nici unul. În fine, a 
apărut „mistreţul mistreţilor” cum l-a numit americanul. 
Era urmat de alţi vieri, suita lui, dacă ar fi să aplicăm 
tradiţiile omeneşti şi societăţii mistreţilor. Americanul 
ochi, îşi ţinu răsuflarea şi trase. Uriaşul mistreţ căzu, dar 
rămase doar câteva clipe la pământ. Apoi se ridică şi 
continuă fuga, cu laba din faţă fără să atingă pământul şi 
a dispărut în pădure. Au mai trecut doi ţapi, la o 
oarecare distanţă de mistreţi şi americanul, care se 
înroşise de nervi a tras asupra lor şi i-a doborât. 

- Îl vreau! îi strigă el tehnicianului, uitând că acesta 
nu ştie englezeşte, dar cred că a înţeles toată lumea. Îl 
vreau! Iar eu am tradus. 

- Un mistreţ rănit e foarte greu de recuperat. Nu 
există un animal mai periculos ca el în ţara noastră. Nici 

urşii nu sunt atât de sălbatici, de rapizi şi de neprevăzut. 
Îi putem urmări mistreţului urmele de sânge, dar curând 
sângerarea se va opri. L-aţi rănit doar într-o labă din 
faţă, care îi lasă forţa necesară să atace sau să fugă, ceea 
ce nu e prea probabil. Dacă vă apropiaţi de el, viaţa 
dumneavoastră e în joc. 

- Taxa pentru că aţi tras asupra lui şi l-aţi rănit e cu 
5o % mai mică decât dacă l-aţi fi omorât, încercă să-l 
consoleze inginerul. 

- De ce să plătesc dacă nu l-am omorât? Eu plătesc 
trofeul! El se vindecă singur şi-l aveţi ca nou. Auzi! Să 
plătesc! Ăsta e un adevărat jaf! Nu plătesc nimic. Eu îl 
vreau trofeu! 

- Eu nu pot să risc viaţa dumneavoastră. E o 
nebunie să urmăreşti un vier puternic, rănit, şi în special 
pe acesta, pe care îl ştiu de mai mulţi ani. El nu are 
pereche în acest teren de vânătoare şi poate chiar în ţară. 
Dacă vă răneşte, dar nu cred, căci el omoară, s-a terminat 
cu mine. Eu răspund de viaţa şi sănătatea dumnea-
voastră. Pot mai bine să-mi trag un glonţ în cap. 

- Eu totuşi vreau să încerc. Pe răspunderea mea. 
Ştiu şi eu să urmăresc nişte urme de sânge. 

- Urmele de sânge se vor opri curând şi nu veţi 
mai avea nici un punct de orientare, Ne veţi putea ştii 
dacă e în faţa, în spatele sau lateral şi deveniţi o pradă 
uşoară. Nici nu aveţi timp să îndreptaţi puşca spre el. 

- Pe mine mă înveţi? Pe mine care am vânat în 
lumea întreagă, cele mai fioroase şi primejdioase fiare? 

Când urmele de sângerare au dispărut, pădurarul 
spuse: 

- Mai departe nu putem merge. De aici încolo 
intrăm pe tărâmul morţii. Vă rog să mă însoţiţi. Şi 
întoarcerea poate fi periculoasă, plină de surprize. Nu 
ştiţi cu cine vă puneţi. Eu îl cunosc de când era un vier 
tânăr şi lupta pentru supremaţie. Nimeni nu dădea 
dovadă de şiretenia sa. 

- N-am să vă dau nici un ban pentru mistreţul 
ăsta. Şi vă voi reclama superiorilor. 

Totuşi s-a întors cu noi, având dese răbufniri de 
furie în engleză şi în limbile exotice pe care le-a învăţat 
în ţările în care a lucrat. Desigur că nici n-am vrut, nici n-
am putut să le traduc. Dar le înţelegeau toţi şi fără 
traducător. Ajuns la cabană d-nul McGregor scoase o 
sticlă nouă din whisky-ul lui, îşi puse o dublă, sau poate 
o triplă şi când a venit bucătăreasa să întrebe dacă are 
unele preferinţe, a strigat la ea şi femeia a fugit înainte 
de a-i traduce eu. Am văzut că americanul scoţian ştia 
comunica foarte bine şi fără traducător. Cum pe mine nu 
m-a servit cu whisky, am hotărât să-i cer permisiunea să 
ies din cameră şi cu o înclinare de cap şi un mârâit, care 
poate a însemnat „yes”, am primit-o. Tehnicianul mă 
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aştepta acolo, ca să poată sta de vorbă cu mine. 
- Tovarăşe profesor, eu pot împuşca vierul, căci ştiu să-l 
găsesc. Animalul rănit fuge întotdeauna la pârâu să bea 
apă, căci sângerarea îi provoacă o sete proporţională cu 
pierderea de sânge. După ce bea apă, el începe să 
sângereze din nou şi cu ajutorul câinelui îi găsim uşor 
urma. Dar nu pot să-l luăm pe american sau pe 
dumneavoastră cu mine. În principiu e interzis să te 
apropii de mistreţii răniţi. Dacă americanul ar fi  rănit, să 
nu spun mort, aş fi pe loc arestat de securitate şi în 
închisoare sfârşesc. Uitaţi ce vă propun. Vorbiţi cu el să 
accepte ca eu să omor vierul. Nimeni nu va şti de asta 
decât noi trei şi pădurarul responsabil cu cabana, de care 
am nevoie, căci nimeni nu cunoaşte pădurea ca el. 
Americanul va fi oficial cel care a omorât vierul. Presimt 
că va avea un trofeu de excepţie şi va fi premiat chiar la 
un concurs internaţional. România a dat adesea cele mai 
bune trofee din lume. Eu iau riscurile vânătorii asupra 
mea, dar eu mă pricep la vânătoare şi îi vin de hac. 

 

- Bine, mă duc să stau de vorbă cu el, dar nu ştiu 
cum va reacţiona. 

- Eu nu intru în cameră. Vorbiţi doar 
dumneavoastră cu el. 

Am intrat şi i-am spus. Băuse deja un sfert din sticlă, 
pe stomacul gol, căci el nu mânca dimineaţa. Eu îmi 
primisem de la bucătăreasă colţul de pâine de vatră şi 
cârnaţul din carne de mistreţ. Când a auzit propunerea 
s-a făcut şi mai roşu şi era de-a dreptul furios. 

- Cum credeţi că pot accepta aşa ceva? Toate trofeele 
mele au fost recoltate de mine şi acum să mă dezonorez 
lăsând pe altul să recolteze trofeul meu? Spune-i 
tehnicianului că nici nu mai vreau să-l văd după o 
asemenea insultă. 

După 20 de minute, după ce a mai golit din sticlă – 
de unde atâta rezistenţă la omul ăsta? – m-a chemat în 
cameră şi pe mine şi pe tehnician. A mai pus două 
pahare de whiskey pe masă şi ne-a pus câte o porţie. 
Tehnicianul a refuzat, dar eu am ciocnit cu el. 

- Accept propunerea voastră, dacă promiteţi 
solemn că nimeni, absolut nimeni, nici de la Balc, nici de 
la Oradea şi nici din restul lumii nu va afla că nu eu am 
împuşcat vierul.  

- Fiţi liniştit. Noi avem interes să plecaţi de la noi 
mulţumit, iar Ocolul Silvic să ia cât mai mulţi bani. 
Tehnicianul mă asigură că veţi avea un trofeu de 
excepţie. 

Tehnicianul plecă însoţit doar de cabanier şi de 
câine. Ce vă voi povesti acum ştiu de la cabanier, căruia 
i-am smuls cuvintele din gură. Cei doi s-au îndreptat 
spre pârâul din pădure şi acolo au descoperit noile urme 
de sânge. Tehnicianul a avut gândul că mistreţul s-ar 
putea ascunde în spatele unei tufe mari şi i-a făcut 
cabanierului semn cu mâna să se îndepărteze de el, ca să 
ajungă lateral, de unde ar fi putut trage şi el în caz de 
nevoie. Cabanierul nu a interpretat astfel gestul, ci s-a 
postat în spatele tufei şi a mistreţului. Când tehnicianul 
s-a lansat pe vine a văzut foarte bine vierul, dar şi-a dat 
seama că dacă trage, îl putea ucide sau răni pe cabanier. 
Mistreţul însă nu a şovăit. Cu toată puterea pe care o 
mai avea - şi monstrul acela era ca un acumulator care 
înmagazinase toată puterea pădurii – s-a ridicat şi a 
pornit la atac împotriva tehnicianului, care s-a trezit o 
clipă călare pe mistreţ. Tehnicianul a apăsat pe trăgaci, 
în urma şocului, arma descărcându-se în aer, iar apoi 
omul a căzut lateral. Mistreţul s-a prăbuşit şi el pe burtă. 
Armele de vânătoare au însă două ţevi şi deci două 
cartuşe, aşa că tehnicianul s-a răsucit spre vier, l-a ochit 
în cap şi a tras. Vierul a murit pe loc. De abia atunci 
tehnicianul şi-a dat seama că este rănit. Când vierul a 
trecut printre picioarele sale, unul din colţii săi i-a tăiat 
pulpa piciorului. Un pic mai sus şi îl lăsa fără bijuteriile 
coroanei. Era o tăietură dreaptă, de parcă ar fi fost făcută 
de un măcelar. Sângera puternic, deşi vânătorul a avut 
norocul că nu i-a retezat principala arteră. Cabanierul l-a 
legat strâns deasupra rănii, ca să nu piardă prea mult 
sânge şi a fugit la cabană, să aducă ajutoare. Pe vremea 
aceea nu se inventaseră telefoanele mobile nici pentru 
cei ce lucrau la nivelul CC şi securitate. 

Noi nu ştiam cât de complexe fuseseră pregătirile 
pentru această vânătoare. În fiecare dimineaţă venea la 
Balc salvarea de la Marghita şi se întorcea la sfârşitul 
vânătorii din ziua aceea. Aşa că atunci când au sosit la 
cabană, salvarea era gata de intervenţie. Cabanierul a 
îndrumat-o pe o potecă din pădure care era accesibilă 
ambulanţei, aşa că au ajuns rapid. Vânătorul a fost luat 
cu salvarea şi dus direct la spitalul din Oradea şi de 
atunci nu l-am văzut, deşi eram vecin cu Ocolul Silvic. 
Cei de acolo spuneau că nu mai lucrează la Oradea şi nu 
au nici un fel de informaţii. Totul era lăsat să plutească 
în mister. Am reuşit într-un târziu să aflu că a scăpat cu 
viaţă.  
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O căruţă trasă de cai a adus monstrul. Era un 
monstru superb, ţinând cont că era un mistreţ. Şi a mai 
fost un noroc. Cartuşul care l-a ucis a nimerit partea 
superioară a craniului, neafectând ceea ce era mai 
important, colţii, trofeul. Americanul a ieşit să îl vadă. Se 
învârtea în jurul lui plin de admiraţie. I-am spus că 
vânătorul a fost rănit, dar mi-a spus: 

- Unde s-a rănit? Cine l-a rănit? Nu ştiu ce a făcut. 
Poate s-a rănit într-o creangă. 

Se pare că nu aveam nici un fel de experienţă de 
viaţă, căci am rămas cu gura căscată. Apoi îmi şopti. 

- Lasă, că am să-i trimit câteva sute de dolari. 
Apoi ceru inginerului să-i aducă din cameră arma şi 
aparatul de fotografiat şi poza care a imortalizat 
momentul îl arată cu piciorul pe trupul mistreţului într-o 
poziţie triumfătoare. El era vânătorul care urma să fie 
premiat la expoziţia mondială. Trofeul l-a primit după 
câteva zile, la Oradea, căci vânătorul nu mai era la Balc 
ca să-şi piardă noaptea pentru a-i monta trofeul. Apoi s-
a pregătit cina din carnea noului mistreţ. De data asta 
McGregor a continuat cu vin, iar eu mă miram că nu 
cade jos de foame şi atâta băutură. Era prima lui masă în 
ziua respectivă. Probabil că el avea aceleaşi calităţi ca şi 
câinele vânătorului, care dus a fost o dată cu stăpânul 
lui. Nu ştiu cum a fost acceptat în ambulanţă. Probabil 
că stăpânul său a refuzat să urce în ea fără câinele său. 
McGegor era foarte bine dispus, căci acum era sigur că 

va lua un aur pentru mistreţ. Dar mai voia un aur şi 
pentru cerb. 

Cabanierul îi promise că el îi va fi ghidul. 
A doua zi am pornit pe o altă potecă. Era îngustă şi 
mergeam în şir indian. În dreapta şi în stânga erau tufe 
înalte, care nu te lăsau să vezi dincolo de ele. Şi cum 
mergeam noi aşa, din stânga noastră se deschise brusc, 
ca o poartă, zidul de tufe şi el ieşi o namilă. Dacă 
mistreţul de ieri era „mistreţul mistreţilor”, acesta era 
„cerbul cerbilor”, sau cum se spune popular, „cerbul cu 
stea în frunte”. Era înalt ca un taur mare şi a despicat 
zidul de tufe cu un piept lat, iar deasupra vedeai 
coarnele lui de rege al cerbilor. Într-o secundă a traversat 
poteca şi a despicat celălalt zid de tufe. Mie mi s-a tăiat 
respiraţia. Dacă ar fi dat peste mine, cred că s-ar fi cules 
de pe jos piftie. Americanul nu a apucat nici să-şi scoată 
arma de pe umăr. 

- Îl vreau! Pe ăsta îl vreau! strigă el.  
Am bătut zeci de poteci, picioarele mele erau praf, dar 
nu l-am mai văzut niciodată. 

Vânătoarea practic s-a terminat. A doua zi de 
dimineaţă mi-am luat rămas bun de la Mr. McGregor, 
care avea bagajele făcute şi mi-a întins o carte pe care o 
mai răsfoia la cabană, despre zeiţele antichităţii. Apoi, 
după o scurtă şovăială, a scos din portofel o bancnotă de 
o sută de dolari şi mi-a întins-o. 

- Asta, zise el, e pentru tine. Preferam un 
„mulţumesc”. 

- Vă mulţumesc i-am spus eu, dar noi românii nu 
avem voie să deţinem valută străină. 

- Cum vrei. Şi băgă în buzunarul pufoaicei proprii 
sticla neterminată de whisky. 

De atunci nu l-am mai văzut şi nici nu am primit o 
ilustrată care să mă înştiinţeze ce premii a primit la 
expoziţia mondială de vânătoare, deşi îi dădusem 
adresa. M-am întrebat ce s-a întâmplat cu prietenul meu 
vânătorul, care era ca dispărut. După ce a ieşit din spital 
a fost arestat că nu a respectat normele de vânătoare pe 
care trebuia să le păzească, cu atât mai mult cu cât 
răspundea de un vânător străin, sau a fost mutat 
disciplinar în alt colţ al ţării? Pe mine nu m-a întrebat 
nimeni nimic de ce s-a întâmplat acolo, în afară de 
colegii de la şcoală, care mureau de curiozitate unde am 
fost şi ce am făcut. Am răspuns cât de vag am putut. Am 
fost traducător pentru un american venit la vânătoare, 
nu ştiam cum se numeşte locul unde am fost, dar toţi 
localnicii ştiau, deşi nici unul nu a fost niciodată acolo, 
ceea ce făcea lucrurile tot mai misterioase. 
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Viorica MOCANU 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

umbra lui 
Dumnezeu 
 
 
 
 

sunt  clipe în care zidurile mă dor 
străpunse în adâncuri de cuvinte 
ce ţâşnesc în destin 
le trăiesc le respir 
mă închin 
  
cu mâinile amândouă îmi acopăr ochii 
să le văd venind scrijelind 
în apă 
în pământ 
în aer în foc înainte 
în timp să te văd iubind 
acele clipe pe care inimile 
nu le mai  pot cuprinde...  
 
sunt clipe în care sufletul 
se întoarce biruit 
nu vrea să mai caute 
sătul de iubit 
 
 

 
sunt oameni care 
se întind până sus lăsând în urmă 
dâre de speranţă la apus 
ei nu văd nimic 
şi se întorc în stele căzătoare 
ce se împart nimănui 
lumini trecătoare 
 
umbra lui Dumnezeu 
e o stea care atinge 
cuvinte 
 
sunt oameni care se lasă 
răpiţi din ei înşişi 
şi umblă orbiţi de lumină 
lovesc şi lovesc  
în numele dreptăţii ce-o să vină 
 
şi sunt oameni iubite 
care  
cu umbra lui Dumnezeu  şi cu dor 
îşi umplu vasele albe 
şi se deschid ochii lor 
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Olga 
 
 

e Olga n-ai cum s-o uiţi.E o 
leoaică energică, inteligentă 
şi generoasă, învăluitoare 

nu prin mister feminin,nici pe 
departe aşa ceva. Ea marchează 
pentru totdeauna prin exuberanţă şi 
poftă de viaţă, prin dorinţa de a 
împărţi cu tine un strop din 
adrenalina  belelelor cu tâlc pe care 
parcă le cultivă. Are 63 de ani şi mi 
s-a părut mai tânără decât mine.Ne-
a fermecat şi ne-a trezit pe toţi la 
viaţă cu amestecul ei de flăcări. 

Olga ştie, vede oamenii,uneori le 
vede aura ,alteori o simte.E maseuză 
la o clinică din Chişinău. Practică 
tehnici de masaj SHITASTU bazat pe 

filosofia orienală a holismului.O 
acupunctură fără ace.E suverană 
prin conştientizarea  puterii pe care 
o are asupra oamenilor.Asta se vede 
în genul zâmbetului cu care te 
întâmpină. 

Ea cheamă cu o forţă 
magică.Cheamă minţi slabe şi mai 
puţin slabe sau minţi 
puternice,oricine răspunde chemării 
ei. Nu ştiu exact de ce face 
asta.Probabil feed-back-ul o face să 
se simtă într-un anume fel şi asta se 
manifestă ca o dependenţă. M-a 
atins şi pe mine ca o apă vie exact 
acolo unde eram moartă. 

Manipulează fin şi obţine o 
satisfacţie colosală. Este regina 
junglei, leoaica.Aruncă zarurile şi 
zâmbeşte.Dincolo de defectele de 
zodie, Olga este un om din care 
creşti râzând. Cu ea viaţa devine un 
joc. 

E o femeie care îşi iubeşte 
sexualitatea...şi, ca o maestră, dă 
lecţii aspirantelor la banchetul vieţii. 

Este o fire sportivă, activă cu 
trupul dar şi cu mintea şi cu sufletul. 
Este întreagă. În drumul ei 
cercetează oamenii şi-i vede, le face 
tabloul clinic energetic. 

Olga este magică. 

 
 
 
 

Vitaliy al Olgăi 
 
 

italiy a fost amantul Olgăi 
timp de zece ani.Era medic la 
clinica în care lucra ea. O 

rezervă minunată de viaţă cum l-a 
numit aseară cu nostalgia lunii 
august,luna în care s-au cunoscut 
.Ne-a pus să ascultăm Ştefan 
Petrache: 

,,în august ne-am întâlnit 
un timp nici tânăr nici 

îmbătrânit 
ca vârsta mea ca timpul meu 
în august voi trăi mereu,, 
Au avut multe peripeţii 

împreună.Ne-a delectat aseară cu 
secvenţe din filmul trăirilor lor. 

- Doamne,ce mai retrăiesc! 
spunea Olga zâmbind amintirilor 
care o atingeau cu aripile lor 
fine,electrice,făcându-i pielea să se 
înfioare. 

Dacă aş fi putut înregistra 
poveştile ei aş fi avut material 
pentru o comedie 
romantică,siropoasă. Dar eu nu scriu 
scenarii comice. Am râs cu lacrimi 
aşa cum n-am mai râs de ani de zile. 

Însă într-o zi, spuse Olga pe un 
ton schimbat, l-am sunat să-i urez la 
mulţi ani . Era ziua lui de naştere. 
Mi-a răspuns sora lui.  

-Vitaliy nu mai e! 
-Cum adică nu mai e? 
-A murit săptămâna trecută! 
M-am făcut piatră pe loc şi 

cineva din mine mi-a retezat 
gâtul.Nu mai puteam respira.Mi-am 
dus mâna la gât şi am început să mă 
masez,dar eu tot nu-mi puteam 
respira momentul. Auzeam vocea în 
telefon ,,alo,alo...,, 

L-am căutat la cimitir. Era frig, 
înnourat, după ploaie, mizerie pe 
jos, glod....erau sute de cruci...a venit 
paznicul. 

-Caut un bun prieten de-al 
meu...n-am terminat de vorbit căci 
am alunecat pe pământul ud şi am 
căzut......eram chiar în faţa 
mormântului lui.Îi făcuse nevasta 
cruce de marmură albă şi-i pusese 
poza. 

A doua oară când l-am căutat nu 
l-am mai găsit. Am umblat jumătate 
de oră printre cruci. Nu l-am mai 
găsit pe Vitaliy. 

................................................................... 
Şi seara noastră s-a încheiat sub 

tăcerea Olgăi care mie mi-a pătruns 
oasele. 

  

P 

V 
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Albastru solar 
 

te visam 
erai în tine 
culorile curgeau  
din fluidul solar 
 
te visam 
erai în mine 
note liturgice urcau 
albul ne dezlega de culori 
 
te visam 
erai în noi 
soarele se albăstrea de dor 
verdele se topea în jocul îngerilor 
nu se putea altfel 
 
atingeam amândoi coroanele de smarald 
ale arborilor 
şi stelele 
cu chip de femeie.Memoria... 
 
orizontul se topea în amurg  
când palma ta îmi atingea obrazul 
dealul tăcea 
şi chipul tău nesfârşit 
desena aripi 
 
în albastrul solar  
te visam 
 

 
 

Cuvânt 
răstignit 
 
 

între o lumină ce vine din întuneric 
şi un întuneric ce din lumină vine 
liberă  
 

atât de liberă cât  mă va face 
un adevăr  
 
între două vieţi 
 
ochii tăi străpung depărtarea... 
în acel loc din inima ta 
unde Ea nu a pătruns niciodată 
la izvorul izvoarelor  
 
crinul meu împărătesc cu petale  
de soare 
acolo vreau eu  
 
să te ating,iubitul meu 
în locul pe care  
doar lumina sfârcului meu îl poate 
hrăni... 
cel mai frumos Cuvânt 
în cea mai frumoasă zi de vară 
când corbii  
către cer îşi croncănesc foamea 
şi ochii tăi 
străpung depărtarea 
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O sută de case şi un singur om 
 

lergând din casă în casă cu 
formularele  pentru recensă-
mânt în braţe, obosită,plină 

de frig şi flămândă aveam să învăţ 
că,de fapt, nu făceam un recensă-
mânt al populaţiei într-un sat din 
nordul Moldovei, ci un recensământ 
al sufletelor omeneşti într-un colţ de 
lume pe care cei mai mulţi îl 
consideră un colţ de rai. 

O sută de case şi tot atâtea porţi 
la care am bătut. Unii m-au primit în 
camera lor, alţii se preocupau să facă 
puţină ordine în locul în care m-au 
primit,alţii m-au ţinut la uşă să 
completez formulare pe genunchi. 
Unii nu mi-au deschis deloc, iar alţii 
m-au alungat. Bine, recunosc, asta 
mi s-a întâmplat doar la casa unui 
beţiv. 

Prin toate casele prin care am 
alergat, contra timp şi tot încercând 
să-mi păcălesc stomacul chircit de 
foame, am învăţat acelaşi lucru, 
însuşit de 99 de ori: ce mare faptă 
este să hrăneşti un om flămând! L-
am înţeles prin asta pe Iisus când se 
arăta oamenilor în chip umil şi 

sărman ca să vadă care dintre ei este 
milostiv şi bun. 

N-am să uit în toată veşnicia  
chifla pe care mi-a întins-o o bătrână 
sărmană şi singură.Chifla aceea 
rotundă intrase în viaţa mea pentru 
totdeauna plină de învăţăminte 
mistice. 

Bătrâna a ieşit să-mi deschidă, 
cu trupul uscăţiv înfăşurat în haine 
vechi,dar curate.Când am zărit-o, 
am avut pentru o clipă impresia că 
ea se ivi din poarta unui basm, că 
venise dintr-o altă lume decât cea în 
care mă aflam eu. Că stăteam faţă în 
faţă două chipuri din două lumi,una 
văzută de toţi, alta văzută doar de 
mine. 

M-a privit. Cu o înţelepciune 
adâncă a simţit oboseala,foamea şi 
dezamăgirea mea de oameni. M-a 
invitat să intru în căsuţa ei şi parcă 
am intrat în altă dimensiune a 
timpului.În tăcere s-a dus şi a 
deschis un dulap din lemn care 
acum era mâncat de carii şi a luat 
cele două chifle pe care le ţinea 
înfăşurate într-un ştergar ţărănesc, 

vechi dar foarte curat. A dezvelit 
pâinile şi cu mâinile tremurând de 
bătrâneţe mi-a întins mie una din 
cele două chifle zâmbind.  

Probabil îmi dăruia pâinea 
pentru ziua ei de mâine. Cu ochii în 
lacrimi şi în tăcere, am primit darul. 
N-am putut să o refuz din două 
motive. Stomacul mă chinuia 
îngrozitor şi simţeam că înnebunesc 
de foame.Apoi am înţeles că sunt 
părtaşă la un act de înaltă nobleţe. 

Am luat pâinea cu un gest de 
sfială atingând degetele bătrânei cu 
ochi albaştri şi poale albe dantelate. 
Făptura ei avea ceva din frumuseţea 
serafimilor şi n-am ştiut dacă acest 
înger înfăşurat în hainele bătrâneţii 
venea acum din lumea raiului sau 
tocmai pleca. 

În mintea mea îngerii  erau 
tineri ca arhanghelul Mihail sau 
copii blonzi şi zulufaţi. 

Am vrut să înghesui pâinea în 
geantă cu gândul că o voi mânca 
mai târziu când nu mă va vedea 
nimeni,dar nu...n-aveam să iroseasc 
un asemenea moment binecuvântat. 

Am pus geanta cu formularele de 
recensământ deoparte, m-am 
aşezat lângă bătrânică cu smerenie 
şi când am muşcat prima dată din 
pâinea aceea am simţit că am 
gustat din Dumnezeu. 

Mâncam una lângă cealaltă, 
nemişcate, mestecând în tăcere şi 
privind spre cerul deschis prin 
fereastra care parcă izvora din 
ochii albaştri ai îngerului ce-mi 
stătea alături. 

Când am închis poarta acelei 
grădini lăsând în urmă căsuţa 
modestă văruită în alb şi pe 
bătrânică în pragul casei,am ştiut 
că era ultima dată când  o vedeam. 
Lacrimile s-au prelins din suflet pe 
obraz.Nici măcar nu i-am ştiut 
numele. 

Mă îndepărtam cu paşi 
mărunţi dându-i încredere 
drumului de întoarcere... Acasă.  

A 
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Diametru 
măsurat 
 
 

Cu tine 
Am simţit o bucurie adâncă 
Cum coboară 
De pe vârful înalt şi trufaş 
Direct în inimă 
Din afară a curs în mine teamă 
 
Am văzut timp 
Şi te-am văzut pe tine 
Aproape 
Atât de aproape 
Am măsurat din ochi diametrul 
Până la tine 
 
Am văzut apoi câmpul 
Înverzit şi înflorit 
Într-un loc pe care-l credeam pustiu 
 
Tu ai rupt din inima mea o bucată de pâine 
Şi ai hrănit câinii nemuririi 
Soarele lingea cuminte purpuriul macilor 
 
,,E adevărat,, ai întrebat şi ai răspuns 
gândului meu 
Nu mai sunt singur între stări 

 
 
 

plânsul meu 
albastru 
 

adânc în adâncuri 
inima mea  
e ghem de lună ţesând  fire 

când mă săruţi  
sub lacrimile regăsirii 
 
mi-e dor de tine  
de adevărul gurii tale mi-e dor 
să-ţi spun că sunt făcută şi din 
visele tale  
aşa cum o biserică e făcută  
şi din viaţa de apoi* 
 
se deschide o uşă 
din  piatră visele  curg 
în noi doi îmbrăţişati 
ca râul ce desparte-n două munţii  
către mare 
 
mi-e dor de tine 
sunt eu 
sunt emoţie şi putere 
însetată de tine 
mă las trăită de ploaie ca piatra 
ce se lasă trăită de râu 
sunt tot mai aproape de atingerea ta 
tu zâmbeşti cu ochiul drept 
păcatelor de neam ca unui duh  
ce se despleteşte 
 în şuvoaie cuantice 

 
intrăm într-o lume în care  
numele nu se rostesc 
se simt şi se culeg de pe buze 
din ochi de două ori căprui  
de pe degete...din vibraţia culorilor 
din rugăciunile sufletelor ce cunosc 
locul deschis înainte 
mă înfioară lutul crud al dorului de tine 
convergenţa clipelor 
mă înfioară crengile pătrunde de-ntuneric 
 
-nu mă simt liber mă simt trist 
tu unde-mi eşti? 
-înlăuntrul bărbatului meu 
doar acolo pot fi femeie 
 
ştii să faci din ploaie o sărbătoare 
ce spală ruşinea cosmică 
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a oamenilor care nu mai pot iubi 
..................................................................... 
acasă  
sufletul se prăbuşea în aşternuturi  
şi-n faţă ploaia dansa 
mai liberă ca moartea 
ecouri tânguite mai răzbăteau 
din adânc în adâncuri 
mă visai 

îţi spuneam că sunt făcută din visele tale cum o 
biserică... 
 
ţi-am prins sufletul de mână 
credeai c-am să te las pe marginea prăpastiei? 
plânsul meu albastru  
înger de lumină 
 
*ideea subliniată aparţine poetei ana blandiana 
 

 

Fericiri de porţelan  
 

 

ericirea îţi poate amorţi 
simţurile. Poate că sunt 
bune lanţurile societăţii, 

altfel n-ar mai exista creaţie, 
zbuciumul căutării,al înţelegerii şi al 
neînţelegerii, conflictul interior. 
Lumea nu este un turn de fildeş, ci 
drumul până la turn. 
 

Am văzut fericiri de porţelan 
care mă scoteau din sărite. Vreau 
chipuri pe care să văd o fericire 
meditativă! O forţă care străluceşte! 
O forţă care este în continuă creştere. 

 
Mă gândesc că cel mai 

important aspect pe care trebuie să-l 
avem în vedere atunci când căutăm 
să ne contopim cu un suflet este 
dacă acel suflet ne dă posibilitatea să 

nu ne oprim din căutări. Să căutăm 
împreună,asta ar avea un sens! 

 
Sunt flămândă de tine ca un 

şarpe de ispita lui... 

 
 
 
 

 

Femeia în casă 
 

m închis  cartea, am aşezat-o 
pe un colţ de masă şi m-am 
ridicat gândindu-mă la  

ultima frază citită ,,ce-ţi aduce 
femeia în casă?” 

Am coborît cu paşi 
repezi,sacadaţi, cele două etaje ale 
blocului în care locuiam şi m-am 
strecurat pe alee, prin noaptea rece 
care începuse să-mi pară brutală,mai 
brutală chiar decât întrebarea care-
mi cuprinse mintea ca o gheară. Mă 

durea atunci tinereţea şi mă durea o 
întrebare banală, ce-o fi însemnând 
femeia pentru un bărbat de 
rând,unul care-şi ia nevastă. 

Ca un vultur ce stătea la pândă 
ca să-mi răpească lumina ochilor, 
aşa-mi păru noaptea aceea în care, 
ca de nicăieri,în urma mea s-au ivit 
doi ţigani bătrâni.Le auzeam paşii 
cum se târâiau pe drumul îngheţat şi 
murdar şi bolboroseala limbilor care 
încercau  să articuleze cuvintele. 

,,-Ce-ţi aduce o femeie în casă? 
Un cur! Atât! 

-Face de mâncare! 
-Cu cu….rrrr…u’’ 
Coincidenţă sau livrare rapidă a 

răspunsului, curul pe care îl aduce o 
femeie în casa unui bărbat m-a 
mâhnit şi parcă senzaţia de gheară 
pe creier pe care o avusesem înainte 
îşi aflase justificarea. 

F 

A 
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Fuga din 
blestem 
 
 
 
aud  în păsări cântecul  zidit 
pe dinafară ca o frunză 
ce se pierde 
 tu taci cu ochii răstigniţi 
în mine... 
în hol oglinda şterge anii 
 ce-au trecut 
sub argintul răsfirat şi mut 
acolo am privit amândoi 
răstălmăcindu-i jocul în moarte 
(am zâmbit la gândul că destinul 
din tine ar ţâşni 
răsfirat între două femei) 
plec din tine astăzi ca visul 
ce se pierde 
să nu-l cauţi te va găsi El 
 
razele curgeau ca apele peste tăcerea pietrelor 
şi drumul 
se mai amesteca o clipă în priviri 
 
n-ai să mai vii 
minunea mea ivită din blestem 
...................................................... 
şi am plecat 
cu lacrimi scrise în infern 
când el şoptea în urmă-mi 
,,eşti frumoasă când scrii cu trupul pe 
dinăuntru 
în mine 
bărbatul altei femei,, 
 
 

 
 
 

Părerile de rău 
 
 

nu-mi spune că timpul 
ne duce doar înainte 
tu nu vezi părerile astea de rău 
cum ne duc înapoi 
ba ne duc înainte dacă învăţăm 
să ieşim de după ziduri 
părerile de rău sunt  
ca răsăritul soarelui 
ne pot întâlni cu Lumina 
cum nişte ferestre 
ne pot întâlni cu omul 
 ce locuieşte înăuntru 
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Priviri de argint 
 

 
icolae Iurniuc e huţul,o 
rasă rară de oameni,un 
amestec de sânge –daci 
liberi slavizaţi-le-a dat 

nişte trăsături aparte şi anumite 
capacităţi magice care se moştenesc 
în neam prin unele seminţii vechi- 
privitul în apă, apă curată, 
neîncepută curgând în şuvoi din 
munţi.Priveau în ea atunci când 
voiau din tot sufletul să vadă pe 
cineva drag,poate că mort,poate viu 
sau atunci când voiau să-şi vadă 
viitorul sau ursita...O putere pe care 
n-o poate explica, o ştiinţă a 
privitului pe care n-a învăţat-o de la 
nimeni şi n-a exersat-o niciodată în 
mod special ,,Formula As ,nr 1046 
,anul 2012 
 

Aş vrea să privesc în ochi un 
astfel de om. 

Am puţine şanse să-l întâlnesc, 
însă pot învăţa privitul în lucruri.Să 
văd lumina din lucruri, să văd 
legătura dintre lumi prin sufletul 
lucrurilor. 

 
Astfel Privirea se născu şi odată 

cu ea se născu şi conştiinţa ei. Mai 
întâi Privirea se roti prin odaie.Vru 
să iasă pe fereastră,dar se izbi de 
greutatea perdelor trase.Coborî şi 
ajunse într-un coş de birou unde 
atinse nişte hârtii mototolite.Încercă 
să descifreze câteva litere răsucite, 
dar îşi pierdu repede interesul. 

Privirea se urcă atunci pe 
suprafaţa biroului şi intră într-o 
tabletă de paracetamol. Se amestecă 
cu amidonul de porumb,cu dioxidul 
de siliciu coloidal anhidru,talc şi cu 
restul ingredientelor concepute să 
susţină sănătatea oamenilor. Privirea 
ieşi mulţumită din acest destin 
luminos al tabletei de paracetamol, 
dar continuă să-i caute urmele şi luă 
drumul absorbţiei în organismul 

unui adult care consumă 
medicamentul până la eliminarea 
prin urină.O dată ajunsă în cuptorul 
trupului uman,unde Privirea nu mai 
înţelegea de-i umbră ori lumină, o 
forţă necunoscută o atrase în vârtejul 
apei din vasul de toaletă şi astfel 
Privirea traversa deja subteranul 
oraşului prin reţeaua de canalizare. 
Simţi în nări mirosul care o 
îngreţoşă atât de tare şi-o scârbi 
încât îşi ceru iertare de la minte şi 
părăsi această cale de cunoaştere 
mai mult moartă decât vie. 

Acum privirea căuta instinctiv 
aer curat şi tare,care să-i redea 
încrederea în destinul ei de călător 
pe urme vechi.  

 

 
 

Reveni în odaie, dar intră în 
scurt timp într-o altă încăpere.Se roti 
o clipă şi se lipi de sarea grunjoasă 
din solniţă,se răsfăţă lăsându-se 
absorbită şi purificată de ionii salini 
şi prinse atâta putere încât zâmbi şi 

se înveseli ca o notă muzicală pe 
portativ,gata să vibreze la prima 
atingere instrumentală. 

 
Şi se tot alinta Privirea şi 

începuse o idilă cu o carte albastră  
despre trupuri ,apoi dansa cu flacăra 
unei candele aprinse şi cum dansa 
ea aşa în bună-voie,respiraţia i se 
opri deodată dându-şi seama că 
bietele lucruri rămân nemişcate şi că 
doar ea, Privirea putea umbla şi 
dansa, putea plânge şi se putea 
bucura. Simţi brusc o durere ca o 
penitenţă ce se scurgea în lacrimile 
unui sfârşit de lume. Cum de n-a 
ştiut ea, Privirea, să se privească? 

A ştiut să pătrundă peste tot 
,oriunde, oricum,în întuneric, în 
lumină, în senzaţii,în liberul arbitru, 
putea să facă orice,dar nu se putea 
privi pe sine însăşi. 

 
O oglindă! Asta ar fi împlinit 

destinul unei priviri. O anume 
oglindă pe care ar fi recunoscut-o 
din mii şi mii de alte oglinzi din 
toate odăile lumii. O oglindă şi o 
lumină,căci fără lumină oglinda nu 
există. 

Se-ntoarse Privirea şi se căută în 
oglinda apei dintr-un pahar.Dar apa 
din paharul de sticlă nu avea 
putere.Doar apa curată, neîncepută 
care curge în şuvoaie din munţi, în 
acea apă şi-ar vedea Privirea chipul! 

Până o va găsi, îşi va închipui că 
este frumoasă aşa cum i-a şoptit 
cartea, că este caldă cum i-a şoptit 
lumina candelei aprinse, că este 
vibrantă cum i-a şoptit nota 
muzicală. Până îşi va găsi oglinda, 
va fi o Privire oarbă care va trăi prin 
închipuire.Avea nevoie de timp, de 
spaţiu, de lumină şi de noroc. 
Învăluită în aceste gânduri, Privirea 
se întoarse în ochii Mariei. 

N 
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la poartă 
 
 

spectacolul iubirii 
nu l-am dat încă 
 
l-am exersat din copilărie 
înăuntru 
să te pot vedea măcar o dată 
cu ochii unui străin 
 
când apa  
flămânzeşte ca restul lumii 
fără vedere spre grădină 
 
fac câţiva paşi 
urmele mele rămân pe cenuşa udă 
în ploaia măruntă 
şi rece,foarte rece 
sub fereastră o alee 
 
horoscopul zilei tace închis 
între coperţi rubinii 
 
văd aburii respiraţiei tale 
când ploaia loveşte în geam 
( plouă mult atât de mult 
că pietrele se tocesc) 
 
te aud şi te văd 
altă întoarcere 
 
frigul aşezat pe ace de brad  
îşi toarce rostul în lume 
la fel albastrul crud 
dansul albastru şi crud al dragostei 
în faţa unui semn îmi cere 
să fac ordine în cifre 
luna ştie 
şi curge prin raze în noi 
 
îmi ridic şoaptele 
să scriu cu dor păgân numele tău 
în spatele apelor susură rodul izvoarelor 

ceaţa îmi aduce puţină alinare 
în beţia mea 
se întâmplă un alfa 
înspicat 
până departe 
uluitor de frumos 
în minte 
se deschid ferestre spre vis 
 
câteva clipe aş fi privit în altă parte 
şi totul cel neînceput s-ar fi sfârşit 
în răşina scurgându-se din trunchiul pinilor 
şi-n muţenia păsărilor 
curg gândurile mele 
sfâşiind întunecate stânci 
şi lumina ţâşnind 
din mijlocul soarelui aşteptarea 
norii se sparg se sparg... 
 
intru în nişte zori 
după chipul nostru 
şi după restul vieţii noastre 
ca şi cum nimic nu s-ar fi schimbat pe lume 
şi taina lipită de suflet ar creşte 
odată cu lumina ţâşnind sfâşiată de dor 
 
în văl de mătase 
grădinile 
se împodobesc cu florile destinului 
pe dinăuntru 
.............................................................. 
încântarea şi teama  
curg ca seva unui copac 
din ordinea cifrelor noastre 
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poem buimac 
 
 

iarba udă părea că suspină 
când călcam peste ea depărtându-mă 
de tine 
 
cu mâna ta elegantă,sculpturală 
făceai flori de prun 
din nici un fel de cuvinte 
doar preţul clipei 
dulceaţa buzelor în aşteptare 
primăvara 
tu şi eu 
întâia oară după seceta de astă-vară 
atât de aproape respirând viaţa 
florilor de prun 
şi coama dealului domoală 

ca liniile din palmele noastre împreunate 
 
apă 
obloane de furtună deschise 
aer proaspăt în încăperi închise 
alb 
negru 
apă din nou flori de prun 
pământ şi foc 
de cuvânt 
în mine vocea ta de bărbat tremurând 
ce noroc 
că stelele îţi văd chipul 
când dorul de tine mă cuprinde 
şi depărtarea îmi hrăneşte sângele... 
 
cianitul meu iubit 
îţi aud plânsul  
în tăcerea paşilor 

 

Cum ne putem păcăli în simţuri 
                                 ,,Şi dacă întreaga mea viaţă a fost o greşeală?’ 

’F.M. Dostoievki 
 

um ne putem păcăli în 
simţuri asta încerc acum să 
scriu în timp ce tu scrii în 

cartea noastră, căci asta semnifică 
tăcerile tale, iubitul meu!  

Când trăieşti cu durere în suflet 
şi în carne şi anii trec unul după 
altul neîncetat,te înveleşti în 
aşteptare ca într-o rugăciune şi nu-ţi 
permiţi să-ţi pierzi credinţa. Prea 
mare-i preţul. N-ai putea să pui în 
joc însăşi fiinţa ta.Şi cauţi să-nţelegi 
ce nu se leagă. De ce nu vine şi-ţi 
repeţi că-n tot ce-i rar o şansă ai,una 
singură s-atingi rotundul. 

Şi răstignit pe crucea nemuririi o 
clipă sufletul cedează ispitirii şi 
spune ,,te-am găsit,,.Atunci coboară 
pe umărul celuilalt sprijinindu-se şi 
se aruncă din plânsul morţii în şi 
mai cumplitul plâns al vieţii 
batjocorite de iluzii. 
................................................................. 

,,Tu ce faci când te simţi singur 
printre oameni? Când sufletul 
refuză tot ce-i dai pentru simplul 
motiv că nu-i dai ceea ce-ţi cere? 

-Mai exact,Silvia! 
-Când suferi,când sufletul îţi 

cere să dăruieşti iubire,când nu mai 
vrea limite,nu mai vrea explicaţii,nu 
mai suportă viaţa netrăită,când ţi-e 
dor pur şi simplu... 

Emoţiile mă sugrumau.Starea de 
leşin o completa pe cea de greaţă din 
cauza bătăilor inimii. 

-Minunat scris, dragă Silvia! 
-Ce mare lucru e ca un bărbat să 

înţeleagă o femeie şi invers. Ştiu din 
adâncul sufletului meu că ţie pot să-
ţi spun orice fără să-mi fie teamă că 
deranjez sau că par ridicolă în 
frământările mele. De unde ştiu 
asta.habar n-am...trăim mai întâi în 
simţuri. 

Mă simt mult mai bine. 
Mulţumesc că mă asculţi.,, 

A urmat tăcerea.Noaptea nu a 
mai adus nici un răspuns în ecranul 
telefonului,însă în suflet se aşternuse 
o linişte cuminte. 

,,Minunat scris,dragă  Silvia,,. El 
atât a putut scrie,dar a pus toată 
dificultatea şi tensiunea lui în aceste 
cuvinte puţine.Eu am înţeles lumea 
din adâncul lor.Când trăieşti ani şi 
ani de eşecuri sentimentale îţi este 
greu să crezi că te-a găsit un suflet 
care te înţelege, te vrea, te iubeşte şi 
te preţuieşte. 

Ce folos că eşti un suflet 
minunat dacă nu ai cu cine să 
împarţi darurile tale? 

Am încercat să justific de ce am 
scris lucruri atât de mari unui bărbat 
străin până la urmă. 

A fost o revoltă a sufletului. Nu 
am putut-o înnăbuşi în nici un fel. 
Pur şi simplu mi-a scăpat. A ţâşnit 
mai bine zis. 

C 
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În cele din urmă i-am dat nişte 
cuvinte care îmbrăcau din nou vise 
şi promisiuni, speranţa de mai bine. 

I-am cerut îndurare şi sufletul s-
a retras din nou în temniţa lui,dar de 
data asta nu sunt convinsă că va mai 
rezista mult.În fiecrae zi, în fiecare 
clipă caută o portiţă de evadare.Îi 
este dor de lumină,de soare, de 
căldură, de aripi şi de tine. 

Între viaţă şi moarte există 
minciuna...minciuna de a trăi sau 
minciuna de a muri. Cel mai greu 
lanţ al sufletului este minciuna. 

Au trecut zile.Apoi am avut un 
vis despre tine. 

În visul meu era întuneric. 
Stăteai închis într-o cameră de bună 
voie,iar eu te aşteptam.Nu erai prea 
departe. Puteam vedea uşa camerei 
tale,dar nu aveai de gând să ieşi. 
Sufeream că nu vii în întâmpinarea 
iubirii mele.  

Alţi doi bărbaţi mă curtau şi-mi 
ofereau buchete de flori făcute din 
crenguţe albe rupte din copaci 
înfloriţi. Probabil caişi...sau cireşi 
sălabtici.Un buchet era mai mic,iar 
altul mai mare, foarte mare.Erau cei 
mai urâţi bărbaţi din univers şi eu 
nu-i vroiam. Te chemam pe tine. Am 

plecat spre uşa ta. Când am ajuns, 
au ieşit din cameră rudele tale, 
mama şi sora ta, dar tu parcă nu mai 
erai înăuntru. 

M-am trezit.Aveam încă în faţa 
ochilor o uşă închisă şi un suflet 
locuit de alţii, în întuneric, un fel de 
amurg era întunericul tău. Câteva 
personaje în jurul meu şi 
convingerea că nu eşti, nu vrei să fii! 

Nu mai am curaj să-ţi trimit 
vreun semn. Zbuciumul sufletesc 
mi-a dat viaţa peste cap. 

Ca să visez din nou la iubirea 
noastră am nevoie să nu-mi laşi 
speranţele să moară. 
................................................................. 

Sunt clipe în care nu poţi pur şi 
simplu să strabaţi cu mintea ceea ce 
ţi se întâmplă şi cred că nici îngerii 
nu ştiu. Altfel ne-ar spune într-un fel 
sau altul. Cât timp durează 
convingerile noastre într-o lume 
supusă transformării? Eterni sunt 
doar zeii. 

Am luptat să nu te mai iubesc, 
să-mi construiesc convingeri, să-mi 
dau putere, să fac totul cu mintea 
mea ca să ies din tine sau mai bine 
zis să te scot din mine.  

Are oare legătură cu noaptea de 

15 decembrie în care mi-am legat 
sufletul de al tău sub luna în 
creştere? Şi când am declarat că ne 
legăm pe vecie, că altă cale nu există 
decât spre moarte...poate că nu ar 
trebui să mă tem că nu reuşesc să te 
pierd ...aş învăţa de dragul tău arta 
divinaţiei ca să aflu care ne sunt 
căile sufletului dar ce rost ar mai 
avea viaţa pământeană....şi totuşi te 
iubesc şi te-aş iubi doar pe tine, 
dulce vecie. 
................................................................. 

Ştiu că vii...tu nu ştii că eu 
ştiu...dar mă doare să mai ştiu că vii 
pentru alticineva şi nu în 
exclusivitate pentru noi...poate că va 
veni clipa în care vei conştientiza că 
ceea ce ne leagă este la fel de serios 
ca însuşi Dumnezeu....oare tu ştii 
pentru ce vii? Ştii oare că destinul 
este cel care a decis în locul minţii 
tale şi că eu am scris cu ceva timp în 
urmă că te vei întoarce la mine după 
ce vei coborî în iadul dintre 
picioarele Isabellei sau Angelei sau 
oricărei femei pierzătoare de sufletul 
tău? 

Te-am văzut ieri.Conduceai un 
wolksvagen rubiniu.În altă zi te-am 
văzut îngrozitor de pierdut ,de 
bolnav de tine şi de viaţa ta...aveai o 
chitară mută atârnată după gâtul tău 
frumos îngropat după pământ....eu 
te-am zărit....te zăresc în ape, în 
stele, în pământ, în oameni....treci 
mereu pe lângă mine şi tu ştii, nu 
ştii... 

Au trecut zile,săptămâni... 
,,Silvia!!! 
-Vreau să ne iubim adânc şi să 

trăim îmbrăţişaţi în taina 
noastră,dragul meu Cristian! 

-Mă simt uşurată! Minunat! Mi-a 
fost teamă. 

-Teama ajută, Silvia! 
-Da, teama de a nu împovăra pe 

celălalt... 
Tăcere 
-Simt că împreună putem trăi 

desăvârşirea iubirii. Că eşti bărbatul 
care poate primi tot ce am eu de 
oferit. Cu permisiunea ta, desigur şi 
cu aripile larg deschise. Liberi şi 
frumoşi 
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Aventuri cu 
Dódolla 
 
 
 

migrarea era de acum un un fapt care nici nu 
încăpea în discuţie că nu se va produce. 
Lucrurile  erau clare, totul fusese stabilit până la 

amănunt, nu mai exista cale de întoarcere. Atitudinea 
respectivei fusese fără echivoc, aceasta neavînd cum să 
mai dea înapoi. Dar sărutul, sărutul acela tanderu pe 
obraz, ei bine, acel prim sărut – făcea cât toate cerurile 
din Univers, chiar dacă dânsul ar fi fost să rămână pe 
loc... 
            Nu era un om interesat, ba dimpotrivă, făcea 
parte din genul de familie ce îl educase în spiritul 
dispreţului faţă de aspectul pecuniar al existenţei căci – 
nu-i aşa – banii şi hainele luxoase erau realităţi ce nu 
trebuiau a fi luate în considerare atunci când se evaluau 
competenţele ori aspectele legate de caracter ale unui 
semen. Dar nici nu putea să facă abstracţie de fericita 
geometrie ce fortuit o căpăta existenţa sa, ce era firesc să 
aibă repercusiuni pozitive şi asupra dezinteresatei sale 
familii; era limpede că rudele de gradul I – mama, tata, 
cele două perechi de bunici precum şi fratele şi sora sa 
aveau să-l urmeze în cel mai scurt timp, căci regimul 
totalitar nu va avea în cele din urmă încotro, fiind nevoit 
a da în cele din urmă curs cererii de reîntregire a 
familiei... mai ales că avea să fie consortul nu oricărei 
femei, ci al frumoasei şi celebrei soliste străine, din 
pricina căreia niciun stat nu şi-ar fi dorit să aibă fricţiuni 
diplomatice... 
            Mai întâi fusese hazardul ce pare-se îl înghiontise 
din plin: pe el, un actoraş de cel mult rol secund, 
proaspăt absolvent al Institutului; din aproximativ 
treizeci de colegi de breaslă înşiruiţi în curtea interioară 
a teatrului precum un proaspăt pluton de recruţi ce 
urmează să fie duşi la tuns – privirea de foc a celebrei 
artiste şi frumoase străine căzuse pe dânsul; pe EL, aşa, 

din prima, hodoronc-tronc... apoi cu o atingere abia 
percepută a antebraţului, pe culoarele Institutului, îl 
trăsese după dânsa într-un refugiu discret al holului, 
unde putuseră vorbi în tihnă. – Discuţia – aşa este 
expresia – fiindcă totul nu fusese decât un monolog al 
dânsei către el, într-un grai melodios dar pe care nu-l 
pricepea decât din cinci în cinci. Pe toată durata cât 
vorbise ea îşi unduise aproape continuu  
trupul perfect de lujer de trestie, îl luase cu palmele de 
coate zâmbindu-i cu nişte priviri de foc cu care nimeni 
nu-l mai gratulase până atunci, împingându-l uşor într-o 
cameră a cărei uşă avea yala defectă. Tot ce urmase 
fusese întru păstrarea vigorii şi frumuseţii tenului, 
episodul nefiind disturbat decât de „hiiii...”-ul femeii de 
serviciu care închisese rapid uşa pe dinafară. – Apoi îl 
sărutase încă o dată tandru pe obraji, îl evaluase 
admirativ din cap până-n picioare de două ori la rând şi, 
amestecând ca pe toată durata monologului  engleza cu 
limba natală se despărţise de el cu un        „-Keep in touch 
– bye, bye!...” 
          Zilele următoare, pe platoul de filmare, în faţa 
camerelor televiziunii autohtone, îşi dăduse toată silinţa: 
în rolul de figuraţie ce îl avea în compania celebrei 
artiste se zbenguise în jurul dânsei mai abitir ca un 
proaspăt absolvent de Bac ce tocmai şi-a citit nota 
maximă la lista de „promovaţi”; de câteva ori, menirea 
lui fusese să o ridice pe braţe executând piruete 
ameţitoare, simţindu-i nu o dată în palmele asudate 
pielea ca de muselină şi zvâcnetul inimii ce bătea mai-
mai să iasă de sub generosul sân stâng; publicul selectat 
din studio aplauda de fiecare dată cu o undă de 
sinceritate ce nu putea fi confundată cu formalismul iar 
ea, după fiecare repriză de aprigă zbânţuială, emana 
parfumul suav de deodorant bun, care în cele din urmă 
se combina dezagreabil cu al său, de fabricaţie băştinaşă. 

E 
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             Emisiunea cu pricina nu fusese chiar în direct 
dar, la două zile, fiind duminică, în programul de 
divertisment de sfârşit de săptămână fusese difuzat 
integral numărul lor. Camerele de filmat prinseseră tot, 
iar imaginile măiastru montate le valorizaseră o dată în 
plus; un singur lucru nu imortalizaseră: fericirea lui 
când din nou, în culise, ea îi vorbise îndelung şi tandru 
în acel melanj cam indigest format din graiu-i natal, 
împănat în răstimpuri cu expresii anglo-saxone; după 
care urmase iar tratamentul pentru păstrarea vigorii şi 
frumuseţii tenului. 
 
           În seara aceea avusese în vizită rudele de grad mai 
îndepărtat cărora le luase măsurile în vederea trimiterii 
hainelor de mărimi potrivite ce avea să le expedieze 
către dânsele, „la pachet”, la nu mult timp după ce avea 
să ajungă la destinaţie cu viitoarea consoartă. - ... ori 
poate aveau să se cunune aici?... – Nu, mai bine să facă 
totul acolo, dintr-o bucată, având în vedere şi diferenţa 
de confesiune religiosă. 
            „ – De aia iubesc eu finii, mânca-l-ar mama de băiat 
frumos şi cu stea norocoasă în frunte!...” – îl pupase lipicios 
şi dezinteresat naşa, într-un acces de tandreţe exaltată, 
sub privirile soţului, naşul, ce-şi ştergea ochii abundent 
umeziţi, fost locatar până prin urmă cu un deceniu al 
diverselor închisori politice. - După care seara îşi urmă 
cursul într-o atmosferă la maximum relaxată cu glumiţe 
şi farse gen un fals borcan de muştar adus la masă ce, în 
mâna unuia din comeseni ce dorise a se servi, exhibă la 
scoaterea capacului doi crenvurşti de plastic foarte 
discutabil ca aspect dacă erau mezel sau altceva, totul în 
râsetele fericite şi cu subînţeles ale asistenţei. 
 
           Atmosfera generală a micului party se încheie 
într-o atmosferă generală de optimism: când ea avea să-i 
pună în mână paşaportul obţinut prin discrete mijloace 
de culise, nimic nu va mai fi fost de făcut, ticăloasa 
Securitate rămânând cu buzele umflate, căci nici chiar 
dânsa nu s-ar fi încumetat să pună beţe în roate 
diligenţelor încununate de succes ale Ambasadei ţării de 
unde ea provenea. – De această părere erau chiar şi o 
parte din vecinii de palier, aflaţi tot dezinteresat la acea 
reuniune. 
 
           O mică problemă – să zicem de ordin moral – 
umbrea acel succes răsunător, chiar dacă încă neanunţat 
oficial: Gerda. Era însă ceva timp de când relaţiile dintre 
dânşii scârţâiau, ceea ce avea să-i uşureze mult 
conştiinţa, logodna fiind de facto ruptă. Dar chiar nici pe 
dânsa nu o s-o uite cu totul ca atenţie amicală şi 
materială, în momentul când avea să ajungă acolo... 
             Vestea plecării lui Dódolla către patria natală a 
căzut ca un trăznet exact în momentul când se aştepta să 
primească documentele aferente emigrării cu acte în 

regulă; deunăzi, avuseseră un monolog hibrid mai lung 
ca de obicei, în care partea leului o avuseseră expresiile 
anglo-saxone expectorate într-o cadenţă entuziastă şi 
ameţitoare, cu priviri de jar radiind din ochii ei precum 
tăciunele, cu masări energice ale coatelor în palme şi, 
după tratamentul contra ridurilor mai lung şi mai 
pătimaş ca de obicei urmaseră cu o vivacitate ieşită din 
comun „bye-bye”-ul de rigoare şi nelipsitul „-Keep in 
touch, O.K.?...” 
 
           Abia avusese timp să ajungă la gară în momentul 
când trenul ei tocmai lua viteză. Îi zări inconfundabilele 
plete fluturând în vânt de la fereastra vagonului şi, chiar 
dacă nu avea cum să-i observe ochii luminoşi de 
culoarea tăciunelui, distinse totuşi cum îi face energic 
din mână. În acel moment scăpără orbitor un blitz, inutil 
ca toate blitz-urile folosite într-o zi cu soare, acesta 
aparţinând unui ziarist de la presa locală ce voia să 
imortalizeze şi pe celuloid momentul plecării frumoasei 
străine. 
           - Asta e aia pe care o tot învârteai cu atâta foc la 
televizor? 
           Era Gerda, apărută pe neaşteptate în spatele său. 
            - Mda..., plescăi ea dezabuzată. – Mai bine ţi-ar fi 
ieşit număru' cu mine, chiar dacă sunt pe lângă ea cât o 
catedrală. – Unde dracu' au găsit-o pe pocita asta?... 
 
           Nu răspunse, fiindcă gusturile nu se discută. Se 
dădu doi paşi înapoi şi o luă pe după umeri. 
           - Cam isterică, după gustul meu. – A vorbit vreun 
ceas de la telefonul gării dracu' ştie cu cine, probabil cu 
bărba-su, că numai la ăla cred că are sânge să se 
răstească aşa. – N-am înţeles nimic, naiba să-i ia cu 
străineza lor. Nici „chip in taci”, nici „bai-bai”, nici „gău tu 
hel, idiăt, fac iu”. – A dat după aia un interviu pe peron 
unuia cu pixul la el. De la ăla am înţeles că „hasbănd” 
înseamnă pe limba lor „bărbat”: probabil bărba-su... da, 
da – să ştii că ăla cu care vorbea la telefon era bărba-su... 
dacă mai stătea puţin acolo, cânta la receptoru' fără fir – 
că mai avea puţin şi-l smulgea din cablu'... 
 
           Ultimul vagon al garniturii se zărea acum ca un 
punct minuscul ce la rându-i se topi definitiv în zare. 
            - Hai să mâncăm o prăjitură, am eu bani – zise 
fata căscând plictisită. 
             - A, a trecut azi pe la tine unu-n civil, da' pe care 
numai şi după priviri îl vezi unde lucrează. A pus un 
plic la cutia poştală pe care l-a luat maică-ta imediat în 
casă. Zicea că eşti invitat să te duci la ei peste patru zile, 
pentru o discuţie. Te duci, nu? Cred că e mai bine aşa... 
           
             - Am să mă duc, zise el moale, după care închise 
cu mâna uşa grea, ca de fortăreaţă, a cofetăriei, în urma 
lor. 
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Domnişoara Dècoté 
-microroman- 
 

omuniştii le lusară tot. Şi asta poate nu ar fi fost 
nimic, dar o deportaseră împreună cu întreaga 
familie din munţii natali. Când au ajuns la 

destinaţie, undeva, pe un vast teren din nordul 
Bărăganului, reprezentantul legal al autorităţilor pusese 
să se bată un stâlp de lemn în pământ: - „ În jurul ăstuia o 
să vă faceţi casele! Aşa cum vă pricepeţi! Şi veţi lua fiecare 
atâtea pogoane de pământ câte vreţi să lucraţi!”. – La şapte 
ani – răstimp de parastas - după asta, pentru 
comunitatea care începuse să devină prosperă, posedând 
acum locuinţele mai mult decât acceptabile, urmase a 
doua „naţionalizare”, prin încorporarea pământurilor în 
C.A.P.-ul proaspăt înfiinţat, în remizele căruia fură duse 
şi văcuţele, căişorii, boii pentru arat şi chiar plugurile 
harnicilor fermieri. – „-Tot „gospodari“ aţi rămas, ai? Voiaţi 
să vă chiaburiţi din nou şi p-aici – 'ţi-ai dracu’  să fiţi!”, zise 
responsabilul cu „munca de lămurire” sub rânjetele 
hidoase ale unui miliţian, dar dispreţuitoare şi pline de 
ură ale celuilalt subofiţer, care-i privea crunt pe cei doi 
ticăloşi atot-rânjitori, cu mâna reflex pe tocul armei. 
            De data aceasta flăcăii satului şi-au sumecat 
mânecile nu pentru a pune mâna pe coarnele plugurilor 
tocmai confiscate. Respectivul gest l-au făcut într-una 
din nopţile următoare dând foc ceapeului şi căsăpind pe 
cei câţiva ce se găseau înăuntru la o partidă de beţie, 
spart seminţe şi Popa-Prostu’, aceştia întâmplându-se să 
fie nu numai cei care îi batjocoriseră mai tare, ca 
„tovarăşi cu sarcini de răspundere” revenindu-le printre 
altele şi batjocorirea câtorva dintre femeile şi copilele 
locului. Stârvurile le aruncară în pălălaia lacomă aşa că, 
la reconstituirea faptelor, nu li s-ar mai fi putut găsi nici 
măcar duhoarea post-mortem de raşpincă. - Imediat, la 
amiază, au sosit câteva camioane cu militari din trupele 
de Miliţie-Securitate. Doar că nici nu frânară bine 
vehiculele că, bărbaţi zdraveni şi experimentaţi, cu 
inventarul agricol mobil în mâini se căţărară ca o vijelie 
în carosele camioanelor, militarii rămânând nevătămaţi, 
căci se predaseră imediat, devenind prizonieri cu tot cu 
armamentul şi abundenţa de muniţii, hrană şi articole 
sanitare ce le aveau asupra dânşilor.  
            Atunci sălaşul a fost încercuit de trupe mixte – 
Miliţie-Securitate şi armată. Comandantul dispozitivului 
care era şi şeful celor patru piese de artilerie a somat 
spre predare o singură dată; după care, tacticos a deschis 
harta, făcând calculele necesare cu ajutorul riglei şi 
compasului. Conform convingerii că şapte metri pătraţi 
înseamnă „şapte-aşa, şi şapte-aşa...” După ce a trimis prin 
telefonul de campanie coordonatele calculate astfel după 

metrica în regie personală, a ordonat imediat 
deschiderea focului. 
           Primele proiectile de reglaj au lovit orice, numai 
ţintele vizate, nu. Unul dintre ele lovi în plin punctul de 
observaţie către care cu câteva clipe în urmă trimisese 
coordonatele spre distribuire; al doilea, locaţia cu 
prizonieri, ucigându-i sau    rănindu-i grav pe cei mai 
mulţi dintre aceştia ca şi pe cei ce îi păzeau; al treilea,  
semicercul opus al trupelor asediatoare proprii, făcând 
carnagiu; doar al patrulea căzu departe, în câmp, 
răscolind pacea pârloagei. După care o ploaie de gloanţe, 
proiectile de brand şi aruncătoare de grenade au 
acoperit trupele reinventatorului Ariilor, ucigând o parte 
din ceea ce nu căsăpise cu mâna proprie. Câţiva soldaţi 
cu figuri de copii şi ochii aproape scoşi din orbite, 
îmbrăcaţi în kaki sau siniliu ieşiră din şanţ urlând de 
groază, căutându-şi salvarea în câmp. Sesizându-se, 
mitraliorul încetă să mai tragă în acea direcţie, dar un 
proiectil de brand căzut prea mult înapoia tranşeelor, îi 
sfârtecă nemilos.            
            Din micul crâng plantat nu degeaba de localnici la 
puţin timp după inaugurarea aşezării, două camioane 
porniră paralel despărţindu-se doar pentru a da roată 
din părţi opuse aproximativului cerc al asediatorilor. 
Expertul în geometrie de gimnaziu muri cu ţeasta 
zdrobită de gloanţe doar cu o clipă înainte de a vedea 
cum piesa de artilerie din proximitate se desface ca o 
lalea sub impactul unei lovituri de aruncător de grenade. 
Celelalte trei tunuri nu mai erau funcţionale, având 
mecanismele grav avariate de roiul de gloanţe şi schije, 
cu majoritatea servanţilor morţi sau grav răniţi. 
            Din carosa camioanelor prinseră să curgă grenade 
precum seminţele pe ţeava unei semănători. Tranşeele se 
umplură de o pastă de carne sângerândă. Câţiva 
reuşiseră, cei mai mulţi grav răniţi, să se târască afară 
din adăpostul ce le devenise mormânt. Lupta se 
terminase. 
             Alte două camioane, urmate la scurt timp de cele 
ce semănaseră moartea – începuseră să dea roată fostului 
dispozitiv de asediu, unele încărcând morţii, altele 
răniţii – în timp ce o grupă de luptători escortau 
prizonierii către un loc ce începuse a fi împrejmuit. Au 
avut parte de înhumare cu slujbă religioasă doar soldaţii 
şi gradaţii ce au fost puşi la un loc într-o groapă, într-o 
altă excavaţie fiind depus tot ce trecea de gradul de 
caporal, aceştia din urmă acoperiţi fiind de pământ fără 
nicio formalitate religioasă sau vreun onor militar. 
           La un capăt de tranşeu, un subofiţer cu piciorul 
drept zdrobit se târa spre niciunde, implorând moartea. 

C 
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În timp ce-l puneau cu grijă pe brancardă, unul din cei 
doi transportatori l-a recunoscut: la cincisprezece 
kilometri mai încolo, într-un alt sat, participând lo o 
mică represiune, respectivul nu uitase a viola înainte de 
plecare o nubilă, în urletele îngrozite ale mamei sub 
privirile căreia comisese totul, acompaniat fiind de 
rânjetul de bestie al camaradului său ce-şi aştepta 
nerăbdător rândul, în acest moment zăcând poponeţ pe 
pământ sub stare de şoc, privind zâmbitor şi fix cerul. – 
Omul lăsă încet jos mânerele brancardei şi-şi scoase fără 
grabă pistolul din toc, trăgându-i rănitului un glonte şi 
în piciorul stâng. 
            - „ Şăzi calm, doar nu crezi că am bolânzit” – îi zise 
celuilalt transportator care se pregătea cu un strigăt de 
indignare să-i sară la gât. ... – „ Şi nici porcul ălălalt nu 
trebui’  să scape” – îl indică cu ţeava armei pe zâmbăreţul 
care fără a fi tresărit măcar, continua să contemple bolta. 
– „Pă ăla lasă-mi-l mie, să-l tau ca pe un godac...” – „No, nu 
aşé, ca ei, ca bandiţii, fără Dumnezeu şi o dreaptă judecată”, 
mai spuse celălalt, curmând cu un foc de armă urletele 
lugubre ale rănitului. 
            Dus în sat, mai mulţi localnici îl recunoscură pe 
zâmbăreţul melancolic şi în uniformă prin declaraţii 
verbale separate. – Dânşii se aflau în aşezarea cu pricina, 
participând la un botez: toţi îi dezvăluiră crima, cu punct 
şi virgulă; ba mai descriseseră fizic şi pe alţii, cu regretul 
că nu se aflau aici spre identificare şi stabilirea faptelor. – 
După o scurtă judecată şi citirea sentinţei, o slujbă 
religioasă din oficiu, căci nimeni nu se putuse lămuri 
care este ultima dorinţă a condamnatului care nu 
reacţionă nici la ţigara gata aprinsă oferită - acesta a fost 
dus în centrul satului, legat de stâlpul inaugural al 
aşezării şi împuşcat. După care cadavrul i-a fost depus în 
excavaţia tuturor celor ce aveau peste gradul de caporal, 
încă incomplet acoperită, groapa fiind mai apoi  definitiv 
acoperită. 
 
                                                 * 
        „ – Cât de puţin ne-ar fi trebuit ca să sacăpăm ţara de 
derbedeii ăştia!... Cât de puţin!... Simpla susţinere aeriană ar 
fi fost destul, restul, la sol, făceam noi!...” 
           Partizanul  îşi aprinse o ţigară scrutând linia 
orizontului de la care nu avea de ce să se aştepte la ceva 
bun. Omul din faţa sa făcu acelaşi lucru, privindu-l ţintă. 
Zâmbea imperceptibil. 
            „ – Nu si poate să nu vină pân’ la urmă! Nu si 
poati...” 
            Celălalt continua să tragă din ţigară, inspirând 
adânc. 
            „ – Am luat toţi de bun ce spuneau la radio acum 
şapte-opt ani. Ne-au minţit. – <<Rezistaţi... rezistaţi... 
rezistaţi... Eliberarea voastră este aproape...>> - 
Aiurea!... şi le-au ştiut pe ale lor, au văzut că merge şi aşa – 
dar nu pe pielea dumnealor – şi ne-au lăsat baltă... până la 
urmă s-or aranja lucrurile, chiar dacă peste stârvurile 
noastre...” 

            „ – Vai de noi... eu mi-s de la Cotul Vrancii... –Acum 
doi ani au dat buzna peste noi în sat. - «Nu vă place să fiţi şi 
voi la Colectivă ca tot omu’, ai? – Ticăloşi şi exploatatori 
individualişti ce sunteţi! Târşoru şi viermii or să vă 
mănânce!...» - Ţăranii au ieşit la margimea satului cu coasele 
şi furcile. Unul, Ciauşescu, ajuns atât de tânăr general a 
ordonat «foc» uitându-se-n ochii mei... tătâne-meu a căzut 
primu’... mai departe nu ştiu, că am fugit... gloanţele nu m-au 
mai ajuns în pădure... nu m-am oprit decât aici, unde dânşii 
m-au ascuns de atunci şi până-acu’...” 
            Oamenii terminaseră de descărcat captura de 
muniţii, armament şi provizii a celor înfrânţi. Atât de 
mare fusese ura celor ce trimiseseră trupele de 
represiune, încât le dotaseă şi cu două mitraliere aeriene, 
care puteau trage şi în plan orizontal.- Cu cele capturate 
şi de data aceasta, camioanele erau deja prea multe, însă 
oamenii priveau cu jind la cele patru piese de artilerie 
devenite inutilizabile, dintre care una zăcea cu piesele 
împrăştiate şi ţeava contorsionată. Nu aveau piese spre a 
le repara pe cele trei, deşi ar fi avut cu cine, majoritatea 
bărbaţilor în putere ai aşezării participaseră atât la 
campania din Est, cât şi la cea din Vest. 
            Ţarcul în care aveau să fie încartiruiţi prizonierii 
era gata. Două din foarte multele mitraliere de companie 
capturate au fost îndreptate din două laturi ale 
patrulaterului cu muniţia aferentă spre ţarc, pe celelalte 
două laturi ale locaţiei fiind plasaţi câte un om ce avea la 
îndemână sacul de merinde cu câte patru grenade 
defensive. Prizonierilor le fu atrasă atenţia că vor fi 
trataţi ca atare atât timp cât şi dânşii îşi vor respecta 
statutul; la cel mai mic act de ostilitate, cel vinovat este 
pasibil de a fi împuşcat pe loc; în caz de acţiune comună, 
li se indicară cele patru laturi ale ţarcului, atrăgându-li-
se atenţia cu ce aveau să se confrunte; li se promisese 
însă scurt şi ferm că nu vor fi folosiţi pentru niciun fel de 
troc şi că nu vor fi obiect de şantaj. – „ – Puteţi fuma în 
voie!”, încheie cel care le vorbise. – „ Vă veţi aprinde 
ţigările unii de la alţii. Fără mişcări bruşte! S-a înţeles?” – „ - 
'nţeles...”, răspunseă captivii. 
            Primele umbre ale amurgului începeau să-şi facă 
prezenţa dinspre depărtarea zărilor pe care oamenii, 
îngrijoraţi, nu încetau să le scruteze. – Dinspre Miazăzi 
se profilă, pe fundalul amurgului serafic, un punct 
argintiu. Era eclerorul „ajutorului frăţesc” oferit 
totdeauna cu maximă generozitate în astfel de situaţii de 
baionetele Marii Patrii Prietene de la Răsărit, probabil în 
schimbul spolierii consecvente a ţării şi asasinatului 
constant contra poporului ce încă o ocupa. – Un uruit 
atot-cuprinzător învăluise aşezarea. 
            „ – Aviaţie inamică la joasă-'nălţime!...” 
            Nu fusese nevoie de comandă căci toţi cei ce 
aveau în dotare P.P.S.-urile capturate de la  subofiţeri 
erau daja în şezut, iar cei desemnaţi pentru mânuirea 
mitralierelor anti-aeriene se aflau la posturi. Prima rafală 
a ucis cinci oameni; cea de a doua, scuipată după ce 
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avionul execută întoarcerea, zdrobi capul încă unuia, 
rănind grav alţi doi. 
            Avionul prinse să survoleze zona ca un bondar 
înfuriat, căutând să balizeze cu „bastonaşele”-i 
luminiscente perimetrul ce urma să fie lovit, urmărit 
parcă zadarnic de licuricii scuipaţi din pistoalele-
automate şi de proiectilele celor două mitraliere-
antiaeriene. La un moment dat, avionul prinse să se 
balanseze ca un om răpus de alcool, pe când baliza 
ultima latură a aşezării: o vâlvătaie nestăvilită izbucni 
din unul din motoare, o bucată    dintr-o aripă fiind 
retezată; încercările disperate ale pilotului de a redresa 
aeronava prin luarea de altitudine au fost sortite 
eşecului: piesa de aviaţie a fost cuprinsă în totalitate de 
flăcări şi explodând surd, îşi împrăştie rămăşiţele 
incandescente departe de sat. 
            Alte patru puncte străpunseră la orizont amurgul 
incandescent, prevestind parcă printr-un stol de păsări 
călătoare toamna nu foarte îndepărtată. 
           Se dezlănţui infernul. 
           Insurgenţii erau sfârtecaţi, alţii prăbuşindu-se 
icnind scurt. Câteva căpiţe de fân au luat foc; geamurile 
împroşcară cu ţăndări de sticlă, amestecate cu schije de 
ţiglă din acoperişurile ce se pulverizau sub impactul 
suflului; din locuinţele lovite în plin nu mai rămăsese 
nimic, resturile lor amestecându-se cu aşchiile de gard ce 
se desprindeau trosnind din grinzi. 
           ... reuşise să iasă din infern prin latura rămasă 
nebalizată luminiscent; nu era singura supravieţuitoare 
ajunsă aici, la pădurea aflată la un kilometru şi jumătate 
de sat: nu departe de ea, la câţiva paşi, o femeie 
despletită şi cămaşa sfâşâiată îşi legăna duios pruncul: - 
„ – Nani, nani, puiul mamii! Dormi cu mama, puişor/ Că te-
oi legăna uşor...” Pe neaşteptate, femeia dispăru ca o 
nălucă în pădure. 
            Un copil murdar de noroi hohotea ghemuit, parcă 
neîndrăznind să intre în pădurea tenebroasă; se apropie 
de el, încercând să-i oprească zvârcolirea; dar pruncul se 
contorsionă la faţă şi, cu fruntea ridată la extrem, i se 
smulse din mâini urlând, topindu-se printre copacii 
înneguraţi. 
            Un soldat în siniliu, cu ochi holbaţi, se prăbuşi 
lângă dânsa în genunchi: era unul din prizonieri. O 
privea parcă fără să o vadă, cu ochi ca de orb, cu globii 
abia distingându-se prin sângele închegat; prinse să 
lunece lent la pământ, fără o vorbă. 
            ... la aproape doi kilometri depărtare, licuricii 
provenind din schijele luminiscente şi stropii de napalm 
şi fosfor ai bombardamentului păreau ca se află într-un 
demoniac dans nupţial cu cei scuipaţi din armele celor 
ce se apărau. La un moment dat, glasul celor două 
mitraliere anti-aeriene conteni; una câte una focurile de 
armă încetară, lăsând locul punctelor luminoase ce 
proveneau din explozii, nu înainte de a li se fi plătit ca 
ultim tribut piesa de aviaţie care cu toate motoarele în 

flăcări prinse să se îndrepte spre aşezare ca o săgeată, 
lovind-o în plin. 
            Urlând, fugea acum pe lângă buza pădurii. Fugi 
mult, pe latura cu trunchiuri a căror linie părea să nu se 
mai sfârşească. În cele din urmă, s-a prăbuşit epuizată, 
fără cunoştinţă. 
            Când se deşteptă, bolta adâncă şi sidefie a 
superbei nopţi de august părea a fi cuprins în totalitate 
lumea. 
            La aproape doi kilometri, pălălaia provocată de 
atacul aerian se mai ostoise, dând impresia unui foc de 
tabără ajuns la final. 
 

 
 

* 
            - Scoal’, măi fetică – n-auzi?... 
            Sări speriată de pe trepte privind insistent la 
chipiul cu bandă roşie al miliţianului. Multă vreme acela 
o împunsese cu ustensila contondentă din dotare, 
pulanul de cauciuc. 
            - Aici îţi găsii să dormi? Ce-i cu tine? 
            - O fi de aia!..., îşi dădu cu părerea celălat 
subofiţer.- S-o ducem la „moravuri”. 
            - N-are figură, zise cu compătimire omul. – 
Doamne, ce murdară e!... – Ce ţi s-o-ntâmplat? Ai fost 
bătută?... 
              Nu pricepea mesajul ochilor îngroziţi ai fetei 
care îl privea fix. 
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             - Sunt chiar aşa de spăriat?... Ce mă priveşti de 
parcă ai fi văzut pe Necuratu’? – Ai fost cumva 
necinstită?... 
              Soldatul ce însoţea pe cei dou subofiţeri îşi 
cumpăni arma la umăr. Îi oferi pachetul cu ţigări ca 
pentru să se servească. 
              - Cine ştie ce o fi cu ea!... Eu zic să o ducem întâi 
la cămin, să se primenească, ş-apoi la secţie. – Hai, fetică 
– hopa-sus, că doar n-o să stăm toată ziua aci, spuse 
luând-o ajutat de celălalt de subsuori. 
            La secţie, a rămas prizoniera aceleaşi muţenii, 
privind când la unul, când la celălalt dintre cei ce i se 
adresau. Până la urmă au reuşit s-o identifice. Au aflat 
tot. Au dus-o în arest, unde a stat aproape o săptămână. 
Procuratura nu a deschis niciun dosar. Nu avea de ce, iar 
acela fu unul din rarele cazuri în care raţiunea triumfă. 
Nu se mai cunoştea alt supravieţuitor în afară de ea 
după iadul din acea aşezare. Au eliberat-o, arondând-o 
unui cămin de nefamilişti, nu înainte de opoziţia unui 
tovarăş ceist devenit maior direct din porcarul de la 
anexa gospodărească a F.R.B.-ului care, în fraze 
agramate dar dezlânate explică într-o criză de isterie cu 
adaos de limbaj de lemn că „ieste necesar a se face totu’ 
pentru ca să nu se arate niciodată circumstanţe tutulor 
duşmanilor poporului care ar fi încercat aceasta, cât şi 
urmaşilor lor...” 
            Lămuriţi buştean, cei din încăpere îl salutară 
respectuos, în timp ce şoferul îl anunţa numai zâmbet că 
Volga de serviciu este gata pentru începerea acţiunii – 
adică să-l ducă pe marele expert în Contra-Informaţii la 
domiciliul de reşedinţă în vederea              bine-meritatei 
odihne, după o zi istovitoare de muncă... 
 

  * 
           - Numele şi pronumele! 
            Funcţionarul înmuie fără grabă şi abundent tocul 
în cerneală dar, când să purceadă să scrie, aplică un 
purceluş albăstrui pe coala foarte subţire a formularului, 
subţirimea hârtiei făcând să se perpetueze pata pe un 
sfert din teancul de formulare ce le avea în faţă. 
            - Fir-ar să fie!... 
            Conştiincios, separă colile vătămate de cele 
rămase intacte, reînmuie peniţa în ochiul de cerneală din 
stativ şi, după ce îşi pliciui cu palma chelia stil dungă pe 
mijlocul tigvei în vederea exterminării unei muşte 
agasante, începu să scrie îngrijit, cu o caligrafie 
impecabilă dar ortografie discutabilă tot ce i se dicta. 
             Cât timp a fost ocupat cu completarea 
formularului, amploaiatul în prag de pensie o privea în 
răstimpuri pe furiş pe de asupra ochelarilor, ceea ce a 
făcut a nu se încadra totdeauna strict în rubricile clar 
delimitate. 
            Doamne, cât de mult i-ar fi plăcut să aibă şi 
dânsul o fiică cu un aşa aspect! Sau măcar o nepoţică 
aşa!... Fata din faţa lui era ireal de frumoasă, armonia 
generală a trăsăturilor feţei şi liniei întregului corp fiind 

descrierea potrivită. Tenul rotund şi uşor brun se 
termina cu o frunte amplă şi minunat modelată, sub care 
se aflau doi ochi căprui mari şi cu un zâmbet trist, 
marcat continuu şi de nişte buze superbe ce se terminau 
cu o bărbie aproape rotundă. Părul ca de ţigancă, 
precum abanosul, prins în coadă-de-cal a cărei vârf 
ajungea aproape la şezut, dădeau trăsăturilor distinse ale 
superbei fete un aer de prinţesă bizantină. – Fiindcă nu 
era posibil a-i fi fiică sau nepoţică, se resemnă cu 
fiica/nepoţica din  dotare, nici acelea de lepădat. 
            - Gata, copilă! Asta a fost tot! – Şi acum, să căutăm 
o slujbă cât mai potrivită pentru mătăluţă!... 
            Nu a ales ce venea la rând în registru pentru 
rubrica „femei”, ci căută îndelung în alte catastife. 
            - Dècoté... hm... ciudat nume... poate să fie ceva, 
în franţuzeşte... nu ştiu... nu am trecut prin liceu... 
            Continua să caute concentrat într-un registru 
auxiliar. În cele din urmă, găsi: 
            - A-şaaa!... uite-aici! – Nu ţi s-o părea mătăluţă 
cine ştie ce, dar zic că tot mai bine decât în trei schimburi 
într-o fabrică!... – Prin urmare, mata ai să faci parte din 
personalul muncitor al întreprinderii „Fortuna-
Lozînpliccupronostic” . mai pe scurt F.L.- Hm, cum 
Dumnezeu or fi lăsat băieţii ăştia un astfel de nume, de 
dinainte de război?... 
            Se ferise strategic să folosească cuvântul 
Naţionalizare. 
            Crezând că este luată în derîdere, impresie care se 
combină cu traumele din ultimile săptămâni – fata 
începu să plângă încetişor. 
            - Vai, copilă, vai! Ce e cu tine?..., se ridică celălalt 
impacientat de la masă. 
            Se duse la cana cu apă şi turnă un pahar plin. 
            - Bea puţintică apă, ai să te mai linişteşti, spuse 
omul pe figura căruia se vedea că a împrumutat din 
tristeţea ei. 
            Fata se ridică şi se duse la fereastră, privind 
absentă imaginea anostă a străzii. 
            - E mai bine?, se apropie funcţionarul. – Cât de 
rău trebuie să-ţi fi fost... cât de rău... nu te întreb nimic... 
– uite aici, îi întinse omul o bancnotă de 25 de lei, ia-i... 
am luat ieri chenzina, ăştia sunt din „rezerva” mea, să 
nu mă spui nevesti-mii, încercă să facă un spirit, spre a 
mai destinde atmosfera apăsătoare. 
            Îi scrise cu tocul pe o bucată de hârtie o adresă şi 
un număr de telefon, tamponând apoi îndelung coala cu 
stativul- sugativă. 
            - Uite aici... va cam trebui să iei vreo trei tramvaie 
până la sucursală, dar pân’ la urmă ai să te descurci... 
dau eu telefon şi la sediul ăstora şi trimit cu curierul 
actele de angajare, tu du-te direct la sucursală la care am 
să dau tot eu telefon. – Hai, copilă, du-te şi baftă!... şi din 
când în când, dacă treci pe la biserică, roagă-te să se mai 
ostoiască din reumatismul lui nenea Poenaru, fiindcă 
mi-ar prinde tare bine... 
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            Din uşă se întoarse zâmbind recunoscător 
simpaticului conţopist cu aspect prematur de bătrânel 
care la rându-i zâmbind, cu incisivii mai bine dezvoltaţi 
decât restul danturii, părea un iepuraş ce se pregăteşte 
să ronţăie grăbit o bucăţică de morcov oferită de stăpân. 
Pe neaşteptate îşi pliciui din nou poteca de chelie 
lucioasă, ratând iarăşi lichidarea sâcâietoarei insecte. 
 

* 
            Zona în care ajunse după ce se servi de cele trei 
vehicule uruitoare ale ITB-ului se caracteriza printr-o 
perfectă întortochere. Pieţe şi piaţete cu macazul şinei de 
tramvai în trei sensuri, străduţe ca nişte linii frânte cu 
trotuare frumos asfaltate şi carosabile îngrijit pietruite, 
amintind însă prin geometrie că provin din uliţele 
primordiale ce se formaseră după stabilirea aici a 
medievalului Bucur. 
            În cele din urmă, după o plimbare prelungită în 
perimetrul Maria Rosetti, Piaţa Galaţi - Tunari, a găsit. 
Brusc, când se aştepta mai puţin. Într-o casă veche doar 
cu parter, în incinta cu aspect de mică prăvălie, se afla 
biroul-sucursală. 
            - Doriţi?..., o primi funcţionara de la biroul 
tejghea, pregătind o bonieră, un bol cu numere 
imprimate pe buline de lemn, dar şi pe cel cu lozurile 
dătătoare de scurte iluzii. 
            - Eu sunt nou-angajată!..., zise dânsa cu jenă 
parcă, lăsând ochii în pământ. 
            - A, buuună!, eu sunt Pussy... bună, Dècoté... 
aveam nevoie de o colegă, am rămas singură după ce 
acum şase luni madam Pârvulescu a ieşit la pensie... 
          O instală pe scaunul de lângă dânsa, începând să-i 
arate ce şi cum trebuie să completeze în formulare şi 
boniere. – Nu era deloc greu, avea să înveţe repede – o 
asigură cald. 
             Uşa se dădu energic la o parte şi în cadru apăru o 
doamnă trecută de o vârstă cu trăsături ferme, chiar 
dure, corpolentă, cu un permanent zâmbet amar. Părul 
tuns scurt şi cam rar era vopsit într-un roşcat obosit. Din 
palma dreaptă îi porneau trei lese ca trei fire electrice la 
capătul cărora tot atâţia căţeluşi – doi pechinezi şi un 
tekel amuşinau grăbiţi în trei puncte cardinale. 
            - Bună ziua, doamnă Rizeanu!, izbucni volubilă 
Pussy. – Ce mai faceţi dumneavostră?... 
            Clienta intră, închizând uşa nu prea încet după 
dânsa. 
            - Ce să fac, scumpo, uite, sunt puţin necăjită, la 
Consignaţia nu s-a vândut încă tabloul. 
            - Lăsaţi, lăsaţi, domnă Rizeanu, că o să se 
aranjeze, aşa s-a întâmplat şi cu „Cocoşul galic” şi aţi 
văzut, până la urmă s-a rezolvat..., zise funcţionara plină 
de solicitudine. 
            - Da, nu pot să zic nu, noroc cu ce am prin casă şi 
cu ce mi-a mai rămas de la bărbate-meu că altminteri, cu 
pensia pe care mi-o dau ăştia, eram muritoare de 
foame... – Pentru sfeşnicele alea ai găsit pe cineva?... 

            - Încă nu, doamnă, dar am promisiuni... 
            - Să  ştii că nu va fi pe degeaba... 
            - Lăsaţi, doamnă, oameni suntem, dacă nu ne 
ajutăm noi între noi, atunci cine?... 
           - Nu, insist, vei avea comisionul tău... 
           - Bine, bine... cum o mai duceţi cu sănătatea? 
            - E, aici mulţumesc frumos, de ce să mânii pe 
Dumnezeu, nici măcar sciatica nu m-a mai deranjat 
săptămâna asta... 
            - Asta e bine, doamnă!... sănătatea e lucrul cel mai 
de preţ... – tot numerele obişnuite, sau... îi întinse bolul 
cu buline cifrate. 
            - Nu, dragă, nu, că eu vin cu ele gata scrise... 
aceleaşi, totdeauna... – Dar ce văd, că ai o colegă nouă!... 
            - Da, azi e prima zi. 
            - E aşa, aşa, bravo, vai ce frumoasă e, bătu-o-ar 
norocu’... cum te cheamă şi câţi ani ai, drăguţă?, îşi îcepu 
dânsa „ancheta”. – Eşti măritată? Nu?... ei lasă, lasă, nu 
te grăbi, că la cât de frumoasă eşti ai tot timpul, alesul va 
fi cel pe care ai să-l vrei tu, cu siguranţă... atât de 
frumoasă... 
            - Serveşti tu pe doamna, Dècoté?... Hai, aşa, ca de 
saftea, ca de primul client!... 
             Cu inima zvâcnindu-i, îşi puse peticul de hârtie 
de aşa manieră ca să fie cât mai comod de transcris, 
după care înmuie tocul în cerneală. Liniile şi coloanele 
migălos caligrafiate cu creionul începură să-i joace în 
faţa ochilor din care prinseră a-i ţâşni lacrimi. Era a doua 
oară în acea zi. Asta i se întâmpla frecvent, mai ales 
noaptea, la cămin. Când simţea că este gata să 
izbucnească se furişa în toiul nopţii în grupul sanitar, iar 
dacă era în tramvai în drum sau dinspre serviciu, cobora 
imediat ce era posibil refugiindu-se în vreun colţ ascuns 
spre a plânge în voie. Acum, ca şi în biroul 
funcţionarului, nu mai avusese cum să găsească loc de 
refugiu. 
            - Vai, drăguţă, vai – zise plină de toleranţă 
madam Rizeanu, stare de spirit ce contrasta puternic cu 
trăsăturile aspre ale feţei – dar nu trebuie să te 
emoţionezi aşa, sunt doar patru bilete de pronostic, lasă 
– chiar dacă s-ar greşi, poate tocmai din asta ar ţâşni 
norocul. Eşti nu numai o fată frumoasă, se vede că eşti şi 
deşteaptă, poţi sigur să faci cu mult mai mult decât ai să 
faci aici. Hai, să vedem împreună, uite, scrie în linie 10; 
10; 85 – adică ziua mea de naştere – 18.10.1885; pe urmă 
70; 08; 19 – adică 1870.08.19. – adică pe dos data naşterii 
lui bărbată-meu – Dumnezeu să-l ierte. Acum aici, pe 
coloană, că se văd pătrăţelele – şi gata! Nu-i greu, aşa-i?, 
o mângâie tandru pe părul cărbune. – Dar eşti doar un 
pic mai emotivă lasă, ăsta nu-i semn de slăbiciune, ci de 
fată cu bun-simţ care mai are şi ruşinea la dânsa, în 
vremurile astea amarnice. Gata!, îşi rupse bătrâna 
singură din bonieră exemplarele, punând banii pe 
tejghea. 
            - Poftiţi, doamnă Rizeanu, puse la rându-i Pussy 
restul în tăviţă. 
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            - Lasă, drăguţă... 
            - Mulţumim, doamnă!... Generoasă, ca de obicei!... 
            După ce zgurmase cu ghearele tăblia exterioară a 
pupitrului amintind de o masă de tribunal, tekelul ridică 
precipitat piciorul. 
            - Vai, Ţuki, ce porc eşti!... 
            - Lăsaţi-l, doamnă, nu-i decât un căţeluş... 
            - Da, dar orşicât... avea timp de acasă şi până aici. 
            - Lăsaţi, zise Pussy, luând teul cu cârpă din 
spatele perdeluţei unde se afla o chiuvetă. 
            Clienta ieşi cu acelaşi zâmbet amar cu care 
intrase, de data asta închizând uşa mai cu grijă, după ce 
le spusese „pa”,     făcându-le cu mâna, ca şi cum ar fi 
plecat într-o călătorie la mare distanţă, în acordurile 
geamurilor care zăngăniră totuşi în cercevele. 
            - Eh, dacă nu avem o mână de bărbat să le 
chituiască, spuse când un tramvai făcu ca geamurile să 
zăngăne iar uşor. – Ţi-e mai bine?,  întrebă luându-i 
tandru bărbia în mână. 
 
            Pentru câteva clipe, nu se auzi decât ticăitul lent 
al pendulei. 
            - O doamnă foarte bine, zise Pussy în timp ce 
femeia trecea strada, parcă remorcată de căţeluşii ce 
păreau că lunecă pe roate. – Dar necăjită. Bărbatul i-a 
murit acum cinci ani, la Canal, sub un mal de pământ 
care a ucis alţi cinci deţinuţi. S-a numărat printre primele 
serii de arestaţi, el pentru vina că în iarna lui '48-'49 ar fi 
oferit cadou o căruţă cu lemn de foc soţiei Mareşalului, 
aflată în Domiciliu Obligatoriu. A fost condamnat la 15 
ani muncă silnică, din care a apucat să facă doar un an şi 
jumătate. Tot atunci i s-a confiscat şi moşia din Moldova 
şi i s-a naţionalizat casa în care acum stă într-o singură 
cameră ca chiriaşă, cu D.O. Acum, cu o pensie de 
mizerie se descurcă cu ce mai are prin casă. Sfeşnicul îl 
vinde prin mine, ca să ia un preţ mai bun. – Dar tu să nu 
repeţi toate astea, da? 
             Fata aprobă necesitatea interdicţiei cu un semn 
discret dar sugestiv din cap. 
            - Până şi la tutungerie au pus pândar, să vadă ce 
ţigări fumează: îi ieşiseră vorbe că se delectează numai 
cu Kamel. Doar declaraţia scrisă a tutungiului întărită de 
alţi trei vecini au făcut-o să nu dea de neplăceri mai 
mari. 
            Pussy scutură la timp ţigara spre a nu-i cădea 
scrumul pe masă. 
            Uşa prinse să se deschidă lent. În prag stătea un 
ins pirpiriu, în costum, cu părul complet gizonat. Pe 
obrajii de paloare cadaverică ieşeau abia perceptibil ţepii 
albi ai bărbii, pe figură având oploşit un etern zâmbet 
fără nuanţă, cu ochii alungiţi şi fără expresie, cară 
priveau parcă niciunde chiar şi atunci când aveau fixat 
obiectivul. 
            - De câte ori ţi-am spus să nu mai fumezi în 
birou? Ţi-am mai zis, tutunul îţi poate cauza grav atât 
ţie, cât şi celor de lângă tine..., adăugă rar şi tărăgănat, 

parcă în scârbă, accentuând anumite consoane spre a le 
pronunţa nazal pe altele, ce în diversele limbi ale 
imperialiştilor occidentali sunau natural, în limba 
autohtonă având astfel folosite, accente ridicole. 
 

 
 
            Cea interpelată zdrobi rapid restul de ţigara în 
farfurioară. 
            - Bună seara tovarăşe şef, bună seara Grig!, 
încercă ea să înmoaie atmosfera încordată şi îmbâcsită de 
tutun. – Pe la noi, prin inspecţie, prin inspecţie?... 
            - Bună seara, tovarăşă Titilona. – Da, şi prin 
inspecţie. – Dumneaei este noua colegă?, interogă 
folosind acelaşi glas, acelaşi zâmbet, căruia îi adăugă 
doar un pufăit. 
            - Da... Dècoté... 
            - Hm, da, Dècoté – ce nume, constată, nerealizând 
ca a început să vorbească în prozodie. – Ceva nou pe 
aici?... 
            - Nimic deosebit, tovarăşe Camceatcău, totul este 
bine, în cea mai bună regulă... ultimul inventar a ieşit 
perfect... 
            - De ce, au fost şi altele care nu au ieşit aşa?, îşi 
încercă competenţele de copoi, accentuându-şi surâsul 
tâmp, prin dezvelirea uşoară a incisivilor. – Mata eşti de 
acolo?, o întrebă pe Dècoté. – Mda, bine... dacă Partidul 
a hotărât că poţi lucra aici, ştie el ce face ...mda... exhibă 
interjecţia ce dădea greutate metafizică gândurilor 
puţintele, turnate în modulaţii de ventriloc. – Descarcă!, 
zise afară, către IMS-ul ce parcase pe partea cealaltă, pe 
lângă care trecu aproape la firul ierbii un tramvai atot-
uruitor. 
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            Cel interpelat începu să aducă din carosă maşinii 
două câte două coletele şi cutiile cu consumabilele 
destinate centrului. 
           - Adu şi cutia aia, şi semnează pentru ea, zise la 
fel de emfatic şi tărăgănat. 
           - De adus o aduc, domnule şef, dar de semnat, nu 
semnez..., îi răspunse subordonatul. 
           - Tovarăşe şef... nu vrei să semnezi, ai?... mda... 
bine, adu cutia. 
           Contrastul dintre cei doi era evident. În urmă cu 
numai doisprezece ani, cel pe care istoria îl pusese 
printr-o glumă stupidă în postura în care îl pusese ar fi 
fost cel mult destinat să-i facă pantofii celui pe care acum 
îl comanda, dar numai după ce i-ar fi cerut frumos 
permisiunea. Fizionomia, ţinuta şi modul de a se 
exprima al celuilat dezvăluiau până la ţipăt cine ar fi fost 
de fapt destinat să comande pe cine, dacă bizara lume în 
care trăiau nu ar fi arătat ca o clepsidră cinic întoarsă. 
            Lucrătorul de magazie aduse şi cutia solicitată, 
depunând-o de asemenea în mica remiză. După care a 
adus o pungă de chit şi, cu şpaclul, începu să întindă 
banda maleabilă şi maronie ce avea să solidarizeze mai 
bine geamurile în cercevele. 
 
           - În sfârşit o mână de bărbat, gafă într-un acces de 
entuziasm Pussy care, nu-şi dădea seama că astfel îl 
exclude involuntar pe tovarăşul şef din categoria tocmai 
amintită. 
           Tovarăşul Camceatcău îşi privi palmele ca de 
domnişoară: nu fuseseră totdeauna aşa. În urmă cu şapte 
ani, când, la debutul Naţionalizării fusese etatizată şi 
întreprinderea de comercializat visuri şi speranţe, fusese 
nominalizat directorul noii entităţi în curs de 
comunizare. Cu pantalonii săi din stofă gri, cămaşă 
şifonată de o albeaţă îndoielnică, pantofi în formă de 
corn, nebărbierit şi cu părul prematur grizonat, dăduse 
buzna, prin scara de serviciu, în chiar încăperea unde era 
aşteptat, într-un formal cadru festiv. – Desemnarea în 
postul-cheie coincidea fericit cu terminarea alfabetizării 
personale, precum şi al însuşirii Tablei Înmulţirii până la 
opt; chiar şi aşa, după fericitul proces de memorizare fie 
doar şi până acolo, încă mai avea dubii dacă opt ori 
şapte fac cincizeci şi şase sau şapte ori nouă, şaizeci şi 
trei... sau poate invers?... – în tot cazul, reţinuse după 
rimă că opt ori nouă fac şaptezeci şi două. 
           „- Aici e?”, întrebase direct şi intempestiv, dând 
iama în încăpere. 
            „- Aici să fie, ce...?”, întrebase domnul distins, cu 
batistă la buzunarul de la piept şi o floricică la butonieră. 
Era fostul patron, cere în acel cadru formal-festiv se 
pregătea să predea comanda. 
            „- Locul unde o să fiu şef!” 
            „- Dumneata eşti cel desemnat?...” 
            Pe figurile slariaţilor ce erau în încăpere, cu 
privirile în pământ, se distinse o undă de stupoare. 

            Nu înţelesese al patrulea cuvânt şi nici privirile 
siderate ale domnului ce, în calitate de fost proprietar al 
întreprinderii care, dorind să predea de bună voie într-
un chinuit cadru festiv comanda celui desemnat de 
Partid, făcuse o ultimă convocare cu şefii tuturor 
departamentelor pentru a doua zi, la nouă dimineaţă, în 
sala de protocol. 
            „- Dacă dumneata eşti cel aşteptat, da...” , nu mai 
aşteptase domnul infirmarea sau confirmarea, uitându-
se cu compasiune la foştii salariaţi. 
            „- Păi dacă da, atunci să intru”, trânti uşa pe 
dinăuntru. –        
           „ – În tot cazul, mie să-mi faceţi economie la cerneală, 
atâta vă zic”- îşi începuse expunerea exigenţelor, fără altă 
introducere. 
            Când îl desemnase în importantul post, Partidul 
nu ţinuse cont de amănunte de felul importanţei 
cunoaşterii ordinei literelor în alfabet ori de necesitate 
însuşirii temeinice a celor patru operaţii aritmetice. Lasă, 
astea erau lucruri care se puteau învăţa şi din mers, o 
dată cu Partidul, pentru Partid. Contase însă dosarul 
„beton”, provenienţa din părinţi cu „origini sănătoase”, 
precum şi suferinţele îndurate în timpul teribilului regim 
burghezo-moşieresc când, în cea de a doua clasă primară 
nu stăpânea cum trebuie nici buchiile mari, singura 
sumă la care putea răspunde cum trebuie fiind 1+1, 
Tabla Înmulţirii fiind pe atunci un ideal prea îndepărtat. 
În vara aceea, la capătul căreia ar fi trebuit să intre în 
clasa a treia, stătuse mai tot timpul prin casă, alături de 
familia care posedând numeroase pogoane de pământ, îi 
era lene şi până să se ostenească a face diligenţele 
necesare arendării. 
           –    „ Criminalule!” – îl gratulase de fiecare dată pe 
învăţător ori de câte ori acestea avea ghinionul a trece pe 
secţiunea de drum din faţa casei restanţierului. – „- 
Muhaialelor” – striga în amurg la consătenii care, în 
lumina chindiei, se târau pe uliţă, cu sapele pe umeri, 
potopiţi de oboseală. – Învăţătorul astfel luat în primire 
nu era nici măcar cel de la care încasase corigenţele, 
acesta nici măcar neavînd ocazia a îndrepta lucrurile la 
cuvenita examinare întrucât, în ziua sorocită, restanţierul 
nici măcar nu se ostenise până la clădirea şcolii, aflată la 
câţiva zeci de metri de casa sa. – Nu-i vorbă, plătise cu 
vârf şi îndesat „vina” de a fi fost responsabil cu 
rezolvarea corigenţelor în vara lui 1927, fiind printre 
primii arestaţi în sat pe motivul că ar fi fost un periculos 
uneltitor anti-popular, de factură neo-non-conformistă, 
obscurantistă şi chiar bigotă în momentul când, în sala 
de clasă, afirmase în timpul unei ore că ar fi „o inepţie 
samavolnică” să se taie braţele orizontale ale Crucii 
Caraiman şi a se monta o stea roşie continuu luminată în 
vârf, sintagmă ce îi atrăsese o îndelungă anchetă pe 
alocuri contondentă, după ce a fost expediat la Aiud 
pentru încartiruirea în renumita Zarcă unde de altfel şi-a 
dat şi duhul. – Poate că ar mai fi scăpat cum ar mai fi 
scăpat neluîndu-i-se în seamă pe aia cu „ o crimă istorică 
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pentru cazul în care la Târgu Jiu ar fi fost dezafectate 
«pietrele» puse acolo de unu’, Brâncuşi”, dar chestia cu 
„samavolnicia ineptă” i-a fost fatală, cu neputinţă fiindu-i 
a-i fi explicat maiorului-anchetator semantica fatalei 
mantre, în plus în acei ani nefiind chiar aşa la îndemână 
dicţionarele cu expresii şi alocuţiuni mai complicate, 
lucru existent doar la o anumită perioadă după aceea. 
            Tânărul terminase de chituit geamurile. 
            - Să-ţi achit materialul, Victoraş!..., sări Pussy. 
            - Nu-i nevoie, spuse tânărul scurt, pregătindu-se 
să se îndrepte spre maşină. – Bună seara. 
            - Mda, deci nu vrei să semnezi... bine... 
            Pusese mâna pe clanţa uşii, dând să iasă. Nu 
totdeauna venea cu maşina întreprinderii în controale-
aprovizionare, câteodată folosind în acest scop 
tramvaiele de rigoare, fiind necesar doar să-şi prezinte 
legitimaţia de serviciu încasatoarei din vagon pentru ca 
aceasta să-şi bage nasul în sertarul cu mărunţis. 
            - Pleci, Grig? Aşa repede, tovarăşe şef?, exclamă 
Pussy cu glasu-i uleios. Îi spunea pe nume la urma 
urmelor din pricina instrucţiunilor lui care, într-o 
şedinţă, le zisese răspicat: - „Eu nu am subordonaţi, eu am 
colegi!”- Acum însă, ar fi vrut să mai decriogenizeze 
puţin atmosfera. 
            - Da, tovarăşă Titilona, răspunse ţinând a nu aboli 
tonul tărăgănat-solemn-oficial. – Vigilenţă, vigilenţă 
sporită – şi atenţie la consumul de cerneală! 
            Închisese uşa pe dinafară. 
            De data aceasta  răstimpul în care s-a auzit numai 
tic-tac-ul pendulei a fost ceva mai îndelung. Pussy o 
privea zâmbind abia perceptibil. Obrazul cărnos şi în 
formă de inimioară de femeie senzuală parcă fusese 
invadat de o lumină tainică. Lăsă de câteva ori privirea 
în jos fără să înceteze a zâmbi, apoi oftă: 
            - I s-au cam lipit privirile lui tov Camceatcău de 
tine. Tu aveai însă ochi numai pentru Victor... 
            Dècoté se purta ca şi cum n-ar fi auzit. Continua 
să completeze registrul centralizator pentru acea zi, în 
răstimpuri înmuind cu gest delicat tocul în una din 
ochiurile stativului. 
            - Drăguţ băiat, Victoraş... şi foarte cuminte... dar 
cu o situaţie asemănătoare cu a doamnei Rizeanu: taică-
său a murit pe front, în Vest, era ofiţer de carieră cu grad 
mare, bunicul lui în puşcăriile ăstora – acum vreo doi 
ani... le-a fost confiscat tot... maică-sa a înnebunit, este 
internată... sărmanul copil... 
            Fără grabă, îşi aprinse o ţigară. 
            - Aşa a făcut la început şi cu mine. Acum cinci 
ani, când    m-am angajat. Venea chiar din când în când 
cu o maşină neagră, de serviciu, seara, la ora când 
închideam. Ca din întâmplare, mă lua şi pe mine să mă 
ducă acasă. După care... 
            Evanescent, zâmbetul îi dispăruse treptat de pe 
faţă lăsând locul unei grimase amare. 
            - Doar nu era să se însoare cu mine, o fostă 
„pensionară” de la Crucea de Piatră... 

            Îşi duse mâna la gură, ochii luăndu-i instantaneu 
sclipirea de om îngrozit. Într-un moment de neatenţie, 
cele mai intime gânduri scoseseră un strigăt de 
disperare. – Peniţa celeilalte se răşchirase pe hârtie. 
            - Dècoté, iubito, n-am vrut să-ţi spun asta... te rog, 
fetiţă, să nu mai repeţi la nimeni ce ai auzit!... 
            Fata o cuprinse cu ambele mâini de braţ, ca într-
un gest cald, de compasiune. Apoi o lăsă să-şi îngroape 
ochii şiroind de lacrimi în umărul ei. Cealaltă hohotea, 
disperată. 
            - A fost tragedia vieţii mele... el era cu doi ani mai 
mare ca mine... a fost primul bărbat din viaţa mea...nu 
am ţinut cont de părerea familiei, era drăguţ, aşa, oacheş 
– avea şi ceva bani... a împrumutat o maşină, ştia să 
conducă, m-a dus de câteva ori la mare, la munte... în 
priveliştea minunată a lacului montan cu tentă verde, 
mi-a promis solemn că mă va lua de nevastă... l-am 
crezut... totul părea minunat... mergeam împreună la 
petreceri... la o cununie, eu am fost cea care a prins 
buchetul miresei iar el a râs fericit, în timp ce ţinea tava 
cu pâinea tradiţională... apoi s-a răcit... treptat, treptat... 
l-am prins cu alta şi i-am trecut cu vederea... după care l-
am mai prins cu una... apoi, au fost din ce în ce mai 
multe... i-am căzut în genunchi rugându-l, implorându-
l... a râs batjocoritor şi mi-a zis că nu se poate oricum 
însura cu toate fetele cu care a greşit, aşa că nu vrea să ne 
nedreptăţească pe niciuna... pe una a lăsat-o chiar cu 
prunc la sân... – familia nu a vrut să mai ştie de mine... 
cel care mă iubise cu adevărat şi-l făcusem să sufere 
cumplit, nici nu a vrut să mai au audă de mine... atât de 
mult suferise, că nici măcar n-a mai vrut să am vreo ştire 
despre el. – Am aflat că atunci când a avut ocazia a 
plecat din ţară... acum este căsătorit, a ajuns bine, 
undeva în Elveţia... 
            Cealaltă continua să hohotească, zguduindu-i-se 
tot trupul. Aproape plângând la rându-i, Dècoté căuta s-
o liniştească, mângâind-o uşor pe păr. 
            - Am rămas fără niciun rost, ca un câine de 
pripas. Şi m-am dus unde m-am dus. A fost greu doar cu 
primii clienţi. Mai apoi, restul a venit de la sine. – Acum 
şapte ani însă, acea speluncă s-a desfiinţat. Mai toate am 
primit repartiţii, unele în producţie, altele încasatoare 
ITB, unele acari tot acolo – mai puţine au avut norocul 
meu... – când am fost la angajare m-a primit chiar el, 
zâmbind cum l-ai văzut în seara asta, şi a pus ştampila 
pe loc. După care... 
            - Dècoté, Dècoté... nici măcar o dată în viaţă să 
nu-ţi vinzi trupul, căci tot atunci îţi vei fi vândut 
definitiv şi sufletul!... 
            Fata continua să o mângâie uşor pe păr, sărutând-
o încă o dată pe frunte. 
            - Bine, Pussy... îţi promit, nu am să mă vând 
niciodată... 
            Încet-încet, cealaltă se linişti. Trase perdeaua micii 
remize şi cu câteva mâini de apă îşi răcori faţa la 
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chiuvetă. Apoi s-a dus la uşă, uitându-se absentă pe 
stradă. 
            - Vine seara, spuse cu glas egal, constatarea parcă 
dorind a întrerupe liniştea prea adâncă, înstăpânită de 
prea multă vreme. – Zilele s-au mai scurtat, mâine este 1 
septembrie. – şaisprezece ani de la izbucnirea 
războiului..., ţinu să precizeze. 
            Se întoarse la masă începând să pună diversele 
borderouri şi registre în ordine, pe laterale. 
           - Hai să închidem şi să plecăm: peste zece minute 
este ora opt. 
           Imediat ce traseră jaluzelele din faţa uşii, pe lângă 
ele trecu balansându-se furios un tramvai spre a opri în 
staţia aflată doar la câţiva paşi mai în faţă. Au ajuns la 
ultima uşă doar cu câteva clipe înainte ca acestea sa se 
închidă cu un plescăit surd, pentru ca vehiculul să 
pornească smucit la drum. 
             

            * 
           Pentru un timp neprecizat, Dècoté a fost detaşată 
într-un birou, la sediul central, pentru a-şi însuşi mai 
multe cunoştinţe chiar de la sursă. Operaţiuni 
funcţionăreşti mult deosebite faţă de ceea ce făcea la 
sucursală nu erau, aşa că nimic din ceea ce i se dădea de 
făcut nu îi punea probleme deosebite. 
            De mai multe ori pe zi tovarăşul şef se interesa 
personal despre cum îşi însuşeşte proaspăta angajată noi 
şi noi cunoştinţe teoretice şi practice pentru 
perfecţionarea continuă a activităţilor în toate domeniile 
întreprinderii. Făcea asta personal, tot timpul cu acelaşi 
zâmbet incolor, inodor şi insipid, în răstimpuri pufnind 
uşor cu smnificaţii numai de dânsul cunoscute. 
 
           Într-o seară, o invită pe nepusă masa la o prăjitură, 
deplasarea spre cofetărie având să se facă nu cu ITB-ul, 
ci cu maşina de serviciu pe care i-o indică pe fereastră. Îl 
refuză delicat, spunându-i că ea nu serveşte decât de la 
tortuleţ în sus. –    Privind-o pe fereastră cum iese pe 
poarta întreprinderii, tovarăşul şef nu înţelese nici când 
fata se topi după colţ că tocmai fusese luat peste tibie, 
încercând să calculeze mintal cam cât ar fi trebuit să 
rupă din lefuşoara de vreo opt miişoare pe care o încasa 
lunar fără ca nici dânsul să ştie de ce – pentru produsul 
de cofetărie solicitat, în cele din urmă calculele dându-i 
greş, neizbutind a le duce la bun- sfârşit nici când apelă 
la creion şi hârtie, mai apoi la abac şi maşina electrică de 
calculat, deşi acum în materie de Tabla Înmulţirii ar fi 
putut face o declamaţiune cum se cuvine, fără să se 
poticnescă de prea multe ori. 
 
            Într-o seară, acceptase. Avea într-o sacoşă câteva 
articole de papetărie pe care urma să le ducă lui Pussy a 
doua zi, cu prilejul unei scurte vizite, printre altele 
aflându-se acolo şi o riglă de lemn ce o aplică cu cantul 
pe mână ofereitorului de dulciuri în zi de chenzină, 
atunci când pe bancheta din spate a maşinii de serviciu, 

acesta îşi puse una din palmele din dotare în funcţiune 
cu destinaţia spre o zonă interzisă, cel ce suportase fără 
să crâcnească corecţia neabolindu-şi nici în acea situaţie 
zâmbetul de marotă scoasă la bâlci, cu ocazia unei 
serbări populare. – Îl îmbrâncise cu o oarecare lipsă de 
francheţe atunci când, în prezenţa şoferului pe post de 
zombi care se uita oricum în altă parte, o invită înapoi în 
maşină spre  a merge la dânsul, la o cafea. 
 

* 
            Meritat sau nu, începuseră să-i iasă vorbe. Faptul 
în sine că pleca în postura în care pleca era la urma 
urmelor o realitate. Vorbele erau exhibate cu maximă 
discreţie la pauza de cafea şi ţigară de pe hol, în şoapte, 
în ambientul coridorului slab luminat. – Dar chiar şi aşa, 
până la urmă tot a ajuns câte ceva şi la urechile 
tovarăşului Camceatcău iar acesta, după investigaţii la 
fel de discrete, dibui pe câţiva dintre vituperatori, 
aplicându-le drastice sancţiuni orale, dar şi pecuniare, 
pentru consumul excesiv de cerneală. 
            ... tot nu vrei să semnezi? – Mda... bine..., zise 
tovarăşul Camceatcău salutând-o sobru în timp ce trecea 
spre ieşirea depozitului. 
           Coborâse la magazie pentru a-şi lua câteva din 
consumabilele necesare continuării muncii în acea zi. 
După refuzul aproape dur, Victor îşi reluase 
operaţiumile de sortare-ambalare efectuate pe bancul de 
lucru. 
            - Salut, îi zise scurt, neoprindu-se din lucru. 
            - Bună, Victor. – Dar ce, eşti supărat?... 
            - Nu, Dècoté. – Doar puţin ostenit. 
            - Aşa o fi?... 
            - Da, confirmă el scurt. 
            Fata se uită la el oblic, cu surâsul ei frumos, dar 
meditativ şi chinuit. 
            - Aş vrea sortul ăsta, îi puse un bileţel pe masă. 
            Tânărul sortă şi făcu cât mai repede coletul, după 
care i-l puse uşor pe măsuţa lângă care fata stătea pe un 
scaun. 
           - Nu muşc... 
            - Ştiu, i-o reteză tânărul dintr-o bucată. 
            - Atunci nu trebuie să te îndepărtezi aşa repede 
de mine... sau şi tu ai fost mustrat pentru consumul 
exagerat de cerneală?... 
            - Şi nici măcar nu scriu cu tocul, ci cu cărbunele 
pe colete. Iar când fac borderourile, scriu cu propriu-mi 
stilou pe care mi-l încarc seara, fără risipă, acasă. În plus, 
lucrând aici, toată ziua la subsol, nu am acces la ferestre 
ca să văd în fiece minut cine cu cine şi de ce pleacă, spre 
a-mi da cu presupusul... 
            - Nu o spui lămurit, dar şi tu crezi. – Mă 
nedreptăţeşti, Victor, aparenţele câteodată înşală... 
            - Şi încă cum...- Vezi?... magicul câteodată... lumea 
noastră arată ca o linie de front, Dècoté, nu-ţi poţi 
permite să filosofezi dacă dincolo de linie se află firescul 
inamic, sau întâmplător, în acel moment, un nevinovat... 
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            - Şi eu sunt inamicul ? Vai, Victor, îmi pare atât de 
bine că am avut treabă azi aici; altminteri, nu mi-aş fi 
cunoscut în veci „adversarul”... sau pe unul din ei... 
            Tânărul se înroşise până în vârful urechilor. Lăsă 
moale cuţitaşul lângă ghemul de sfoară pentru colete şi, 
apropiindu-se, se aşeză pe scăunelul din cealaltă parte a 
mesei. 
            - Cred că nu risc mare lucru dacă am să mă 
odihnesc câteva clipe lângă „inamic”... 
          - Nu rişti mare lucru nici dacă îl inviţi la o 
prăjitură... decât poate să-ţi mai ceară încă o „delicatesă” 
din aia cu mult pezmet, şi poate încă un pahar cu 
sitronadă. 

 
* 

            A doua zi vastea căzu ca un trăznet: de dimineaţă, 
în faţa clădirii parcase un IMS, dar nu cel al 
întreprinderii, ci al Ministerului de Interne. Tovarăşul 
şef Camceatcău fu arestat. Pe holul pustiu de salariaţii 
care se refugiaseră speriaţi în birouri precum galinaceele 
în faţa eretelui se auzi, de la omul încadrat şi ţinut de 
braţ de doi civili un limpede „-Mda... bine...”- rostit încă o 
dată la fel de lămurit şi cu o clipă înainte ca portiera 
cupeului să se fi închis cu dânsul înăuntru, cu tot cu 
indelebilu-i zâmbet.- Totul se întâmplase din pricina 
cutiilor cu consumabile şi alte accesorii ilicit scoase pe 
poarta tipografiei pe care le plasa în diverse sucursale 
din toată ţara, fără sau cu semnătura câte unui salariat 
pe care îl timora, după care nefericitului i se punea 
poprire pe salariu până la recuperarea integrală a lipsei 
din gestiune. După dânsul venise în sala de tribunal cam 
un sfert din personalul administrativ al tipografiei, dar şi 
câţiva muncitori de la linotip sau rotativă. – La 
perchiziţiile domiciliare se găsiseră sume considerabile – 
sute de mii de lei – dar şi obiecte de valoare în care 
aceştia îşi „îngheţaseră” o parte din rapt, fără să poată la 
anchete justifica nici provenienţa exactă, dar nici de 
unde avuseseră atâţia bani spre cumpărarea acelor 
obiecte de valoare. 
 
            Doar pledoaria patetică a apărării evită ca 
tovarăşul ex-şef Camceatcău şi complicii să nu 
primească pedeapsa capitală, căptuşiţi fiind însă cu câte 
douăzeci şi cinci de ani de puşcărie fiecare. 
 

* 
            - Bună ziua, fetică!... 
            - Bună, Gheorghiţă!... 
            Miliţianul se apropie de dânsa zâmbind şi, după 
ce îşi aranjă diagonala, îi dădu mâna. 
            - Ce mai faci? A trecut ceva vreme de când te găsii 
acolo, pe treepte... 
            - Da, Gheorghiţă, a trecut... tu?... 
           Figura celuilalt radia de fericire. 

            - Eu bine, mersi! – Îşi drese glasul: - Tocmai m-am 
cununat. 
           După ce se uită cu grijă în jur, i se apropie de 
ureche ca spre a-i face o confidenţă: 
            - Şi cu slujbă religioasă... da’ să nu mă spui, că 
dau de belele... 
            - Nu am să mai nimănui, Gheorghiţă... 
            - Ce bine arăţi! Te-ai măritat? 
            - Nu. Încă nu. Încă nu am prins buchetul de flori 
al altei mirese... 
            - E, nu-i vremea pierdută. – Aştepţi pe cineva? 
            - Da, pe cel pentru care poate am să prind într-o zi 
buchetul... 
            - Aha! Atunci, e de bine!, zise celălalt complice. – 
La bună vedere, fetică!... 
            La cofetărie ea se ţinu de cuvânt şi mai ceru o 
prăjitură. I se cam făcuse greaţă după asta dar, aici 
prăjiturile erau excelente, nu conţineau pezmet, ci chiar 
foarte multă cremă. Sesizându-se, el căută s-o dreagă cu 
încă o sitronadă din aceea din casoleta  atot-şipotitoare 
din care vânzătoarea îi mai dădu un pahar. 
 
            S-au plimbat îndelung pe aleile parcului. Ea îl 
privea în răstimpuri cu o limpezime pentru el greu de 
suportat: era prea frumoasă... – Îi sărută întâi mâna. 
Apoi, uşor, pe gât. – Primul adevărat sărut care urmă a 
fost lung, lung de tot. 
            - ... după cununie ai să ai o mare surpriză... mare, 
mare de tot... 
 

* 
           Stătea de ceva vreme cu tâmpla pe umărul lui: era 
justificat gestul acela plin de tandreţe. În acea zi 
împlineau douăzeci de ani de căsnicie. Acum, el era uşor 
grizonat; ea purta ochelari cu dioptrii nu prea mari dar 
pe care medicul, pentru posibila corectare a problemei ce 
nu era congenitală – îi recomandase a-i purta pe 
parcursul întregii zile, pentru posibila remediere a 
deficienţei. 
 
            El era acum un tip cu funcţie de răspundere, 
devenit de ceva timp tovarăş cu cotizaţia la zi; dânsa 
fusese demult înaintată, iar acum era una din şefele 
serviciului de contabilitate. 
 
            Admirau în tăcere pacea adâncă a parcului când, 
deşi era încă devreme, câţiva puşti invadară chiuind 
locul de joacă din apropiere, inaugurându-şi astfel prima 
zi din vacanţa mare. În mijlocul lacului, arteziana 
continua să-şi susure şipotul ei etern şi monoton. 
 
            De mână fiind se ridicară înlănţuindu-se strâns, 
ca în prima zi, după care o luară tăcuţi pe aleea golaşă ce 
ducea direct spre una din intrările auxiliare ale grădinii. 
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Compoziţie dup-o temă la 
liberă-alegere 

 
„1.  Redactaţi o scurtă compunere pe o temă la liberă-alegere  în care să descrieţi o zi din noul an 1985. 2. Sintetizaţi 
esenţialul, în măsura în care aveţi aplicaţii spre lirică – într-o scurtă compoziţie poetică de preferinţă în formă fixă, 

care să reliefeze poezia vieţii.” 
 
 

 ianuarie 1985 – Astăzi este a doua zi lucrătoare din an. 
Imediat după ce m-am deşteptat din somn, m-am uitat 
pe ferestră; muncitorii care     s-au urcat pentru prima 

oară ieri pe acoperişul bisericii de vizavi de casa mea erau 
iarăşi acolo şi, după ce ieri au scos tabla de pe turle, au făcut 
acelaşi lucru cu restul de tablă şi burlanele. Cîţiva dintre 
dînşii au scos cu nişte răngi uşa cea mare şi cîteva ferestre cu 
geamuri frumos pictate, încărcate fiind mai apoi într-o 
camionetă din care au coborît nişte preoţi. Preoţii i-au rugat 
pe lucrători să care şi cîteva fragmente de coloane spiralate, 
dar nu înţeleg pentru ce. 
            M-am spălat, am mîncat şi mi-am făcut lecţiile, fiindcă 
azi intru la ora zece. Înainte să ies din casă nu am uitat să iau 
banii pe care mama m-i-i i-a lăsat lîngă televizor, ca să mă 
aşez cînd vin de la şcoală la coadă la carne. 
           La şcoală nu s-a-ntîmplat nimic deosebit. Am mers ca 
de obicei la cancelarie unde doi domni în costume gri la fel m-
au pus să scriu declaraţia zilnică, pe care o dau de cînd 
unchiul meu a rămas în Occident. Ca de obicei, le-am scris şi 
eu diverse din casă, că doar nu era să le scriu acolo cum tata a 
strigat iarăşi aseară cînd a deschis televizorul: - «- Iar a apărut 
bîlbîitul ăsta? » - După care m-au lăsat să plec la clasă, unde 
prima oră a fost de Literatură, iar doamna profesoară mi-a 
verificat comentariul la povestirea  Fetiţa cu chibrituri; s-a 
supărat foc cînd a văzut că am scris iarăşi „Dumnezeu“ şi 
„Crăciun“ cu litere mari. - «Dar sînt nume proprii, doamnă, 
fiindcă există un singur „Crăciun“prntru un singur 
„Dumnezeu“!» - i-am zis eu. – S-a uitat nu ştiu cum la mine, 
nu mi-a dat notă, s-a dus la catedră şi n-a mai zis nimic. 
            La ora de matematică domnul profesor a scos-o la tablă 
pe Izábèl, fiica tovarăşului secretar de partid de pe nu-ştiu-
unde, care este premianta clasei ca şi ceilalţi copii de aşa ceva 
din şcoală. Izábèl a primit zece după ce a scris după nişte 
bileţele rezolvarea unei probleme, fără ca domnul profesor să se 
supere. – La un moment dat Izábèl s-a poticnit: nu a ştiut să 
extragă un radical şi nici să descompună un număr, deşi 
sîntem în lasa a VII-a; ciudat, rezolva o problemă foarte 
complicată, de Olimpiadă, ea fiind totdeauna printre 
cîştigători la Olimpiadele de Matematică şi Literatură. – 
Domnul profesor    m-a scos la tablă ca să fac cele două 
operaţii, pe mine care sînt printre cei mai slabi din clasă la 
aceste două discipline. – După care Izábèl a rezolvat fără mari 
greutăţi şi restul de problemă, după ce domnul profesor m-a 
ridicat încă o dată în picioare ca să spun Teorema lui Pitagora 
generalizată. 

            La ora de dirigenţie doamna dirigintă ne-a spus 
surîzînd că este oră liberă, putînd să discutăm cu dînsa despre 
orice; după ce Ionuţ a întrebat-o dacă este adevărat că copiii se 
fac aşa cum a auzit el aseară pe terenul de joacă de la ăia mai 
mari – Iulia i-a pus întrebarea despre care mai este situaţia din 
Afghanistan. – Doamna dirigintă s-a aşezat la catedră şi ne-a 
rugat să facem linişte, că vrea să vadă în catalog care este 
situaţia noastră şcolară la toate materiile. Dar de răspuns la 
întrebări nu a răspuns. 
            După ce am ieşit de la şcoală, m-am dus la coadă la 
carne. Nenea Visarion, măcelarul, a spus că azi nu vine, şi 
oamenii au plecat. Am plecat şi eu. Norocul a fost al căţelei 
Alfa cu care am stat pe maidanul dintre demolări mai mult ca 
de obicei. După ce am ajuns acasă i-am dat să mănînce ce a 
lăsat mama pentru ea, terci de arpacaş cu tacîmuri de pui; 
uitîndu-mă la ea cum mănîncă, m-am gîndit că este mai 
norocoasă ca noi, că de astea se găsesc mai des la nenea 
Visarion; de la o vreme, mama a început să facă ciorbiţă şi 
pentru noi din ele, dar nu prea des, că lui tata nu-i place. Şi-n 
plus, au cam început şi astea să se găsească cu coadă. 
            M-am dus la fereastră, că se auzea gălăgie mare: 
biserica nu mai avea o turlă şi tot acoperişul fusese scos; nişte 
nene şi tanti, mulţi, stăteau în pronaosul şi faţa bisericii. 
Oamenii aveau lumînări aprinse în mîini, am văzut bine, că 
se-nserase. - «- Măi oameni buni – le-au zis nişte miliţieni – 
plecaţi acasă, că vine Securitatea şi vă ridică...». – Oamenii au 
plecat încet-încet; doar doi au mai rămas îngenunchiaţi, cu 
lumînările aprinse în mîini, în mijlocul străzii, luminaţi 
puternic de mulţimea de lumînări aprinse înfipte de jur-
împrejurul bisericii. 
            Am plecat la spital în vizită la bunicul meu, care este 
bolnav de Zona-Zoster. Am trecut întîi pe la farmacie ca să 
iau nişte fiole cu calmant, că la spital nu au. Cînd am ajuns în 
pavilion, i-am cerut doamnei asistente o piluţă ca să tai gîtul 
fiolelor: s-a uitat lung la mine şi mi-a zis că nu are. M-am dus 
la farmacia de vizavi, dar tocami închiseseră. – Pînă la urmă 
am tăiat fiolele cu lama de briceag bine ascuţit a altui pacient. 
           Ciudat, deşi bunicul meu a făcut frontul, îi este foarte 
frică de seringă. Fiindcă la noi se produce medicamentul 
inventat de un medic de-al nostru, se găseşte la farmacie, este 
foarte ieftin, dar se face prin injecţie. – Păcat că bunicul meu 
nu vrea să-l facă, în două săptămîni ar fi complet vindecat.  
            Cînd am plecat spre casă, era deja noapte. La măcelărie 
tocmai parca dubiţa cu carne. Nenea Visarion rîdea, zicea că 
nu se mai aştepta la ora aia, mai avea douăzeci de minute pînă 
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să se închidă. Mi-a spus că-mi dă trei pachete, nu două, dar eu 
aveam numai optzeci de lei la mine, doar cu doi lei mai mult 
decît făceau două pachete. Mi-a dat şi al treilea pachet, cu 
promisiunea că mîine îi aduc şi cei treizeci şi doi de lei. 
            Cînd am ajuns acasă, biserica nu mai era. Cei doi 
stăteau mai departe în genunchi, în mijlocul străzii, cu 
lmînările aprinse în mîini. O parte din lumînările din jurul 
fostei biserici se stinseseră. Doi oameni cu pardesie lungi şi la 
fel îi întrebau: - « - Nu vreţi să plecaţi de aici, hai? Las’ că vă 
ajutăm noi pîn’ la duba de colo!» - Şi i-au luat şi i-au dus la 
dubă. 
 

 
 
            Mie mi-a părut rău că au dărîmat biserica de vizavi de 
casa noastră; cînd eram mai mică, acum vreo şase ani, mă 
jucam în vacanţa de vară acolo. Atunci, biserica era în 
reparaţii. După ce plecau muncitorii de la lucru, ne apucam să 
facem din cărămizi şi cu varul din groapă „cazemate“. – Eu 
eram totdeauna „arhitecta-şef“.  Femeia de la lumînări, care 
semăna cu Gheonoaia, ne fugărea cu vătraiul, dar noi fugeam 
peste gardul bisericii. Într-un rînd am fugit de preotul care se-
ntorcea seara la casa parohială. Părintele a izbucnit în lacrimi 
şi, cu glas domol, ne-a rugat să nu fugim de dînsul. Apoi a 
rugat pe femeia de la lumînări să nu ne mai izgonească, 
fiindcă este un semn rău ca „Mlădiţele Domnului“ să fugă cu 
teamă-n suflet din acea curte; apoi, gardul bisericii are suliţe, 
şi este foarte periculos. Ne roagă doar să fim cuviincioşi şi să 
facem curat după ce ne jucăm. Aşa am făcut. 
           Cînd am intrat în casă, tata tocmai deschidea 
televizorul, şi a fost la un pas să-l spargă: tocmai începuse 
emisiunea Cuvîntul care zideşte. – Mama era fericită 
pentru că aflase că cel puţin deocamdată nu o să fim demolaţi. 

A fost mulţumită şi cînd a văzut ce am în sacoşă, promiţîndu-
mi că a doua zi o să-mi facă un grătar. Mi-a dat cei treizeci şi 
doi de lei să îi duc a doua zi lui nenea Visarion. Apoi, peste 
vreo jumătate de oră, cînd vizavi nu mai erau decît cîteva 
lumînări ce încă ardeau, s-a dus şi a ales o bucată de cărămidă 
neciobită. - «- Amintire» - mi-a zis ea, şi a început să o 
învelească într-o bucată de stofă maro pe care am rugat-o să 
mă lase să o închid eu, fiindcă îmi place foarte mult să cos; 
lasă, mîine intru la unsprezece şi jumătate, aşa că am tot 
timpul să îmi învăţ şi să scriu, imediat ce o să mă deştept din 
somn”. 
 
                                     RONDEL 
                                          - Credinţă- 
             
                      În frigul aspru şi cîinos al iernii – 
                      Stăteau doi credincioşi îngenunchiaţi. 
                      De ceilalţi enoriaşi parcă uitaţi; 
                      De ziua-n zori şi pînă-n faptul serii… 
 
                      Şi erau palizi, slabi şi nemîncaţi. 
                      Păreau c-aşteaptă acolo zisul vrerii, 
                      În frigul aspru şi cîinos al iernii – 
                      Stăteau doi credincioşi îngenunchiaţi… 
          
                        „ – Nu dărîmaţi lăcaşul, o, voi fraţi! 
                        Orice se poate necinsti, dar Crezul – 
                        E-al rezistenţei noastre, meterezul…’’ 
                        Dar la pămînt, sub lovituri, au fost 

culcaţi… 
           
                        În frigul aspru şi cîinos al iernii …” 
 

* 
           Profesoara se uita descumpănită la dânsa; cei doi 
inşi în costume gri identice cărora le dădea zilnic 
declaraţiile se uitau derutaţi unul la altul, apoi la 
profesoară. Unul din ei se apropie de caiet şi desprinse 
cu grijă colilele de matematică din cotor, pe care le 
solidariză cu capsatorul de pe masa cancelariei. Apoi se 
apropie încet de scaunul ei şi, lăsându-se pe vine până 
ajunse la nivelul copilei, îi dete hârtiile împăturite, 
punându-i a mângâiere o palmă pe ceafă: 
 
            - Astea nu le mai ţii în caiet şi nici la vedere, da? 
Când ajungi acasă îndosariază-le şi pune-le în sertăraşul 
de la măsuţa unde îţi faci lecţiile. – Ne-am înţeles? 
            - Da. 
            - Bine. – Şi să ştii că nici la Matematică dar nici la 
Literatură nu eşti o elevă slabă. – Bine?... 
            - Bine... 
            Colegul lui se apropiase de fereastră: pe trotuarul 
de vizavi, bisericuţei monumentale tocmai îi era 
demontat acoperişul, iar crucile de pe turle erau predate 
unor oameni în sutană care se închinau. 
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            Cei doi se uitară fix unul la altul. Şi fără să mai 
spună un cuvânt părăsiră încăperea, aproape fără 
zgomot. 
            Peste câteva ore, mergând spre casă, cei doi 
credincioşi ca din versurile dânsei treceau pe lângă ea 

palizi, dar privind-o cu o lumină ciudată în ochi; păreau 
a fi cei doi sfinţi zugrăviţi de o parte şi de alta a altarului 
care, cu o seară înainte, rămăseseră la fel de senini, chiar 
şi în ultimile lor clipe de existenţă. 

 
 
 

Concurentul 
 

u metalul pe alocuri deformat şi cu generaţiile de 
vopseluri ce fuseseră aplicate în decursul anilor, 
acum vizibile – existente în spaţiul amenajat 

pentru relaxarea puştilor din cartier, scrâncioabele şi 
balansoarele aveau un aer melancolic. Dincolo de acest 
spaţiu, privirea lui Thomas putea mătura fără niciun 
obstacol vizual maidanul uriaş şi părăsit, care prin 
întinderea lui, dacă nu ar fi fost năpădit de atâta 
vegetaţie, ar fi putut oferi un spaţiu de expansiune mult 
mai amplu diverselor jocuri ale puştanilor. Aşa, fără 
prezenţă umană, panorama era dezolantă. 
 
           Nu fusese totdeauna astfel. Imediat ce ceasurile 
amiezii ajungeau la jumătate, spaţiul acum dezolant şi 
trist se anima preponderent de prezenţa copiilor de 
diverse vârste, dar şi a maturilor care la rândul lor 
şedeau vorbind molcom te-miri-ce, câteodată în 
rotocoalele lente ale fumului siniliu de ţigară. – „Măi, ia 
mai astâmpăraţi-vă!” – izbucnea câte unul când ţipetele 
imberbilor depăşeau un anumit număr de decibeli, ori 
când vreun grup ce se înşira pe toată tija balanţei dădeau 
cu aceasta de prea multe ori de pământ, simţind „cum le 
troznesc dinţii”. – „Da' ce nenea, spaţiu' ăsta a fost făcut 
special pentru copii. – Ce, dacă  pe noi ne deranjează fumul de 
la ţigările voastre, vă spunem vreodată ceva?...” 
 
           Cel astfel contracarat rămânea pentru câteva clipe 
cu gura căscată. – Right, kid had trust!...”,1 intervenea 
cineva mai cu prezenţă de spirit în interesul menţinerii 
fair-play-ului. – „Cine nu e mulţumit după ce că nu e în 
grafic aici, n-are decât să se retragă!...”, încheia celălalt mai 
mult sau mai puţin mucalit. Cel pus la punct închidea în 
cele din urmă gura, convenind într-un târziu că lucrurile 
cam aşa stăteau...   
 
           Acum, despre toate astea se putea vorbi la timpul 
trecut. Şi asta cam de un an. De fapt, „fenomenul” 
începuse să-şi arate primele semne cam în urmă cu doi. 
Rând pe rând, copiii ce veneau să chinuiască 
„fierătăniile” din micul părculeţ erau din ce în ce mai 
puţini, o făceau din ce în ce mai neconvinşi şi pentru 

                                                 
1 „ Corect, puştiul are dreptate.” 

răstimpuri diurne din ce în ce  mai scurte; adulţii 
deranjaţi câteodată de cei aflaţi la „prima vârstă”, aceea 
mai zgomotoasă, păreau să-şi fi mutat cine-ştie-unde 
albăstruile rotocoale de fum ca şi cum atunci, la aproape 
zece ani de la sfârşitul războiului în a cărui fericită zi 
terminus – 9 mai – împlinise exact trei ani – o teribilă 
armă secretă de dispersare a populaţiilor umane ar fi 
fost scoasă la lumina cu consecinţa vizibilă că oamenii 
comunicau din ce în ce mai puţin „face to face” – se 
salutau din ce în ce mai scurt şi mai formal pe stradă, 
nemaizăbovind ca altă dată la mai lungi sau mai scurte, 
la mai „vinovate” sau „nevinovate”  gossips2-uri care, în 
definitiv, dăduseră până nu demult coloritul şi cabala 
atât de necesare cotididianului. 
 
           What' s  happened? 
           La început, Thomas nu realizase. Nu-i vorbă, nu 
pricepuseră fenomenul alţii mai maturi şi mai 
„sociologi” ca el, dar-mi-te dânsul, un kid de 
treisprezece ani?... 
           Se luminase în urmă cu o săptămână, când îi 
bătuse la uşă lui Jerry, spre a-l chema la joacă. Avea chef 
de o partidă de oină şi, precum în amor – şi pentru o 
astfel de plăcere era nevoie de minim doi participanţi. 
Dincolo de uşa micului vestiar, în sufragerie, agitaţia era 
paroxistică. Mama, tata, bunica şi o mătuşă aşezau 
precipitat diversele piese de mobilier destinate şederii. 
Înfrigurarea ajunsese la apogeu când pe ecranul a ceea 
ce află că se chema televizor apăru un generic cenuşiu 
cu litere strident de albe, totul în acordurile unei 
orchestre vivace, ce denota optimism şi bucuria  de a 
trăi. – „Ţţţţ... taburetul ăsta lasă-l aici, îl vreau eu...”, se 
adresă şuierat şi cu început de parapon mătuşa către 
bunica ce o privea nedumerită pe de asupra ochelarilor, 
în timp ce cârpea un ciorap mulat pe o ciupercă de lemn. 
– „ – Ce te mai chinuieşti atâta, grammy, te crezi în perioada 
antebelică?”, se adresă în uşoară deriziune nora, 
bătrânei. – „Acum îi luăm de-a gata patru la snop pe câţiva 
bănuţi. Sunt ieftini, pentru că sunt sintetici.”, încheie 
zâmbind imperceptibil şi cu superioritate soţia în timp 
ce bătrâna, fără să se oprească din ocupaţie, se uita cu 

                                                 
2  Bârfe. 
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insistenţă la piciorul fiului ei pe a cărui labă se oploşise o 
eczemă cu exhalaţii de parmezam, rana fiind rapid pusă 
pe seama unei perchi de pantofi prea strâmţi, şi ei tot 
sintetici. – „Sssst...”, exhibă capul familiei nervos dar 
şchiopătând onomatopea. – „- A apărut miss Piggy”, 
şuieră surescitat soţul, parcă nemaigăsindu-şi scaunul. 
            „ -Nu pot,  man”- întorsese dezolat fostul tovarăş 
de joacă privirea către el. – „- Vezi şi tu doar ce program 
interesant tocmai a apărut la TV set. - Poate mai târziu...” 
            ...miss Piggy,  cu aerul ei de melancholic-milch-cow, 
cu fusta neagră mulată peste pulpiţele plinuţe de damă 
nurlie tocmai se afla în gross-plan, pregătindu-se parcă să 
răspundă unei întrebări fundamentale pentru existenţa 
ei, înainte ca pectoralii ampli să-i irupă prin decolteul 
generos dar zdravăn mulat pe podoabe. 
          ... se pregătea să închidă uşa pe dinafară spre a nu 
mai disturba familia ţinută captivă de ecranul de sticlă 
încastrat într-o carcasă de lemn de pe bufet, când tatăl 
lui Jerry îl strigă: 
            „- Thomas!... o, Tom...”, se apropie precipitat, pe 
sticla cinescopică miss Piggy tocmai fiind trimisă „în 
pauză” de un spot publicitar. – „- Nu vrei tu, honey, să 
dai o fugă până la market să cumperi o găletuşă de 
„Hiccup’s-Chocolate “?” , îi indică numele produsului 
ce părea să-i fi înnebunit pe toţi. – „- Vezi, noi suntem 
puţini ocupaţi şi mai încolo s-ar putea ca mister Hunk să 
închidă... ce zici?”, îi întinse bancnotele verzulii, fără a-i fi 
dat timp de reflecţie. 
 
            O luă la pas spre magazinul indicat. Cu greu, găsi 
produsul dorit pe raftul ascuns vederii. Era chiar ultima 
găletuşă. Toţi, parcă vorbiţi între dânşii – cumpăraseră 
acelaşi produs, înainte ca la ora ştiută să dispară 
precipitaţi, ca la o comandă, în domicilii. Când reajunse 
în faţa casei lui Jerry privi lung la tija lungă şi 
strălucitoare de pe acoperiş, căreia nu-i dăduse 
importanţa cuvenită atunci când o văzuse în timp ce se 
monta. Fusese printre primele imobile din cartier unde 
apăruse o antenă; apoi, rând pe rând, în decursul a 
numai câteva luni, multe din căsuţele cartierului se 
împodobiseră cu antene, apărute ca după o harnică 
polenizare efectuată de un roi de albine. Pe unele 
şarpante apăruseră – nu se ştie de ce – câte două astfel 
de tije metalice... 
 
            ...la sosire găsi în sufrageria familiei Parkenton o 
atmosferă glacială; toţi aveau priviri încruntate, aluri de 
asasini: la acea ediţie a emisiunii de divertisment 
„Worlds for „fulls“”- miss Piggy le făcuse bucata 
anunţând că, întrucât de mărită, se retrage din mirifica 
lume a tuburilor cinescopice dorind să devină o 
adevărată „ serious-girl”- „Dar cu ce ai fi putut fi socotită 
neserioasă dacă ai fi continuat să lucrezi în show?...”, 
întrebase cu patetism aparent ingenuu realizatorul ce 
părea să împărtăşească real suspinele sigur naturale ale 
publicului spectator din sală, selectat prin casting. – 

Urmase poate singurul răspuns adânc din salba de 
emisiuni a cărei protagonistă fusese pentru multe luni, 
exhibat în acompaniamentul oftaturilor adânci ale 
bărbaţilor de pretutindeni cu speranţele pentru 
totdeauna „in ruins happiness”: „- Câteodată, darling, în 
viaţă o fată nu contează ceea ce face, ci ceea ce este percepută 
de ceilalţi masculi că a comis. Futilitatea/nefutilitatea 
personală reprezintă totdeaua cuantumul percepţiilor 
celorlalţi.”- încheiase dânsa ciclul de succese TV în 
aplauzele şi uralele asistenţei înlăcrimat-asudate. 
           ... primele umbre ale înserării accentau melancolia 
micului loc de joacă ce părea un minuscul pronaos al 
maidanului ce se întindea dincolo de gardul părăginit. 
Perechea de tineri cu doar un pic mai vârstinici decât el 
ce apăruseră pe trotuarul arareori umblat păreau o 
imagine insolită de apariţie umană într-un proaspăt 
deşert atomic. Fata mai-voia-mai-nu-se-lăsa. În 
răstimpuri, băiatul, se putea socoti cu noroc atunci când 
reuşea  să-i aplice câte un sărut lipicios pe gât. – Ea era 
Mariah, cea care cu două săptămâni în urmă îi jurase 
dragoste şi fidelitate definitivă, anunţându-l solemn că 
dacă nu va fi numai al ei, dânsa este gata să facă un gest 
necugetat – el fiind Tim, prietenul comun şi confidentul 
ei, care la fel de marţial îşi luase angajamentul de a fi 
îngerul păzitor al proaspătului „cuplu”. 
 
            - Să fiiiiiiiiiiii sănătos, că de iubit nu se pune 
problema!..., zise fata zâmbind larg. Finalul şaradei se 
produse atunci când singură şi nesilită de nimeni intră 
prin spărtura gardului peste care umbrele din ce în ce 
mai accentuate ale serii făceau mai greu vizibilă 
vegetaţia abundentă. Câteva clipe băiatul privi, 
răsuflând greu, parcă ncrezîndu-şi ochilor: apoi, ca un 
muride, trecu la  rându-i dincolo de spărtura gardului. 
            - Thomaaas!, o auzi deodată pe maică-sa 
strigându-l din poarta casei. Hai acasă, mamă! Unchiul 
Vanish tocmai a terminat de montat antena pe acoperiş, 
acum avem şi noi televizor! L-am ţinut ascuns în anexă, 
ca să fie o surpriză de ziua ta!... 
 
           Observase în acea zi orice, numai ce se petrecea pe 
acoperişul casei părinteşti, nu. Şi uitase: era 9 mai. 
Intrase în al treisprezecelea an de viaţă. Uriaşa surpriză 
preconizată făcuse ca maică-sa să nu-i amintească 
aniversarea, spre a-l pune ca în fiecare an în faţa 
tradiţionalei apple-pie, care era preferata lui. 
            - Acum nu o să mai fie nevoie să mergem în 
vecini când vrem să vedem ceva la TV!... Hai, vii?... 
plăcinta cu mere este pe masă, unchiul Vanish tocmai 
înfulecă o bucată... 
 
             Târşâindu-şi paşii, porni să facă cei câţiva zeci de 
metri până acasă, curând oftaturile ce se revărsau în 
cascadă de dincolo de gard ieşind definitiv din raza lui 
auditivă. 
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Artefactul carismatic 
 

 clar! mMiliţie-securitate!... 
           Observaţia cădea totdeauna ca o apostilă 
prestabilită prin matriţarea pe o bucată de 

cauciuc, ori de câte ori tovarăşul de la supra-control 
dădea cu ochii de arhetipalul Aristotică. Şi era 
întemeiată având în vedere talia de lumânare a acestuia, 
costumul totdeauna impecabil şi chipiul ca de milţian 
purtat cu prestanţă, pantalonii vârâţi totdeuna în 
cizmele fără cusur lustruite – Regulamentul 
nemenţionând nimic explicit despre necesitatea de a 
purta cizme, dar nici interzicându-le ca obiect de 
încălţăminte, această ultimă imagine, cu pantalonii 
miliţieneşti stându-i pe pulpe de parcă ar fi fost pe arcuri 
de  crinolină amintind vag de vremuri zbuciumate ce se 
încheiaseră cu ajutorul unui potop de foc şi ocean de 
sânge în urmă cu fix treizeci de ani. 
            - Aşa ar trebui să arate toţi!, spunea în surdină, 
admirativ, tovarăşul de la supra-control, morfolindu-şi 
mustaţa blondă. Lucru imposibil de realizat, Societatea 
Drumului de Fier negăsind atâţia inşi la angajare după 
conformaţia top-model a lui Aristotică, mulţumindu-se 
ca amploaiaţi pe post de controlori şi cu inşi mai 
„şterşi”, mai aduşi de spate, mai fără priviri vultureşti, 
ba chiar şi destul de corpolenţi care, de zori şi până seara 
se plimbau printre banchetele vagoanelor spre a perfora 
biletele pasagerilor – fără însă a avea şi prestanţa lui 
Aristotică. După care, tovarăşul de la supra-control, 
constatând că garnitura este pe mâini bune şi nimeni nu 
avea cum să facă nepedepsit blatul cobora la prima 
staţie, spre a lua la control un alt tren sosit în gară spre a 
merge cine-ştie-unde. 
           La aia cu „nepedepsit blatul” tovarăşul cu pricina 
nu intuise tocmai exact: Aristotică avea câteodată şi 
suflet. Anumiţi călători, aleşi după criterii pe care 
nimeni nu se încumetase a-i cere să le dezvăluie erau 
traşi de o parte, pentru o discuţie. Până acolo mergea în 
acele momente spiritul prevenitor aristoticoian încât cu 
cei moralizaţi, discuţia nu avea loc de faţă cu ceilalţi 
călători sau alţi martori. Asta pentru nelezarea psiho-
morală a rătăcitului. Succesul didactic al conciliabulului 
de pe platforma dintre vagoane îşi vădea totdeauna 
succesul pedagogico-didactic, astfel încât de acolo 
reveneau totdeauna atât ciceronele cât şi cel moralizat cu 
luminile mulţumirii depline pe chipuri, în sensul că 
păcătosul avea pentru viitor să se îndrepte călătorind 
numai şi numai cu tichet valabil de călătorie. 
           Chiar şi în viziunea colegilor săi de breaslă se 
împământenise părerea că Aristotică merită o atribuţie 

mai mare pe scara ierarhiei sociale, asemănarea lui cu un 
tovarăş miliţian, imagine fortuită favorizată de aspectul 
asemănător al celor două costumaţii, nefiind suficientă. 
El chiar  ERA  MENIT  SĂ  FIE  AŞA  CEVA! Părere 
întărită mai ales în sezonul estival când, puştoaice fugite 
de acasă, ajunse mai totdeuna pe Liotoral sau in alte 
staţiuni balneo-climaterice ale patriei erau reîntoarse la 
familiile de bază, după ce de cele mai multe ori erau 
capturate de pe calea pierzaniei  de chiar el, tovarăşul 
Aristotică, în timpul său liber, apoi transportate pe gratis 
– din motive umanitare – până în localităţile de baştină 
spre a fi predate personal – după spusele binefăcătorului 
– familiilor îngrijorate. – „Garantez eu! Garantez eu, 
tovarăşe şef, pentru integitatea şi ajungerea la destinaţie a 
copilelor!” – asigura tovarăşul cu aspect hibrid între 
miliţian şi controlor pe tovarăşul de la supra-control 
care, aruncând priviri zâmbitor-semnificative de ăsta e 
omul care ne trebuie!... – îşi morfolea zâmbitor mustaţa, 
coborând în prima gară, căci în acea ramă aflată în 
siguranţă maximă era conştient că nu-şi avea rostul... 
            Surpriza băgării la înaintare avea să se facă 
inopinat, de conivenţă între cele două Ministere de 
Resort între care avea să se facă un transfer în interesul 
serviciului, ca între două întreprinderi în care nici nu 
putea fi vorba de „racolarea forţei de muncă între două 
instituţii socialiste”. - Un oarecare tovarăş miliţian avea 
să producă surpriza, unul cu patalama pentru funcţia 
lui, cu uniformă adevărată şi pistol la brâu la care 
purtarea cizmelor regulamentare era quasi-obligatorie. 
Acesta avea să-l aştepte într-o gară oarecare spre a se 
urca inopinat în tren, având să-i înmâneze o dată cu 
Diploma de Merit clasa I de rigoare şi înştiinţarea despre 
înaintarea în grad. Şi în timp ce miliţianul aştepta cu 
palme umede sosirea trenului în mica gară, gândindu-se 
că avea să ofere dreapta unui posibil viitor superior, 
acesta chiar intră în staţie după un fluierat scurt şi un 
semn semnificativ al împiegatului de  mişcare. 
 
           Miliţianul autentic îşi surpinse viitorul posibil 
superior în vagonul al doilea, mediind. Sau, se pare, 
aflându-se la finele medierii între tovarăşii Vénea şi Siret 
care, după servirea neregulamentară a mai multor 
şpriţuri la masa frugală servită pe măsuţa rabatabilă, 
avuseseră o altercaţie. Şi fiindcă nu putuse stabili cu 
exactitate cine începuse – respectiv dacă tovarăşul Vénea 
îl fripsese una cu sticla în cap lui tovarăşul Siret ori dacă 
dimpotrivă, tovarăşul Siret îl trăznise primul la mir pe 
tovarăşul Vénea – tovarăşul Aristotică scosese nelipsita 
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bonieră întru arderea cuvenitei amenzi care, nu-i aşa, era 
preferabil să fie acordată de dânsul, decât de organele în 
drept, care ar fi putut adânci investigaţiile (accentuase 
dânsul).  Având în vedere că se aflau în sezonul estival 
câteva fătuci cu blonde, brune sau şatene plete aşteptau 
cuminţi, după ce fuseseră salvate din ghearele ipoteticei 
uzuri, să fie duse la destinaţie de Don Quijote de pe 
calea de fier. – Tovarăşul miliţian autentic intrase în 
vagon exact când ipoteticul său viitor coleg – poate în 
scurt timp chiar şef – prelua bancnotele sinilii de la 
perturbatorii anacreontici ai liniştii publice. 
            Ca să nu se înăbuşe, transpirat tot de emoţie, 
tovarăşul miliţian-sadea îşi slăbi barem copca 
vestonului. 
            - Tovarăşe, izbucni pe neaşteptate cu glas ce se 
dorea solemn dar care din pricina emoţiei se piţigăiase – 
vă felicit cu ocazia primirii în rândurile noastre după 
prealabila şcoală la care veţi merge din oficiu! – La mai 
mare şi să trăiţi!... 
            Viitorul ocupant al posturii de cadet rămase cu 
mâna pe jumătatea teancului de bancnote soioase pe 
care se pregătea să-l preia din mâna unuia din 
scandalagii. Îl privea concentrat pe cel din faţa sa, aşa 
cum ar fi făcut-o artefactul Moş Gerilă dacă ar fi dat nas 
în nas cu autenticul Moş Crăciun. Privi o clipă spre 
cealaltă ieşire din compartiment, parcă din ochi 
calculând cam cât timp i-ar fi luat să ajungă acolo. 
            - Vă felicit invitându-vă să predaţi simbolic 
actuala legitimaţie de serviciu spre a o primi pe aceasta, 
deocamdată onorofică!... 
            Spre mirarea miliţianului original, chipul 
viitorului coleg/boss începu să treacă prin toate culorile 

curcubeului, predominând galbenul şi violetul. După 
care căutându-se minuţios prin buzunare, constată că 
pentru acea zi uitase legitimaţia la domiciliu. Apoi acuză 
o stare de rău, lucrul pe care viitorul coleg/subaltern îl 
puse pe seama posibilei emoţii, lucru greu de conceput 
de acum la legendarul hibrid ce urma înaintat în grad. 
            Concediul medical solicitat din solidaritate de 
breaslă de chiar tovarăşul de la supra- control nu a putut 
fi acordat, întrucât nici Dumnezeu nici antonimul său nu 
au reuşit să-l găsească pe vreun ştat de plată/angajare al 
Societăţii Drumului de Fier. Copilele din popor cu 
blonde, brune ori şatene plete presupus- scăpate din 
ghearele uzurei mărturisiră până la urmă tot, 
dezvăluindu-şi menirea de trufandale(vorba vine), duse 
cu ajutorul tovarăşului Aristotică la diverse destinaţii 
care erau chiar uzura, reprezentând diverşi tovarăşi cu 
funcţii de răspundere de prin tot felul de colţuri ale 
patriei. După ce unul din sub-directorii Societăţii 
Drumului de Fier fu la un pas de preinfarct neînţelegând 
de unde îi căzuse beleaua şi pricepând că nici pe viitor 
nu avea cum să se apere de astfel de situaţii – tovarăşul 
de la supra-control avu ocazia ca, în sala de judecată, 
muşcându-şi panicat mustaţa, să asiste cum idolul său în 
viaţă, un Ostap Bender autohton dar ghinionist era 
judecat pentru aproape toate delictele din Codul Civil şi 
cam un sfert din articolele Codului Penal, în vreme ce 
ceilalţi truditori cu cleştişorul rasuflară uşuraţi fiindcă 
arhetipul ca din Nekerman, în sfârşit, fusese scos din 
peisaj de hazliul hazard . 

 
 

 
 
 

Efecte de Piaţă 
 
 

iscursul din august al Secretarului-General al 
Partidului fusese răspicat, concis, tăios: dacă 
trupele ţărilor frăţeşti aveau de gând să 

reediteze invazia tocmai comisă cu două luni în urmă 
împotriva uneia din participantele la Pact poporul, 
strâns unit în jurul Partidului, împreună cu Armata 
Populară, sub înalta comandă a Şefului ei Suprem – 
aveau să dea cuvenita ripostă agresorului, demonstrând 
că socialismul trebuie construit cu poporul de către 
popor, în forma specifică ce caracteriza fiecare naţiune 
componentă a Lagărului, fără imixtiuni nici ale 
imperialiştilor, dar nici din partea celorlalte state ce 
împărtăşeau dragostea pentru aceeaşi Orânduire. 

            Atunci, în Piaţă, entuziasmul fusese general. Era 
poate printre primele dăţi  când participanţii la o mare 
adunare populară, mulţi dintre dânşii, veniseră fără 
convocator. Euforia durase în forma ei paroxistică 
săptămâni la rând, oamenii văzând în tânărul şi noul 
Secretar-General al Partidului omul trimis tocmai la timp 
de Providenţă întru schimbarea în bine a Orânduirii 
impuse în urmă cu douăzeci şi patru de ani cam cu 
anasâna de tancurile şi baionetele celor împotriva cărora 
se prerorase acum cu atâta vehemenţă. Mulţi dintre 
reticenţii care priveau încă cu scepticism Orânduirea 
abandonaseră această stare înţelegând în sfârşit că nu e 
nimic de făcut împotriva „necesitatăţii istorice”- printre 
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reciclaţi numărându-se fii de chiaburi pentru care 
Partidul, când fusese vorba ca aceştia să aibă o 
profesiune, smulsese cu dărnicie secera şi ciocanul din 
panoplie spre a li le pune în mâini – intelectuali ce până 
atunci se aflaseră într-un soi de dizidenţă quasi-
deghizată, ba chiar şi din cei ce avuseseră de suferit în 
închisorile regimului au fost contaminaţi de entuziasmul 
general, dându-şi seama, în sfârşit, că este inutil să te pui 
contra „legităţilor”, ceea ce păţiseră până la Amnistia din 
urmă cu patru ani fiind, probabil, un „rău necesar”. –  
Nu a fost nevoie ca Organele abilitate să intervină pentru 
readucerea la tăcere a  celor câţiva cârtitori ce încercau a-
şi păstra un sănătos şi intelectual scepticism, observând 
aerul artificial al situaţiei cât şi ideile mari exprimate însă 
într-un lexic anemic al Celui mai Popular Om al 
Poporului ce demonstra că ele, ideile – cât şi atitudinea – 
nu prea păreau a-i aparţine, totul părând a fi mai 
degrabă o mascaradă; acest aspect s-a rezolvat prin 
isteria colectivă manifestată ori de câte ori autenticitatea 
celor petrecute în Piaţă era pusă la îndoială, creându-se 
astfel imaginea unor Organe care prin neimplicarea lor 
în această problemă – respectă libertatea de exprimare 
garantată prin Constituţie. 
             Cu toţii preconizau că dacă patria, de acum 
socialistă cu acte în regulă, prin adoptarea principiilor 
noii Orânduiri de o mare masă de indivizi – fi-va pusă în 
pericol precum surata ei de mai la Vest, întregul popor, 
sub conducerea Partidului, aflat la rându-i sub 
îndrumarea nemijlocită a aceluiaşi omnipotent/prezent 
Secretar-General –       înrola-se-vor entuziaşti în Armata 
Populară, fără a mai aştepta Ordinul de Chemare, având 
să lupte sub faldurile Partidului precum autohtonii 
medievali sub porunca lui Mircea cel Mare(fost Bătrân, al 
cărui adjectiv fusese schimbat la moment tot într-o clipă 
de entuziasm de însuşi Secretarul-General înflăcărat dar 
cam agramat, care găsise în cele din urmă că nu este o 
blasfemie a fi imortalizat în tablouri monumentale în 
care ocupa locul central, înconjurat fiind de cu adevărat 
bravii Voievozii moldo-valaho-ardeleni). 
           Se făcuseră chiar concentreări, prin chemarea 
câtorva leaturi de rezervişti sub arme, repede însă 
desconcentraţi spre a se reîntoarce în producţie, asta 
imediat ce se consatase –nu-i aşa- că pericolul nu era 
chiar iminent. După primele Ordine de Chemare sosite 
în cutiile poştale entuziasmul popular se mai ostoise, 
poporul gândindu-se dacă nu cumva era de preferat o 
soluţie negociată a problemei cu parametri necunoscuţi, 
cu eventuale mici – dar doar mici - compromisuri. 
            Nu era şi cazul celor patru tovarăşi din faţa scării 
de bloc în costume kaki, de gărzi patriotice, ce, sprijiniţi 
de grilajul gărduleţului  spărgeau cu spor seminţe, din 
când în când, după o vigilent-revoluţionară scrutare a 
străzii scoţând sticla de bere din bălăriile din spaţiul 
verde spre a trage câte o duşcă, fără să fie văzuţi de vreo 
patrulă a Miliţiei Populare, care avea părerile ei 
preconcepute despre consumul de băuturi alcoolice 

atundeva decât în crâşme şi restaurante. Entuziasmul 
nu-i mai părăsise niciodată de la Piaţă încoace, 
priapismul belicos nedomolindu-se nici măcar atunci 
când le sosiseră Ordinele de Chemare, nici chiar când 
ajuneseră în cazarmă, necum când se văzuseră 
încotoşmănaţi în hainele cam ponosite ale statului la 
reverul cărora cususeră în prealabil cu sârg petliţele roşii 
de „iepuraşi de câmp”, nici chiar când seviseră prima 
masă din bugetul acestuia, o culme a euforiei paroxistice 
înregistrându-se când luară în primire armamentul 
aferent spre a se plimba toată ziua – când nu erau la 
instrucţie ori trageri – cu lopăţica infanteristului 
bătându-i pe fese în timp ce parcurgeau coridoarele pe 
care dimineaţa – pe post de „sectoare”- le spălau şi 
lustruiau cu sârg cu o manta veche, nu o dată punându-
se în primejdie de a servi din arestul din dotarea locaţiei 
din pricina excesului de zel ce îi îndemna a face 
„recunoaşteri” pe cont propriu în jurul taberei aşa, cu 
arma în cumpănire, pas fandat, privire concentrată, ca-n 
filmele ce se scurgeau în serie pe pânzele 
cinematografelor, dar şi pe sticlele cinescoapelor ce 
începeau încet-încet să orneze sufrageriile locuinţelor 
Poporului Unic Muncitor – recunoaştere ce se termina 
totdeauna în cârciumioara vetustă de cu doi kilometri 
mai la vale, bombiţă cu stâlp în mijloc de la a cărei 
tejghea cârciumarul îi privea în răstimpuri cu plictis 
benevolent. 
             Sorţii făcuseră ca cei patru tovarăşi oameni ai 
muncii ce se cunoşteau de prunci să fie nedespărţiţi în 
toate momentele fundamentale ale existenţei lor de la 
origini şi până-n prezent, împărţind acelaşi maidan al 
mahalalei de câţiva ani demolate, stând grupaţi în două 
bănci aflate una în spatele alteia în aceeaşi şcoală 
primară, identic petrcându-se lucrurile şi în gimnaziul de 
ale cărui porţi terminale nu trecuseră, din solidaritate, 
niciunul. Stagiul militar îl făcuseră în aceeaşi unitate, 
încartiruiţi în acelaşi dormitor de regiment, dormind în  
paturile supaetajate alăturate de unde într-o noapte 
trebuiră să plece în goană val-vârtej spre a executa-o pe 
aia cu „Vă ordon, treceţi Prutul!” – Din fericire avatarurile 
frontului nu le cunoscuseră decât din presa militară ce 
nu aducea şi sonor vuietul obuzelor şi şuieratul 
gloanţelor de pe îndepărtatul, de acum, front – întrucât 
avuseseră norocul nesperat pentru alţii de a râmâne nu 
departe de locul unde se executase trecerea râului. – O 
singură deflagraţie de mai aproape au cunoscut pe toată 
perioada războiului, anume când o formidabilă explozie 
a transformat într-un morman de moloz şi grinzi 
calcinate clădirea Comandamentului dintre ruinele 
căruia zile întregi au scos cadavrele de acum în 
putrefacţie ale ocupanţilor printre care din fericire în acel 
moment nu se aflaseră după care, alte zile, au participat 
la debarasarea spaţiului de ruine prin petrecerea din 
mână în mână a cărămizilor rămase intacte şi 
îndepărtarea molozului cu lopata şi roaba, asta în timp 
ce camarazii lor îi căutau asiduu pe agenţii-sabotori 
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responsabili de nenorocire – spre a nu-i găsi niciodată. O 
singură dată, la doisprezece ani de la terminarea 
războiului avuseseră un dezagrament legat de acesta, 
după Ungaria toamnei lui '56 când, convocaţi toţi patru 
în acelaşi birou prăfuit al unui pierdut-în-istorie 
plutonier major li se pusese unica întrebare a întrevederii 
– anume cum de îşi permiseseră cândva, să lupte 
împotriva Uniunii Sovietice?... -Efectele acelei întâlniri 
fuseseră nule, viaţa urmându-şi cursul firesc: s-au 
căsătorit toţi patru cu patru fete ce erau două câte două 
surori între ele, două dintre acestea fiind gemene – 
pentru ca mai apoi să fie încadraţi toţi opt în aceeaşi 
întreprindere unde zi de zi, ceas de ceas şi-n proporţie de 
masă urmau să-şi facă planu', chiar şi la copii după 
Decretul de interzicere a avorturilor din acel octombrie 
1966, asta după ce primiră repartiţii de locuinţe în acelaşi 
bloc-turn din partea de Sud a oraşului, pe aceeaşi scară 
dar pe paliere aflate la distanţă de un etaj unul de altul. 
 
             O singură problemă avuseseră cu viaţa cazonă 
din ultima perioadă a existenţei lor – anume când, la 
desconcentrarea urmată concentrării cam fără noimă, 
fusese necesar să predea echipamentul din dotare de 
acum îndrăgostiţi, asta după multe discuţii cu 
subofiţerul asudat ce încerca consecvent dar calm să-i 
asigure că şi din următoarele câteva minute când aveau 
să redevină civili tot rezervişti ai Armatei Populare 
aveau să rămână, asigurându-i că până la vârsta de 65 de 
ani nu avea nimeni de gând să-i dea afară din armată. 
După alte îndelungate pertractări acesta le lăsase ca 
amintire o petliţă – o singură bucată pentru toţi patru – 
cu a cărei pierdere angajatul statului deja se resemnase 
stoic – după ce îşi şterse din nou sudoarea acumulată sub 
cozorocul chipiului - trecându-şi-o mintal, singur şi 
nesilit de nimeni în contul pierderii viitoare ce avea să o 
suporte fără crâcnet la proxima soldă... 
 
             ... se despăgubiseră la proximul exerciţiu militar 
pe întreprindere când nu mai voiseră nici în ruptul 
capului să predea la magazie costumaţia decolorat-
verzulie, surogat de uniforma militară adevărată. 
Responsabilul magaziei de efecte îi privise vreme 
îndelungată cu ochi albi şi gura căscată după care 
neînţelegând nimic, le predase ţoalele cu pricina pe un 
bon ce avea să-i responsabilizeze cu păstrarea acesteia, 
asemeni celui ce semnează în catastiful bibliotecarei 
după ce îşi ia în primire mult-dorita carte. - Dar nici 
măcar această reacţie nu a mai avut-o când cei patru, cu 
gesturi energice - smulseseră din rastelul alăturat patru 
puşti de lemn cu vopseaua scorojită, ce aduceau mai 
mult a vâsle din ambarcaţiunile aflate în parcul 
Cişmigiu. După acest episod, cu greu consimţeau 
dimineaţa a-şi preschimba ţoalele cvasi-cazone cu 
salopetele de rigoare, asta dupa ce seară de seară, cele 
patru consoarte – inclusiv gemenele – duceau 

îndelungată muncă de lămurire despre necesitatea ca, la 
intrarea în aşternut, respectivele textile trebuie musai 
preschimbate cu regulamentarele pijamale. 
 
             După cuvenitele ore de program pe care cei patru 
crai ai proaspetelor clădite cartiere-dormitor le scurtau 
din pricina unor necesităţi semi-militare voluntarist 
consimţite şi asumate, cei patru tovarăşi de muncă şi 
idealuri patrulau tacticos pe străzile cartierului, asta 
când nu hotărau tot de-la-sine-putere că cel mai bun post 
de observaţie pentru un moment sau altul al zilei este 
proximitatea scării de bloc, pe care o vegheau de vreun 
atac inopinat al cine-ştie-cui, având în buzunare pe post 
de muniţie regulamentarele seminţe de floarea-soarelui, 
iar în spaţiul verde riveran butelcuţele cu bucurii din 
care se serveau în răstimpuri, după inevitabilele priviri 
vigilente aruncate împrejurimilor după modelele văzute 
pe pânzele cinematografelor şi sticla propriilor 
televizoare. 
             De data asta nu le ieşise. De ceva vreme o patrulă 
a Miliţiei Populare îi privea insistent de pe trotuarul de 
vizavi, cu ochii sclipind de veselie. După ce îşi drese 
glasul şi-şi aranjă chipiul pe tigvă, cel mai mare în grad 
strigă: 
             - Băi tovarăşi, ce faceţi voi acolo?... 
             Se apropiau agale, cu pas măsurat, ca pentru a 
nu-şi goni vânatul. 
             Cei patru luară instinctiv poziţia-drepţi, cel din 
extrema stângă a grupei abia având timp să arunce cu 
gest scurt sticla maronie în bălăriile care chiar dacă 
amortizaseră zgomotul căderii, nu avuseseră cum să 
estompeze şi traiectoria curbilinie a recipientului. 
              - Păzim, 'trăiţi!... 
              - Păziţi, ce?... 
              - Patria socialistă de inamic - 'trăiţi! 
              - Da' cine v-a dat voie să îmbrăcaţi uniforma 
statului aşa, netam-nesam?... 
              - Nu-i netam-nesam, ci a Gărzilor Patriotice - 
'trăiţi!... 
              - Iar Gărzile Patriotice ale cui sunt?... 
              - Ale întreprinderii... 
              - Care e tot a statului... doar sticlele de colea sunt 
ale voastre, dacă aţi plătit garanţia... - ia luaţi-vă voi 
armele din dotare şi circulaţi înaintea noastră... o să 
explicaţi la secţie cum, ce apăraţi, conchise sergentul-
major în timp ce, una câte una, dibuia toate cele patru 
sticle printre urzici spre a le lua ca probe testimoniale ale 
consumului de raşpincă în locuri nepermise. 
              Orice  observator de bună-credinţă ar fi constatat 
cum, pe străzile cartierului său, liniştea şi siguranţa 
cetăţeanului nu avea cum să fie diturbate, la păstrarea 
acesteia tocmai contribuind prin neobosită patrulare o 
echipă în siniliu cu armele la umăr alături de una kaki, 
dar cu armele cam de lemn... 
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Nunta  
 

 
entru dânsul situaţia era cât se poate de clară: 
surâsul acela angelic, pur, virginal, îi fusese 
adresat în totalitate; nu-şi amintea – sau cel 

puţin nu văzuse cu ochii lui – ca un astfel de ingredient 
comportamental serafic dânsa, să-l mai fi alocat vreodată 
şi altui mascul aşa, cu privirea oblică, ochi melancolici, 
colţuri de buze ridicate imperceptibil-chinuit-giocondic; 
şi, slavă Domnului, erau colegi hăt, de vreo şapte ani. 

            Totul se întâmplase cu două săptămâni în urmă 
când trecuseră unul pe lângă celălalt pe coridorul 
palierului doi; şi dacă avea să-şi amintească şi acel 
„buunnnă” languros şi cristalin precum un şipot de 
izvor, atunci i se păreau justificate acele de gheaţă ce-i 
împungeau şira spinării ori de câte ori îşi amintea 
evenimentul. De atunci şi până acum urmase o 
adevărată simfonie de priviri exhibate cu orice ocazie 
când ea, cu silueta-i fatomatic de lungă şi costelivă, 
totdeauna înveşmântându-şi trupul ca un lujer de ceară 
în haine de culoare închisă – obiceiul persoanelor 
serioase, pe al cărui cuvânt se poate pune bază – ce-i 
puneau în valoare pielea reclamă-la-telemea de albeaţa 
colii de hârtie –  într-un rând parcă auzind-o oftând către 
companionii ce îi avea la locul de fumat pe post de paji, 
totdeauna aceiaşi, în dampful insuportabil al melanjului 
rezultat din sudarea tuturor mărcilor de ţigarete 
imaginabile: - „De ce se poartă cu mine de parcă aş fi 
măritată?...” 

           Căci ce este drept este drept: avea o mare doză de 
reţinere dintr-un instinct ale cărui impulsuri nu şi le 
putea explica, aşa cum mai niciodată nu pot fi explicate 
împunsăturile venite din subconştient: ce făcuse el oare, ca 
să merite un asemenea favor?... – Întrebare principială la 
care negăsind încă nici cel mai vag răspuns, îl 
determinase să ezite a face cuvenitul pas înainte... 

            ... week-end-ul în curs avea însă să se dovedească 
acel sfetnic bun, asemenea nopţii, în liniştea căreia ai cele 
mai multe şanse să iei deciziile corecte. Încă de la 
începutul săptămânii viitoare – chiar de luni – avea să 
treacă la acţiune: în acest scop trebuia să cumpere un 
buchet de flori; dar nu unul ostentantiv de amplu, care 
să epateze şi să sară în ochii celorlalţi, căci acţiumile 
izvorâte din sentimente delicate trebuie să fie discrete, 
asemenea unui scurt imn izvodit în miez de noapte sub 
turla unui schit de către călugării ce îşi fac serviciul; avea 
să i-l ofere simplu, fără multe cuvinte, fără a o privi cu 
ochi de jar animaţi de dorinţa pe care cei mai mulţi 

masculi nu sunt capabili să şi-o mascheze, într-un 
moment când         surprinde-o-va singură la locul de 
fumat – se mai întâmpla şi asta, rar, dar se întâmpla... 

            În dispoziţia aceea specială rătăcise pe străzile 
oraşului de un număr de ceasuri al căror şir îl pierduse, 
iar acum, de ceva vreme, se odihnea pe unica bancă de 
lângă statuia Seniorului din abia insinuatul părculeţ de 
la poalele Dealului Sărarilor. Tramvaiul 3 al cărui traseu 
trecea prin Piaţa Unirii tocmai lua curba,      pregătindu-
se să urce cu o ezitare de om trecut de o vârstă panta 
pitorească. Abia când remorca vehiculului eliberă raza 
vizuală a trotuarului de vizavi, observă florăreasa care 
cu gesturi aprige şi glas strident căuta să-şi facă marfa 
cât mai rapid vandabilă. 

           - Aidi domnişoru’ c-avem tot ce vrea sufletu 
matale – pă alese... 
           Se uită mai atent la dânsul, printre altele 
observându-i şi nehotărârea. 
            - Uite ici, la baba, ia bucheţelul aista, că-i ca 
pentru matale, pentru mândra la care te gândăşti şî o 
dorăşti... ptiu, că uite, îţi leagă baba şi un şnur roşu să nu 
vă fâie dă dăochi când îţi ajungí la nuntă..., înţelese 
dânsa cum devine chestia, cu intuiţia caracteristică 
etniei. 

            Era cel mai frumos şi ieftin bucheţel din tot ce se 
vedea. Aspectul mignon şi simplitatea combinaţiei 
făceau să radieze acel farmec a tot ceea ce nu este 
sofisticat dar expresiv. Întinse banii şi dădu să plece. 

            - Da’ mai zăboveştí olecuţă să-ţi dea giîtanca şi 
restu’: ai dat o hârtie de 50, na 47 înapoi, of, of, of – fir-ar 
să hie di pârdalnicâ de inimă, las’ că tă lecuieşti mătăluţă 
mintenaş după cununie... – haoleu, uiti sticleţii, îşi luă cu 
grăbire sarsanele evaporându-se pe strada de alături, ca 
şi cum nici n-ar fi fost... 

            Se gândea să pornească de îndată spre casă, 
pentru a pune în apă şi la răcoare simpaticul bucheţel ce 
avea astfel să-şi păstreze prospeţimea până luni; dar 
superba zi de primăvară chema la altceva, aşa că începu 
să urce panta, continuându-şi plimbarea aceea fără ţintă. 

           Intersecţia amplă ce se deschise ca de obicei 
înaintea sa zăbovi pe latura unde la parterul blocului cu 
faţadă albăstrui-vetustă, ca dintr-o altă epocă, mai 
rezista încă singurul cinematograf al oraşului. Intră în 
sala unde din cele trei case doar una mai era în 
funcţiune, distingându-se cu greu dincolo de gemuleţul 
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prăfuit tubul fluorescent slab. Pe laterală, afişul cu 
programul curent – un film autohton din anii '70 
excelent, dar cu cam prea multe împuşcături, după 
gustul său. 

            - Să ştiţi că avem deja biletele pentru mâine la 
matineu! Sunt cu douăzeci şi cinci la sută mai ieftine ca 
celelalte serii!, auzi de undeva din spate glasul aproape 
rugător al plasatorului. 

            Privirea îi căzu pe afişul cu „programul viitor”. 

            - A, un film cu totul remarcabil: peliculă din anii 
'80, roz de la un capăt la altul, ţinu celălalt să nu-şi 
abandoneze prea lesne rolul de ghid, încercând să-l 
introducă în frumoasa poveste de dragoste care în 
amarnicele vremi contemporane, nici măcar în proză nu 
s-ar mai fi putut desfăşura astfel. 

           ...n-ar fi mai bine să-i dea un telefon înainte de 
gestul pe care avea de gând să-l facă luni? Chiar acum... 
Reuşise să „captureze” cu vreo doi ani în urmă 
respectivul număr de telefon într-un rând când, pe masa  
de pe coridorul palierului, fuseseră uitate fişele de 
protecţia muncii.- Şi dacă îl va întreba de unde are 
numărul?... nu, nu era bine, preferabil direct „gestul”, 
care la rigoare era interpretabil ca semnificaţie. Tot cam 
în acea perioadă îi accesase profilul FB, dintr-un cont 
anonim. La partiţia „Despre”, constatase că este „într-o 
relaţie”. Care nu era sugerată în niciuna din imaginile 
din pozele de profil sau de copertă, ce e o înfăţişau doar 
sărutându-i pe obraz cu o mişcare a trupului ce sugera 
smucitura unui piton cam pe toţi însoţitorii de la locul 
de fumat. Atât. Cu umor involuntar, aceasta părea să fie 
„relaţia”, a ei cu toţi cei şapte sărutaţi de dânsa pe rând, 
îmbrăcaţi nu se ştie de ce cu toţii în tricouri roşii, parcă 
special pentru executarea acelor cadre. 

           La dreapta se deschise curtea amplă ce străjuia 
biserica impunătoare, de curând renovată. Prin 
pronausul locaşului se scurgeau încet participanţii la un 
eveniment ce părea să fie o nuntă, desfăşurându-se fără 
grabă, în linie, pe treptele clădirii. Da, era o nuntă. Uite 
şi mirele care la braţ cu mireasa de o înălţime prelung-
fantomatică, aşezată la dreapta lui, se încastrează la 
mijlocul grupului, în cea de a doua linie. O clipă, mirele, 
cu paloarea mediteraneană a chipului şi părului inelat, la 
fel de smead ca majoritatea nuntaşilor, îşi ridică 
pantalonii de la genunchi spre a   şi-i aranja mai bine, 
lăsând să se vadă şosetele albe în pantofii de lac negrii, 
ascuţiţi şi cu vărfurile ridicate. Contrasta până la 
metonimie cu mireasa faţă de care era mai scund, cu 
conformaţia îndesată a plugarului, braţe lungi şi robuste, 
culoarea pielii dintre cei doi contrastând de asemenea 
până la stridenţă. Parcă se auzi şi un „mânca-ţi-aş” de 
undeva din grup, exhibat de vreun participant deranjat 
de vreun fleac. 

            Dânsa părea ca o floare exotică printre banalele 
lăstărişuri, cu zâmbetu-i oblic şi giocondic, de un 
inefabil sublim. Şi aşa, ca înălţime, ţinută, şi zâmbet 
semăna – ciudat – cu... da... dar... dar... era chiar ea!... 

            Simţi acele de gheaţă străpungându-i iar şira 
spinării, de data asta în noul context. În continuarea 
convivilor probabil rude cu mirele se aflau înşiraţi toţi 
colegii ei de fumat, de astă dată îmbrăcaţi în 
costume/taioare cernite. De după întregul grup apăru 
pe neaşteptate un acordeonist care pe post de marş 
nupţial încropi la repezeală, aşa, ca de introducere, 
câteva acorduri săltăreţe ce o făcură să zâmbească şi mai 
duios. Îl observă, dincolo de grilajul bisericii, surâsul 
ajungându-i la paroxism în materie de melancolie. Dacă 
ar fi lăsat-o buchetul de flori din mâini, mai-mai că i-ar fi 
făcut cu mâna.   

           Îşi palpa distrat telefonul mobil din buzunar. Până 
la urmă îl scoase reglându-l pe camara foto, reuşind să-i 
optimizeze parametrii şi să ia un cadru doar cu câteva 
secunde înainte ca una din lumânările ce flancau 
participanţii să se frângă spre a atinge cu vârful 
incandescent pantoful acuţit şi cu vărf ridicat al unuia 
din ei. Era o lumânare nu se ştie de ce ca de botez, 
justificându-se poate prin abdomenul uşor bombat al 
miresei, dorindu-se a se anticipa probabil astfel 
evenimentul ce avea să aibă loc peste numai câteva luni. 
De data aceasta se auzi un „mânca-ţi-aş” ceva mai 
lămurit, cineva cu prezenţă de spirit înlăturând resturile 
imolatoare, spre a se face rapid uitat incidentul. 

          Din laterala opusă de unde apăruse acordeonistul 
cobora grăbit scările cel ce avea să imortalizeze 
momentul. Era costumat idem cu ceilalţi şi ţinea în mână 
un aparat de fortografiat          ultra-performant, ce 
amintea însă ca dimensiuni de camera obscură ca obiect 
avangardist pe vremea bunicii. Dintr-un defect existent 
încă de la naştere involuntar şi fără intenţii licenţioase, 
omul cu aparatul avea nefericitul reflex ca, în momente 
de mare emoţie, să rabateze toate celelalte degete ale 
mâinii drepte, spre a-l lăsa întins doar pe cel mijlociu. 
Era o nenorocire dacă aveai neşansa să-ţi explice ceva cu 
înflăcărare şi gesturi ce i-ar fi dezvăluit suprema 
hotărâre; îi ieşiseră vorbe, alimentate de gaşca ce o avea 
perpetuu în jur, că este nu numai cel mai mare jurnalist 
al urbei, ci şi chiar al ţării. Aflând minunea, şeful 
clubului local de presă îl invitase la sediu şi, potrivindu-
şi nelipsita pălărie cu boruri largi pe tigvă, îi puse sub 
nas zâmbind subţire un teanc de coli de hârtie, 
invitându-l să facă cererea de primire în breaslă. Pe loc. 
Privind temător la ce i se pusese pe masă, motivă că nu 
are pixul la el. – Nu-i nimic – zâmbi de astă dată generos 
şeful, lasă că se găseau acolo, în sediu, destule – îi puse 
darnic în faţă ustensila de scris lipsă la purtător. – Da, 
dar dânsul nu mâzgăleşte hârtia decât cu stiletul 
personal, care i-a adus dealtfel şi celebritatea ce 
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prilejuise fericita întâlnire. Aşa că să îl scuze, cu altă 
ocazie, când va avea timp şi condeiul personal la el. – 
Pertractarea cu pricina fusese efectuată cu reliefarea 
aceluiaşi defect din naştere – rabatarea involuntară a 
celorlalte degete ale mâinii drepte, întru favorizarea 
exclusivistă a mijlociului. 

            - Păsărica!, se auzi atenţionarea celui care produse 
clicul imortalizator al evenimentului, fără a putea nici de 
astă dată să-şi reprime nefericirul defect congenital. 

            ... reuşi concomitent cu marle jurnalist fără 
portofoliu să ia un al doilea cadru, nimerind exact când, 
în acordurile unui „ah”, miresei i se rupse tocul-cui, 
făcând-o astfel să se apropie de înălţimea mirelui. 

            - Şi ţi-am spus, trăi-ţi-ar, când am plecat de acasă 
să-i iei pe ăia pe care ţi-i i-am cumpărat în Dubai, nu la 
tarabă, în Tenerife... 

            Şuieratul lui furios nu era justificat: zâmbetul 
viitoarei consoarte fusese mai natural datorită acelui 
incident, fiindcă ilustra o trăire reală, nu imaginară. Şi 
întrucât cadrul fu refăcut imediat după ce unul din 
nuntaşi repotrivi tocul miresei, omul cu singurul deget 
în aer nu ştiu ce sorteşte dilitării. 

           ... se lăsa amurgul. Cu gest parcă reflex şi ţintă 
impecabilă azvârli bucheţelul cochet şi şnur anti-deochi 
în cel mai potrivit loc cu putinţă – tromberonul din 
spate, care proaspăt-golit scoase un troncănit energic. 
Rătăcea din nou, aparent fără ţintă. În faţa Ateneului, 
doi domni cu mimică extrem de serioasă discutau încet 
între dânşii: 

            - Ce vremi! Să nu se mai citească Nichita... 
            - Că nu se mai citeşte Nichita n-ar fi nimic, dar nu 
mai are căutare Eminescu... 
            - „Depun mărturie-n genunchi, pentru aceste cuvinte 
nicio ureche ridic” – mai zise celălalt, privind la cei ce 
coborau alene pe treptele clădirii, după ce participaseră 
la o manifestare – fără să precizeze căruia dintre Titani îi 
aparţinea aserţiunea. 

           Reajunse în piaţa amplă, tot pe mâna 
cinematografului. Filmul se terminase. Pe uşa metalică 
ieşea ţinându-se de mână un cuplu dintr-un el şi o ea, 
singurul pe post de spectatori în sală. Se priveau tandru 
dar liniştiţi iar ea, într-un moment paroxistic, se opri din 
mers şi ridicându-se pe vârfuri, îl sărută drăgostos pe 
buze. 

           Obosise. Aşa că poposi pe refugiul de tramvai. 
Care nu întârzie prea mult. După ce îşi compostă biletul 
dând o energică lovitură de palmă butonului cam 
înţepenit, ocupă loc în vagonul golaş. Asculta zbaturile 
monotone ale osiilor când, pe geamul deschis, răzbătu 
sonor anunţul al cărui primă silabă având proprietăţi de 
sâsâit de şarpe, răzbătu prin zgomotul general al ramei 
în mers: 

            - Ţi-gări!... ţi-gări!... ţi-gări!... 

            Un fluierat scurt dar destul de strident spre a 
învinge la rându-i chiar şi zgomotul produs de zbaturile 
roţilor provocă retragerea pe strada cunoscută, 
precipitat dar eficient, a marchitanului oferitor de viciu 
mărunt la jumătate de preţ, exact când turismul alb şi cu 
girofar albastru executa curba.  

            ...primele umbre de înserare prinseră să coboare 
peste oraş când pătrunse în sala de aşteptare a gării. Se 
aşeză pe bancă, şi-şi aprinse o ţigară. Privea cele două 
arce Tudor ce precedau ieşirea pe peron, construite în 
acelaşi stil, ce confereau cochetului edificiu un pregnant 
aspect gotic. Pe sub una din arcade menajera îşi plimba 
hotărâtă mopul, profitând de traficul uman mai redus. 
În colţul cu automatul de cafea, doi viitori candidaţi la 
mahmureală se ţineau de gât, grozav de veseli: 

            - Ş-altă dată, ş-altă dată /O s-o facem şi mai şi mai... 

            - Auzi, da’ noi nu facem cam multă gălăgie?... Nu 
cumva perturbăm liniştea publică?..., se resposabiliză brusc 
unul din ei, ascunzând grijuliu clondirul cu bucurii sub 
un şir de bănci. 

            La jumătate de metru de dânşii, un doritor de 
cafea aştepta stoic ca cei doi să execute mult-râvnita 
manevră – doi paşi mai la dreapta, sau mai la stânga. 
Aşteptarea luă sfârşit când privind mai atent, descoperi 
într-un alt colţ al sălii încă un automat de cafea. 

            - Nu perturbăm..., răspunse celălalt hârâit. – Las’ 
că ajungem noi înapoi la Bucale şi acolo nu se simte, că-i 
târgu’ mare, exhibă în mediul ambiant un dampf care 
putea fi la fel de bine de secărică, dar mai degrabă a 
soluţie de gândaci. 

            ... de-a lungul peronului staţiona o garnitură ale 
cărei plăcuţe cu destinaţia nu le citi.             

           - Ar fi bine să urcaţi, în mai puţin de un minut 
plecăm!, auzi de la spatele său pe naşul care-l depăşi 
grăbit spre a se urca la prima uşă. 

            - Crezi că ăsta o fi trenul meu?... 

           Omul îl privi zâmbind câteva clipe după care 
potrivindu-şi ferm chipiul şi geanta mare ca de moaşă 
zise hotărât: 

            - Ăsta-i!... 

           Fu urmat de cei doi cheflii care, opintit, reuşiră să 
se aburce gâfâind, mai mult prin rostogolire, pe scara 
ştanţată. Se auzi un fluierat scurt. Aruncând cu un 
bobârnac restul de ţigară ce    lovinde-se de şină îşi dădu 
duhul într-un prohod de scântei sări la rându-i în 
garnitură cu doar o clipă ca trenul, cu un opintit greoi, să 
se pună în mişcare spre a se înfige cu hotărâre în 
întunericul de acum hegemon. 



 

 vol. 24,  124-125-126| octombrie-noiembrie-decembrie, 2014 

 

956 
 



 

Toamna 2014  | Contact international 957 

 

 

Năstasă FORŢU                                                                           
Arta este un risc pe cont propriu 

 
 
Arta este un risc pe cont propriu. Mi-am asumat acest risc 
fiindcă, dincolo de bine  şi rău, străluceşte gloria artistului. 
Artistul este un Sisif, un Icar care năzuieşte mereu şi mereu 
spre înălţimi insondabile. 
Artistul nu se prăbuşeşte în genunea anonimatului... Uneori 
mă simt ca un Iisus  stâlpuit. Suferinţa mea este izvorul 
propriei damnaţiuni... Mereu sunt pedepsit să caut drumul 
Damascului, drum străbătut cu sufletul pe nisipul 
nemărginitului timp. Viaţa mea are urcuşuri şi vertiginoase 
căderi care mi-au marcat destinul. Nu puteam să mă nasc 
decât pictor, karma mea străluceşte numai în pictură… 
În viaţa de zi cu zi, pentru cei care nu-şi regăsesc echilibrul 
decât în cotidianul profan al bucuriilor mărunte, sunt un 
neobişnuit. Am conştientizat faptul că în a supravieţui nu 
există decât o singură cruce în artă  şi povara crucii o duci pe 
proprii umeri. Nu m-am irosit în zadar. Sunt un izvoditor de 
universuri, Alfa  şi Omega propriei mele creaţii…  
Pe mine  mă poate învinge doar oboseala întunericului… 
Arta pe care o face dl. Forţu este în primul rând o expresie a 
libertăţii în general, ştiind că meseria artistului este 
libertatea, dar această formă în cazul său este prin excelenţă 
o manifestare a stării de libertate. Paul Klee spunea în 1924 la 
Viena, într-o conferinţă, că lumea în care trăim nu este 
singura lume, ci există o multitudine de lumi posibile.  

 
 

Călătorii imaginare 
 

ăstasă Forţu ne invită la o călătorie într-o astfel 
de lume posibilă, care nu poate fi decât 
imaginară, plonjând într-o lume, într-un 

spaţiu care aparţine imaginarului, aparţine facultăţilor 
noastre familiare(..)de înşurubare într-o realitate mai 
complexă decât ne lasă să vedem simpla privire a 
realităţii. Cred că N. Forţu reprezintă o zonă originală a 
imagisticii contemporane tocmai prin libertatea pe care 
şi-o asumă. Spun şi-o asumă pentru că este un pariu greu 
de susţinut, de-a fiinţa, de-a funcţiona în parametrii 
aceştia care nu stau la îndemâna cotidianului. În general 
existenţa noastră cotidiană este supusă unei uzuri 
permanente, unui exerciţiu de rutină şi tot soiul de 
urgenţe cotidiene ne fac să avem o relaţie restrânsă, 
limitativă faţă de artă. N. Forţu depăşeşte ecranul acesta 
al realităţii imediate şi plonjează în spaţiul imaginarului.  

Sigur că în orizontul artei sec. XX astfel de demersuri 
s-au consemnat încă din anii 30, odată cu suprarealismul, 
dar eu cred că şansa pe care ne-o poate da peregrinarea 
aceasta în lumea fabuloasă nu se epuizează estetic în 
cadrele unei tentative sau alta şi că rămâne în 
permanenţă, pentru fiecare artist, o deschidere, şi cred că 
jurnalul, dacă acceptând cu ghilimele „călătorie 
imaginară”, consemnarea călătoriei este un jurnal 
fabulos, ne permite să ieşim din cotidian, din aceste 
condiţionări, câteodată falsificatoare existenţei noastre.  

Călinescu spunea odată foarte frumos că oricine ar 
trebui să fie o lună într-un an liber, în fiecare lună o 
săptămână, în fiecare săptămână, o zi, în fiecare zi o oră, 
în care să fie liber şi inactual. Această stare de libertate şi 
de inactualitate pe care o obţine, pe care de fapt o câştigă 
Forţu, este, cred, chiar condiţia artei. A evada, a fi 
înşurubat în realitate, a fi prezent în toate determinările 

N 



 

 vol. 24,  124-125-126| octombrie-noiembrie-decembrie, 2014 

 

958 

şi în acelaşi timp de-a ieşi din această realitate şi de a 
putea să contempli de la o anumită distanţă metafizică 
lumea.  

 

 
 

Forţu pune în scenă o sumă de reprezentări care 
aparţin unui repertoriu decorativ şi simbolic vast, bazat 

pe mitologiile lumii şi bazat poate mai cu seamă pe o 
mitologie personală, pe un sistem propriu de valori şi 
reprezentări. Cred că a opera cu astfel de lucruri, de 
valori, este o şansă. Demersul lui Forţu mi se pare 
meritoriu dacă consider că în concesiile imaginii în sec. 
XX, care au condus spre aceste destrucţii, aceste 
decompoziţii figurative, prin recul, ne provoacă o 
rechemare a valorilor durabile, a valorilor pe care le 
putem controla cu sistemul nostru de cunoaştere. Sigur 
că nu trebuie să vedem în aceste explozii imagistice 
descrieri ale unui sistem mitologic, pentru că ele numai 
întâmplător comunică cu sisteme mitologice, sisteme 
vizuale constituite, pentru că dincolo de toate acestea şi, 
mai important decât toate acestea, este ceea ce artistul 
crede şi este pentru mine un fenomen extrem de 
interesant. În tristeţile, în singurătăţile, în bucuriile, în 
izolările, în exaltările, în entuziasmele şi în disperările de 
la Bîrlad sau Vaslui, un artist ca Forţu reuşeşte să 
construiască şi să stăpânească o astfel de imagine. Ştiam 
despre evoluţiile sale şi eram curios să urmăresc. Am 
sentimentul că asist la afirmarea unui artist cu adevărat 
semnificativ pentru evoluţiile imaginii, limbajului vizual 
în Moldova şi evoluţiile limbajului vizual în România

. Constantin PRUT 
 la vernisajul expoziţiei ,,Calătorii imaginare”  (Apocalipsa)- 

Infernul de fiecare zi 
 vorbi despre Nastasă Forţu, trebuie să te intrebi 
dacă îndrăznesti să vorbeşti despre el.Ai toate 
motivele dacă îl ştii ,dar nu-l cunoşti ,să-l 

categoriseşti în rândul oamenilor sfidători de 
neobişnuiţi. Forţu este un încercat de suferinţă, de o 
suferinţă atroce, care îşi simte sufletul macerat de 
pătimiri. 

Trei ani de zile a trait în spăimosul cimitir din 
municipiul Vaslui. Această penitenţă, i-a fost dată ca 
pedeapsă, pentru atitudinea sa de frondă, faţă de ceea ce 
se întâmpla în România înainte de anul 1989. 
Întâmplarea face ca el să-l fi cunoscut pe regretatul poet 
Ion Enache,un autentic răzvrătit, cu chemarea 
diavolească pentru viaţa boemă. Cei doi se completau 
unul pe altul,amăndoi fiind chemaţi să desăvârşească 
perfecţiunea acestei lumi imperfecte şiIncomode. Ziua 
lor de artişti începea de la orele 12 noaptea când lumea 
de apoi începea să bântuie deasupra crucilor din 
cimitirul din Vaslui ,unde Nastasă Forţu îşi avea casa. 

Cu ani în urmă am avut şansa să-i vad o expoziţie 
personală la Bârlad.Am avut revelaţia de a întâlni un 

artist completat de o personalitate ieşită din comun. 
Tablourile sale trădau un spirit preocupat de metastazele 
lumii în care trăieşte. Imagini desprinse din infernul lui 
Dante,o apocalipsă modernă gata să se prăbuşească din 
clipă în clipă peste această planetă înarmată până–n 
dinţi. Forţu a stărnit Armaghedonul. A revoltat prin 
pictura sa impostura. 

Cei care-i privesc tablourile rămân sideraţi de 
imaginile pe care le văd pe simezele expoziţiilor deschise 
de el de-a- lungul timpului. 

Starea lui sufletească este a unui stâlpuit pentru tot 
ceea ce trbuie să îndure. Ca pictor îl poţi apropia de 
Salvador Dali şi Ensor. Sisificul Forţu îşi cară pedeapsa 
transformată intr-o stâncă care se prăvale mereu în 
tablourile sale. Nu cunosc cât de creştin este, dar ştiu că 
îşi creează o lume după închipuirea minţii sale, cu 
mâinile truditoare care aşterne Raiul şi Iadul la lumina 
fosforescentă a şarpelui edenic. Chipurile din tablouri, 
redevin fiinţe vii atunci când el le dă viaţă pe pânze. El 
îmi spunea că vrea să ajungă in rai, dar el este deja în rai 
şi poate fi mai fericit decât cei care tânjesc după el. 

                                                                              Flacăra lui Adrian Paunescu, Aug. 2010 

A 
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umai oamenii care au drame cu adevărat şi 
pot să dezbată probleme-enigmă reuşesc să o 
facă prin literatură, muzică şi mai ales în 

plastică. Din punctul meu de vedere, expoziţia aceasta 
atât de suculentă sub raportul simbolurilor pe care ni le 
propune, unele care se citesc la prima lectură, iar altele 
care ne invită la o reflecţie şi la o meditaţie ceva mai 
îndelungată, ne permit pe de o parte, descoperirea unui 
sens al sacralităţii, iar pe de altă parte o demontare a 
sacralităţii şi coborârea în zona teratologicului: animale 
fabuloase, extrase din bestii violente nu o dată, dar care 
se rezolvă indiferent dacă problema de fond este o 
problemă ce ţine de maniheism, dacă binele şi răul sunt 
în proporţii inegale în lumea în care trăim.  
 

 

 
 

 

N 
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El are această dramă, şi-o asumă, încearcă să o 
rezolve şi rezultatele le vedeţi. Coşmarul, visul, în 
general, poate constitui, cum s-a întâmplat nu numai în 
literatură, dar şi în pictură, substanţa unor dezvoltări în 
imaginar, încât aceste călătorii sunt într-un fel călătorii 
spre nicăieri. Este limpede că rezolvarea la care ajunge 
nu îngăduie nici o perspectivă a lui şi chiar un sens al 
finitudinii, dacă ar fi să analizăm strict aceste lucrări, iar 
pe de altă parte, există posibilitatea călătoriei către tine 
însuţi, acolo unde de fapt, sălăşluieşte şi DUMNEZEU, 
dar şi DEMONUL. El are această dramă şi cu siguranţă 
că atâta timp cât o va avea va face o pictură mare, nu în 

sensul că lucrează pe suprafeţe altele decât cele cu care 
suntem obişnuiţi. El nu face o pictură de budoar, 
dormitor, sufragerie, ci este o pictură cu care se poate ieşi 
în stradă, practic întreaga artă expresionistă, în tot ce 
face, este un strigăt disperat în speranţa că cineva îl va 
auzi şi cu siguranţă avem miturile cristice pe care ni le 
explicăm cu uşurinţă, dar şi această zonă a visceralului. 
Sunt nişte secţiuni în materia vie făcute cu luciditatea 
unui artist pe drumul căutării de sine, cu fiecare 
expoziţie rezolvând acest lucru şi eu cred că prin Forţu, 
Bîrladul are de acum, a dobândit, încă un nume 
important la care în timp vom face referire.  

 

Valentin CIUCĂ 
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ânzele: „Crucea”, „Întunericul cel din afară”, 
„Tatăl minciunii”, „Fiara rănită”, „Desfrânata”, 
„Fiul întunericului”, „Spurcăciunea 

pământului”, „Închinătorul de idoli”, „Urâciunea 
pustiirii”, sunt numai câteva titluri din ciclul 
„Apocalipsa” de Năstase Forţu ce cultivă o artă 
terifiantă, o „artă a primejdiei” cum o numeşte M. Brion. 
 

  
 

 
 

 

 
 
Decorul bizar aparţine unui univers represiv, o 

epocă de războaie, de răzbunări şi crucificări. E greu de 
presupus că autorul acestor imagini să nu fi fost cel 
dintâi zguduit de apariţia acelor figuri ce trezesc groaza, 
nu numai printr-o monstruozitate deliberată, ci şi prin 
asemănarea lor cu forma omenească, pe care o 
prelucrează. Forţu el însuşi se află în interiorul acestei 
călătorii, în Apocalipsă. Pătruns de un sentiment de 
comuniune mistică cu universul, Forţu îşi crează biblia 
sa proprie. Este mişcat de suferinţele oamenilor, de 
nenorocirile şi răul ce domnesc în lume. Evenimentele 
trezesc în el temeri şi mânii care-l răscolesc, pictura sa 
devine numai gemete, strigăte de protest şi revoltă. În 
seria „captivii” pictorul nu se preocupă de aspectul 
exterior al captivităţii, ci de zbuciumul lăuntric. Avem 
aici tragedia omului, îngrădit în timp, dar tulburat de 
cunoaşterea veşniciei, muritor dar cu o viziune a 
nemuririi, legat de greutatea propriului său trup, dar 
visând la o libertate nemărginită. Ideea platonică a 
claustrării sufletului uman în încătuşarea cărnii, se 
continuă în versiunea mormântului. Scene biblice 
referitoare la supliciul răstignirii au constituit şi pentru 
Forţu motiv de creaţie. Lemnul sfărâmat, o dată cu cel 
supliciat, mărturisesc profunzimea şi greutatea 
suferinţei, caznele. Dramele se desfăşoară pe fundalul 
celei mai cumplite nopţi. Întunericul este apăsător, 
agresiv şi luminozitatea figurilor este tot ceea ce a mai 
rămas din strălucirea omului. Forţu este un spirit bântuit 
de imaginaţie. Universul său este o lume blestemată, iar 
personajele care îl populează nişte damnaţi, mistuiţi de 
focul iadului. Pământul purtând crucea ar fi globul unde 
sunt închişi condamnaţii ce încearcă să se salveze prin 
obsesia scării ce apare ca un leit-motiv, din lucrările sale, 
ca şi ochiul „cine poartă în el privirea, poate lupta”. 
Forţu nu se mulţumeşte cu relatarea tale quale a unui 
episod oarecare, forţa sa de transfigurare a adevărului ia 
avânt, impresiile culese se metamorfozează, se încarcă cu 
multiple valenţe şi începe să îmbrace haina fantasticului. 
Neliniştea sa este hrănită de surrealism, iar pateticul 
caracterizează poetica sa. Pentru a folosi termenul 
îndrăgit de Baudelaire şi de Delacroix, „imaginaţie”, 
imaginaţia sa se exaltă mai întotdeauna sub formă de 
luptă, întregul ciclu „Apocalipsa” nu e decât o singură şi 
lungă tânguire, disperare, mărturii zguduitoare ale 
suferinţei omului pe pământ. Lucrările lui Forţu 
presupun un studiu amplu, care cred, ar interesa pe orice 
cercetător în domeniu. 

 

  Maria HATMANU   

Marir, INRI, Inviere 

 

P 
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ăstase Forţu expune vreo 80 de lucrări de mari 
dimensiuni adunate sub genericul "Călătorii 
imaginare". Dan Hatmanu l-a învăţat pictura, 

dar fabulaţia prodigioasă (să fie expresionism, să fie 
suprarealism?) pe tema condiţiei umane n-a învăţat-o de 
la nimeni, pe asta o ai sau nu o ai! Intensitatea trăirii, 
transpusă în limbaj artistic prin intermediul unei 

mitologii de coşmar, dar şi a apelului la sacralitate, 
dezinvoltura suverană cu care pictează, toate acestea 
copleşesc. Este încă o expoziţie eveniment găzduită de 
această galerie şi încă un fericit prilej pentru mine de a 
face o recomandare fără să-mi tremure mâna scriind-o.  

Horia POPP
 

 

 
 

N 
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actura ştearsă parcă patinată a pastei dezvoltă 
reliefuri eruptive ce angajează violente dispute 
între arşiţa galbenului citron din majoritatea 

operelor, cazat ostentativ în centrul imaginii şi 
zvârcolirile unor culori întunecate tenebros, distribuite 
către zonele marginale.  

Definind un stil Forţu, putem spune că el sporeşte 
repertoriul soluţiilor formale ce pendulează între 
vigoarea realistă şi tensiunea surrealismului. Purtând în 

sine sugestii care amintesc de o întreagă experienţă 
culturală, pornind de la verva narativă a iconarilor 
nenăscuţi trecând prin grotescul lui Goya, pentru a 
ajunge la strigătul dureros al unei măşti tragice din 
tradiţiile antice elene, un asemenea limbaj îşi confirmă cu 
tărie originalitatea, trădând un artist autentic. 

  

 Argentin STRATOPOLOS 

F 
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N. 21 mai 1950 ,Rânzesti, judeţul Vaslui , România 1997 Membru al Uniunii  
Artiştilor Plastici din România,Filiala Bacău 1997 Membru fondator al Fundaţiei 
de Artă „Sfântul  Luca” , Bârlad, consultant editor in cadrul Institutului de studii 
biografice din America, Prin Fundaţiei de Artă „Sfântul  Luca” sunt 
organizatorul Concursului Naţional de artă ,,Tonitza” pentru profesionişti ajuns 
la ediţia a-XIII a,pentru pictură grafică sculptură şi artă decorativă.Tot prin 
Fundaţia de Artă „Sfântul  Luca” organizez Concursul Internaţional ,,Tonitza’’ 
pentru copii ajuns la ediţia  a-XVI a 
Studii: 1995 Universitate de Arte „George Enescu”,Iaşi, Facultatea de Arte 
Plastice Decorative si Design ,sectia pictură ,Iaşi ; 1995 Licenaţa la Universitatea 
de Artă si Design, Faculatatea de Arte Plastice, secţia pictură, Cluj Napoca  
Ocupaţii: Profesor şi Director la Cubul Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad; 
Preşedinte al Fundaţiei de Artă „Sfântul Luca”, Bârlad. Din 1996 participă la 
toate exopoziţiile anuale organizate de Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din 
Bacău 
 
Expoziţii personale:1995 Lucrare de diplomă, Sala Radio, Iaşi; 1999 „Călătorii 
imaginare”, Cercul Militar Bârlad; 2001 Galerie de artă „Apollo”, Bucureşti; 2001 
Palatul Brâncovenesc, Mogoşoaia; 2011 Sala „Gheorghe Petraşcu”, Tecuci; 2011  
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, grafică-pictură. 2012  Muzeul de Artă Bacau 
Galeria ,,Allfa’’ ,,Gleria Frunzetti’ UAP Bacau 
Expoziţii naţionale:1979 Festivalul Naţional Sala „Dalles”, Bucureşti,Salonul 
naţional de artă Bucureşti 2001,Salonul Naţional Muzeul Stefan cel Mare Vaslui 
al Concursului de artă ,,Tnitza”1996, “ SALONUL NAŢIONAL DE TOAMNĂ 
AL ARTIŞTILOR DIN MOLDOVA”  Muzeul V.PârvanBârlad 1997, Salonul 
Naţional Muzeul V.Pârvan Bârlad1998, Salonul Naţional Muzeul V.PârvanBârlad 
,1999,2000,2001,2002,2003,,2004, 2005,2006,2007,2008,2009,2010  toate editiile 
concursului naţional de artă ,,Tonitza” şi saloanele naţionale au fost organizate 
de Fundaţia de Artă ,,Sf. Luca”preşedinte Forţu Năstasă  
Expoziţii Internaţionale:1997, 1998, 1999 „Saloanele Moldovei”, Bacău si 
Chişinău 
Expoziţii de grup:1996 Examen de licenţă, Ateliere de pictură, Universitatea de 
Artă şi Design, Cluj Napoca; 1998 Muzeul Literaturii Române din Bucureşti; 1992 
Galerie de Artă „Victoria”, Iaşi; 1991 Galeriile „Trianon”, Iaşi; 1996, 1997, 1998 
Galeriile „Alpha”, Bacău,Sala ,,Arta” Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui, 
1997,1998,1999.Salonul de toamnă Muzeul V.Pârvan Bârlad1998,1999,2000. 
 
Premii: 2008 Diplomă de excelenţă, Salonul Anual al Uniunii Artiştilor Plastici, 
Iaşi; 2004 Medalia „AMERICAN MEDAL OF HONOR” , din partea „American 
Biographical Institute”, pentru întreaga activitate artistică şi managerială depusă 
în sprijinul recunoaşterii şi promovării valorilor artistice; 1997 Premiul Uniunii 
Artiştilor Plastici, România, pentru pictură; 1997 Premiul Uniunii Artiştilor 
Plastici, Chişinău, pentru pictură; 1979 premiul I, Festivalul Naţional ,Bucureşti. 
Cărţi publicate:  
  -Jurnal de atelier,  Iaşi 2009,editura Printco,autor Forţu Năstasă  
  - Orizonturi artistice Contemporane ,Iaşi 2006, editura PANEUROPE,autor 
Foţu    Năstasă 
 -Tinuturile Inalte si darurile terestre ale pictorilor’’ Iaşi 2007, editura    
PANEUROPE,autor Foţu Năstasă  
 -Monografia  Clubului copiilor Bârlad, editura sfera Bârlad, autor Forţu 
Năstasă 
Lucrări in colecţii: Germania, Italia, România, S.U.A. 
Vizite de documentare: 2009 Paris, Valea Loirei, Reims, Strasbourg, Valea 
Rinului, München Nürnberg, Luxenburg, Viena, Salzburg, Budapesta; 2008 
Antalya; 2006 Atena, Meteora, Muntele Athos 2013; 1973 Berlin, München, 
Moscova, Leningra. 
 
Referinţe biografice:              
Enciclopedia Artiştilor Romani contemporani – volumul V, editura ARC           
2000, Bucureşti, 2003, autori Alexandru Cebuc, Vasile Florea şi Negoiţă Lăptoiu, 
apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor; 
- Salonul naţional de arta 2001, sub patronajul Primului Ministru Adrian 

Năstase, cu sprijinul Ministerului Culturii; 
- Un secol de arte frumoase la Iaşi, editura ART XXI, Iaşi, 2004, autor Valentin 

Ciucă (vezi coperta scanată şi articolul), prefaţată de academician Răzvan 
Teodorescu şi Ion Irimescu, sculptor, membru de onoare al Academiei Române; 

- Valori spirituale tutovene – volumul IV, editura Sfera, Bârlad, 2004, autor 
Traian Nicola, apărută cu sprijinul Primăriei Bârlad; 

- Lexiconul artiştilor plastici contemporani, editura Corgal Press, filiala Bacău 
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, 2000, consilier editorial Cornel Galben; 

- Autoportret în timp, volumul II, editura Apollonia, Iaşi, 2004, autor Dan 
Hatmanu. 

- Personalităţi române si faptele lor,Iaşi, 2004, autor Constantin Tony Dîrţu 
- Revista Contact Internaţional Iaşi 2013,2014 , Liviu Pendefunda 
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Mihai CONSTANTINESCU 
 

 
 
 

Eroare 
 
 
 Priveam aşa tăcut prin gândul meu 
Spre-o lume ce-mi părea a fi mai bună 
O lume ce părea că se dilată  
Ducând cu ea povara cea nebună. 
 
   
Capete lungi şi ţuguiate cu gurile strâmbate  
Urlau spre capete rotunde în interior pătrate  
Se-amestecau şi vorbe goale cu suduieli menite  
Pe ceilalţi ce nu pricepeau să-i facă să se-agite. 
 
 
Ce forţă i-ar putea opri din mersul lor-nainte 
Un singur cap cu ochii mari şi mintea mai 

cuminte  
Eroare, şi-acesta pare agitat de-atâta-

ncurcătură  
Cuvintele-i se-npleticesc şi-i se opresc in gură. 
 
 
Deci iată domni democraţia cu fruntea ei 

senină  
Plină de drepturi şi de-a fi cu mâna pe slănină 
Dar şi aceasta ştie să-alunece discret  
Când de la unul, când la altul topindu-se încet. 
 
 
Se naşte vidul morţii ce strânge-ntr-un pahar  
Şi lacrimi şi durere şi frunze de stejar  
S-o luăm de la început se pune o întrebare  
Acei care au mai rămas se scutură a mirare. 
 

 
 
Să cumpărăm o forţă ce azi ne e străină  
Sau folosim cu toţi minunea cea creştină 
Din praf şi din nisip nu construim corăbii  
Care să-nfrunte marea de valuri şi de săbii. 
 
 
Din haos nu se naşte o lume spre lumină  
Şi nici arhimandriţii nu poartă azi o vină  
Nu daţi mereu cu biciul vorbirii coerente  
Că soarele şi luna devin independente . 
 
 
Şi-atunci voi capete cu forme şi minţi 

intortochiate  
Veţi fi mai buni o zi sau două de se poate ? 
Nu pângăriţi ce alţii cu sânge au spălat  
Şi nu striviţi cu mintea ce alţii au caştigat. 
 
 
Cuvântul bun apare în mii de dicţionare  
Făceţi-l să trăiască mai bine ca-n dosare  
Aplauze şi-onoruri dacă veţi caştiga 
Voi fi şi eu alături cu demnitatea mea. 
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Cine sunt eu aş vrea să-ţi spun  
Dar nu voi şti eu nici-odată  
Un bulgăre de contradicţii  
Ce nu se va sfârşi vreodată 
 
Îmi plac atâtea şi nimic  
Şi cred în toate cele  
Binele e uneori prea slab  
Şi mult mai multe-s rele . 
 
Îmi place ziua cea senină  
Cu soarele agăţat mai sus  
Mă întristează norii negri  
Ce ştiu că nu au nimc de spus. 
 
Cine sunt eu nu ştiu nici eu  
Un suflet dintre stele  
M-am rătăcit pe-acest pământ  
Cu gândurile mele 
 
Puternic râul e stăpân  
Cu legile-i amare  
Nu vrea să ierte-n calea lui  
Nici cântec, nici visare . 
 
Binele-i raza pâlpâind  
În marele-ntuneric  
Se zbate parcă vinovat  
Ca strălucind feeric. 
 
Aş vrea să-ncerc să pot afla 
Acel drum spre lumină  
Acea speranţă ce-ar putea  
Să-mi facă ziua mai senină. 
 
Sunt întrebări la care ştiu  
Răspunsul dinainte  
Aş vrea să nu se-ntâmple aşa  
Dar cineva mă minte. 
 
Cine sunt eu de ce nu pot  
Sa fiu simplă cărare  

Să pot privi mereu în sus  
Când soarele răsare. 
 
Cine sunt eu aş vrea să-ţi spun  
Dar nu voi şti eu niciodată  
Un bulgăre de contradicţii  
Ce totuşi va sfârsi odată. 
 
 

*** 
" Chiar dacă nu m-ai înţeles  
Şi ai pozat în fericire  
Ai folosit cuvinte ades ...  
Numindu-le iubire.  
Eu am crezut şi-am înţeles  
Că vântul bate dintr-o parte ..  
Am ascultat tot ce mi-ai spus  
Şi-am dus-o mai departe. „ 
 
 
 

Gând despre 
tine 
 
Tu care n-ai învăţat niciodată să plângi  
Deşi genunchii-ţi sunt roşi de-atâtea cazne  
Ţi-acoperi sânii cu mâinile ca luciul apei 
Ştiind pe de rost cântecul vântului. 
 
Te-mpiedici şi-apoi te ridici mai sus decât muntele 
Nimic şi nimeni nu-ţi poate întoarce privirtea-napoi 
EŞti trup din salcia ce stă aplecată peste ape 
Dar ochii tăi nu vor niciodată să invente lacrimi. 
 
Mă-ntreb uneori ce eşti: pasăre sau stâncă ne-nfrântă 
Deşi paşii mei tremurând se aşează la umbra ta 
Ce demon încearcă să-ţi sfarme tristeţea nebună 
Deşi tu niciodată n-ai învăţat să plângi. 
 
Rămâi cuţitul de foc al inimii mele 
Şi poartă-ţi paşii cu grijă de teamă să nu mă omori 
Am să te chem ştiind că departe vom fi întotdeauna 
Tu care n-ai învăţat niciodată să plângi. 
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Maria SARBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miraj 
 
 
 
Priveam pe fereastra compartimentului în zare, 
Linia orizontului se confunda cu fâşia de drum 

din depărtare. 
Cer şi pământ se contopeau şi se inversau pe 

luciul apei 
Cântecul roţilor de tren se sfârşea la marginea 

pleoapei. 
 
 
Spaţiu şi timp dispăreau într-o stare de veghe 

şi somn odihnitor 
Cadenţat de luminile neoanelor de un roşu 

orbitor. 
Nu mai rămânea decât dorinţa de a nu mai 

ajunge la destinaţie, 
Spre a urmări un vis îmbietor cu obstinaţie. 
 
 
Ochii întredeschişi se întrebau toropiţi dacă 

zăreau 
Case îngrămădite în apropierea unor gări pe 

lângă care treceau 
Sau contururile nedefinite ale unor locuinţe 

imaginare 
Ce adăposteau, fumegând, destine fugare. 
 

Cimitirul 
evreiesc 
 
Era pasionat de istoria poporului evreu 
Citea de zor, viziona documentare 
Despre Auschwitz, Birkenau, al treilea Reich, 
Deportări, instrumente de tortură, 

supravieţuitori 
Şi vieţi luate de la început. 
 
 
Călătorea adesea, şi uneori îl însoţea şi ea. 
Venea să o viziteze într-un oraş al nimănui 
Uitat de vremuri şi de lume. 
Ea ar fi vrut să-i fie ghid într-un tărâm 
Al vestigiilor istorice, 
Să facă şederea cât mai pe placul lui, 
Să uite că iubirea din privirea lui s-a stins 
Şi că dorul ei se îndrepta spre un om 
Care nu este ceea ce pare. 
Il duse la biserica cea veche –  
Monument istoric gârbovit de trecerea anilor, 
Şi la cimitirul evreiesc de a cărui existenţă 
Aflase cu puţin timp în urmă. 
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Cutreierară străzi fără de nume,  
Urcară trepte cu buze arse de primul vânt 

primăvăratic 
In căutarea unui loc de care 
Nimeni din jur nu se simţea legat. 
Căci ultimul evreu rătăcitor se întorsese 
De mult la căminul său. 
 
 
Dădură de o apă murdară în care colcăiau 

insecte roşiatice 
Pe lângă o ghizdea de fântână putredă. 
Intâlniră o femeie în calea lor, 
Intr-o curte ce dădea direct în cimitir. 
Inscripţii iudaice, steaua lui David, pietre 

funerare 
Emanau răceală, duritate, şi îşi strigau 

singurătatea 
Prin buruienile şi muşchii ce le năpădiseră. 
Tânărul era încântat că găsise în această 

pustietate 
O rămăşiţă a poporului greu încercat de soartă. 
 
 
Aproape de intrare şi de aleea principală – 
Monumente colosale, impunătoare. 
Treptat, spre marginile cimitirului,  
Pietrele se împuţinau, înghiţite de ierburi 

încâlcite. 
Nu se ştia dacă bolovanul de alături  
A fost inscripţionat cu un nume 
Sau a fost cândva temelia unui gard de 

împrejmuire. 
Se aşezară pe el, întorcând spatele locaşurilor 

de veci 
Şi privind înainte spre dealurile înverzite. 
Mai departe se zăreau totuşi câteva bucăţi 

diforme de piatră. 
 
 
O întrebă dacă nu puteau merge pe o pajişte 
Sau pe un deal din apropiere. 
Ii răspunse că oricum priveliştea era 

încântătoare 
Şi lăsaseră mormintele în urmă. 
Veneau adieri răcoroase  

Ce o făceau să se înfioare. 
Ii dădu haina lui şi o privi drept în ochi, 
Intinzându-i un inel subţire 
Cu o pietricică străjuită de doi şerpişori... 
 
Ea acceptă cererea şi ascultă ecoul 
Şoaptei lui: ,,O să fie bine!“ 
Convinsă că viitorul nu are leac pentru ei, 
Căci umbrele lor se răsfrângeau  
Pe lespedea rece a mormântului. 
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In noaptea 
dintre ani 
 
In noaptea dintre ani dansăm uşor 
Cu mâinile împreunate ca pentru rugăciune, 
Ne stingem din priviri al nostru dor 
Şi dragostei îi închinăm o plecăciune. 
 
Cum anul nu se putea încheia 
Fără un legământ puternic de iubire, 
Inelul auriu finuţ fu cheia 
Spre clipe strălucind de fericire. 
 
Şoaptele lui se acumulau rotindu-se, 
Liniştea şi speranţa mă învăluiau, 
Mâinile noastre se atingeau căutându-se  
,,Vrei să fii soţia mea?ş – ,,VreauC.“ 
 
 

Prima întâlnire 
 
Am obiceiul să întârzii. 
Fără să vreau, drămăluiesc timpul 
Cu ocaua mică, 
Ori mi se pare că-l risipesc 
Dacă plec mai repede, 
Ori uit că trece – 
şi întârzii. 
 
Astăzi aştept tramvaiul de ceva timp. 
Oraşul-şantier mă face să mă-ntreb 
Dacă tramvaiul va putea ajunge în Piaţa Unirii 
Şi aştept. 
 
Iată că soseşte. Inima îmi bate repede, 
Tramvaiul face opriri lungi 
Şi se întoarce cu două staţii mai devreme. 
Iar inima bate, bate năvalnic. 
 
Pornesc pe jos, cu certitudinea că el mă 

aşteaptă. 
Il văd cu ochii minţii, 

Il recunosc fără să-l mai fi văzut 
Şi grăbesc pasul. El mă aşteaptă. 
  
Singur, pe o bancă. 
Mă îndrept direct spre el 
Se ridică în picioare şi vine să mă întâmpine. 
Pe o bancă, ne aşezăm amândoi. 
 
E ca şi când ne-am cunoaşte de mult, 
Ca şi când ne căutam de-o viaţă 
Şi, când ne aşteptam mai puţin, ne-am găsit. 
 
 
 

Telegondola de 
la Piatra Neamţ 
 
Zi liberă. Vacanţă. Soare luminos şi inimi calde. 
Vara din ochii tăi şi valurile înspumate ale 

mării 
De pe faldurile rochiei mele. 
 
Ne întâlnim în sfârşit după o lungă aşteptare. 
Braţele tale îmi acoperă mijlocul, iar  
Degetele mele îţi cuprind obrajii. 
 
Urcăm în telegondolă. Dedesubtul nostru 
Străzile devin tot mai mici, 
Apa albastră se zăreşte în depărtare, 
Ne apropien de vârful muntelui 
Şi ne bucurăm că ne-am înstrăinat de restul 

oamenilor. 
 
Buzele tale îmi caută gura cu ardoare, 
Zâmbim furiş sub aripa regăsirii. 
Lumina se scaldă în părul tău 
Şi-ţi desenează raze aurii pe frunte. 
 
Lumea e la picioarele noastre, 
Tinereţea ne surâde cu subînţeles, 
In telegondola magică ajunsă deasupra 

codrului 
Care ne adăposteşte plutind în văzduh. 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 

 

Menirea 
 
 

Duh din duh născutu-te-ai, Fecioară, 
sub ocrotirea Anei, sub leagănul ceresc. 
Neprihănită-ţi fu şi ţie zămislirea  
în templu leagăn aleanul pământesc. 
 
Pe-a treia treaptă a luminii văd  
jucând copila ce ai fost în taine învăţată, 
altaru-mpodobit cu doisprezece clopoţei 
şi Tu în juru-i urmând Cuvântul roată. 

 
* 
În templu Iosif a primit destinul 
prin albul porumbel, pe Duhul Sfânt 
să-ţi fie păzitor, purtat de Dumnezeu, 
să împlinească soarta divină pe pământ. 
 
Iar Tu, Fecioară Sfântă, ai ţesut 
podoabele din templu pentru ce va fi, 
nici Iosif, nici părinţii nu-ţi ştiau menirea 
deşi simţeau ursita ta de-a zămisli. 
 

* 
Bucură-te Marie, cea plină de har! 
Domnul este cu tine..., un înger a rostit, 
precum şi noi mereu rostim  
şi vom rosti rosariul parcurgând la nesfârşit. 
 
Izvor de vise e ulciorul plin de apă-a vieţii. 
Duh din duh născut-ai tu, Fecioară; 
în tine-mi pun speranţe să mă-ndrumi 

din zorii dimineţii  
şi până-n cea din urmă seară. 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 

Spre a uita....                
(TETRADĂ) 
 
 

Al nopţii plin e-o umbră de splendoare 
şi gol, în schimb, al zilei foc ce n-are, 
drept reazem lui, decât întunecime. 
Destinul dă amânduror chemare, 
 
dar nu şi Loc!.... Din jos spre înălţime, 
cuprins în el ca necuprins, Cel Nime 
atotfiind sub repetat ascunde 
al clipei ax arcanele s-anime.... 
 
Acelaşi scop aici şi fieunde, 
răspuns tăcând, tăcerii se răspunde 
când în nectar, când în mâhnită apă.... 
Neundele îşi poartă alt neunde, 
 
cum ieri zadar din mâine-alean dezgroapă.... 
Nimic nu-i nou de veşmântara pleoapă 
iluzia conchide-a cugetare: 
„Doar spre-a uita ofranda'în Sine sapă”.... 
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Emilian MIREA 
 
 
 
 
 
 
 

bolnav 
 
am fost atât de bolnav încât 
identitatea mea se confunda 
cu cea a unui Don Quijote 
asaltat de pudori şi 
culpabilităţi inutile 
 
peste un deceniu 
poate 
voi trăi o viaţă mai transparentă 
şi voi servi mitologie la 
fiecare băută cu prietenii 
 
după această boală am devenit 
centrul corectitudinii morale: 
iubesc consecinţele faptelor mele 
şi emit vanităţi ca un sabotor 
prins sub roţile trenului 
 
 

după eliberare 
 
după eliberarea din închisoarea cărnii  
am vrut să văd cum stau: 
unde-mi sunt mâinile şi ce fac 
picioarele mele când nu merg 
 
exilate şi unele şi altele 
în măruntaiele pământului 
se desacralizau cu răutate şi ură 
până la sângele cel de dincolo de os 
 

 
 
 
 
 

un alt trup de 
carne 
 
nu am mai avut răbdare şi  
într-o zi 
mi-am pus cireşe în locul ochilor şi 
sălbăticiuni în locul trăirilor obişnuite 
întru rapida recunoaştere a celui 
ce am fost înainte de a mă naşte 
 
iar la celălalt capăt al trupului  
de carne 
mi-a răspuns un alt trup de carne 
aflat într-o amorţire atemporală 
şi cu miros vechi de agheasmă 
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ciobul 
 

s-a spart oglinda şi un ciob 
mi-a pătruns în iris iar acum 
văd totul într-un mozaic ciudat: 
trecători cu capete de draci 
copaci alergând pe străzi 
cu poalele ridicate şi  
tot mai multe femei serioase  
care seamănă  
cu Maria Magdalena 

 
 

aripi noi 
 

seara târziu 
de la etajul şase al  
hotelului 
văd plutind 
melancolic 
peste acoperişuri 
o pasăre alb-cenuşie 
 
pare un înger căzut 
în căutare de aripi noi 
de la muritori 

 
 

singurătatea 
 

singurătatea seamănă  
perfect 
cu un cub îngust  
în care 
deşi eşti claustrofob 
eşti obligat să stai 
zi de zi şi 
noapte de noapte 
până la sfârşitul vieţii 

 

 
 

incursiune 
 

am făcut o incursiune prin mine 
şi am găsit peste tot 
bălţi de sânge şi gene debusolate  
care nu ştiau în ce autobuz să urce 
 
la capăt de linie stătea 
un dispecer care selecta 
genele după pedigri: 
inteligentele în faţă 
restul – mai în spatele 
autobuzului 
 
iar şoferul eram chiar eu  
care 
oricum  
nu am carnet  
nici pentru autobuz şi  
de multe ori 
nici pentru ruta de fiecare zi 

 
 

răgaz  
 

în zi de duminică 
şantierul e înţepenit: 
pământul  
mereu răscolit  
are răgaz de odihnă 
buldozerele meditează la  
ziua de mâine iar 
în barăcile muncitorilor  
mirosul de ciorapi murdari 
şi cizme înnămolite 
împărăţeşte şi face  
prozeliţi 
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cu Alexandru 
Macedonski  
 

mi-am legat numele de 
Alexandru Macedonski pentru că 
am scris o carte despre el 
şi familia lui 
 
acum urmează să facem  
şi nişte beţii împreună 
până cădem sub masă şi până 
ne dau afară 
în brânci 
cei pe care-i înjurăm  

 
 

festin 
 

văzută de la firul ierbii 
viaţa pare fără sfârşit 
 
te poţi abandona în voie  
extazului vegetal şi 
dincolo de prejudecăţi şi dureri 
poţi accepta să devii festinul 
unei colonii de furnici 
 

 
 

demonul 
 

eram la un capăt al lumii  
şi rezonam cu celălalt capăt al lumii 
în care morţii stăteau cuminţi  
în aşteptarea demonilor 
 
ce bine că demonul meu s-a născut 
odată cu mine! – 
am economisit atâta aşteptare 
şi atâta chin în plus fără rost 
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căsătorie 
 

acum sunt singur 
dar situaţia asta nu o să 
mai dureze mult 
 
mă voi căsători cu locomotiva 
care vine acum 
în viteză 
pe şine 
ca să mă îmbrăţişeze 

 
 

supărat 
 
sunt atat de supărat 
în ultima vreme  
că văd 

tot mai des 
pe cer  
păsări care se opresc 
din zbor  
şi se uită la mine  

 
 

 

balaurul 
 

într-o noapte 
un balaur cu ochii 
cât roţile carului 
a ieşit din inima mea 
şi m-a privit 
insistent 
în ochi 
 
atunci eu i-am zis 
să se ducă dracu’ 
iar el 
instantaneu 
s-a transformat în femeie 
şi a intrat în politică  
 
 

 

supărare 
 

sunt supărat pe toţi morţii 
pe care i-am cunoscut 
când erau în viaţă 
pentru că nici unul  
nu s-a întors după aceea  
să-mi spună  
cum e dincolo şi dacă 
tupeul şi lipsa de caracter  
contează la fel de mult  
ca aici 
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Coriolan PĂUNESCU 
 
 
 
 
 
 

Septembrie 
 

Frumoasa mea, septembrie îmi pare  
că-n toamna asta-i cam tehui   
şi că lumina din pleoapele-i firave 
 
abia dacă visează-n galbene gutui.  
 
Şi uite, carnea trupului mă doare 
că nu mai e nimic din ce a fost cândva 
şi parcă azi şi aurul din Soare 
 
e pregătit să-l vindem undeva. 
 
Aud, frumoaso, că de mâine  
va dispărea şi galbenu-ţi din plete 
 
şi că străini-l caută şi-n grâne 
şi-n subpământul dacicelor vetre. 
 
Mă-ntreb de-ai să mai vii spre seară 
 
cu-atâţia hoţi ce te mai pot prăda …  
şi ascunde-te, străinii să nu-ţi vadă 
cercei din urechea ta.  
 
Că uite, chiar această tristă toamnă 
e parcă mai ciudată ca oricând 
şi din lumina ei, contemporană,  
  
îi fură unii culorile pe rând. 

 

 
 
 

Prin sinele ce 
curge 
 

Trădează o stea prin ochiul ei destinul  
şi adoarme-n ţărmul cu luna-ntru visare  
din larguri vântul se tânguie de splinul 
 
pe care-l simt în carne steluţele de mare.  
 
Şi iată, trec cocorii reverberând pe unde   
ş-n ascuţitul unghi al valului ce-şi frânge 
  
oglinzile piezişe pe fluviul ce pătrunde   
în cântecul de lună al sinelui ce curge.  
 
Ne trecem, ca un bob de rouă pe-o tulpină, 
sub raza unui sor ce-apare din înalturi 
şi parcă mă tot duce a timpului maşină 
 
ferindu-mă pe străzi de marile asalturi. 
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Şi simt că azi o rece clipă mă subjugă  
în gândurile care-mi trec pe chip, nefaste, 
iar cineva din sfera vieţii mă alungă  
 
venind pe cerul lumii din cercuri şi pătrate. 
 

   
 

Crochiu de 
toamnă 

   
                                                                                                                                         
Stimate domn, stimată doamnă 
 
frumos tablou e-această toamnă 
cu irizările luminii limpezi din gutui 
şi cu-n peron de gară al nimănui! 
 
Cât de sublim e duhul sfânt din voi 
 
şi-nsingurata jale din copacii goi, 
din ochiul lunii de pe vechiul cer 
înveşnicind în vreme şi mister!  
Da, vă cuprind în admiraţie şi cânt 
de parcă nici n-aţi fi de pe pământ - 
din loessul viu al mumelor de sol  
jucând în lume un melancolic rol!...       
 
Stimate domn, stimată doamnă, 
cine prin parcul violet îndeamnă 
să treceţi tot ţinându-vă de mână 
 
de-atâtea ori în lunga săptămână?    
 
Şi dincolo unde oraşul iar începe 
vă pierdeţi în elanul unei stepe 
ce-o zugrăveşte toamna în culori  
 
şi-n muzica de înger a sfintelor viori.  
 

 

Poveste 
 
Nu ştiu dacă azi prin veac se mai moare 
 
şi nici n-aş mai vrea vreodată să ştiu 
fiindcă pe mine nici un os nu mă doare 
şi-adorm înspre noaptea de vifor târziu. 
 
Şi totuşi tu, doină, ca o fată nebună 
 
plângi pe sub cerul ce ninge-n zadar  
şi uite că-n noaptea aceasta străbună 
vei trece cu mine în spaţiul stelar.  
 
Planeta albastră se stinge sub lună  
 
când suntem în timp un fanatic crochiu   
şi chiar de suntem de un veac împreună  
astăzi murim ori trăim în pustiu.  
 
Şi iată că în albu-i natal de acasă  
 
cineva tot îngână un cântec de dor 
urcând spre Isus cu privirea sfioasă  
şi cu ochiul deschis în ideea de zbor.   
 
Acum focul sacru mijeşte-n  artere 
 
iar noi rătăcim iluminaţi dintr-o stea  
mirându-ne că astăzi nimeni nu cere 
secrete din inima ta şi a mea.. 
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Ion MARIA 
 
 
 
 
 

secrete 
 
 
şi dacă universul ar fi mai ciudat  
decât ne putem  
închipui noi 
şi poetul are obligaţia 
de a-l cunoaşte  
şi al ordona? 
 
ce frumoasă eşti iubirea 
mea 
nu cumva unviersul  
a conspirat ca eu să mă 
îndrăgostesc (pe veci) de tine? 
ochii tăi ar putea corupe 
un călugăr 
mersul tău ar fi putut înnebuni 
un sihastru 
cum aş fi putut eu să rezist 
când sunt doar un simplu 
om? 
universul e mai fantastic 
decât credem sau sperăm 
noi să fie 
şi poetul trebuie să-l dezvăluie 
şi ordoneze 
chiar şi atunci când inima 
şi sufletul lui 
sunt pierdute pe veci 
dăruite unei femei 
pentru ca puterea lui 
să nu fie prea 
mare 
 

 

mic atac de 
panică 

 
 
uneori am câte un mic atac 
de panică 
mă simt srăin de lumea aceasta 
(oare pentru că ajung la adevăr?) 
şi mi-e frică să nu dispară 
holograma 
în care trăiesc 
uneori am câte un mic atac 
de panică 
dacă ar fi de frica inundaţiei 
sau a cutremurului 
aş înţelege dar frica mea 
e fără de rost şi nu am  
ochii tăi aproape 
să mă vindece 
nu ştiu vina este a ei 
(cea fără nume care 
mă sperie) însă e sigur 
ea nu are farmecul tău  
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şi este 
mai amară decât cea mai 
amară cafea şi mai neagră  
decât cea mai neagră ciocolată 
fără lumină (ca vidul interstelar) 
ea îmi fură liniştea 
de parcă m-ar iubi 
şi în noaptea asta voi avea 
(în locul unei întâlniri cu tine) 
un mic atac de panică 
şi nici în noaptea asta 
nu o să dorm 
voi număra stelele 
şi iubirile 
pierdute  

 

profeţie 
 
ce taofizică mai este şi aceea 
de a iubi 
cu inima deschisă în patru vânturi 
să te laşi cucerit de stele 
şi de ochii unei femei 
să-ţi pierzi aurul jefuit 
de barbarii albi veniţi 
în corăbii negre să-i crezi  
zei şi ei să fie doar nişte hoţi 
ce descoperă lumi noi 
 
ce akasha este aceea în care 
se încarcă doar informaţia 
nu şi iubirea  
bătaia de inimă când te gândeşti  
la ea cea care te-a părăsit 
şi pe care tu o vezi în toate 
filmele pământului pentru că 
toate femeile lumii sunt 
iubita ta 
ce cosmogeneză este aceea 
în care începutul (impulsul 
iniţial mica vibraţie a vidului  
care a rupt echilibrul energiilor) 
nu vine din iubire ci din  
orice altceva? 
ce viitor ar avea univerul  
dacă iubirea nu ar avea 
trecut? 
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Elena Cristina BOŢAN-POTOP 
 
 
 
 
 

Libertate, 
Egalitate, 
Fraternitate! 
 
 

u toţii ştim cărei ţări apartine această deviză! Da, 
aveţi dreptate! Franţa! Una dintre ţările ce au au 
lăsat in istoria artei, adevărate bijuterii. De la 

catedralele în stil gotic, la numeroase exemple ale stilului 
baroc, de la picturile clasice la peisajele impresioniştilor, 
toate acestea se împletesc armonios, într-un tărâm cu o 
istorie bogată şi o amprentă culturală distinctă. Odată cu 
secolul al XVII-lea, Franţa Regelui Soare devine nu 
numai una dintre cele mai importante puteri politice, 
economice şi militare ale Lumii Vechi, dar şi un spaţiu al 
inovaţiei culturale şi artistice. Faptul că Iluminismul şi-a 
găsit aici unii dintre cei mai iluştri reprezentanţi, precum 
Voltaire, Rousseau sau Diderot, nu este o pură 
întâmplare la fel cum nici ideile reformiste ale Revoluţiei 
franceze (a cărei deviză a fost evocată mai sus) nu au 
apărut în mod spontan. Ele au fost rezultatul catalizator 
al unui proces de durată, iar Franţa şi francezii pot fi 
priviţi din acest punct de vedere drept precursori ai 
civilizaţiei şi gândirii moderne. 
 

După frământările revoluţionare de la 1830 şi 1848 ce 
şi-au găsit un puternic ecou şi în ţările române, epopeea 
napoleoniană va renaşte sub forma celui de-al Doilea 
Imperiu al lui Napoleon al III-lea iar Franţa va deveni 
unul dintre arbitrii ordinii europene. În acest climat de 
stabilitate, odată cu jumătatea secolului al XIX-lea, ia 
naştere şi se dezvoltă în pictura franceză, curentul realist, 
ca o reacţie împotriva emoţionalului exagerat şi a 
cadrului dramatic promovat de pictorii romantici. 
Găsindu-şi sursele de inspiraţie în natură, peisaj dar şi în 
imaginea deloc voalată a omului simplu, artiştii grupaţi 

în jurul Şcolii de la Barbizon au redimensionat conceptul 
axiologic în pictură. Cea mai puternică figură în acest 
sens va fi cea a lui Jean Francois Millet.  

 
Născut într-o familie simplă de fermieri, artistul 

luptă la începutul carierei, să îşi găsească adevărata 
chemare şi descoperă că talentul său de geniu este cel de 
a explora prin pictură, realitatea vieţii simple, de ţară. 
Prin acest nou tip de tratare al scenelor picturale, Millet 
se impune in viaţa artistică a acelor timpuri, la Salon în 
1848 cu ,,Vânturătorul”, tablou ce cuprindea pe larg, în 
modul cel mai profund viaţa simplă de la ţară. Cu toate 
acestea, în următorii ani Millet se axează pe scene 
mitologice şi religioase datorită faptului că acest gen de 
lucrări erau încă la modă şi aveau căutare. 

 
Totuşi, tema centrală ce apare recurent în picturile 

sale o reprezintă figura ţăranului angrenat în muncile 
agricole. Pictura monumentală şi definitorie a lui 
Francois Millet se intitulează Culegătoarele de spice (1857). 
Tema compoziţională a acestui tablou o reprezintă trei 
figuri feminine aplecate pe câmp. Figurile lor nu sunt 
trasate distinct iar mâinile şi trăsăturile arse de soare 
denotă „dreptul” care le revenea celor săraci şi anume 
adunatul spicelor de grâu rămase în urma recoltării. Deşi 
trăsăturile celor trei ţărănci sunt întunecate şi nedefinite, 
aproape animalice, acestea conferă un aer de demnitate 
lucrării amintind de o friză clasică. Pictura este 
construită pe antiteza puternică între pauperitate 
(reprezentată de cele trei personaje aplecate) şi 
abundenţă (reflectată prin munţii de grâu auriu din 

C 
 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertate,_Egalitate,_Fraternitate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertate,_Egalitate,_Fraternitate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertate,_Egalitate,_Fraternitate&action=edit&redlink=1
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planul secund). Fundalul idilic scoate în evidenţă, prin 
contrast, realitatea obositoare a muncilor celor săraci. 

 
Privit într-o primă etapă drept un manifest 

primejdios la adresa emancipării ţăranilor, tabloul a 
devenit cu timpul, o imagine a spiritului patriotic 
francez, adaptat mai târziu propagandei de recrutare din 
timpul Primului Război Mondial. 

 
Lucrările lui Millet au reprezentat o importantă 

sursă de inspiraţie, în special pentru pictorii 
impresionişti de mai târziu iar notorietatea de care acesta 
s-a bucurat, este reflectată şi de faptul că astăzi, 
numeroase lucrări ale sale se găsesc în colecţii muzeale şi 
particulare din Statele Unite. 

 

 
 

Puterea artei şi a artistului, de a se modela în funcţie 
de timp si de doleanţele societăţii, ne permit ca de la 
figura şi opera sobră a lui Jean Francois Millet, să trecem 
cu uşurinţă la o alt reprezentant artistic al Franţei. 

 
Personalitate fascinantă şi colorată ale artei de la 

sfârşitul secolului al XIX lea, aristocrat prin naştere, 
Henri de Toulouse Lautrec, alege arta drept carieră. Deşi 
mediul în care se născuse îi permitea să ducă o viaţă de 
lux, datorită traumelor şi bolilor din copilărie, artistul 
alege să locuiască în cartierul boem al Parisului 
(Montmartre), unde pune bazele unei adevărate galerii, 
viu colorate, cu personaje ce îmbogăţeau viaţa de noapte 
a oraşului. Artist polivalent, Toulouse-Lautrec se 
dovedea deopotrivă priceput la pictură, grafică dar şi la 
desenarea diverselor afişe de cabaret. În scurtă vreme, la 
numai 25 de ani, artistul era deja o personalitate 
recunoscută în lumea artei, în ciuda vieţii sale 
dezordonate. Pânzele sale împletesc atenta observaţie a 
spiritului cu exagerarea grotească împinsă spre ridicol, a 
fizionomiei umane. 

Tema predilectă a operei lui Toulouse-Lautrec o 
reprezintă viaţa de noapte a cabareturilor pariziene cu 
damele de companie şi femeile de moravuri uşoare. 
Personalitate dotată cu un fin simţ al observaţiei, artistul 
reuşeşte de cele mai multe ori magistral, să reliefeze 
frumosul din acest univers decadent şi volatil. 

 
Acest fapt se reflectă foarte bine în lucrarea intitulată 

Salonul din Rue des Moulins (1894). Aici este reprezentată 
o scenă cu dame de companie din bordelul preferat al 
artistului, aşteptând plictisite, clientela. Delicateţea 
paletei cromatice îşi face simţită prezenţa. Pe roşul brun 
al canapelelor sunt aşezate pete de albastru pastel şi 
violet delicat. Rozul pal contrastează cu verdele 
strălucitor al coloanelor din plan secundar, iar pielea 
curtezanelor împreună cu tonurile închise ale lenjeriilor 
scurte compun un frumos contrast de calitate. 

 
Deşi executa ilustraţii pentru liste de meniuri, cele 

mai cunoscute rămăn fără îndoială afişele. Din 
aproximativ 30 de exemplare cunoscute, cel mai celebru 
va ajunge cel de-al treilea, o capodoperă a genului şi 
anume portretizarea lui Aristide Bruant. Cântăreţ de 
cabaret cunoscut pentru vulgaritatea numerelor sale, 
Bruant era un mare admirator al lui Lautrec.  

 
Caracterizat prin simplitatea frapantă a liniilor, 

trăsăturile lui Bruant sunt redate cu o economie 
remarcabilă de linii şi culori. Chipul cântăreţului este 
reprezentat în pete plate de oliv iar volumetria este 
reflectată prin câteva linii de culoare neagră. 

 
Atât Millet cât şi Toulouse-Lautrec îşi hrănesc 

talentul artistic cu teme inspirate din viaţa cotidiană, 
aceea a omului simplu din straturile inferioare ale 
societăţii. Ei reuşesc cu măiestrie să aducă în atenţia 
noastră acele aspecte mai puţin cunoscute ale vieţii de zi 
cu zi, reuşind să le ridice la rangul de artă. 
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CALENDAR 2014 
OCTOMBRIE 
1. BACALBAŞA, ANTON (1865–1899) prozator, publicist; 115 ani de la moarte  
2. FUNDOIANU, BARBU (Benjamin Fondane) (1898–1944) poet, dramaturg, critic literar; 70 ani de la moarte  
3. BURADA, TEODOR (1839–1923) folclorist, etnograf, muzicolog, academician; 175 ani de la naştere  
3. CREŢEANU, GEORGE (1829–1887) poet, publicist, academician; 185 ani de la naştere  
4. MILLET, JEAN-FRANÇOIS (1814–1875) pictor francez; 200 ani de la naştere  
6. HEYERDAHL, THOR, scriitor, savant şi călător norvegian  (1914-2002) 100 de ani de la naştere  
8. ARBORE, NINA, pictoriţă  (1889-1942) 125 de ani de la naştere  
8. ZAMFIRESCU, GEORGE MIHAIL (1898–1939) scriitor; 75 ani de la moarte  
10.  CAROL I (1839–1914) Rege al României, academician; 100 ani de la moarte 
10. WATTEAU, ANTOINE, pictor francez  (1684-1721) 330 de ani de la naştere  
12. ZUB, ALEXANDRU istoric, academician; 80 ani de la naştere  
13. VOICULESCU, VASILE (1884–1963) scriitor, medic, academician; 130 ani de la naştere  
15. LERMONTOV, MIHAIL (1814–1841) poet rus; 200 de ani de la naştere  
17. PETICĂ, ŞTEFAN (1877–1904) poet, eseist; 110 ani de la moarte  
20. MATCOVSCHI, DUMITRU (1939–2013) scriitor, academician; 75 ani de la naştere  
20. JEAN NICOLAS ARTHUR RIMBAUD; 20 October 1854 – 10 November 1891) 160 de ani de la nastere  
25. HOGARTH, WILLIAM (1697–1764) pictor şi grafician englez; 250 ani de la moarte  
25. LANDI, STEFANO (1587–1639) compozitor italian; 375 ani de la moarte  
26. DOSOFTEI (1624–1693) cărturar, poet, traducător, teolog, Mitropolit al Moldovei; 390 de ani de la naştere  
30. PAULESCU, NICOLAE CONSTANTIN (1869–1931) medic, fiziolog, profesor universitar, academician; 145 ani de la naştere  
30. SISLEY, ALFRED (1839–1899) pictor francez; 175 ani de la naştere 
 

NOIEMBRIE 
1. NICOLESCU, VASILE (1929–1990) poet şi eseist; 85 ani de la naştere  
2. PANN, ANTON (1797–1854) poet, folclorist, muzician; 160 ani de la moarte  
3. TRAKL, GEORG (1887–1914) poet austriac; 100 ani de la moarte  
6. MITRU, ALEXANDRU (1914–1989) prozator; 100 ani de la naştere  
9. SÉRUSIER, PAUL (1864–1927) pictor francez; 150 ani de la naştere  
10. VULCĂNESCU, ROMULUS (1912–1999) etnolog, scriitor, academician; 15 ani de la moarte  
11. LEBLANC, MAURICE (1864–1941) scriitor francez; 150 ani de la naştere  
12. ASACHI, GHEORGHE (1788–1869) scriitor, traducător, gazetar, animator al vieţii artistice şi culturale; 145 ani de la moarte  
13. ANGHEL, DIMITRIE (1872–1914) poet; 100 ani de la moarte  
13. BOERIU, ETA (1923–1984) poetă şi traducătoare; 30 ani de la moarte  
14. HAŞDEU, IULIA (1869–1888) poetă; 145 ani de la naştere  
17. ISANOS, MAGDA (1916–1944) poetă; 70 ani de la moarte  
19. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU (1858–1919) scriitor, academician; 95 ani de la moarte  
20. HUBBLE, EDWIN (1889–1953) astronom american; 125 ani de la naştere  
21. VOLTAIRE (FRANÇOIS-MARIE AROUET), poet, dramaturg, eseist, romancier, istoric şi filozof francez  (1694-1778) 320 de ani de la naştere  
22. GIDE, ANDRE, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel (1947)  (1869-1951) 145 de ani de la naştere  
24. TOULOUSE-LAUTREC,  HENRI DE (1864–1901) pictor francez; 150 ani de la naştere  
24. MANOLESCU, ION SOFIA (1909–1993) poet; 105 ani de la naştere  
25. MILLO, MATEI (1814–1896) actor şi dramaturg; 200 de ani de la naştere  
27. CASSIAN, NINA poetă, eseistă, traducătoare; 90 ani de la naştere  
27. MANOLESCU, NICOLAE academician, critic şi istoric literar, profesor universitar, jurnalist, politician; 75 ani de la naştere  
28. BART, JEAN (1874–1933) prozator, academician; 140 ani de la naştere  
28. BOCA, ARSENIE (1910–1989) ieromonah, teolog şi artist plastic; 25 ani de la moarte  
29. POPESCU-GOPO, ION (1923–1989) artist plastic, actor, scenarist şi regizor de film; 25 ani de la moarte  
29. POPOVICI, TITUS (1930–1994) scriitor, academician; 20 ani de la moarte  
29. ANZENGRUBER, LUDWIG (1839–1889) scriitor austriac; 175 ani de la naştere  
 

DECEMBRIE 
1. PARDĂU, PLATON (1934–2002) poet, prozator; 80 ani de la naştere  
2. SADE, DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS, MARCHIZ DE (1740–1814) scriitor francez; 200 ani de la moarte  
3. VERNET, JOSEPH (1714–1789) pictor francez; 225 ani de la moarte  
4. DESSILA, OCTAV (1894–1976) prozator; 120 ani de la naştere  
5. STANCU, ZAHARIA (1902–1974) scriitor, academician; 40 ani de la moarte  
10. BĂLĂNUŢĂ, LEOPOLDINA (1934–1998) actriţă; 80 ani de la naştere  
12. OCTAVIAN, TUDOR scriitor, jurnalist; 75 ani de la naştere  
12. BROWNING, ROBERT (1812–1889) poet englez; 125 ani de la moarte  
14. CRAINIC, NICHIFOR (1889–1972) teolog, scriitor, filosof, academician; 125 ani de la naştere  
15. CÂRLAN, NICOLAE istoric literar, publicist, muzeograf, animator cultural; 75 ani de la naştere  
21. RACINE, JEAN (1639–1699) dramaturg francez; 375 ani de la naştere  
22. BECKETT , SAMUEL (1906–1989) scriitor irlandez, laureat Nobel: 25 ani de la moarte  
24. CLAUDEL, CAMILLE (1864–1943) sculptor francez; 150 ani de la naştere  
24. ROMANESCU, ARISTIZZA (1854–1918) actriţă; 160 ani de la naştere  
29. OBERTH, HERMANN (1894–1989) fizician, inventator, academician; 25 ani de la moarte  
31. CREANGĂ, ION (1839–1889) scriitor, academician; 125 ani de la moarte  
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O corabie în grădina lui Orfeu 
 
 

nul dintre cei mai buni prieteni şi mentori în 
arta lirică pe care i-a avut Liviu Pendefunda a 
fost Vasile Nicolescu (1929-1990 ; născut 

la Podenii Vechi, jud. Prahova, acest mare poet român şi-
a reflectat statura sa blândă, romantică și boemă, deşi 
impunătoare într-o poesie meditativă caracterizată prin 
rafinamentul baroc al formei, dar și în eseistică ori 
traduceri. Fiul lui Ion Nicolescu, agricultor (chiaburi 
după definiţia epocii), și al Floricăi (născută Mihailescu), 
a făcut studii liceale la Ploieşti, apoi Facultatea de 
Filosofie a Universităţii din Bucureşti.  
A ocupat funcţia de redactor-şef, secţia poezie şi critică 
literară la Editura pentru Literatura (196l-l968), apoi 
director al Editurii pentru Literatura Universală, iniţiind 
colecţiile „Poesis", „Orfeu", „Romanul secolului XX", 
„Mythos" şi director in Consiliul Culturii şi Educatiei 
Socialiste (pâna in 1983). În această poziţie îl întâlnește 
Liviu Pendefunda. Neavând înclinaţia spre poesia 
patriotică, cu tentă filosofică manifestă, maestrul îl 
remarcă şi îi facilitează primele editări de carte (fără 
compromisuri!). Face studii de specializare editorială la 
Paris, cu o bursă oferită de statul francez (1966), şi obţine 
diploma de studii franceze la Universitatea din Poitiers 
(1968). Este redactor împreună cu Adrian Marino şi 
Romul Munteanu la „Cahiers roumains d'etudes 
litteraires" (1973) şi semnează scenarii şi comentarii de 
film pentru scurtmetraje cu diverse teme, precum 
Enescu, Eminescu, Luchian, Lumea aztecilor. 

Vasile NIcolescu a debutat cu versuri in ziarul 
Naţiunea, condus de G. Calinescu (1946), colaborând la 
Contemporanul, Romania literară. Luceafărul, Secolul 20 
etc. Debutul editorial a fost cu volum Liturghii negre 
(1946), liturghiile poeţilor descompuşi de suferinţă, o 
poesie marcată de bacovianism, in linia spectaculosului 
macabru. Abia in 1958, gustul pentru înscenare şi 
gesticulaţia hiperbolică se prelungeşte şi în discursivele 
comentarii lirice la muzica lui Enescu în Enescu. Suita 
lirică, apoi Poeme (1963), Parabola focului (1967)… Poesia 
acestei perioade este expresia unui temperament 
romantic, ardent, desfăşurând o gesticulaţie retoric-
teatrală, în decor cosmic, grandios. Bogate in metafore 
din recuzita romantică, fără a renunţa cu totul la 
abstract, sunt şi versurile din Secţiunea de aur (1973), 
Lumea diafana (1977), Intâlnire în oglindă (1978), carti care 

demonstrează aspiraţia spre perfecţiunea formală a unui 
poet cu o largă experienţă livrescă. Aici oglinzile, roua 
„cristalul inefabil" al ninsorii, „lumina suspendată", 
„aerul de moar", „uterele divine" ale greierilor definesc 
aceasta lume a reveriei, careia i se potriveşte perfect 
„arta poetica".  Poezia programatică este concurată de 
lirica stărilor evanescente, de luminoasa reverie, ale unui 
spirit atras de formele pure şi căutând în muzicalitatea 
rostirii un mijloc important de expresie. Romanticele 
inscenări în decor ridicat la scară cosmică şi angajând 
elemente consacrate ca poetice asimilează numeroase 
date livrești, lirismul derivând adesea dintr-o atitudine 
faţă de cultură - „cupa destinului", „moara timpului în 
deşertul uitării", „crengi de vise", „crucea neantului", 
„stânca abisului"- în meditaţie.  

Realizari remarcabile are poetul în aria liricii de 
factură fantezistă (vezi ciclul Quasi una fantasia, din 
Întilnirile in oglindă, trimiţând la imaginarul grotesc al 
unor pictori ca Brueghel sau Bosch) în opera sa cea mai 
valoroasă, Salonul olandez (1979), care reprezintă o suită 
lirică pe teme picturale, reprezintă realizarea cea mai 
insemnată a liricii lui Vasile Nicolescu, neuitând că 
poetul a fost un avizat comentator al unor personalitati 
ale artei plastice universale (a prefaţat albume din 
Turner, Monet, Constable, Whistier, Caravaggio, 
Vermeer). Starea lirică (1975) conţine eseuri despre 
scriitori români şi străini şi despre interferenţa artelor. 
Tot din bogata sa moştenire amintesc remarcabile 
traduceri din R. Desnos (1969), H. Michaux (1970), Max 
Jacob (1974), Ezra Pound (1975), Ted Hughes (1977), 
Sylvia Plath (1980). Poetul a fost comentat favorabil în 
perioada comunistă, majoritatea (Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Petru Poantă etc) evitând, cu toate că aveau 
interes, a-l lăuda, şi mai degrabă încercând să se ascundă 
prin cuvinte subordonate sensibilităţii estetizante, cu un 
substanţial fundament livresc, greu de digerat pentru 
politrucii vremii, incapabili să acorde atenția reală unui 
cărturar precum Vasile Nicolescu. Accidentul vascular 
cerebral îl apropie de Liviu Pendefunda alături de care 
îşi petreci convalescenţa, evoluţia bolii fiind pe larg 
descrisă în jurnalele celor doi scriitori, chiar dacă în acea 
perioadă unul era medicul şi celălalt pacient. 

JCP 

U 
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Vasile NICOLESCU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

Naşterea 
cântecului 
 

Ca marmora ce-o scaldă veacuri marea 
cu dalta undei rotunjindu-i chipul, 
tot şlefuind-o-ncet, în tremurarea  
pe care-n ţărmi o simte doar nisipul, 
încât vibrează în lumina vie 
cu-o-naltă, suverană armonie,-  
aşa cântarea lui ce prinse zborul 
din tinda casei în amurg cernită, 
primi din cântul ce-ngâna păstorul 
durerea noastră-n doină-năbuşită; 
primi din glasul tainic de talangă 
tristeţea mută-a oboselii-n cale, 
când apăsat de-a norilor falangă 
pălmaşu-şi plimbă uitătura-n vale; 
primi şi jalea-n buciume nestinsă, 
amarul lor sorbi cu-nfiorare, 
mocnitul viers al coaselor aprinse  
chemând iobagii-n nopţi răzbunătoare; 
din cornii vii ai vechilor balade 
desprinse ritm de vifore şi lupte; 
stejari pletoşi cu fulgere şi spade, 
răzeşii-i dau mânia să le-asculte. 
Şi-ntr-o adâncă, vie răsucire, 
topindu-le în sufletu-i ce cântă, 
sui-n lumină zveltele potire, 
statui vibrând cu flacără răsfrântă 
în care-auzi cum ţara toată cântă! 
 

Din volumul „Enescu suită lirică”, 1959 
 
 

 

85 de ani de la naşterea 
poetului 

 
Liturghii negre, versuri. Ploiesti, 1946; 

Enescu. Suita lirica, 1958; 
Poeme, Bucuresti, 1963; 

Parabola focului, versuri, Bucuresti. 1967; 
Clopotul nins, versuri. Bucuresti, 1971; 

Sectiunea de aur, versuri. Bucuresti, 1973; 
Turner, Bucuresti, 1974; 

Starea lirica. Bucuresti, 1975; 
Transfigurare - Remise en reve. Bucuresti, 1976; 

Monet, Bucuresti, 1976; 
Lumea diafana, versuri. Bucuresti, 1977; 

Constable, Bucuresti, 1977; 
intilnire in oglinda, versuri, Bucuresti, 1978; 

Salonul olandez, versuri. Bucuresti, 1979; 
Whistler, Bucuresti, 1981; 

Corabia de sunete, versuri. Bucuresti, 1981; 
O gradina pentru Orfeu, versuri. Bucuresti, 1982; 

Semnatura fulgerului, versuri, Bucuresti, 1983; 
Caravaggio. Bucuresti, 1983; 

Vermeer din Delft, Bucuresti, 1985; 
Magnolii si fum, pref. de E. Simion, Bucuresti, 

1986; 
Fugato, versuri. Bucuresti, . Traduceri: Robert 

Desnos, Noaptea noptilor fara iubire, Bucuresti, 
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Elegie uitată 
 

Drumuri inutil încrucişate, fără speranţă, 
erau drumurile începutului. Fântână întunecată 
era inima. Fără apă şi stea. 
Printre silabele vântului 
drumurile noastre se-atinseră îndurerate, 
dar tu lunecai mai departe, mereu mai departe, 
în pădurea de ceaţă-a oraşului, unde 
cornul tristeţii abia-l mai auzi. 
Doar prin spaţiul dintre inimile noastre 
ca un luminiş al speranţei, 
ca o presimţire a ceasului acesta  
când, amforă cu apă înstelată, 
tu stai între visele mele, 
orele dansau  
iluminate. 
 

Din volumul „Poeme – Clavecin”, 1963 

 

Mai spune... 
 

Mai spune o vorbă, două, focului înainte de moarte, 
ia urna trandafirului din vis şi umple-o cu rouă 
şi plimb-o apoi în jurul mormântului pe care-l sapi 
în arbori, în apă, în piatră, în stele. 
 
Mai spune o vorbă, două, coloanei cerului de care se 

sprijină 
ca-n podul unei case de ţară săgeţile strămoşilor tăi, 
şi capul de lup prin gura căruia  
vâjâie vântul şi noaptea, 
cu hohote nedesluşite de râs sau de plâns. 
 
Mai spune o vorbă, două, vetrei nestinse, cenuşii 

curate 
în care visează oseminte de zei sau de păsări 
să rodească întunecatele mări fără somn, 
câmpia cu greieri şi marile spaţii din ochii lui Cronos. 
 
Mai spune o vorbă, două, acestor sunete stranii, 
bătând ca măzărichea în timpanele visului, acestor 

sunete 
germinând pe limba pustiului şi-n lingura  
copilului care adoarme cu capul pe masa plină de 

daruri. 
 
Mai spune o vorbă, două, focului înainte de moarte  
se mistuie lucrurile până devin ele însele. 
 

Din volumul „Parabola focului”, 1968 

 
       

Marea 
 

Între pereţi de ceaţă şi fără de sfârşit 
ca-ntr-un cavou e-nchisă, surpată în tăcere. 
Prin inima-i trec umbre, cohorte de himere 
din turnurile vremii ce-n gol s-au prăbuşit. 
 
Doar pletele-i de valuri în vânturi se resfiră 
şi-aruncă pescăruşii cei fără somn în slavă; 
cu buze nevăzute sărută-un cer de lavă 
când stele-abia născute în ochii ei respiră. 

 
Din volumul „Parabola focului”, 1968 

 
          

Nocturnă 
 
 

Crini transfiguraţi, 
înnebuniţi de distanţe, 
stelele 
toată noaptea 
ţi-au căutat  
ochii. 

 
Din volumul „Parabola focului”, 1968 

 
 
 

Cântec de 
brumă 
 

Zăceau pe tava de argint a brumii 
imense astre, candizi meteori,  
tulpini de flăcări, sori multicolori 
în dimineaţa ultimă a lumii. 
 
Comete rupte-n margini de genune, 
rănite dalii, pâlcuri de comori 
arzând pe-o vatră rece, de fosfor. 
Lucide flăcări, zâne fără nume! 

 
Din volumul „Parabola focului”, 1968 
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Marcel Pavel, Biserica de pe lac 
 
 
 
 

Pian  
dezacordat 
 
 

Râsul părului tău revărsat pe gura vulcanilor, 
râsul degetelor tale pe fildeşul cerului, 
râsul ochilor tăi în vârtejuri de astre, 
crin sălbatic în jurul amiezii, 
râs pâlpâind ca o muzică în jurul fiinţei iubite, 
râs depărtându-se, scară tăiată, trup spânzurat, 
râs de alcooluri arzând, de tristeţe,  
râsul tău de zăpadă pământu-nnegrind... 

 
Din volumul „Parabola focului”, 1968 

 
          
 

Cosmos 
 
 

Şi dacă n-am să mă mai pot întoarce -  
dacă n-am să mai pot găsi unghiul acela de fulger, 
tăcerea aceea de moarte, 
asurzitoarea linişte care ne readuce în noi înşine, 
pe galbena orbită dintre vise, 
când stelele-s în transă, şi iarba se agită, 
pierdut prin dezacordatele spaţii...? 

 
Din volumul „Clopotul nins”        

 
   

Marină 
III 

 
Se-ntunecă de ziuă şi parcă-n mii de harpe 
Izbeşte coada-i neagră cumplitul mării şarpe 
Şi ţărmuri de-ntuneric se-aruncă şi se sfarmă 
De negrele talaze, cu ţipete de-alarmă. 
Manej de zei şi vulturi dezaripaţi de fugă  
Marea de chip îşi trage vânăta nopţii glugă. 
Şi dacă mâine, trupu-mi, cu braţele-ostenite  
Din ceaţă-o să te strige cu crabii în orbite? 

 
Din volumul „Secţiunea de aur – Nopţile albionului” 

 

Apocalips 
 

Se vaetă prelung dogitele tălăngi 
şi umed urcă pâcla prin livezi -  
coţofene sure spânzură de crengi. 
 
Sunt singur... părăsit de toate 
şi mă destram în toamnă ca un vânt. 
Mirese galbene mă ţin de mână 
şi toate miros a pământ. 
 
Tălăngile se vaetă prelung şi mai grav. 
Îmi strâng trudit privirile pierdute 
când luna creşte-n pieptu-mi, precum 
   un crin bolnav. 

 
Din volumul „Liturghii negre”, 1946 

 

 
Adrian Podoleanu, Toamnă ieşeană
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Grupul celor trei doamne 
 
 

ina Arbore îşi face studiile liceale în Bucureşti, 
perioadă în care ia lecţii de pictură de la 
Nicolae Vermont.  În anul 1906 se înscrie şi 

urmează cursurile Academiei de Pictură din Munchen. 
Acolo studiază cu expresioniştii germani Friedrich Fehr, 
Angelo Jank şi Karl Schmidt-Rottluff, după care pleacă 
la Paris unde va face parte din ultima promoţie a şcolii-
atelier a pictorului francez Henri Matisse. Cu ocazia unei 
expoziţii personale pe care o deschide la Bucureşti în 
anul 1928, Nina Arbore le aduce acestor maeştrii 
numeroase elogii. Fiind la Paris, Nina Arbore ia contact 
cu boema pariziană precum şi cu radicalismul şi 
nihilismul avangardei. Cu experienţa pe care a câştigat-o 
se întoarce la Bucureşti şi se integrează grupurilor şi 
asociaţiunilor avangardiste reprezentate de Victor 
Brauner, Marcel Iancu, Aurel Jiquidi, Nicolae Tonitza, 
Miliţa Petraşcu şi Dida Solomon-Callimachi. Artista are 
un succes enorm, fapt demonstrat de către colecţionarul 
Alexandru Bogdan-Piteşti care-i cumpără o mulţime de 
lucrări precum şi de critici mari ai epocii care scriu 
despre ea şi îi analizează cariera artistică (vezi Petru 

Comarnescu, Ionel Jianu, Ştefan Neniţescu, Oscar Walter 
Ciseck). Aceştia descriu opera Ninei şi influenţele ei 
expresioniste, cubiste,orfiste, impresioniste, foviste, 
neobizantine şi chiar apropieri de pictura din 
Quattrocento.  
 

 
Nina Arbore în atelierul lui Henri Matisse 

 
Cu ocazia Expoziţiei Internaţionale de Arte Plastice 

de la Barcelona, Nina Arbore este distinsă cu Diploma 
de Onoare Clasa I-a în anul 1929. Artista este foarte 
cunoscută datorită gravurilor cu tematică socială 

precum şi a desenelor sale foarte expresive cu care a 
ilustrat revista „Cuvântul liber”, ce apărea în perioada 
interbelică. De asemenea multe dintre desenele sale au 
apărut şi în revista „România muncitoare” precum şi în 
alte publicaţii periodice. Nina Arbore este cunoscută 
prin ilustrarea a numeroase reviste şi publicaţii 
periodice, cât şi pentru ornamentarea Catedralei Sf. 
Constantin şi Elena din Constanţa prin executarea unei 
picturi murale de 2.00 m². Între anii 1927–1930, participă 
la expoziţiile Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia. 
Figurează în numeroase cataloage de artă ale timpului. 

În numărul din 31 octombrie 1937 al revistei 
Adevărul literar şi artistic, corespondentul Tache 
Soroceanu consemna: „...Nina Arbore a avut de la 
începuturile existenţei ei pictoriceşti îndemn spre suprafeţele 
largi de culoare şi liniile simbolice. I s-a dat, în fine, 
posibilitatea să-şi arate întreaga măsură a talentului ei de 
decoratoare, încredinţându-i-se zugrăvirea bisericii Sf. 
Constantin şi Elena din Constanţa. ...Căci păstrând canoanele 
stilului bizantin, Nina Arbore a făcut operă de înnoitor, operă 
personală.” 

 

 
Nina Arbore, Autoportret, 1937 
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Nina Arbore, Portretul tatălui său, 1914-1916 

 

Activitatea artistică s-a împletit in permanenţă cu 
convingerile sale feministe.  Nina Arbore leagă o 
prietenie strânsă cu Cecilia Cuţescu-Storck1 şi cu Olga 
Greceanu2, toate trei formând aşa zisul „Grup al celor 
trei doamne” care s-a dorit o contrapondere al 
„Grupului celor patru”, reprezentat de Oscar Han, 
Tonitza, Sirato şi Ştefan Dimitrescu. În 1916, alături de 
celelalte membre ale grupului celor trei doamne, artista 
a înfiinţat „Asociaţia femeilor pictore şi sculptore”, 
asociaţie prin intermediul căreia se organizau expoziţii 
care promovau numeroase femei ce au reuşit să-şi 
expună public lucrările în perioada interbelică. Asociaţia 
era patronată de către Casa Regală a României prin 
Regina Elisabeta şi mai apoi de către Regina Maria. 

 

 Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 

________________________ 
1 pictoriţa Cecilia Cuţescu-Storck s-a născut pe 14 martie 1879 
la Câineni, Vâlcea – a murit în 1969, la Bucureşti. 
1 Olga Greceanu (n. 1880 - d. 1978) a fost o scriitoare, pictoriţă, figură 
reprezentativă a neobizantinismului românesc, este considerată ca 
fiind cea mai remarcabilă femeie-artist-şi-cărturar din perioada de 
eflorescenţă culturală interbelică. 
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Vasile VOICULESCU  

 
 
 
Substanţa  
arhanghelilor 
 

şa cum relatează Mihai 
Zamfir, Vasile Voiculescu 
(1884-1963), angrenat activ 

în viaţa culturală a timpului său, 
prieten apropiat al multor scriitori 
români dintre cele două războaie, 
rămîne, în peisajul epocii, o 
excepţie: e poet atipic prin condiţia 
socială şi prin traseul evoluţiei sale 
literare. 

Poet autentic religios, Vasile 
Voiculescu (1884-1963) a publicat 
peste 100 de poezii în revista 
"Gândirea", rămânându-i loial o 
lungă perioadă, din 1927 până la 
ultimul număr din 1944.  

Expresivitatea stilistică a poeziei 
sporeşte emoţia artistică a cititorului 
prin forţa de sugestie a figurilor 
semantice. Metaforele construite cu 
epitetele superlative şi cromatice au 
profunde semnificaţii ideatice şi 
biblice, "paharul", "grozava cupă", 
"infama băutură", "apa verzuie", 
"veninul groaznic", insistând asupra 
menirii Divine dar şi asupra chinu-
rilor umane ale lui Iisus pentru 
iertarea omenirii de grelele păcate. 
Epitetele cromatice aflate în opo-

ziţie, "sudori de sânge" şi "chipu-i 
alb" compun latura duală a lui Iisus, 
umană şi divină, iar oximoronul 
"sub veninul groaznic simţea că e 
dulceaţă" reiterează lupta dintre 
materie şi spirit. Personificarea măs-
linilor, care "se frământau" şi voiau 
"să fugă", înspăimântaţi de suferin-
ţele pe care urma să le îndure Iisus, 
oferă dimensiuni cosmice zbuciu-
mului Divin. Punctele de suspensie 
şi semnul exclamării plasate la 
finalul versurilor amplifică tonul 
elegiac al poeziei şi constituie un 
îndemn la meditaţie privind sufe-
rinţele cumplite ale Mântuitorului 
în demersul Divin de a salva 
omenirea de la desacralizafe.  

Ambiguitatea stilistică, bazată 
pe echivocul lexical, rezultă din 
interpretarea semantică diferită a 
sintagmei "bătăi de aripi", care 
surprinde prin inedit, întrucât ea 
poate semnifica prezenţa îngerilor, 
ca mesageri divini, aşa cum notează 
textul Evangheliei: "Iar un înger din 
cer s-a arătat Lui şi-1 întărea". O altă 
interpretare semantică accentuează 
sugestia morţii prin prezenţa uliilor 

"de seară" care "dau roate după 
pradă. 

Registrul stilistic îmbină termi-
nologia religioasă -"Isus", "paharul", 
"cupa"- cu expresii populare şi 
regionalisme: "sterlici", "pe brânci", 
"sta sufletul să-i rupă", "fălcile-
ncleştându-şi", "fără tihnă", confir-
mând apartenenţa poeziei la 
tradiţionalism. Prozodia conservă 
tehnica tradiţionalistă a versificaţiei, 
prin măsura versurilor de 14 silabe, 
ritmul iambic şi rima încrucişată. 

Se poate concluziona caracterul 
tradiţionalist al poeziei valorificând 
câteva referiri critice - Nicolae 
Manolescu afirmă că "Vasile Voicu-
lescu e [...] în «Pârgă» un perfect 
tradiţionalist, iar Tudor Vianu, în 
aceeaşi idee valorică, îl defineşte 
spiritual ca "poet religios, hrănit din 
substanţa evangheliilor, cărora [...] 
le-a împrumutat forma alegoriilor şi 
a parabolelor, dar şi aceea a 
«Vechiului Testament», poate mai 
apropiat de asprimea şi tensionarea 
propriului său sentiment de viaţă".  

 

Prezentare de Octavian  LAURENŢIU 

 

A 

 

130 de ani de la naşterea 
scriitorului 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0002190/Vasile_Voiculescu
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In grădina 
Ghetsimani 
 
Isus lupta cu soarta şi nu primea paharul ... 
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea într-una 
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca  

varul 
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna. 
 
O mână nendurată, ţinând grozavă cupa, 
Se coborî-mbiindu-l şi i-o ducea la gură ... 
Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă ... 
Dar nu voia s-atingă infama băutură. 
 
In apa ei verzuie jucau sterlici de miere 
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă... 
Dar fălcile-ncleştându-şi, cu ultima putere 
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă! 
 
Deasupra, fără tihnă, se frământau mşslinii, 
Pşreau cş vor să fugă din loc, să-l mai vadă ... 
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii 
Şi uliii de seară dau roate după pradă. 

 

Din volumul "Pârgă", 1921 

 

Poate 
 
Încordează-ţi, frate, arcul nebuniei, 
Să trosnească-n zbanţuri capetele strunii: 
Poate că săgeata dată vijeliei 
Va lovi, departe, ţinta-nţelepciunii! 
 
Poartă fără teamă, dreaptă, lancea urii, 
Înfingând-o pururi mai setos ca zbirii... 
Poate că din rana ucigaşei furii 
Va ţâşni odată sângele iubirii! 
 

Din volumul "Poezii", 1916 

Nu te mira... 
 
Nu te mira că-mi prinzi privirea, 
Păienjenită de durere, 
Adesea cercetând ivirea 
Şi alte lumi, şi altor ere. 
 
În toiul luptelor nebune, 
Pe rana inimii ce moare 
Nădejdea vremilor mai bune 
Răsare pururi ca o floare. 
 
Din tot ce mi-a-nflorit vreodată, 
Ea singură purta-va roade, 
Azi, când grădina-i scuturată 
Şi toată floarea stearpă-mi cade. 
 
Zadarnic firea mă striveşte 
Mereu sub aspra-mi suferinţă, 
În mine pururi încolţeşte, 
Mai viu, obşteasca năzuinţă. 
 
Şi-n van m-abate-n jos furtuna 
Şi strâns mă ţin cătuşe grele, 
În mine lumea-şi încearcă-ntr-una 
Avântu-i veşnic către stele! 
 
Din mii de gânduri turburate 
Un vis curat mi se încheagă, 
Precum din spume sfărâmate 
Ieşit-a Venera întreagă!  

 
Din volumul "Poezii", 1916 

 
 

Singurătatea 
 

Adorm adânc Bucegii, şi Noaptea-i netezeşte, 
Pe tâmplele lor arse, cu mâinile-amândouă. 
Sclipesc pe frunţi golaşe, ce somnul umezeşte, 
Broboane mari de rouă. 

 
Doar văile-aburite huiesc fără-ncetare 
Şi dârele de ceaţă, ca nişte şerpi, la poale 
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Se duc pe nesimţite şi curg în depărtare 
 Cu apele la vale. 
 

Atunci Singurătatea se scoală-ngândurată 
Şi umblă, visătoare, pe streşini de-nălţime. 
Stă ceasuri neclintită, de-o stânca răzimată, 
 Şi câtă-n adâncime. 
 
Dă drumul unei pietre şi-ascultă, -ncremenită, 
Cum bubuie-n adâncuri pân’ nu se mai aude, 
Cu faţa-n sus pe urmă se-ntinde, aiurită, 
 În ierburile ude. 
 
Se uită lung la stele cum ard nălucitoare... 
Ascultă-n fund molifţii vibrând ca nişte clape. 
Pe ceruri trece luna, plutind strălucitoare, 
 Ca lebada pe ape. 
 
Aşa îşi duce veghea pe culme sus, deşteaptă, 
Şi de urât tot timpul ea singură îşi ţine... 
Din când în când tresare şi şade... parc-aşteaptă 
 Dar, nimenea nu vine! 

 
Din volumul "Pârgă", 1921 

 

 
Manuel Mânăstireanu, Ecou 
 

Noul mag 
 
Am obosit de-atâta aşteptare 
 Cu ochii sus pe cer... 
Şi steaua vieţii tot nu mai răsare. 
 De astăzi însă n-o mai cer. 
Plec singur spre locaşul de-nchinare, 
 

Spre Staulul râvnitului Mister. 
 
Luceafărul menit ca să-mi răsară 
 Atât a zăbovit, 
Că nu mai vreau să ştiu dacă s-a stins, 
 Ori eu dac-am orbit... 
Nu mai aştept lumina dinafară: 
O alta-n mine tainic s-a aprins 
Şi arde-n fund pojarnica ei pară, 
 Văpaie noaptea, ziua stâlp de fum –  
Cu ochii-ntorşi spre ea pornesc la drum. 

 
Din volumul "Pârgă", 1921 

 
 
 
 

La poarta 
Paradisului 
Pierdut 
 
Azi am trecut s-o văd, înstrăinată, 
Grădina-n care-o vară ne-am iubit... 
Podoaba-n zdrenţe-i spânzura uscată, 
Rugini a prins frunzişul răvăşit, 
Iar parcul, raiul nostru de-altădată, 
Cu ziduri alţii azi l-au ocolit. 
 
E ceasul vechi al dragostei, e seară, 
Şi, dând să intru, stau înfiorat: 
Înaltul plop la porţi m-aşteaptă iară, 
Dar toamna purpurie l-a schimbat 
În galben stâlp pâlpâitor de pară, 
Ce freamătă, de vânturi zbuciumat. 
 
Şi-n vijelia ce s-a-ncins să-l bată, 
Aprinsul plop acolo mi-a părut 
Că-i sabia de foc neîndurată 
Pe care Heruvimul nevăzut 
O flutură spre lumea blestemată 
La Poarta Paradisului pierdut. 
 

Din volumul "Pârgă", 1921 
 
 



 Toamna 2014  | Contact international  

 

995 

Amintirea 
 
 

Cum s-a trecut, plăpândă, amintirea 
Iubirii noastre, tocmai ca o floare 
Ce-ntr-un pahar îşi plânge strălucirea 
Uitată-n colţul mesei, unde moare. 
 
Nu-i nimeni în odaia tânjitoare. 
Oglinda-n podini şi-a holbat privirea. 
Perdele lungi ţin calea către soare... 
Păianjenii şi-au întrerupt urzirea. 
 
Privindu-se în cupă ofilite, 
Din miezul veşted foile mâhnite 
Se rup, treptat, cu-o mută iroseală, 
 
Picând domol în umbra liniştită... 
Şi floarea amintirii, părăsită, 
Se scutură petală cu petală 
 
În apa vremii veche şi clocită. 

 
Din volumul "Pârgă", 1921 

 
 
 
 

Trec vremile 
 
 

Trec vremile... ca nişte ape 
Şi faţa lumilor o spală... 
Se luptă sufletul să scape 
Din furtunoasa-nvălmăşeală 
Şi din şuvoaiele de apă. 
 
Ca-n încleştarea agoniei  
S-afunda iar şi iar se suie. 
Izbeşte-n porţile veciei, 
Dar taina nimeni nu-i să-i spuie, 
Şi iar s-afundă... şi se suie! 

 
Din volumul "Pârgă", 1921 

 
Adrian Podoleanu, Flori roşii 

Strofe pentru  
o fată 
 

Ştiu de ce eşti albă şi nepăsătoare... 
Carnea ta e suflet îngheţat; de ger, 
Aburii stau încă ţurţuri şi ninsoare 
Toată dimineaţa zilei lui prier. 
 
Gerul dimineţii şi-al copilăriei 
Dăinuieşte-n tine, dezmorţit puţin... 
Sânii duri, doi ţurţuri, spun din creţul iei 
Prourul vieţii rece şi senin. 
 
Carnea ţi-e de suflet, sufletul de carne, 
Unul şi acelaşi sloi, de ce să-l rup? 
N-a-nceput în aburi gheaţa să se-ntoarne, 
Albă, numai suflet, suflet încă trup!... 
 
Dar, încet, sub ochiul soarelui de vară, 
Moleşită-n zâmbet, sau în lacrimi noi, 
Toată amintirea strânsă-n carnea clară 
Aburind, sui-va sufletul înapoi... 
 
Izvorăsc din carne sufletele oare? 
Ştiu atât, că dacă astăzi eşti de stei, 
Carnea-nduioşată şi-atotştiutoare 
Îţi va face-un suflet din topirea ei. 

 
Din volumul "Poeme cu îngeri", 1927 
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Liviu Suhar 
 
 
 
 

Noapte de 
martie 
 
 
Se face moină-n suflet, cu pâcla-mpovărată; 
Din sloiul amintirii cad picuri tot mai vii, 
Şi inima, hrănita, porneşte rar să bată, 
Cu sânge alb de visuri şi de melancolii... 
 
La geamul meu stă noaptea şi vrea să intre-n  

casă, 
În carnea ei de neguri ard stele mari de foc; 
Cum n-o poate cuprinde cămara ce m-apasă, 
Mă scol şi suflu-n gânduri şi-n noaptea mea-i fac  

loc. 
 
Ea intră şi târăşte alaiul tot afară: 
Se umflă-n mine ape, trec turme de ţigăi 
Şi aburii lăuntrici iau chip de primăvară, 
Cu sâni rotunzi de măguri şi coapse moi de văi. 
 
Sosesc, scăpaţi şi teferi din cuşcile-ntristării; 
Cocorii bucuriei, solia-ntâiei berzi, 

Şi şesurile minţii, miriştile uitării 
Le-mprourează iarba cu mii de gânduri verzi. 
 
Pe dealurile vremii iernează neaua încă; 
Dar cântă gura dulce a vântului de sud, 
Momită, gheaţa-şi crapă pleoapa ei de stâncă, 
Surâde şi pe gingeni şi-a prins sărutul crud. 
 
Când pururi veşnicia vorbeşte numa-n şoapte, 
De unde-atâta foşnet şi susure şi sfadă? 
Mă plec, ascult în mine prin sufleteasca noapte 
Şi-aud cum se dezbracă pământul de zăpadă. 
 

Din volumul "Poeme cu îngeri", 1927 
 

 

Despărţire 
 
 
Când fâlfâişi năframa în albul steag al mâinii 
Se oglindea amurgul în apele fântânii; 
Alături, săgetată în inimă de frică, 
În clipa despărţirii gemu o turturică, 
O rodie necoaptă căzu, de vierme roasă, 
Crăpând, înăbuşită de iarba somnoroasă 
Şi, trist, pe poarta serii spre umbrele pieirii 
Ieşea, pălit şi rece, luceafărul iubirii, 
Trecând ca peste-o rană, pe-un vânăt cer ca  

fierea. 
Plecat peste fântână, vedeam în fund durerea 
Cum turbura adâncul venind să se adape 
Şi prefăcea în sânge cleştarul scump de ape, 
Cum se stingea amurgul şi veştedul luceafăr 
Şi cum porneai departe şi singură tu, cea făr’ 
De milă, luând cu tine în albul steag al mâinii, 
Ca-n zări să mi le fluturi, năframele luminii, 
Lăsându-mă, din golul fântânii cu balaur, 
Să mă privească noaptea cu ochii ei de aur, 
Pe când, cerând şi dându-şi c-un bun rămas  

iertarea, 
Se-mbrăţişau în umbră iubirea şi uitarea. 
 

Din volumul "Poeme cu îngeri", 1927 
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Codrin Mircea, , Arlechin 
 
 

Iubire 
îmbătrânită 
 
 
De vreme ce iubirea, bătrână slăbănoagă, 
Îşi ia de-acum toiagul şi pleacă-ncet spre schit, 
Cu silă smulge-i floarea ce-n mâna ei se roagă 
Şi ţăndări fă oglinda în care s-a privit; 
 
Sfâşie-i lung hlamida, despoaie-o de inele 
Şi-i zvârle-n foc condurii cu aur la călcâi. 
Ucide-n cuib perechea de sure turturele 
Ce v-a-ngânat sărutul în zilele dintâi; 
 
Dar lasă-i amintirea cu miros trist de ceară: 
Când va veghea în miezul tăcerii din chilii 
La iezere de apă cu negură şi seară, 
Din sloiul ei să-şi toarne urâtului făclii. 
 

Din volumul "Destin", 1933 
 
 

Durerea 
 
 
Oprită să se urce în Ceruri vreodată, 
Durerea n-are aripi, să-şi facă vânt, 
Ci calca, peste lespezi încovoiată, 
Înger pururi încătuşat de pământ. 
  
Adâncu-i glas n-ajunge la stele... 
Braţele-i vântură cenuşă şi lut, 
Presărându-le peste răni grele. 
Dar Domnul a ales-o de la-nceput. 
  
În ochii ei luceşte, încă neînţeleasă, 
Lumina, semnul Lui izbăvitor, 
Şi a pus-o mai presus, craiasă 
Şi pildă, îngerilor tuturor. 
 
Ea nu ştie... Dar când somnul o doboară, 
În miezul nopţii şi-al tăcerii, 
Marii îngeri pe pământ coboară 
Şi se pleacă de sărută picioarele durerii. 
 

Din volumul "Poeme cu îngeri", 1927 
 

 
Codrin Mircea, Japoney 
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Arthur RIMBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'esprit  
 
Éternelles  
Ondines,  
Divisez l'eau fine. 
 
Vénus, sœur de l'azur. Émeus le flot 
pur. 
 
Juifs errants de  
Norwège, 
 
Dites-moi la neige.  
Anciens exilés chers, 
 
Dites-moi la mer. 
moi —  
Non, plus ces boissons pures. 
 
Ces fleurs d'eau pour verres ;  
Légendes ni figures 
 
Ne me désaltèrent;  
Chansonnier, ta filleule 
 
C'est ma soif si folle  
Hydre intime sans gueules 
 

Qui mine et désole. 
 

 
 

Soleil et chair 

 
 
Soleil- le foyer de tendresse et de vit», 
Verse l'amour brûlant à la terre ravie. 
Et, quand on est couché sur la vallée, on sent 
Que la terre est nubile et déborde de sang; 
Que son immense sein, soulevé par une âme, 
 
 
Est d'amour comme  
Dieu, de chair comme la femme. 
Et qu'il renferme, gros de sève et de rayons. 
Le grand fourmillement de tous les embryons! 
Et tout croît, et tout monte! 
 
—  
O  
Vénus, ô  
Déesse!  
Je regrette les temps de l'antique jeunesse,  
Des satyres lascifs, des faunes animaux.  
 

 

 

 
160 de ani de la naşterea poetului 



 Toamna 2014  | Contact international  

 

999 

Dieux qui mordaient d'amour l'écorce des  
rameaux  

Et dans les nénufars baisaient la  
Nymphe blonde! 
 
Je regrette les temps où la sève du monde.  
L'eau du fleuve, le sang rose des arbres verts  
Dans les veines de  
Pan mettaient un univers!  
Où le sol palpitait,.vert, sous ses pieds de  

chèvre;  
Où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre  
Modulait sous le ciel le grand hymne d'amour.  
Où, debout sur la plaine, il entendait autour  
Répondre à son appel la  
Nature vivante;  
Où les arbres muets, berçant l'oiseau qui  

chante,  
La terre berçant l'homme, et tout l'Océan bleu  
Et tous les animaux aimaient, aimaient en  
Dieu!  
Je regrette les temps de la grande  
Cybèle  
Qu'on disait parcourir, gigantesquement belle,  
Sur un grand char d'airain, les splendides  

cités;  
Son double sein versait dans les immensités;  
Le pur ruissellement de la vie infinie.  
L'Homme suçait, heureux, sa mamelle bénie,  
Comme un petit enfant, jouant sur ses genoux. 
 
—  
Parce qu'il était fort, l'Homme était chaste et  

doux. 
 
Misère !  
Maintenant il dit :  
Je sais les choses.  
Et va, les yeux fermés et les oreilles closes. 
 
—  
Et pourtant, plus de dieux! plus de dieux ! 
l'Homme 
[est  
Roi,  
L'Homme est  

Dieu!  
Mais l'Amour, voilà la grande  
Foi.  
Oh! si l'homme puisait encore à ta mamelle.  
Grande mère des dieux et des hommes,  
Cybèle;  
S'il n'avait pas laissé l'immortelle  
Astarté  
Qui jadis, émergeant dans l'immense clarté  
Des flots bleus, fleur de chair que la vague 
parfume.  
Montra son nombril rose où vint neiger 
l'écume.  
Et fit chanter.  
Déesse aux grands yeux noirs vainqueurs,  
Le rossignol aux bois et l'amour dans les cœurs! 
 
 
II 
Je crois en toi ! je crois en toi !  
Divine mère, 
 
Aphrodite marine ! —  
Oh ! la route est amère 
 
Depuis que l'autre  
Dieu nous attelle à sa croix; 
 
Chair,  
Marbre,  
Fleur,  
Vénus, c'est en toi que je crois ! — 
 
Oui, l'Homme est triste et laid, triste sous le ciel  

vaste. 
Il a des vêtements, parce qu'il n'est plus chaste. 
Parce qu'il a sali son fier buste de dieu. 
Et qu'il a rabougri, comme une idole au feu. 
 
Son corps  
Olympien aux servitudes sales! 
Oui, même après la mort, dans les squelettes  

Pâles 
Il veut vivre, insultant la première beauté ! 
 
—  
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Et l'Idole où tu mis tant de virginité.  
Où tu divinisas notre argile, la  
Femme, 
 
Afin que l'Homme pût éclairer sa pauvre âme  
Et monter lentement, dans un immense amour,  
De la prison terrestre à la beauté du jour,  
La  
Femme ne sait plus même être  
Courtisane! 
—  
C'est une bonne farce ! et le monde ricane  
Au nom doux et sacré de la grande  
Vénus! 
 
 
III 
Si les temps revenaient, les temps qui sont  

venus! 
—  
Car l'Homme a fini ! l'Homme a joué tous les  

rôles! 
Au grand jour, fatigué de briser des idoles 
Il ressuscitera, libre de tous ses  
Dieux, 
 
Et, comme il est du ciel, il scrutera les cieux! 
L'Idéal, la pensée invincible, éternelle. 
 
Et quand tu le verras sonder tout l'horizon,  
Cojvternpjeur des vieux jougs, libre de toute  

crainte.  
Tu viendras lui donner la  
Rédemption sainte! 
 
—  
Splendide, radieuse, au sein des grandes mers  
Tu surgiras, jetant sur le vaste  
Univers  
L'Amour infini dans un infini sourire! 
 
Le  
Monde vibrera comme une immense lyre  
Dans le frémissement d'un immense baiser! 
 
—  

Le  
Monde a soif d'amour : tu viendras l'apaiser. 
 
Ô  
L'Homme a relevé sa tête libre et fièrc !  
Et le rayon soudain de la beauté première  
Fait palpiter le dieu dans l'autel de la chair!  
Heureux du bien présent, pâle du mal souffert,  
L'Homme veut tout sonder, — et savoir!  
La  
Pensée,  
La cavale longtemps, si longtemps oppressée  
S'élance de son front!  
Elle saura  
Pourquoi!...  
Qu'elle bondisse libre, et l'Homme aura la  
Foi ! 
 
—  
Pourquoi l'azur muet et l'espace insondable?  
Pourquoi les astres d'or fourmillant comme un  

sable?  
Si l'on montait toujours, que verrait-on là-haut? 
 
Un  
Pasteur mène-t-il cet immense troupeau  
De mondes cheminant dans l'horreur de  

l'espace?  
Et tous ces mondes-là, que l'éther vaste  

embrasse.  
Vibrent-ils aux accents d'une éternelle voix? 
 
—  
Et l'Homme, peut-il voir? peut-il dire :  
Je crois?  
La voix de la pensée est-elle plus qu'un rêve? 
 
—  
Si l'homme naît si tôt, si la vie est si brève.  
D'où vient-il?  
Sombre-t-il dans l'Océan profond  
Des  
Germes, des "Fœtus, des  
Embryons, au fond  
De l'immense  
Creuset d'où la  
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Mère-Nature 
 
Le ressuscitera, vivante créature. 
 
Pour aimer dans la rose, et croître dans les  

blés?... 
Nous ne pouvons savoir! —  
Nous sommes accablés  
D'un manteau d'ignorance et d'étroites  

chimères!  
Smges d'hommes tombés de la vulve des mères.  
Notre pâle raison nous cache l'infini !  
Nous voulons regarder : — le  
Doute nous punit!  
Le doute, morne oiseau, nous frappe de son  

aile... —  
Et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle!... 
 
Le grand ciel est ouvert! les mystères sont  

morts  
Devant l'Homme, debout, qui croise ses bras  

forts  
Dans l'immense splendeur de la riche nature!  
Il chante... et le bois chante, et le fleuve  

murmure  
Un chant plein de bonheur qui monte vers le  

jour!... —  
C'est la  
Rédemption ! c'est l'amour, c'est l'amour!... 
 
 
IV 
Ô splendeur de la chair! ô splendeur idéale! 
Ô renouveau d'amour, aurore triomphale 
Où, courbant à leurs pieds les  
Dieux et les  
Héros, 
 
Kallipyge la blanche et le petit  
Eros 
Effleureront, couverts de la neige des roses. 
Les femmes et les fleurs sous leurs beaux pieds  

écloses ! 
—  
O grande  
Ariadné, qui jettes tes sanglots 

Sur la rive, en voyant fuir là-bas sur les flots. 
 
Blanche sous le soleil la voile de  
Thésée 
 
Ô douce vierge enfant qu'une nuit a brisée. 
 
Tais-toi !  
Sur son char d'or brodé de noirs raisins, 
 
Lysios, promené dans les champs  
Phrygiens 
 
Par les tigres lascifs et les panthères rousses. 
 
Le long des fleuves bleus rougit les sombres  

mousses. 
—  
Zeus,  
Taureau, sur son cou berce comme une enfant  
Le corps nu d'Europe, qui jette son bras blanc 
Au cou nerveux du  
Dieu frissonnant dans la vague. 
Il tourne lentement vers elle son œil vague; 
 
Elle, laisse traîner sa pâle joue en fleur 
Au front de  
Zeus; ses yeux sont fermés; elle meurt 
Dans un divin baiser, et le flot qui murmure 
De son écume d'or fleurit sa chevelure. 
 
—  
Entre le laurier-rose et le lotus jaseur  
Glisse amoureusement le grand  
Cygne rêveur  
Embrassant la  
Léda des blancheurs de son aile; 
 
—  
Et tandis que  
Cypris passe, étrangement belle.  
Et, cambrant les rondeurs splendides de ses  

reins.  
Étale fièrement l'or de ses larges seins 
Et son ventre neigeux brodé de mousse noire, 
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—  
Héraclès, le  
Dompteur, qui, comme d'une gloire.  
Fort, ceint son vaste corps de la peau du lion,  
S'avance, front terrible et doux, à l'horizon! 
 
Par la lune d'été vaguement éclairée.  
Debout, nue, et rêvant dans sa pâleur dorée  
Que tache le flot lourd de ses longs cheveux  

bleus,  
Dans la clairière sombre où la mousse s'étoile,  
La  
Dryade regarde au ciel silencieux... 
—  
La blanche  
Séléné laisse flotter son voile.  
Craintive, sur les pieds du bel  
Endymion, 
 
Et lui jette un baiser dans un pâle rayon... 
 
—  
La  
Source pleure au coin dans une longue  

extase...  
C'est la  
Nymphe qui rêve, un coude sur son vase.  
Au beau jeune homme blanc que son onde a  

pressé. 
—  
Une brise d'amour dans la nuit a passé, 
Et, dans les bois sacrés, dans l'horreur des 
grands arbres. 
 
Majestueusement debout, les sombres  
Marbres, 
 
Les  
Dieux, au front desquels le  
Bouvreuil fait son nid. 
—  
Les  
Dieux écoutent l'Homme et le  
Monde infini! 

29 avril 1870. 
 

 
Victoriţa Duţu 
 
 
 
 

Mystique  

 
Sur la pente du talus les anges tournent leurs 
robes de laine dans les herbages d'acier et  

d'émeraude. 
 
Des prés de flammes bondissent jusqu'au 
sommet du mamelon. À gauche le terreau de 
l'arête est piétiné par tous les homicides et 
toutes les batailles, et tous les bruits désastreux  

filent leur courbe.  
Derrière l'arête de droite la ligne des orients,  

des progrès. 
 
Et tandis que la bande en haut du tableau est 
formée de la rumeur tournante et bondissante 
des conques des mers et des nuits humaines, 
 
La douceur fleurie des étoiles et du ciel et du 
reste descend en face du talus, comme un 
panier, — contre notre face, et fait l'abîme  

fleurant et bleu là-dessous.  
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Matei Millo 
 actor şi autor dramatic 

  200 ani 
25 nov. 1814, Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi –  
9 sept. 1896, Bucureşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ctor de un excepţional talent, 
la fel de mare în comedie ca 
şi în dramă, regizor de 

seamă, profesor de o exemplară 
exigenţă şi măiestrie, autor dramatic 
inspirat din realităţile timpului său, 
conducător de trupă şi director de 
teatru, Matei Millo s-a afirmat ca 
una dintre cele mai reprezentative 
personalităţi ale istoriei teatrului 
românesc. A susţinut spectacole pe 
scena teatrului din Iaşi, în calitate de 
conducător al trupei româneşti, 
începând din 1846, şi a reuşit 
amenajarea Teatrului cel Mare de la 
Copou. 

În toamna anului 1848, Matei 
Millo inaugurează seria succeselor 
cu roluri din piesele sale sau din 
teatrul lui Vasile Alecsandri. A fost 
un susţinător al repertoriului 
naţional şi interpret strălucit al 
comediilor bardului de la Mirceşti. 
Printre rolurile care i-au asigurat 
populari-tatea se numără celebrele 
travestiuri Chiriţa, Mama Angheluşa, 
Baba Hârca, precum şi rolurile Ciubăr 
din „Despot Vodă” şi „Barbu 
Lăutarul” de Vasile Alecsandri. A 
iniţiat înfiinţarea Trupei actorilor 
asociaţi (1871) şi a Societăţii 
dramatice româneşti (1874-1875). 

Din 1877, a devenit societar în parte 
întreagă al Societăţii dramatice a 
Teatrului Naţional din Bucureşti.  

Reprezentarea Chiriţei în Iaşi, în 
vara anului 1895, la Iaşi, constituie 
spectacolul său de retragere din 
teatru. Ca autor dramatic – comedii 
satirice, Matei Millo îşi face debutul 
cu „Serbarea ostăşească” (1834), ur-
mată de vodevilul feeric „Zavistea” 
(1846-1847) şi feeria „Baba Hârca” 
(1848), prima operetă românească, 
pe muzică de Alexandru Flechten-
macher. A scris şi comedii de satiră 
politică: „Millo mort, Millo viu” 
(1876), „Haine vechi şi zdrenţe 
politice” (1876), „Chiriţa de la 
expoziţia de la Viena” şi altele. A 
tradus şi adaptat comedii, în special 
din literatura franceză. 

Matei Millo a început învăţătura 
în casa părintească din Stolniceni-
Prăjescu. Şi-a continuat studiile la 
şcoala lui Victor Quenim din Iaşi, 
unde i-a avut colegi, printre alţii, pe 
Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălni-
ceanu. A urmat apoi Academia 
Mihăileană, iar după absolvirea 
acesteia, în 1840, a plecat la Paris, 
unde a studiat arta dramatică timp 
de cinci ani. 

A desfăşurat la Iaşi şi la 
Bucureşti o activitate multilaterală 
de actor, director de scenă, autor 
dramatic, conducător de trupă şi 
director de teatru, precum şi de 
profesor. Matei Millo a fost un 
fervent susţinător al repertoriului 
naţional şi un interpret strălucit al 
comediilor lui Vasile Alecsandri. A 
cultivat în teatrul românesc inter-
pretarea realistă reacţionând împo-
triva stilului declamator. Jocul lui 
Millo se caracteriza printr-un fin 
simţ de observaţie, sobrietate, capa-
citate de nuanţare, minuţio-zitate în 
caracterizarea variată a personajelor, 
umor şi vervă neobosită. 

Alte roluri din repertoriul 
internaţional sunt Shylock din Negu-
ţătorul din Veneţia de Shakespeare, 
Sancho Panza din Don Quijote de 
Cervantes etc. 

Concepţia artistică a lui Matei 
Millo a influenţat puternic teatrul 
românesc de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului XX. 
Carol Popp de Szathmary l-a 
imortalizat pe confratele său din loja 
Înțelepții din Heliopolis și capitulul 
Garibaldi. 

Prezentare de  

Petre ŞIŢĂ 

A  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Stolniceni-Pr%C4%83jescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stolniceni-Pr%C4%83jescu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Quenim&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Mih%C4%83ilean%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Mih%C4%83ilean%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1840
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
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Carol Popp de Szathmáry - Matei Millo în costume de teatru 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carol_Popp_de_Szathm%C3%A1ry_-_Matei_Millo_%C3%AEn_costum_de_teatru 
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Art in mind - lucid dreaming 
 

 
 

Intr-o atmosferă perfectă, în care totul este în mare viteză, 
pentru că succesului îi place viteza, se desfaşoară in aceasta 
perioadă, expoziţia de grup, la Brick Lane Gallery, situată în 
zona centrală a Londrei. Cei care au expus sunt pictori 
londonezi dar nu numai, sunt şi din Ungaria, Spania, Italia, etc, 
Romania fiind reprezentată de data aceasta de Victoria Duţu, 
cu tablourile sale în nuanţe albastre. Sunt expuse un numar de 
opt lucrări dintre care patru au fost expuse anul acesta şi in 
Franţa.  
  

 
 

Mulţi tineri londonezi iubitori de artă s-au adunat să 
privească atât de multitudinea de forme ale exprimării 
artistice cât şi să participe la această explozie de lumină, 
culoare şi idei din operele de artă expuse pe pe simeze. 
Expoziţia  a numărat douăzeci de artişti din mai multe 
ţări (Alasdair Craig, Alex Orlov, Alisa Matovic, Attila 
Kovari, Charlie Shanks, Chez X Arts, Dan Barbieri, 
Dynamick, Johannes Sorvali, Jon Hatfield, Joe Shaw, 
Katherine Hodgson, Laura Armato, Patrcia Bonet, Pedro 
Melo, Percie Edgeler, Sheen Ochavez, Prashichya Basnet, 
Stanislav Geissler, Victoria Duţu) si pentru cei care nu au 
putut să ajungă la Londra vă invităm să faceţi o vizită 
virtuală în spaţiul artei prezentate digital. 
 

 
 

 
 
 

Our fantastic new summer exhibition, Art in mind; lucid 

dreaming displays a beautifully diverse selection of artists 
from both the UK and visiting artists from across the world 
with representation from Italy, Israel, Brazil, Finalnd, 
Czechoslovakia, Romania, Serbia, Spain and in the UK from 
London, Coventry, Middlesex and Oxfordshire. We are 
delighted to announce a dazzling new exhibition designed to 
delight and stimulate, from naturalistic to dreamy, sublime to 
surreal, a riot of colour, light and form makes a statement for a 
buzzing contemporary arts scene. Pieces range in medium 
from painting and sculptures to glass constructions, 
illustrations and wood panels.  

Victoriţa DUŢU
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Sumar ... 
 
 
 
 
 

Alpha & Omega 
 

Catinca Agache – 825, Octavian D. Curpas - 
836, Alexandru Dobrescu – 806, Constantin 
Dram – 835, Octavian Laurenţiu - 992, Petre 
Şiţă – 1003,  
 
 
 
 
 
 

Ordo ab Chao 
 

Mario Castro Navarette - 884, Geo Vasile – 
850,  
 
 
 
 

Devenirea întru Fiinţă 
 

Aurel I. Brumaru – 833, Horia Hulban – 915, 
Boris Marian - 905,  Viorica Mocanu - 922, 
Gheorghe Andrei Neagu –  896, Constantin 
C. Rădulescu – 933, Aldo Rosselli – 790, 
Gheorghe Scwartz - 888,  
 
 
 
 

Desăvârşirea Creaţiei 
 

Livia Ciupercă - 822, Ioan Holban – 809,  
Bethany Halyday – 819, Emanuela Ilie – 846,  
Julieta Carmen Pendefunda – 920, 986, 
Liliana Scărlătescu – 813,  
 
 
 
 

Arta Regală 
 

Elena Cristina Boţan-Potop - 983, Valentin 
Ciucă – 801, 960,  Victoriţa Duţu – 460, Maria 
Hatmanu - 962, Cosmin Paulescu - 828, 
Elleny Pendefunda – 973, 990, Carol Popp de 
Szathmary - 1004, Horia Popp -963, 
Constantin Prut - 957, Petru Solonaru - 877, 
974, Florin Mihai Stoenescu – 828, Argentin 
Stratopolos - 964 , 
 
 
 
 
 

Vrăjitorii Marelui Vid 
 

Gheorghe Asachi - 871, Vincenzo Cardarelli – 
850, Radu Carneci – 882,  Nail Chiodo – 777, 
Mihai Constantinescu - 968, Calistrat Costin - 
893, Ion Maria - 981, Emilian Mirea -978 , 
Vasile Nicolescu - 987,  Coriolan Păunescu- 
979, Arthur Rimbaud - 998, Maria Sârbu - 
970, Georg Trakl - 859, Vasile Voiculescu - 
992, George Vulturescu - 884, 
 
 
 
 
 

 

Lux in Tenebris 
 

Manly Palmer Hall - 872, Bogdan Mihai 
Mandache - 860, Liviu Pendefunda – 759, 
820, 863, 867, Doru Scărlătescu – 853 
 

 

Tiparul a fost realizat şi 
sponsorizat de 
Tipografia PIM 

 

Iaşi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt, 4 
Tel.: 0332.440.728 / 07.29.99.29.65   

Fax: 0332.440.730 
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Liviu şi Elleny Pendefunda, în primii ani ai iniţierii pentru a fi redactor la Contact international 
 

  
2 

Îndrăgitul cantautor Mihai Constantinescu, un poet sensibil şi deosebit de profund, la proma sa 
întâlnire  cu Elleny şi a doua (după patru decenii) cu Julieta Pendefunda la Phoenicia Residence 

 

  
 

Redacţia revistei la aniversarea Atelierului de creaâie Athanor. In imagine Ioan Holban, 
Emanuela Ilie, Liviu Pendefunda, Horia Zilieru, Viorica Mocanu, şi Ellenz Pendefunda  

 

 
 

Mario Castro Navarette şi Julieta Carmen Pendefunda la Târgul international de carte, Chişinău 

 
Constantin Ciopraga şi Mihai Cimpoi, colaboratori de seamă ai revistei Contact international  

în urmă cu zece ani la o întâlnire cu cititorii.  

mailto:proiectliterarinternational@gmail.com
mailto:office.atma@yahoo.com
mailto:atmacontactinternational@yahoo.com
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O aparenţă de Constantin Dram  Dialog cu monumentalul interviu cu 

Cosmin Paulescu de Florin Ioan Stoenescu  Preotul Gheorghe Tatu din 
Sebeşul de Sus – Temniţă pentru spovedanie; Cu nea Mitică printre 

amintiri de Octavian D. Curpas   Spovada rosicrucienilor, Icoana lumii 
III de Liviu Pendefunda  √ Andi Andrieş e printre noi de Livia Ciupercă  
Arta este un risc pe cont propriu cu Năstasă Forţu  Libertate, Egalitate, 

Fraternitate! de Elena Cristina Boţan -Potop ♠  Westward Ocean de Manly 

Palmer Hall  Tăcerea Cuvântului, O corabie în grădina lui Orfeu de Julieta 

Carmen Pendefunda  Substanţa Arhanghelilor de Octavian Laurenţiu 

Festivalul de Poezie Românească de la Uzdin, Serbia - un istoric într-o 
carte de Catinca Agache  Matei Millo de Petre  Şiţă  Jean Bies – calea 

către interioritate  de Bogdan Mihai Mandache  Grupul celor trei doamne 

de Elleny Pendefunda  Art in mind; lucid dreaming  
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