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motto-ul revistei “contraatac”
„NU EXISTĂ ALT IZVOR DE AVUŢIE DECÂT MUNCA, FIE ACTUALĂ, FIE
CAPITALIZATĂ, SAU SUSTRAGEREA, FURTUL. CÂND VEDEM MILIONARI FĂCÂND
AVERE FĂRĂ MUNCĂ ŞI FĂRĂ CAPITAL, NU MAI E ÎNDOIALĂ CĂ CEEA CE AU EI, A
PIERDUT CINEVA. Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele
mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. OAMENI CARE AU COMIS
CRIME GRAVE SE PLIMBĂ PE STRADE, OCUPĂ FUNCŢIUNI ÎNALTE, ÎN LOC DE A-ŞI
PETRECE VIAŢA LA PUŞCĂRIE.
(…) JUSTIŢIA, SUBORDONATĂ POLITICII, A DEVENIT O FICŢIUNE. (…)PARTIDELE, LA
NOI, NU SUNT PARTIDE DE PRINCIPII, CI DE INTERESE PERSONALE , CARE CALCĂ
FĂGĂDUIELILE FĂCUTE NAŢIEI ÎN AJUNUL ALEGERILOR ŞI TREC, TOTUŞI, DREPT
REPREZENTANŢI AI VOINŢEI LEGALE ŞI SINCERE A ŢĂRII. CAUZA ACESTEI ORGANIZĂRI STRICTE E
INTERESUL BĂNESC, NU COMUNITATEA DE IDEI, ORGANIZARE EGALĂ CU ACEEA A PARTIDEI
ILUSTRE MAFIA ŞI CAMORRA, CARE MIROASE DE DEPARTE A PUŞCĂRIE”
(cf. MIHAI EMINESCU – art. [Domnul Simeon Mihăilescu publică…] – Timpul, 18 aprilie 1879).

***

I-ANUNŢURI ŞI COMUNICATE

1-“NOBEL”-ul - DEZ-NOBILAT!
Bob Dylan
…Am primit, de curând, vestea ca Premiul Nobel1 pentru Literatură, pe anul 2016, a fost acordat unui
cântăreţ de muzică uşoară…Mai exact, lui Bob Dylan.
Preiau din numărul 10/2016 al celebrei reviste târg-mureşene, a dlui NICOLAE BĂCIUŢ (eminent Poet
român şi director al excelentei reviste ―VATRA VECHE‖-Tg. Mureş) - datele biografice fundamentale
ale cântăreţului, pentru cunoaşterea mai bună a ―problemei Bob Dylan şi…NOBEL-ul‖:
―Bob Dylan s-a născut pe 24 mai1941 în Duluth, Minnesota. A crescut într-o familie de mic-burghezi
de origine evreiască în oraşul Hibbing. Pe timpul adolescenţei a cântat în numeroase trupe şi cu
timpul, pasiunea sa pentru muzică s-a adâncit, cu precădere pentru muzica folk americană şi pentru
blues. Unul dintre idolii săi era cântăreţul de folk Woody Guthrie.
A fost influenţat şi de autorii timpurii ai Generaţiei Beat, dar şi de poeţii modernişti americani.
Dylan s-a mutat apoi la New York în 1961 şi a început să cânte în cluburi de noapte şi în cafenele, în
Greenwich Village. L-a întâlnit pe producătorul muzical John Hammond şi a semnat contractul pentru
albumul său de debut, cu titlul "Bob Dylan" (1962). În anii ce au urmat, a înregistrat mai multe
albume care au avut un impact fulminant asupra muzicii comerciale: Bringing It All Back, Home and
Highway 61, remasterizat în 1965, "Blonde On Blonde", în 1966, şi "Blood On The Tracks" în 1975.
1

- După cum se ştie, premiile Nobel au fost create de savantul și omul de afaceri suedez Alfred Nobel (1833 -1896),
inventatorul dinamitei (1867), care, testamentar, a întemeiat o fundație cu scopul ca veniturile imensei sale averi să
fie oferite în fiecare an "sub formă de premii celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari servicii
umanității".
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A fost un muzician prolific şi în următoarele decade, când a scos "Oh Mercy" (1989), "Time Out Of
Mind" (1997) sau "Modern Times" (2006).
Turneele lui Dylan din 1965 şi 1966 au atras foarte multă atenţie. Pentru o perioadă, a fost însoţit de
regizorul D. A. Pennebaker, care a documentat atmosfera din preajma scenei în filmul „Dont Look
Back” (1967). Dylan a înregistrat un număr mare de albume în jurul unor teme, precum condiţiile
sociale ale oamenilor, religia, politica şi dragostea. Versurile au fost continuu publicate în noi ediţii,
sub titlul „Lyrics/ Versuri”.
Ca artist, este extrem de versatil; a fost un pictor activ, actor şi scenarist. În afara compoziţiei de
albume, Dylan a publicat lucrări experimentale precum „Tarantula” (1971) şi colecţia „Writings and
Drawings” (1973). A scris autobiografia „Chronicles”
(2004), care prezintă amintirile sale din primii ani petrecuţi în New York şi care oferă o privire asupra
vieţii sale aflată în centrul culturii pop.
Începând cu anii 1980, Bob Dylan a susţinut turnee în continuu, ca parte a ceea ce se numeşte “NeverEnding Tour”. Dylan are statutul unei personalităţi iconice. Influenţa sa asupra muzicii contemporane
este profundă şi este subiectul de inspiraţie al multor cărţi.
Bob Dylan a câştigat numeroase distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy,
un Oscar şi un Glob de Aur. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în anul 2000 a primit
Polar Music Prize, iar, în 2012, preşedintele american Barack Obama i-a decernat
Medalia pentru Libertate (Medal of Freedom)‖.
…Deci, ca să nu uităm, repetăm/recapitulăm: ―a crescut într-o familie de mic-burghezi de origine
evreiască, în oraşul Hibbing (…) pasiunea sa pentru muzică s-a adâncit, cu precădere pentru muzica
folk americană şi pentru blues‖, ―Dylan s-a mutat apoi la New York în 1961 şi a început să cânte în
cluburi de noapte şi în cafenele, în Greenwich Village‖, ―Influenţa sa asupra muzicii contemporane
este profundă‖ - cf. Nicolae Băciuţ, ―Nobel, prieteni, e vânare de vânt! – în aşteptarea Nobelului‖, p. 3.
…Nu prea vedem nimic despre ―influenţa lui Bob Dylan‖ asupra POEZIEI contemporane…probabil o
fi vreo scăpare a revistei ―Vatra Veche‖…hmmm?
Şi tot autorul articolului, Poetul şi ziaristul NICOLAE BĂCIUŢ, afirmă, cu toate argumentele din lume,
de partea sa:
―(…)Primul laureat Nobel pentru literatură e francezul Sully Prudhomme, distins în 1901. Nume grele
ale literaturii universale au fost distinse cu acest premiu, de la Frederic Mistral la
Rudyard Kipling, de la Romain Rolland la Thomas Mann, de la Andre Gide la T.S. Eliot, dar nume nu
mai puţin importante nu au primit acest premiu, şi e suficient să înşiruim doar câteva nume, invocate
şi de Laurenţiu Ulici: Tolstoi, Ibsen, Mark Twain, Cehov, Jules Verne, Jack London, Guillaume
Apolinaire, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, James Joyce, Carl Sandburg, Serghei
Esenin, Constantin Kavafis, Mihail Bulgakov, Ezra Pound, Paul Valery,
Cezare Pavese... De fapt, poţi avea, pe bună dreptate, impresia, că, de fapt, laureaţii Nobel sunt cu
adevărat tocmai cei ce nu au primit acest premiu.
Dintre scriitorii români, dacă-I avem în vedere doar pe acei care erau în viaţă după instituirea
premiului Nobel,lista celor care ar fi binemeritat acest premiu este lungă: I. L. Caragiale, Liviu
Rebreanu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, George Bacovia, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Vasile
Voiculescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Matei
Vişniec... acestea fiind opţiunile mele, dar, cu siguranţă, pot fi adăugate şi altele, mult vehiculate, mai
ales în ultima perioadă: Mircea Ivănescu, Nicolae Breban, Paul Goma, Mircea Cărtărescu...‖.
…Şi iată ce scrie, în acelaşi număr 10/2016, al ―VETREI VECHI‖, domnul DARIE DUNCAN, de la
Paris (19 Octombrie 2016) – cf. articolul ―Premiul Nobel pentru Literatură sau medievalizarea
criteriilor‖, p. 4:
―(…)Valoric, Adrian Păunescu e un poet important și mare. Nu același lucru se poate spune despre
Bob Dylan, oricât de mult l-am iubi. Poezia sa e doar ingredient al cântecelor sale, puține texte de
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cântec rezistând singure, fără muzica aferentă. Din cele care rezistă, nu poți face un autor de premiul
Nobel, oricât ai încerca.
Perenitatea sa e una complicitară. Pe acest fapt a mizat juriul Nobel în acest an 2016 al
compromisurilor valorice în fața ideologiilor. Dacă Bob Dylan e un muzician popular și formidabil,
juriul Nobel nu e decât populist. Niciun om care cunoaște cu adevărat literatură nu l-ar putea
considera pe Bob Dylan un poet demn de premiul Nobel pentru literatură. Dar pe Păunescu, da?, ar
suna întrebarea... Da, pe Păunescu, da. Mișcarea sa artistică fără precedent pleacă de la poezie, de la
un autor la ora aceea validat ca poet (…), nu se validează prin muzică, pentru a salva ulterior literarul
(minim și, deseori, minor) din producția sa, ca în cazul lui Bob Dylan. (…) Așa cum căutăm literarul
cu disperare în puținele texte care ne-au rămas din Evul Mediu românesc, găsindu-l chiar în lipsa
intenției literarului, așa caută juriul Nobel stafida în cozonacul lyrics-urilor lui Bob Dylan pentru a
demonstra că e literatură ceea ce nu e destinat a fi literatură - nu e, prin urmare, poetry, ci lyrics
(Mircea Cărtărescu are dreptate să facă distincția în prefața traducerii sale de lyrics)‖.
Prin acest gest sfidător şi ridicol, al acordării Premiului Nobel pentru LITERATURĂ (pe 2016), unui
cântăreţ de muzică...uşoară (...o fi el iubit şi fredonat, de unii... - dar NU E POET, "nici de frică"! - ...e
un amărât şi destul de stângaci textier de cântece de cârciumă, şmecher şi speculativ, teribil de
speculativ! - pe..."piaţă"!) - a compromis definitiv (cel puţin aşa socotesc eu...) IDEEA de "Premiu
Nobel" (...un scandal asemănător, dar nu cauzat de o sfidare chiar atât de completă şi cumplită a IDEII
DE “ARTĂ A CUVÂNTULUI”/LITERATURĂ! - s-a produs în 1909, când o povestitoare (destul de
mediocră!) pentru copii, suedeza Selma Lagerlöf - …cea cu gâştele lui Nils Holgerson... - , a fost
preferată, la acordarea Premiului Nobel, unui autentic geniu literar, tot suedez: AUGUST
STRINDBERG!!!).
…Se vor reţine, peste timp, trag nădejde, spusele domnului DARIE DUCAN:
"(...)Bob Dylan este și va fi mereu un mare artist, un compozitor de geniu și un om care a însuflețit
câteva generații. Nu, însă, un mare poet (s.mea). Juriul Nobel și-a cedat, cum spuneam, autoritatea
comunismului în formă globalistă, forțând artificial un model natural prin care să ne reîntoarcem la
poeții-trubaduri, în medievalitate".

Da, "Nobel"-ul s-a DEZ-NOBILAT, în 2016! - probabil, pentru multă vreme,
dacă nu chiar pentru totdeauna - prin această alegere nu doar bizară, ci de-a
dreptul absurdă şi hilară!
Adrian BOTEZ
***

2-CAPITULAŢIILE CU TURCIA…ŞI, ACUM, “CAPITULAREA”?!

Moscheea Albastră din Istanbul…urmează Moschea Valahă, din Bucureşti???!!!

…Citiţi ce se spune aici:
―Au fost demult, când turcii chiar își cunoșteau lungul nasului!
Până în 1990 românii au fost internaționaliști!
Acum suntem europeni și multiculturali!
5

Puţină ISTORIE :
Capitulația de la 1460, semnată la Adrianopol între Vlad Voievod Țepeș și Mahomed II Cuceritorul:
―Art. 10 …..nu va exista NICIODATĂ (s.n.) , nici o moschee, în nici o parte a teritoriului valah‖.
Capitulația de la 1511, între Bogdan cel Orb și Baiazid II:
―Art. 8. Turcii nu vor putea avea, nici să cumpere, pământuri în Moldova; nu vor putea nici să
construiască
acolo
moscheie,
nici
să
se
stabilească
acolo
în
vreun
fel‖.
Capitulația de la 1529, între Petru Rareș si Soliman I Legislatorul:
―Art. 6. Exercitarea cultului musulman este interzisă pe întregul teritoriu moldovenesc‖.
―În aprilie 1711 la tratativele de la Luţk, Dimitrie Cantemir va face să fie menţionate de
nenumărate ori cuvintele în textul final: graniţele ţării, autonomia ei faţă de turci, organizarea internă
etc., care reprezentau chiar esenţa capitulaţiilor, aceea că avem de a face cu un pământ liber, libertate
răscumpărată anual prin diferite sume de bani înaintate Porţii‖.
Iar în 2016 .....
Erdogan anunţă, după discuţia cu "prietenul Iohannis", că proiectul moscheii din Bucureşti este
definitivat: "Muftiatul din România se ocupă de autorizaţii. Va fi cea mai frumoasă expresie a
solidarităţii".
de prof. univ. OLEG CERNIAN, Craiova
*
De analizat şi gândit!!!

Material trimis de VIRGIL CIUCĂ, New York/SUA

VLAD ŢEPEŞ

PETRU RAREŞ

(1431-1476)

(1483-1546)

DIMITRIE CANTEMIR
(1673-1723)

***
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II-CETATEA DACO-VALAHĂ. OAMENI,
VOCI, AUTORITĂŢI
1-doar o vorbă să-ţi mai spun

A DISPĂRUT BUNUL SIMȚ PUBLIC
Liviu Ioan STOICIU
Alegeri parlamentare pe 11 decembrie 2016: nu va mai fi vot uninominal, ci pe listă de partid (sau
de independent) — până azi, am cunoștință de un singur scriitor care și-a anunțat candidatura, la Camera
Deputaților (deși el acum e senator), ați ghicit, e vorba de Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte al
Uniunii Scriitorilor din România (nu mai scriu prescurtat USR, că s-ar putea confunda cu partidul USRUniunea Salvați România). Vosganian e un scriitor important, e adevărat (a fost nominalizat de breaslă și
la Premiul Nobel), azi el e membru ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților; alianță apărută în vara
anului trecut în urma fuzionării Partidului Liberal Reformator cu Partidul Conservator). Am citit din fișa
lui de politician „la rece, selectiv‖ (de pe site digi24.ro): Vosganian nu a vrut să rişte pierderea
mandatului de parlamentar. El nu mai candidează la Senat, ci la Camera Deputaților, în condiţiile în
care pentru a obţine mandatul de senator, filiala ar trebui să obţină în judeţulIaşi aproximativ 15 la sută
din voturi. Vosganian a făcut parte din CPUN până în 1992, apoi a fost deputat reprezentând Uniunea
Armenilor din România, ca deputat. A înființat Partidul pentru Alternativa României, finanțat de Sorin
Ovidiu Vântu, formațiune care s-a transformat în Uniunea Forțelor de Dreapta, care s-a aliat cu CDR.
În 2003, UFD a fuzionat cu PNL, iar Vosganian a reprezentat această formațiune ca senator în alianțele
pe care liberalii le-au format în 2004 (cu PD, condus de Traian Băsescu) și 2012 (USL). Vosganian a fost
acuzat de DIICOT că, în perioada în care a fost ministru al economiei, l-a favorizat, alături de Adriean
Videanu, pe omul de afaceri Ioan Niculae să cumpere pentru firma sa, Interagro, gaz ieftin de la Romgaz.
Senatul nu a autorizat cercetarea sa penală, după ce Vosganian s-a declarat nevinovat... Era 2015,
moment în care colegii săi de partid i-au cerut demisia. Vosganian a migrat la ALDE și, după ce din
1996 a deținut mandate de senator, va candida pentru un mandat de deputat… Vosganian are certificat
de revoluționar și a încasat circa 22.000 lei, pe care, în declarația de avere, precizează că i-a donat. Alt
scriitor care ar putea să candideze e scriitorul vâlcean Traian Dobrinescu, căruia Uniunea Scriitorilor îi e
îndatorată, el fiind cel ce a trecut anul trecut prin Parlament, alături de Varujan Vosganian, legea
finanțării revistelor de cultură reprezentative. La Festivalul de Literatură de la Cluj din 2-4 octombrie
2016, ediția a III-a, juriul (președinte Dan Cristea) pentru Marele Premiu al FestLit a reținut, dintr-o
lungă listă de nominalizări, la final: George Bălăiță, „Învoiala‖, Ana Blandiana, „Orologiul fără ore‖ și
Traian Dobrinescu, „Nu te opri, nu te întoarce‖. A câștigat Ana Blandiana. Cartea lui Traian Dobrinescu
a avut o primire critică de excepție. Altfel, „ca politician‖, Traian Dobrinescu e deputat PNL (PNL în
cadrul USL) și candidează din partea PNL (acum reunit cu PDL) Vâlcea, unde, din câte am citit pe
internet, are probleme, neprinzând un loc eligibil, îi citez reacția avută pe 15 septembrie 2016 la ședința
BPJ al PNL Vâlcea: „Purtam demult cu mine naivitatea, dar nu îi simţeam încă oboseala. I-am simţit-o
aseară. Am simţit oboseala, am simţit lipsa caracterelor, lipsa bărbaţiloradevăraţi care să-l privească în
ochi pe semenul lui şi să spună „NU” sau „DA”. Trebuie să vă povestesc ceva: cu o seară în urmă, mi-aş
7

fi retras candidatura dacă ar fi existat măcar doi bărbaţi cu toate organele acolo unde trebuie, care sămi fi spus „Traiane, nu te susţinem”. Sunt colegi de-ai mei din vechiul PNL, domnul Fârtat şi domnul
Bîzîc. Recunosc că am contat pe vorbele lor, am băut timp de 2 ore cu domnul Fârtat o cafea la
dumnealui acasă, care mi-a spus: „Nu numai că vă dau eu votul, dar vor veni şi altele”. (…) Deci m-aş fi
retras. Nu mai vorbesc de domnii primari, expropriaţi de bărbăţie. Am fost în 60 de primării, au fost
jurăminte, cuvinte de onoare, nimic nu mai are preţ”, a spus Traian Dobrinescu, conform Vocii Vâlcii. E
un ecou al lui Nenea Iancu aici? Traian Dobrinescu fiind înscris pentru locul 2. De curiozitate, aici, pentru
locul al doilea la Camera Deputaţilor, Victor Stănculescu a obţinut 48 de voturi, Iuliana Moise, 34 de
voturi, iar Traian Dobrinescu doar 3. La întâlnirea primarilor și președinților organizațiilor locale ale
PNL (din 22 septembrie), la locul 2: Iuliana Moise – 42 voturi, Victor Stănculescu – 33 voturi, Gheorghe
Folea – 11 voturi, Traian Dobrinescu – 9 voturi, Gheorghe Păsat – 7 voturi… Scrie acum ramnic.ro: Va
urma sondajul de opinie care va finaliza clasamentul şicandidaţii PNL Vâlcea pentru alegerile
parlamentare din acest an… Cum ALDE nu are decât votanți la limita pragului electoral, iar PNL e de
așteptat să primească… 25 la sută din voturi (iar PSD, 45 la sută), conform unui sondaj făcut cunoscut pe
2 octombrie, plătit de USR (în cadrul căruia USR ia 10 la sută, iar ALDE 7 la sută; în timp ce PMP-ul lui
Traian Băsescu și Partidul României Unite-PRU nu ar trece pragul electoral), nu m-aș mira să ne trezim
din iarnă și fără cei doi scriitori parlamentari. Adică să pierdem cu totul sămânța de scriitor-parlamentar.
Sincer, regret că s-a ajuns în această situație — în contextul în care clasa politică și Parlamentul sunt la o
cotă de popularitate deplorabilă, confundate cu degradarea, corupția și aranjamentele de tip mafiot (care
blochează nu o dată justiția; tocmai Parlamentul, care „adoptă legi constituționale, organice sau
ordinare‖), iar un scriitor-parlamentar onest i-ar mai fi dat o brumă de credibilitate publică și „expertiză‖
(cel puțin în cultură, „expertiză‖ în domeniul identității spirituale; că avem din 1990 o cultură vitregită,
banii de la buget se dau cu țârâita, nici măcar 0,8 la sută din PIB; ne vom trezi că vor face cultură la
comisiile parlamentare tot felul de neaveniți „aleși‖).
Altfel, mărturisesc, m-a bufnit râsul când am citit, când scriu acest text, că și… Elena Udrea va
candida pe 11 decembrie, „ca independent‖ (adică s-a despărțit de partidul lui Traian Băsescu),
susținând, la ieșirea de la… Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a avut loc un termen nou în dosarul
„Gala Bute‖ (în care e acuzată de procurorii DNA de luare de mită, abuz în serviciu şi tentativă de
fraudare a fondurilor europene), că va strânge semnături în stradă și că-și va face o „campanie ieftina pe
Facebook‖.Pentru a candida independent, Udrea are nevoie să strângă 20.000 de semnături de susținere…
În condițiile în care Elena Udrea a fost pusă, pe 22 septembrie, sub control judiciar într-un nou dosar
DNA, care vizează campania electorală din 2009 pentru alegerile prezidențiale. Pe numele său există
patru acuzații de spălare de bani! Pe ce lume trăim? Românii sunt invitați să-și voteze aleșii, punându-lise în față „celebri‖ candidați penali? De ce nu li se interzice să candideze acestor persoane-cu-moț
„certate cu justiția‖? La fel s-a întâmplat la alegerile locale din iunie, au fost realeși primari cu cazier…
A dispărut bunul simț public. Ne complăcem în imoralitate.
Liviu Ioan STOICIU, Bucureşti/ROMÂNIA
***

2-din inimă:

Poezia doamnei Ligya DIACONESCU, Montréal/CANADA
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A PLÂNS ÎN MINE DUMNEZEU

IUBINDU – NE

A plâns în mine Dumnezeu,
Nu lepădam păcate grele,
Prin jertfa Sa m‐am ridicat
Dorind să fug din cele rele

Pe când priveam spre frunzele râzânde
Care cântau pe-un vânt înşelător
Mă întrebam de-mi vei cunoaşte gândul
Într-un tablou pictat de crudul dor

Dar ca‐ntr‐o chingă mă ţineau
Întoarcerile la plăcere,
Chemându‐mă, atât de lin,
Mierlos şi tainic, plin de vrere.

În murmur de izvoare suspinânde
Prin taina toamnei plină de belşug
M-ai regăsit şi-n vorbele cărunte
M-ai sărutat pe suflet, în amurg

Am adunat şi suferinţi,
Plâns, lipsuri şi dureri amare
Şi mi‐au adus scrâşniri din dinţi,
Păcate vechi, reci, seculare

Eram trecuţi de prima tinereţe
Încă frumoşi, îmbălsămaţi de dor
Şi-nlănţuiţi de vreme prin iubire
Nespusă, dar simţită până -n zori

L‐am cunoscut pe Dumnezeu
Şi Maica Sa cea iubitoare,
În zi cu soare şi iubiri
De semeni, ţară şi de floare

Prin aripi de trăiri adânc ascunse
Mi -ai spus că mă iubeşti… din alte lumi
Şi vom pleca cu sufletele - ncinse
Iubindu-ne profud, ca doi nebuni
*
COLUMNA ROMÂNISMULUI

M‐a îmbăiat liniştea Sa
Simţind adâncul nemuririi,
Dorinţa mare de‐a ierta
Şi‐a alunga păcatul firii
Cred, Doamne, că mă însoţeşti,
Îţi cer iertare, Preamărite
Chiar de greşesc în orice zi,
Adună‐mi zilele smerite
Şi să mă porţi pe Braţăul tău,
În clipe grele‐aş vrea să‐ţi cer
Să ai răbdare şi să‐mi dai
Răbdare…ca să urc la cer
Să mă adun prin pocăinţi,
Prin bunătate şi lumină,
Te rog, iartă şi neamul meu
Dă‐i României, zi senină!
Smerenie îţi cer acum,
N‐am învăţat să mă smeresc,
Sau, poate, nu am vrut prea mult:
Te rog Doamne, Să‐mi dăruieşti
Nădejde, cale spre‐adevăr
Şi spre lumina nemuririi

Columna românismului mi-e vatră
Un Decebal, Traian, război şi pace
Un suflet zămislit de la Zamolxis
Şi şlefuit de mii de ani încoace
Columna românismului mi-e gândul
Lăsat ca moştenire de Mihai,
De Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare
Ce-au apărat cu sânge-al nostru plai
Columna românismului-i iubirea
De casă, sat , iubită şi de dor
Şi Dumnezeu care-mi dă fericirea
Spre tot ce-i românesc, prin cald fior
*
LA POALE DE FĂGĂRAŞ
La poale de Făgăraş
Prin luminile Divine
În treziri de clopoţei
Trăiesc clipele sublime
Am uitat că - s muritor
Prin atâta frumuseţe
Privesc munţii care zbor ...
Pârâuri, o, tinereţe !
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Sunt doar un prunc, copilul Tău
Ce‐am moştenit păcatul firii.
*
MARELE DOR DE TATA
Îmbrăţişează cerul astăzi marea
Şi o sărută soarele dansând
Mă cheamă pescăruşii ca‐ntr‐o taină
Şi sufletu‐mi zvâcneşte, într‐un cânt
Am alergat prin simfonii de toamnă,
Să‐ţi caut ochii sufletului frânt
Tăicuţă dragă zburd prin amintire
Tu imi trimiţi de dincolo, un cânt
Mi‐e dor de tine tată, port în mine
Ruptura despărţirii, tare grea
Atârnă greu un dor şi pescăruşii
Îmi rup trăirea‐n zori, sculptată‐n stea
As vrea să evadez în tinereţea‐ţi
Furată de un timp înşelător
Să sparg în mii de cioburi azi tristeţea
Şi să mă‐nalţ prin ceruri într‐un zbor
În care ne uneşte veşnicia
Tu mă aştepţi şi‐mi mângai fruntea, blând
Ştiu c‐ai plecat în lumea cea mai bună
Şi voi veni la tine prin cald gând
Te văd pe noru‐nseninat de mare
Şi glasu‐ţi blând mă linişteşte‐n zbor
Când aripile florilor din păsări
Se sparge în talazuri de fiori
Culorile se‐adună sus, pe ceruri
Şi desenează chipul tău divin
Îmbrăţisez aducerile‐aminte
Când îmi vorbeşti prin valuri, eşti senin
Prin glasul din tăcerea‐ţi adormită
Ascult cum mă mai cerţi din când în când
Dar m‐ai iertat în marea veşnicie
Pentru vreo poznă‐ascunsă pe pămant
Te simt aproape, ştiu că eşti cu mine
Te port în gând şi‐n suflet ceas de ceas
Şi vreau să‐ţi spun că te iubesc, tăicuţă
Şi‐mi luminezi speranţa, pe obraz

Aerul curat şi blând
Mă răsfaţă printre brazi
Ating cu iubirea -n gând
O istorie chiar azi
Brâncoveanu a clădit
Liniştea cea mult dorită
Pe la Sâmbăta de Sus
Steaua stă încremenită
Un călugăr minunat
Ne-a lăsat prin adieri
Cu glas blând, fără păcat
Să plecăm în toi de veri
E Arsenie- Sfant iubit
Căutat de - întreaga lume
Ce pe aici a poposit
Lăsâdu -ne-n gand ,minune !
Prin învăţături de duh
Simţindu - i o mângâiere
Şi - o speranţă cu năduf
O atingere – n tăcere
Prin izvoru- i fermecat
În glas cald de biruinţă
Orice muritor prezent
Îşi pune câte-o dorinţă
Părintele Teofil ,
Ne apare - într-o lumină
Roz şi bleu, în străluciri
Prin istoria Divină
Eu, cu prieteni minunaţi
Ovidiu şi Mariana
Pe aici m-am preumblat ,
M-a cuprins un dor de mama ...
Prin istorii căutând
Bunătatea, prietenia
Am găsit – o – n prieteni blânzi
Înveşmântaţi cu-armonia .
Am trăit aici, minuni ,
Timpul comprimat prin flori
Am uitat de griji, sorbind
Taine de nemuritori
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Şi cu rodul meu divin
Andrada, o fiică a lumii,
Am ascuns multe minuni,
Într-o tainică inimă.
Ligya DIACONESCU, Montréal/CANADA
***

3-gândurile lui ioan de australia
FERICIRE ȘI DURERE
aceasta duioase și plăcute rânduri!
Unde durere n-ar mai fi, nici viață n-ar mai fi,
Căci prin simțirea lor e fericirea ce-o avem în
fiecare zi!
Și năzuind spre bine tot prin durere trecem,
Durere, fericire, e viața ce-o petrecem!
Când însă ai un Dumnezeu în fire,
Găsești adevărata Fericire!

Pentru mine poezia
e o durere din
adâncuri,
Nu fredonarea
vieții pe l-adunări
și cârciumi,
Și totuși această
durere fericire
dându-mi,
Creat-am pentruIoan MICLĂU-„Gepianul”
5/30/2016, Cringila/AUSTRALIA
*
UNEORI...
...Uneori sunt ca o apă,
Ce își pierde a' ei maluri,
Iar viața o satrapă,
Ce se mistuie pe valuri...

De minuni e plină lumea...!
‖Vino, mândro Floricea,
S-adunăm prin câmpuri flori,
Fie vremea, bună, rea!

În zadar răsucesc cârma,
Spre lumini de-nviorare,
Tot mai mult se-ndreaptă unda
Gândurilor spre-ntristare...

Că e viața mult mai bună,
S-ai o mândră pe Măgură,
Iar când vremea-i rea și tună,
Ea să-mi dea câte o gură!‖
*

SCARA MINȚII
Neștiută ar fi lumea,
De n-ar fi omul s-o știe,
Frumuseți, iubiri aiurea,
Negăsite-ar fi să fie!
Omu-i geniul naturii,
Rază-n infinit de mare,
Un Phoenix ce de-a pururi,

Naște din granit și zare.
Secoli mari, cu minți și genii,
Se tot trec spre infinit,
O plimbare de imperrii
Închise-ntr-un circuit!
Calea-i însă cu victorii,
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Sau cu-nfrângeri presărată,
Omenirea-i când în glorii,
Când în lacrimi aruncată!
Noi, sperând pe muchea gropii,

Visăm aripi îngerești,
Și-nălțându-ne ca plopii,
Dorim stelele cerești!
*

SUPUS AL MÂINII-ȚI DREPTE
De ce ești, Doamne, supărat,
Pe mine păcătosul?
De-ași fi eu țării împărat,
Ți-aș ști cinsti prinosul!

Mulțimii trudă și dureri,
Aceștia rânduiesc!
De-aș fi eu țării-mpărat,
Supus al Mâini-Ți Drepte,
O jertfă, ce mai rar s-a dat,
Aș da, iubirea s-o îndrepte!

Dar tronul aurit de-l dai,
Tot celor prea flămânzi
De-arginturi, nu de rai,
Iar suferim cei blânzi!

Acum ar fi rândul Minciunii,
Pe cruce s-o ridici,
Iar dragii fii a'-nțelepciunii,
Ridică-i, Doamne, să fie fericiţi

La masa bunelor plăceri,
Stau cei ce te hulesc,
***

COȚOFANA
sau
COMEDIA METAFOREI INFINITE
I
Intr-o dulce primăvară, când un vânt călduț adie,
Umplând codrul de miresme și de dulcea poezie,
Iar în râuri apa fierbe ca și sângele din noi,
Cerul își întinde-albastrul scuturat de norii moi,
Iar a Firii-nsuflețire se-nfiripă-n rădăcini,
Readucând codrului verde mugurii de frunze
plini!
Flori, albine, păsărele-lumea-i readusă-n viață,
Dup-o iarnă amorțită, când îs zilele de gheață;
Nopțile-atârnate-n-nalturi, ca și pânza de
corăbii,
Când cu greu găsesc culcușuri milioanele de
vrăbii!
Dar acum Natura-și pune hainele strălucitoare,
Iar venirea Primăverii e-o plăcută sărbătoare!
‖Vremuri de minuni, pe semne, își zisese
Cucul sur De ar fi o Rândunică drept o nouă Ioana d-Arc,
Ar mai fi o mântuire cu un astfel de monarc!

Însă tocmai Coțofana, familia Pica-Pica?
Nu-i destul necaz în codru, iar s-ajungem la
nimica!
Oare cerul a dat drumul la ai săi profeți să vie?
Dar această Coțofană nu-i chip dintre ei să fie!
Căci prea e șireată-n suflet și un caracter impur,
Orice păsărică știe că-i o bârfă și-un sperjur!
Prin dumbrăvi țipând isteric și zburând din
deal în deal,
Coțofana își anunță planul ei electoral!
‖Ce ai, soro? Zise Cioara, cârâind ca un
țambal,
Grațioasă, spărgând sfera unui excrement de
porc;
Printre frunze verzi, întinse, unde păiangenii
torc,
Turturica singurica, scoțând capul din frunziș,
Se umpluse de mirare și-o privește cam pieziș!
Pițigoiul de prin văi, colorat cum îl făcuse
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Mama lui-Natura Mare, veni iute și se puse
Pe o creangă înflorată, stând într-o pioasă formă,
Să asculte-a Coțofanei electorală platformă!
Căci se vestea mult râvnita păsărimii liberare,
Și se cere c-a-mpreună să se-adune, mic și mare!
Cucul sur, umblat prin lume, tocmai se întoarsen codru,
Să-și vadă puii golași de nu îi mâncase Corbu;
Cu vederi și cunoștințe în domenii democrate,
Era între cele păsări, cum era-ntre greci Socrate,
Și umflându-se în pene s-așeză și el s-asculte,
Tur-vura Coțofanei, plângeri de dureri prea
multe,
Ce întocmai le îndură tot norodu-aripat!
Căci prea le zugrum-Acvila, instalată ca
ministru,
La a Vulturului curte formând un guvern
sinistru!
Familia corvus corax, reprezentând mândru
Corb,
Era opozant, dar hulpav și de judecată orb,
Șansa lui e neînsemnată și trecutul îl obligă,
De când vulpea-i suci capul cu boțul de
mămăligă;
Fapt ce n-ar da garanție viitorului monarh,
A fi demn să poarte-n codru sceptrul și
domnescul arc!
Intrigi, gelozii,învidii, sfâșiau de multă vreme
Mândra rasă-aripată, iar o mare adunare ar fi
cazul să se cheme!
Totuşi, să vedem ce zice pestrița, gălăgioasa
Pica-Pica,
Doar stând într-un pom la școală, n-a rămas
chiar cu nimica!
Vizita societatea celora domesticite din casa
galinelor,
Rațelor anseriforme, bibilicii meleagris și
cotlonul gâștelor:
Deci, întoarsă în dumbravă, iar uza de-același
dar,
Înșelând o Pitulice, ce hrănea cei pui de Cuc,
Ori l-al Mierlei vilă-n boltă inspecta ca un
haiduc!

Însă o păți odată cu doamna Ciocănitoare,
Ce-o surprinde și-i aplică lovituri sub aripioare!
Iată dară ce rostește înțeleapta Coțofană:
‖Este timpul, împreună azi la rege să vă
plângeți,
Și să cerem cu tărie, chiar de vom lupta prin
sânge,
S-abdice de la putere, căci prea mult viața ne
frânge;
Suntem o grupare mare, harnice, născute-artiste,
Vrem de azi să ne renaștem și să devenim
marxiste!
Într-un cuib să ținem casa și tot bunul împreună,
Iar în astă colectivă, toate păsul să și-l spună!
Adunând gândacii, viermii, hrana dulce să ne fie,
Iar Corbul și Vrăbiuța buni tovarăși să se știe!
La hambar aș sta eu însămi cu dreptate să
împart,
Cu un polonic în șaica fiecărui aripat,
Fără vreo deosebire de-i burghez sau de-i calic,
De la Vulturul cel mare, pân-la puiul cel mai
mic!‖
‖Ce dreaptă filozofie‖ reveni Cioara pe loc,
Vrem o sferă comunistă...și se agita cu foc!
‖Stai, se-amestecă iar Cucul, nu te grăbi la
răscruce,
Cată căile în zboru-ți, care încotro vor duce?
Astă doamnă Coțofană respectabil să ne spună,
Cum această ticluire o găsi atât de bună?
Oare a Naturii lege ce ne ține-n libertate,
Nu-i destul de unitară? Nu ni-e codru cu
dreptate?
Unde fiece artistă viața liber să și-o facă,
Cuibul puilor să-l aibă după gust, pe orice cracă?
Eu umbla-i prin lumi frumoase, zise Cucul cu
mândrie,
Unde păsărimi voioase, deși individuale,
viețuiau în armonie!
‖Tocmai tu vorbești de cuiburi, pasăre cu rea
caprice,
Fără inimă-ți lași puii să ți-i crească-o pitulice?
Țipă strident Coțofana, tot mișcând frumoasa-i
coadă,
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Crezi că noi nu știm, pesemne, cât e lumea de
neroadă;
Și făcând o gălăgie(oamenii-i zic propagandă),
Coțofana părea fresca-geniu din pictura cea
flamandă!
Încântată păsărimea, nobile latini familii, o
întreagă zoologie,
Vin de prin dumbrăvi s-asculte noua ei filozofie;
Vin fazanii-mpintenații, gaițele precupețe,
Huhurezii, bufnițele, ca să-nvețe!
‖Hei, tovarășe, îi zise Potârnichii-un Ciocârlan
Hai să sprijinim cu râvnă acest dialectic plan!
Graurul se și-nălțase, Coțofanei sfat să deie,
Dară Gangorul se poate, ca în urma lui să steie?
Lișița de baltă vine și un uliu unguresc,
Astfel se-ntocmi celula despre care vă vorbesc!
Dar un Șoim ce din înalturi văzu astă adunare,
În picaj veni să vadă de-i vreo strașnicăntâmplare,
Ori vr-un șoarec căzu pradă Corbului nesățios,
Ce mereu încalcă legea acestui codru frumos!
Văzând Șoimul, însă, zarva ce-o pornise
Coțofana,
Pricepu că-i uneltire, dar voind să vadă rana
Ce disturbă păsărimea, se-așeză discret de-o
parte,
Pe o ramură de fag, la discuții luând parte;
Prezentându-și îndoiala, rațiune cartesiană,
Cercetând prin sine însuși lumea cea comediană,
Iar din teatrul lui Racine, intui țelul ce-l are:
‖Coțofana dorea drum liber spre al altora
hambare!
Deci ținute împreună, mărea șansa ei hulpavă –
Pentru asta-n opoziții lovea crunt fără zăbavă!
Zise Coțofana iute: ‖Șoimule ce stai pe fag,
Crezi că nu te știm de-o viată că ești un
antropofag?
Câte mii de păsărele ai zdrobit și-ai zugrumat,
Deși ai trecere mare la al regelui palat!‖
‖Oh, dar ce frumos vorbește‖, zise și un
Vrăbioi,
Ce ajunse să ia parte la al rușilor război,

Când mulțimi de lăcusti roșii codrul verde
năpădiră,
Făcând una peste totul și dezastru și lumină!
Însă Corbul, opozantul, atins la filogenie,
Cu înțelepciune mare, rosti vorbe de urgie:
‖Surioare aripate, să luați bine aminte,
De cuvântul ce-l rostise Coțofana mai-nainte,
Despre șaica-n care dânsa are să ne ospăteze;
Deci decând a noastră cană altfel să ne o boteze?
Știți de când? Nu dau în petic,
E de când se hrăni dânsa la un vultur sovietic,
Ce-i suci mintea ușoară cu lăcustele din liste,
Ce aievea s-or preface sub tezele comuniste;
Dar măiastra o sucește, că e plan original,
E orânduirea-i dreaptă al înțelepciuni-i dar!‖
Păsări multe se adună: Gaițele și Fundacii
gen Colidris,
Forfecuța cea isteață-a familiei Fringilidis,
Presura-Emberiză, Prigoria Prisăcara,
Care deși călătoare, se reîntoarce primăvara;
Prundărașii, Codobaturi, Sfrânciocul și Mătăsar,
Nagâțul și Piciorongul, chiar și un Mărăcinar,
Până și Coconiforme neavând legale forme!
Lasând astă adunare ce-a-ncins lumea
păsărească,
Șoimul o porni spre Vultur făr-ca nimeni să-l
privească,
Socotind că e momentul suveranul să-și
vestească.
Sus pe piscul cel de munte unde Vulturul
domnește,
Unde cerul se coboară pân-la vânătele creste,
Vulturul-pleșuv privește peste-ntinsa-mpărăție,
Socotind dacă-n mărirea și-n imensa avuție,
N-ar putea cu gheara-i tare, noi câștiguri să
așeze?
Vreo lege, sau un ordin, n-ar fi timpul să
lanseze?
Împrejurul lui stau țepeni Acvila și un Erete,
Apoi după rang, se-nșiră pe al stâncilor perete,
Toate cele răpitoare, cioc și gheare ascuțite,
Neam de Vinderei, ce-n zare au privirile-ațintite,
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Căci de vreo superbă, mică, păsăruică de prin
vale,
S-ar încumeta să urce la treapta domniei-sale
Vulturului, ar plăti-o cu viața, căci acești supuși
zeloși,
Nu îngăduie nimica, fiind foarte linguicioși!
Iată un punct se născu-n zare, ce înaintând tot
crește,
Încă o clipă și conturul paserii se deslușește;
Vindereii fură gata vijelios s-o surprindă,
Dar fu Șoimul și cu dânsul nu prea au chef să se
prindă!
Șoimul vine și se-așează puținel mai la distanță,
Cu respect, căci lângă Vultur n-avea nimeni
cutezanță,
Și făcând o plecăciune abia respirând el zise:
‖Sire, am dovada unei păsări compromise,
Ce ațâță la revoltă, sfidând propria-ți persoană,
Cum ca-i fi hulpav și lacom, urâcioasă a ta
coroană!
Chiar acum mulțimi de păsări adunate-s în
dumbravă,
Solie de plângeri cearcă a-ntocmi fără zăbavă;
Coțofana mincinoasa s-a pus cap si-ncheie liste,
Ca întreaga păsărime să devină comuniste!
‖Lucru bun de-s adunate, visam carne
sfâșiată,
Zise vulturul cel lacom pregătit să iasă-ndată
La această vânătoare, prevestindu-i mari foloase!
II
Și urmat de vindereii căror hoitul le miroase,
Cercuri printre nori făcură și planând, ușor
coboară,
Spre faimoasa adunare din această primăvară.
Era mare gălăgie, Coțofana se aprinse și lătra ca
un cățel,
Săpunind cu vorbe aspre un biet sceptic
porumbel.
Gaița zbiera-n poiană, ca profetul care spune,
Căci după aceste semne suntem la sfârșit de
lume!
Graurul mai academic și nesocotind credința,

Vorbea plin de siguranță, cum că-n toți stă
biruința.
Cioara cârâia pe craca unui gorun scorburos,
Pe când Corbul căta încă boțul ce-l scăpase jos.
Stoluri de sătence vrăbii se-așezară în dumbravă,
Să audă și să vadă acea nobilă ispravă,
De a pune temelie unei noi vieți în codru;
Păsărimea vrea să deie spiritului înâlțare,
Aripata-n libertate să-și cânte a ei cântare!
Prea se jefuia pădurea de prea multe răpitoare,
Astfel mândra păsărime își dorea un loc sub
soare,
Sigur, unde să nu fie zilnic jupuite, zugrumate,
Ci-n iubire să trăiască și în sfânta libertate!
Dar cum totul ce există stă în legile Naturii,
Lumea asta infinită-n componentele structurii,
E-un sistem plutind majestic prin infinități și
haos,
Unde greu se potrivește să dăm minții un adaos!
Adevărul stând în legea care bubuie vulcanii,
În oceane și în stele cărora nu le știm anii,
Iar de-s rele pentru Fire, poate că Natura-și
drege,
Frământarea ei eternă dup-o nefirească lege,
Ce doar Domnul o cunoaște și-o-nțelege!
Deși păsărimea știe doar de căile hrănirii,
Îmbuibarea însă este și o cale a pieriri!
Astfel de prin fund de Asii roiuri multe de
lăcuste,
Tocmai umplu orizontul înegrind păduri și puste,
Flămânzite și rapace într-un grad de nu poți
crede,
Într-o zi șterg o pădure, câmpia de iarbă verde,
Ori cultura din ogoare, holdele de cereale,
Lăsând totul stricăciunii, uscăciunii înfernale.
Astfel nu aduce-un secol ce aduc două-trei zile,
Pierind cum pieriră-n vremuri giganticele
reptile!
Vulturul cu-a sa suită se-nturnă să le atace,
Prin întunecate roiuri mari cărări de moarte face,
Dar tot vin în loc mai multe, și mai multe,
Înroșind senina zare, năpustindu-se spre munte!
Mândra rasă aripată la-nceput crezu că are,
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Însăși o cerească mană de belșug în revărsare,
Și-nghițeau cu lăcomie minunatele insecte,
Conștiente c-au prins timpul unei orânduiri
drepte!
Într-un ceas se trezi-n slavă lătrătoarea
Coțofană,
Căci de-atăta abundență și mereu veninda hrană,
Ea e cea ce merit are, iar condițiile-s coapte,
Zicea ea, iar comunismul răsări-va peste noapte!
Avuția împreună, comitete, secretari, reforme
juste,
Colectiva asta mare doar s-adune grăsuliile
lăcuste!
Corbul, Gaița și Cioara se făcură-administratori,
Bufnița paznic de noapte, gangorii judecători,
Pupăza o inspectoare deși-n cuib ține gunoi,
Activist cu gușa plină era tov-ul Pițigoi;
Și desigur Coțofana răsucind filosofia ca
purcelul un bostan
Prevăzând creșteri enorme ce vor crește an de
an!
Vulturul cu-a lui suită se retrage înspre
munte,
Urgisit de soarta-i aspră și șezând pe stânci
cărunte
Priveau comedia asta ca și urșii prinși când zac,
O metaforă umană scrisă cândva de Balzac!
De îndată grupări harnici de mulțimi
paseriforme,
Alergară cu plăcere lumea asta s-o transforme!
Dar nici bietele lăcuste n-au venit a fi mâncate,
Ci-a găsi câmpii și codri, viața lor să și-o
desfate!
Astfel nici nu răsărise soarele de-a doua zi,
Când ros până la tulpină codrul nostru se trezi!
Oh, ce jalnice imagini avea ochiul să îndure,
Când privea pornit dezastrul peste falnica
pădure!
‖Nu vă speriați tovarăși, latră aspru Coțofana,
E-nceputul, dar la Vultur trebuie adusă blama!
El de-i cap regesc, atuncea, de ce-a vrut lăcustei
moarte,
Când mai potrivită cale ar fi fost să ia el parte,

La această năvălire, astfel într-un nobil gest,
Ținea-n glorie viața păsărimilor din est!
Vântul șuiera prin creste, în câmpie
buruiana
Năpădi ogorul, sfântul, locul unde crește hrana!
Codri dezveliți în vară cum ar fi în miezul iernii,
Lăsau soarele să ardă toți gândacii, firul ierbii!
Păsărimile simt acul foamei ce-n stomac
împunge,
Vaiet lung într-aripate, prind mulțimile a plânge!
‖Auzi, soro, zise Ciuoara, Coțofanei durdulie,
Nu vezi lumea-nfometată, cu a ta filozofie?‖
‖Ce ai Cioaro? Se repede Graurul știut cu
minte,
Oare nu ți-e plină gușa de grăunte și de linte?
Pițigoiul ajuns mare, vru îndat-s-o aresteze,
Tocmai ia Cioarra-ministra are-n gând să
protesteze?
‖Să-i luați carnetul roșu și în lanturi să o
puneți‖,
Zise Grangurul ce-n umeri purta galbeni epoleți!
Coțofana privind galeș și mișcându-și coadantruna,
O poftește-n autocritici să își lepede minciuna,
Și să nu mai ponegrească cu acel aer perfid,
Înțeleapta și iubita disciplină de partid!
‖Aoleo, se căi Cioara,(de moment, a bună
seamă),
Cer iertare și voi milita energic pentru-a
Coțofanei faimă!‖
Dar cum se văzu scăpată, Cioara o luă la goană,
Bătând strașnic din aripi de iar mai pierdu o
pană!
Veni Pupăza, frumoasa, dar cu creasta
ciufulită,
De se plânse că-n inspecții ea fusese necinstită
Chiar de Corbul ce-n dumbravă este mareadministrator.
Pe cioroiul doamnei Cioare, pot să vi-l aduc de
martor!‖
‖Fapta-i o ofensă mare unei păsări de tip nou‖,
Zise Coțofana mândră, mai punând în cuib un
ou,
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Și-n morala păsărească nu-i permis, de nu-i
consimt,
Așadar, consider fapta ca o lipsă de bun simț,
Corbului să i se deie vot-de-blam, iar ca tovarăș,
Poate fi exclus, de culpa, repetată va fi iarăș‖.
‖Vai de mine, sări arsă-a păsărimii inspectoare,
Mă-ngrozesc să face-ți faptei largă
popularizare!‖
‖Bine, dar, atunci în taină, să lăsăm dragă surată,
Timpul fapta să o șteargă și pe veci va fi uitată‖.
‖Dar de am trimite Șoimul, să îl mustre ca pe-o
poamă?‖
‖Nu, replică Coțofana, prea e legat de Coroană!‖
Pe o cracă, în zbor iute Gaița veni să stea,
Să asculte și... să vadă, ce poziție să ia,
Căci o năuci de-o vreme vorba unei Presure,
Ce-i șopti cum Coțofana are să se spânzure
În curând, cu-n rug de mure, căci în codru,
E o mare frământare și necaz de nu e modru,
Coțofana să mai ție lumea asta-n ascultare,
Și-n curând în răzvrătire, răzbunați cu mic cu
mare,
Vrednicele aripate vor veni s-o jumulească,
Și în mare umilire marxistele-au să sfârșească!
Așadar, Gaița zise către mândra Coțofană:
‖Greșești calea, iar gândirea-ți e buimacă și
profană,
Lasă-n codru aripata să-și urmeze naturala
Viață, Cântă-ți cântul, fii aleasă, neatinsă-ți va fi
fala;
Dar de ții morțiș ca lumea la genunchii tăi să
stea,
S-ar putea curând cu toții aspră lecție să-ți dea!‖
‖Cum? Sări Uliu fără cuget și în marea lui
trufie,
Repezindu-se cu ciocul și cu ghiara s-o sfâșie,
Iar tu cobe dai cu tină și cu vorbe de sperjur?
Nu vezi cât e de iubită de noi țoți, de cei din jur?
Și lovind-o greu cu ciocul, smulgând penele-i
frumoase,

Biata Gaiță-amețită nici o vorbă nu mai scoase!
Coțofana lătră vesel: ‖Uliule, tu ești în drept,
Ca eu însămi să-ți adaug o medalie pe piept!‖
Deci îndată pestrița se ridică din cuibar,
Dregând vocea-i răgușită, zise cu-al ei unic har:
‖Dacă ale mele aripate stau înjur și nu se-abate,
De la cântecele mele, și în strânsă unitate,
Să păzim hambarul nostru de-a mulțimii guri
flămânde!
Eu văd deja, zorii roșii peste codrii ca un laur,
Si în fiece poiană văd în strălucire mare
minunatul cuib de aur!
‖Aoleu, zise Fazanul, prea sunt visurile mari,
Când nici frunză nu mai este peste codrii de
stejari!‖
‖Chiar izvorul cu-apă dulce seacă iar‖ șoptea
încetu Turturica,
Intuind cum Coțofana voia palate familiei PicaPica!
Murmurele se-nmulțiră și-n derută toți intrară,
Când cel Vrăbioi anunță mari nemulțumiri în
țară!
Harnicele aripate vor accesul la hambare,
Dar de pustiit ce-i codrul, un grăunte nu mai are!
Un Păun porni-n dumbravă să-și rotească coada
mare,
Îndemnând la imnuri-nalte spre-a Codrului
'nălțare,
Căci de-i el frumos la pene, are și o minte bună,
Să priceapă și să simtă prevestirea de furtună!
Codrul învelit în jale, dezgolit de-a lui
podoabă,
Ros de frunze și de flori, lasă luna să străbată,
Calea ei de mii de veacuri, cu mari umbre-i
învelesc,
Măreția lui de veacuri, izvoarele-ncremenesc,
Al lor murmur, precum graiul într-un suflet
omenesc! (va urma)

Ioan MICLĂU-“Gepianul”, Cringila/AUSTRALIA
***
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4-atitudini

O POLEMICĂ NECESARĂ
Colonel (rtg.) Vasile I. ZĂRNESCU
Ieri, 25 iunie, d-l Dan Cristian Ionescu a publicat în revista JUSTIŢIARUL articolul „Brexit să
fie!―, articol foarte actual, competent, realist şi cu efect de ceas deşteptător. Cititorii îl pot accesa aici
http://www.justitiarul.ro/brexit-sa-fie/ – şi, de aceea, nu voi cita extins din el. Doar finalul, ca să pot face
legătura mai uşor şi să pot asigura continuitatea ideilor.
„Dacă U.E. se va prăbuşi, principala noastră problemă este cum vom putea recupera din jaful
la care ne-a supus U.E. Măcar în parte, cred că s-ar putea. Dar pentru asta este nevoie de un
preşedinte cinstit, patriot şi curajos, de un guvern cinstit, patriot şi curajos, de un parlament cinstit,
patriot şi curajos. Acesta însă este cel mai greu lucru―.
Dar, frapat de claritatea şi arguţia etalate, am făcut comentariul de mai jos:
„De ce să fie <<lucrul cel mai greu>>?! Există un precedent: revoluţia politică paşnică din
Islanda, care a alungat guvernul, bancherii şi pe toţi jefuitorii ţării. Desigur, Islanda are o democraţie
care datează de la anul 800! Românii nu o au, dar nu este nevoie de încă 12 secole pentru a învăţa de
la istorie, ci putem învăţa de ei: adică, aşa cum se spunea în epoca de aur, putem <<învăţa din
experienţa altora>>. Evident, din cauza lipsei de exerciţiu democratic a noastră, a românilor, revoluţia
paşnică este exclusă, fiindcă noi nu am reuşit nimic nici pe calea democratică a alegerilor, întrucât
toate alegerile au fost falsificate – iar acest fapt a devenit evident pentru toată lumea. Nu ne mai
rămâne decât revoluţia violentă, iar asta nu înseamnă decât o reuşită lovitură de stat organizată de
Armată...!
Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi Cetăţeanului, poporul are dreptul la
insurecţie, dacă Legea nu-l apără! Şi, se vede cu ochiul liber, Legea nu-l mai apără, fiindcă legea a
devenit fără-de-lege»‖.
D-l Ionescu s-a aprins în polemică şi mi-a replicat:
„Domnule Zărnescu, v-aţi răspuns, deja, singur la întrebare. Islanda, prima democraţie
<<modernă>>, după Atena antică, cred că este singura democraţie autentică în Europa. La noi, o
revoluţie paşnică nu este posibilă, întrucât intervin scutierii, la nevoie tunurile cu apă, şi, la mai
multă nevoie, intervine şi armata – când nu se intervine, înseamnă că este vorba de o manifestare cu
voie de la stăpânire, convocată prin anumite reţele de facebook. Oare cui jură astăzi militarii credinţă?
Ţării, poporului, U.E., N.A.T.O., conducătorului iubit, mafiei? În seara de 21 decembrie 1989, eram
lângă Intercontinental, în faţa Băncii Franceze, de unde începea cordonul de soldaţi, care bloca bd. N.
Bălcescu, până în faţă la Dunărea. Oamenii strigau: „Şi voi sunteţi români!”, „Şi voi aveţi copii!“ ...
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Un bătrân, Ştefan Florescu, trecea şi punea câte o floare în ţevile pistoalelor-mitralieră.
Soldaţii erau nişte copii, toţi cu lacrimi în ochi. Chiar lângă mine, comandantul lor era încremenit –
nu dădea nici un ordin, nu era în stare să spună un cuvânt. Oare ce era în inima lui, în inima lor? Cui
juraseră credinţă? Comandantului suprem, ţării, poporului? Pe cale democratică nu se poate să avem
parlamentul care ne trebuie. Israelul, S.U.A., U.E. ne-au obligat să eliminăm din politică toţi patrioţii.
Atâta timp cât am putut, în scrierile mele, în discursurile mele, în interviurile mele, am vorbit despre
nevoia Revoluţiei continue – dar o Revoluţie pornită de la noi, românii, nu orchestrată din afară.
Vedeţi astăzi posibilitatea ca un român adevărat, în strai popular, călare pe un cal alb, să străbată ţara,
deschizând inimile şi minţile preoţilor, intelectualilor, ţăranilor? Cred că ar fi alungat cu pietre. Sunt
multe de spus – dar la ce bun? Mi-e teamă că deja crucificarea noastră a început‖.
La care m-am îndârjit şi, de aceea, dezvolt comentariul în continuare.
Domnule Dan Cristian Ionescu, problema dvs. gravă este că sunteţi pesimist: vă îndoiţi de
posibilitatea reapariţiei unui nou Căpitan – căci aceasta înseamnă fraza dvs. „un român adevărat, în strai
popular, călare pe un cal alb, să străbată ţara, deschizând inimile şi minţile preoţilor, intelectualilor,
ţăranilor―. Şi eu, în discursurile, în articolele mele, îndeosebi în cartea mea HOLOCAUSTUL –
GOGORIŢA DIABOLICĂ (vedeţi discursul meu, cu ocazia lansării, din 8 aprilie 2016, a cărţii, la librăria
„Mihai Eminescu―, care poate fi văzut, în mare parte, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=zdOkjdNj1GE), am militat pentru reapariţia unei noi Mişcări
Legionare – ba încă, am spus că „ne-ar trebui două-trei Mişcări Legionare, ca să avem şi de rezervă―!
Şi, încă mai grav la dvs., este faptul că invitaţi şi pe alţii la alungarea oricărei speranţe: „Mi-e teamă că,
deja, crucificarea noastră a început―. Dante spune că la intrarea în Infern există scris acest îndemn:
„Lasciate ogni speranza, o, voi che entrate – Lăsaţi orice speranţă, voi care intraţi aici!‖ (cf.
http://www.scuolissima.com/2015/12/lasciate-ogni-speranza-o-voi-che-entrate.html). Se înţelege, aşadar,
că Infernul este în noi înşine şi rezidă în lipsa oricărei speranţe! Apoi, sunteţi puţin cam troţkist – căci
sintagma dvs. „Revoluţia continuă― este echivalentă cu formula lui Troţki „revoluţia permanentă―! Nu,
nu este nevoie de o revoluţie politică permanentă; singura revoluţie permanentă necesară este doar aceea
din gândire, din educaţie, din instruire. Apoi, sunteţi puţin cam fatalist: „Mi-e teamă că deja crucificarea
noastră a început―.
Fiţi convins să această crucificare a început mai demult, de pe vremea când evreul Isaac Adolphe
Crémieux – unul dintre cei mai mari duşmani, din toate timpurile, ai României – voia să corupă
Parlamentul României, cu un „împrumut― de 20 de milioane de lei cu care să cumpere legalizarea – la
grămadă, şi nu individual, cum se face în orice stat – a stabilirii invadatorilor evrei aici (dintre care cei
mai mulţi erau intraţi ilegal); ba, încă de pe vremea Regulamentelor Organice, şi încă de pe vremea
fanarioţilor – căci „fanarioţii― nu erau decât evrei grecizaţi, locuitori ai Fanarului2. Şi putem merge cu
timpul înapoi, chiar până la invazia Imperiului Otoman, fiindcă trebuie să ştiţi că porţile
Constantinopolului au fost deschise turcilor de evrei3; de aceea, există şi azi buna colaborare istorică
dintre Turcia şi Israel.
Crucificarea a început demult, dar, vedeţi, rezistăm. Şi rezistăm tocmai din cauza existenţei în noi
a speranţei: trebuie să cultivăm speranţa şi să ne dezvoltăm conştiinţa de români că vom rezista şi vom
2

-Informaţie inexactă! Spre exemplu, familia GHICA (din care au fost destui „domnitori fanarioţi”!) era albaneză
100%! – Redacţia.
3
-Informaţie inexactă! Kerkaporta/‖Poarta uitată‖ de către bucătarii imperiali (...Împăratul Constantin al XI-lea
Paleologul a rămas, cum i se şi cuvine, EROUL DE LA PORŢILE BIZANŢULUI!) este cauza năvălirii oştirii lui
Mahomed al II-lea, dincolo de fortificaţiile Bizanţului.
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alunga toţi jefuitorii şi cotropitorii – indiferent că vin ca „parteneri strategici―, ca S.U..A., sau ca
„investitori strategici―, cum sunt – ca persoane! – evreii Tal Silberstein, George Sörös, Sorin Beraru,
Marc Rich ş.a., sau ca organizaţii sau firme ca F.M.I. sau Bechtell etc., sau ca alogeni ca Alexandru
Florian, Michael Shafir, Aurel Vainer, Marco K. Katz, Radu Ioanid, g-ral (r.) Mihail E. Ionescu ş.a., sau
ca ex-diplomaţi şi militari reşapaţi, ca Sandu Mazor, Mark Gittenstein şi Wesley Clark – toţi aceştia
sprijiniţi de cozi de topor, ca evreii Andrei Marga, Ovidiu Pecican şi alţii!
Trebuie să ne menţinem speranţa, să ne dezvoltăm conştiinţa de patrioţi români, să ne apărăm
naţionalismul contra unor mercenari antiromâni şi antinaţionali, ca Vintilă Mihăilescu (cf.
http://dilemaveche.ro/sectiune/situa-iunea/articol/nationalism-patriotism-cosmopolitism)
şi
Marius
Văcărelu
(cf.
http://adevarul.ro/international/in-lume/nationalism-globalizare-secolul-xxi1_5756bbb25ab6550cb8bb0f50/index.html), mari „profesori― la S.N.S.P.A., să devenim conştienţi de
DREPTUL NOSTRU LA INSURECŢIE şi să pregătim insurecţia. Desigur, avem un handicap serios că
Armata României a ajuns o caricatură – a fost redusă de la 350.000 la circa 80 de mii de militari
„profesionişti―, adică MERCENARI –, dar mai sunt încă sute de mii de rezervişti care nu şi-au uitat
pregătirea militară din Socialism, mai sunt Serviciile Secrete, în cadrul cărora mai sunt mulţi patrioţi, mai
sunt mulţi preoţi cinstiţi, care gândesc şi simt ca românii şi nu sunt pervertiţi la „ecumenism―: mai avem,
deci, resurse. Şi mai avem disperarea care se apropie, când se vor convinge românii că „aşa nu se mai
poate― şi îi vor atârna de stâlpi pe toţi trădătorii ţării, Neamului, Ortodoxismului, Limbii Române,
Tradiţiilor, Pământului Românesc.
Aţi văzut că, pe 24 iunie, de Ziua Universală a Iei, Alessandra Stoicescu şi Dana Grecu, de la
Antena 3, au intrat pe post îmbrăcate în IE, tocmai pentru a marca acest eveniment şi, în mod clar, din
spirit de frondă faţă de antiromânismul unor alogeni (...)4.
(...) Iată, în sfârşit, majoritatea britanicilor s-a trezit, după ce Anglia a stat 45 de ani în U.E.! A
trecut cam mult timp, dar, totuşi, britanicii, în marea lor majoritate, s-au trezit. Câteva milioane s-au
răzgândit că au votat „Brexit― şi acum vor să-şi „ia votul înapoi―, dar acest fenomen dovedeşte doar că
au fost buimaci tot timpul, au fost mai-mai ca nişte zombi – cum sunt acum americanii – şi încă nu ştiu
pe ce lume se află. Or fi fiind ei britanici, dar trăiesc în Perfidul Albion, iar Perfidul Albion este perfid nu
doar în politica externă, ci şi în cea internă.
Ne vom trezi şi noi, românii, cât de curând, din starea de halucinaţie în care ne-au adus
guvernanţii postdecembrişti şi mass media vândute lor.
Exemplul dat de Anglia va fi urmat de alte ţări şi, în curând, vor ieşi din U.E. şi Polonia, Cehia,
Ungaria, poate şi Danemarca – intrată cu greu în U.E. –, poate şi Franţa şi Italia. Dacă iese Franţa, atunci
nu se mai pune problema existenţei U.E.: se va prăbuşi imediat! Să ne amintim că Charles de Gaulle a
alungat sediul N.A.T.O. din Franţa, care, astfel, a ajuns la Bruxelles. E-adevărat că, atunci, Franţa era
condusă de De Gaulle, iar acum este condusă de Nicolas Paul Stephane Sarkozy Nagy Bocsai – o
corcitură (...) – şi de François Hollande, şi el evreu, mascat sub nume franţuzesc (am explicat aceste
aspecte în cartea mea, HOLOCAUSTUL…, pag. 97 şi 533). Să ne amintim că, până în urmă cu câţiva ani,
Belgia a fost în pragul destrămării şi chiar că, vreun deceniu, Belgia a funcţionat fără guvern! Prin anii
4

- Am eliminat (cu tristeţe…) unele pasaje (ale articolului primit de noi, de la domnul colonel (rtg.) Vasile
I. ZĂRNESCU), care puteau fi incriminate, de cenzură (―YES!‖), drept…‖political incorrectness‖ (căci presa nu
mai e ―LIBERĂ‖ de multă vreme, prin România şi prin lume…cum nici Cuvântul!!!) – DAR ADEVĂRUL, ÎN
ESENŢA LUI, TOT L-AM PĂSTRAT! Toate scuzele de rigoare, către domnul colonel (rtg.) Vasile I.
ZĂRNESCU, pentru această autocenzură, fără de care revistă de faţă (pusă „sub observaţie‖, de mult!) nu ar putea
apărea...DELOC!!!

20

‘90, apăruse chiar această anecdotă: la o revistă de front, comandantul unei companii a ordonat „Valonii
la dreapta şi flamanzii la stânga!― În centru mai rămăseseră doi soldaţi, Iţic şi Ştrul, care au întrebat
miraţi: „Dar noi, belgienii, unde mergem?―
Noi nu avem un De Gaulle (...); dar, poate, avem şi încă nu-l ştim! Să sperăm ca va apărea! De ce
să fiţi pesimist, d-le Ionescu?!
Înainte cu vreun an-doi ca parlamentul trădător să ne bage în U.E. – fără referendum, cum cerea
regulamentul şi cum procedaseră toate celelalte ţări –, Mircea Ciumara a scris un articol, mi se pare că în
Economistul, în care anticipa: „Chiar dacă nu vrem noi să intrăm în U.E., tot ne vor băga în U.E.!― Din
păcate, prognoza lui s-a adeverit. Iar curând după aceea s-a prăpădit şi el: să fi murit tocmai din cauza
prognozei lui?! Nu în sensul că a murit de oftică pentru că i s-a adeverit intuiţia, ci că i s-ar fi pus ceva
sub scaun, cum se zice că i s-ar fi pus lui Antonie Iorgovan, fiindcă vituperase contra masoneriei mafiote!
Din păcate, România a avut numai parlamente postdecembriste preponderent trădătoare, iar cel
actual este eminamente trădător, cum a demonstrat-o inclusiv în cazul votării infamantei Legi 217/2015!
Dar vom scăpa de trădători. Acesta este mersul natural al Istoriei şi acesta este scopul imediat al
românilor: să scape de trădători!
În emisiunea lui Miron Manega de joi, 23 iunie a.c., de la 6TV (cf.
http://www.certitudinea.ro/articole/emisiuni-tv/view/trezeste-te-gheorghe-trezeste-te-ioane-culturaromana-sinteza-a-culturii-europene), marele cărturar, care este prof. univ. dr. Dan Zamfirescu – a nu fi
confundat, cum fac unii, cu ignobilul Dinu Zamfirescu, unul dintre semnatarii mârşavei „Declaraţii de la
Budapesta―! – a demonstrat că „impunerea legii 217/2015 atestă disperarea fiilor descendenţilor celor
veniţi pe tancurile sovietice în 1944, în frunte cu tovarăşa Ana―. E vorba, evident, de „tovarăşa Ana
Pauker―, fostă Hannah Robinshon (...). Dar de ce noi, cei 22 de milioane de români, să ne lăsăm
exterminaţi de 7 (şapte!) mii de alogeni?! (...) Sfântul Ioan Gură de Aur aşa glăsuieşte: „Cine poartă
război cu Satana, ţine pacea cu Dumnezeu!― Iar evreii nu sunt „poporul ales―, ci, dimpotrivă, sunt
„copiii tatălui minciunii!― Deci, sunt copiii Satanei! O spune răspicat Iisus Hristos în Evanghelia după
Ioan (şi reţineţi că Ioan a fost singurul apostol non-evreu!), acuzându-i de aceasta pe iudeii din vremea Sa
(Ioan, 8, 44). Or, actualii evrei sunt, în proporţie de 95 la sută, descendenţii (k)hazarilor, care erau un
neam turco-mongol. Deci, oricum am lua-o, nici pe filieră cultică, dar cu atât mai puţin genetică, evreii
actuali nu sunt „poporul ales― – de fapt, nu au fost niciodată, sintagma „poporul ales― fiind doar un fals,
introdus de leviţi, în textele biblice –, ci sunt nişte diabolici impostori şi mârşavi escroci – cei mai escroci
din Istoria Universală, aşa cum am demonstrat în cartea mea! Nu trebuie să avem nici o reţinere, nicio
temere în a ne apăra conştiinţa, demnitatea de român şi fiinţa naţională, înlăturând orice impediment, pe
orice cale, căci am ajuns în situaţia limită: ori ei, alogenii – ori noi, românii!
De ajuns, am ajuns în această situaţie-limită... - ...dar, din cauza propagandei guvernanţilor că
„totul este bine― şi că trebuie păstrată „liniştea socială― pentru a guverna ei bine (citeşte: a fura ei mai cu
spor), mulţi români încă nu au conştiinţa necesităţii reacţiei pe măsură pentru respingerea pericolului.
Este necesară TREZIREA LA REALITATE! Vezi şi David Duke, Jewish Supremacism: My
Awakening to the Jewish Question. De aceea, nu trebuie să ne îndoim de rectitudinea morală, de omenia
poporului român, nu trebuie să inducem ideea vinovăţiei poporului român, pentru comiterea unui pretins
holocaust contra evreilor, nu trebuie să inducem ideea fatalistă că nu mai e nimic de făcut, că trebuie să
capitulăm şi, astfel, să ne pierdem speranţa că vom birui. Totdeauna, spune Grigore Ureche, noi „am fost
sub vremi, în calea tuturor răutăţilor―. Dar am învins. Am învins prin credinţă în Dumnezeu şi în noi
înşine.
Trebuie să ne întărim atât credinţa în Dumnezeu, cât şi în noi înşine - şi vom învinge satanismul!
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Credinţa mea fermă este că sunt mulţi români care poartă straiele spiritualităţii româneşti şi sunt
„călare pe cal― – adică stăpâni pe situaţie – calul fiind Internetul: această imensă reţea de comunicare ne
uneşte, ne solidarizează şi ne permite să ne păstrăm libertatea cuvântului, să ne organizăm pentru
întărirea naţionalismului, pentru apărarea românismului, a românităţii. Globalizarea prin realizarea unei
comunităţi de interese şi de idei benefice tuturor naţiunilor este dezirabilă şi fezabilă, dar globalizarea
prin subordonarea faţă de un pretins „popor ales― să le conducă, să le exploateze pe celelalte trebuie
radical înlăturată: trebuie înlăturată radical atât ideea, cât şi promotorii şi apologeţii ei.
26 iunie 2016, Duminica I după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor
Colonel (rtg.) Vasile I. ZĂRNESCU
***

IE ROMÂNEASCĂ
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III-EVOCĂRI, RECULEGERI,
COMEMORĂRI

I - 195 DE ANI, DE LA REVOLUŢIA AUTENTICPATRIOTICĂ ŞI CURAT-ROMÂNEASCĂ, A LUI

TUDOR DIN VLADIMIRI!!!
TUDOR VLADIMIRESCU, PROCLAMAȚIA DE LA PADEȘ, 23
IANUARIE 1821
Cătră tot norodul omenesc din București și din celelante orașe și sate ale Țării Rumânești, multă sănătate!
De la tot norodul din toate cinci județe, multă sănătate!
Fraților lăcuitori ai Țării Rumânești, veri de ce neam veți fi!
Nici o pravilă nu oprește pre om de a întâmpina răul cu rău! Șarpele, când îți iasă înainte, dai cu ciomagul
de-l lovești, ca să-ți aperi viiața, care mai de multe ori nu să primejduiește din mușcarea lui!
Dar pre bălaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, atât cele bisăricești, cât și cele politicești,
până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi?
Dacă răul nu este priimit lui Dumnezău, stricătorii făcătorilor de rău bun lucru fac înaintea lui Dumnezău!
Iar acesta nu să face până nu să strică răul. Până nu vine iarna, primăvară nu să face!
Au vrut Dumnezău să facă lumină! Aceia s-au făcut, dupe ce au lipsit întunerecul!
Vechilul lui Dumnezău, prea puternicul nostru împărat [sultanul], voește ca noi, ca niște credincioși ai lui,
să trăim bine.

Dar nu ne lasă răul, ce ni-l pun peste cap căpeteniile

noastre!
SĂ SĂ
ALEAGĂ DIN CĂPETENIILE NOASTRE CEI CARE POT SĂ
FIE BUNI. Aceia sânt ai noștri și cu noi dinpreună vor lucra binele, ca să le fie și lor bine, precum
Veniți dar, fraților, cu toții, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie noaă bine! Și

ne sânt făgăduiți!
Nu vă leneviți, ci siliți dă veniți în grabă cu toții; care veți avea arme, cu arme; iar care nu veți avea
arme, cu furci de fier și cu lănci; să văd faceți degrabă și să veniți unde veți auzi că să află Adunarea cea
orânduită pentru binele și folosul a toată țara. Și ceia ce vă va povățui mai marii Adunării, aceia să

CĂ NE AJUNGE, FRAȚILOR,
ATÂTA VREME DE CÂND LACRĂMILE DU PE OBRAZĂLE
NOASTRE NU S-AU MAI USCAT!
urmați, și unde vă vor chema ei, acolo să mergeți.
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Și să știți că niminea dintre noi să să atingă măcar de un grăunți, de binele sau de casa vreunui neguțători,
oroșan sau țăran, sau de al vreunui lăcuitori, decât numai binele și averile cele rău agonisite ale tiranilor
boieri să să jărtfească; însă al cărora nu vor urma noaă - precum sânt făgăduiți - numai al acelora să să ia,
pentru folosul de obște!‖
Sursa transliterării: Documente privind Istoria României. Răscoala din 1821, I, Documente interne,
București, 1959 (pe Dacoromanica. Biblioteca Digitală a Bucureștilor).

PROCLAMAŢIA DE LA PADEŞ (ORIGINAL)
Sursa textului: tiparituriromanesti
Sursa foto: facsimile de la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț.
***
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II-2.000 DE ANI DE LA “IUBIRILE”
TOMITANULUI

PUBLIUS OVIDIUS NASO

PUBLIUS OVIDIUS NASO

(n. 20 martie, 43 î.Hr.,
Sulmo, azi Sulmona, provincia Aquila - d. 17 sau 18 d. Hr., Tomis, azi Constanţa)
Publius Ovidius Naso (n. 20 martie, 43 î.Hr., Sulmo, azi Sulmona, provincia Aquila - d. 17 sau 18 d. Hr.,
Tomis, azi Constanţa) a fost un poet roman, cunoscut în română sub numele de Ovidiu. Datorită
perfecţiunii formale a stilului, umorului fin şi fanteziei creatoare a devenit unul dintre clasicii literaturii
latine, alături de Horaţiu şi Virgiliu.
Ovidiu a excelat în forma distihului elegiac, cu excepţia Metamorfozelor, scrise în hexametru dactilic,
după modelul Eneidei lui Virgiliu sau epopeelor lui Homer.
Aşa cum scrie el însuşi în Tristia IV 10, Ovidiu s-a născut la 20 martie 43 î.Hr. în oraşul Sulmo (astăzi:
Sulimona), situat în Italia de mijloc, la aprox. 140 km depărtare de Roma. Tatăl său aparţinea nobilimii şil destinase funcţiilor publice. După un scurt studiu al retoricei, Ovidiu se dedică totuşi carierei artistice.
Îşi completează cultura la Atena şi, împreună cu prietenul său, poetul Aemilius Macer, întreprinde o
călătorie în Sicilia şi Asia Mică.
Întors la Roma, intră în cercul literar condus de Messalla Corvinus şi duce o viaţă extravagantă lipsită de
griji în mijlocul protipendadei romane. Operele lui sunt pe placul înaltei societăţi şi printre protectori se
află însuşi împăratul Augustus. După moartea lui Horaţiu (8 î.Hr.), devine cel mai cunoscut şi apreciat
poet din Roma.
În toamna anului 8 d.Hr., în timp ce poetul se afla pe insula Elba, în mod neaşteptat, fără o hotărâre
prealabilă a Senatului, Augustus hotărăşte exilarea lui Ovidiu la Tomis, pe ţărmul îndepărtat al Mării
Negre. Forma de exil la care a fost supus era relativ mai uşoară („relegatio”) şi nu cuprindea clauza
aquae et ignis interdictio (în sensul de „proscris în afara legii‖). Motivele exilului sunt până astăzi
învăluite de mister. Ovidiu însuşi scria că motivul ar fi fost „carmen et error”, o poezie şi o greşeală.
Poezia încriminată este cu mare probabilitate Ars amatoria, care ar fi venit în contradicţie cu principiile
morale stricte ale împăratului, deşi această operă fusese publicată cu câţiva ani mai înainte. În Tristia,
Ovidiu se referă şi la faptul că „ar fi văzut ceva ce n-ar fi fost permis să vadă”. Cercetătorii sunt de părere
că Ovidiu ar fi fost martorul scandaloaselor aventuri amoroase ale Juliei, nepoata lui Augustus.
Ovidiu a făcut numeroase încercări, prin scrisori trimise la Roma, să obţină graţia lui Augustus. Toate au
rămas lipsite de succes, chiar după moartea lui Augustus, urmaşul său, Tiberius, nu l-a rechemat la Roma.
Conform cronicei lui Heronim, Ovidiu ar fi murit în anul 17 d.Hr. la Tomis, unde a fost şi înmormântat,
dar această dată nu este sigură. Din poemul calendaristic Fasti, I, versurile 223-226, rezultă că în
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primăvara anului 18 d.Hr. poetul era încă în viaţă. Pentru piatra sa funerară, Ovidiu a compus - în parte
patetic, în parte ironic - următorul text, în forma unei scrisori trimise soţiei sale (Tristia, III, 73-76):
„Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum
Ingenio perii, Naso poeta meo.
At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti,
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent.”
În traducerea liberă a lui Theodor Naum:
„Sub astă piatră zace Ovidiu, cântăreţul
Iubirilor gingaşe, răpus de-al său talent,
O, tu, ce treci pe-aice, dac-ai iubit vreodată,
Te roagă pentru dânsul: să-i fie somnul lin”.
OPERA
Scrieri înainte de exil
Poeme de iubire
-Amores - „IUBIRI‖ (23 î.Hr.-16 î.Hr.), în 3 cărţi, cuprinzând 49 elegii.
-Heroides sau Epistulae Heroidum - „Eroine‖ sau „Scrisori ale unor eroine‖ (10 î.Hr.), 18 scrisori fictive
de dragoste ale unor personagii feminine mitice adresate bărbaţilor iubiţi, de ex. Ariadna către Theseu,
Didona către Enea, Medeea către Jason etc.
-Ars amandi - „Arta iubirii‖ (1 î.Hr.), poem erotico-didactic în 3 cărţi (două adresate bărbaţilor şi una
adresată femeilor), cuprinzând „învăţăminte‖ privind arta seducţiei şi a dragostei.
-Remedia amoris - „Remediile iubirii‖, replică ironică la Ars Amandi, în care se recomandă amanţilor
nefericiţi diverse mijloace pentru a scăpa de dragostea chinuitoare şi de urmările ei.
-De medicamine faciei femineae - „Îngrijirea feţei feminine‖, cu diferite mijloace cosmetice.
În aceste prime opere, Ovidiu continuă tradiţia poeziei elegiace romane de exaltare a sentimentului de
dragoste, pregătită de Catullus şi de neoterici în perioada republicană şi dezvoltată de Sextus Propertius şi
Albius Tibullus în epoca lui Augustus. Sentimentul de dragoste este tratat în maniera elegiei erotice
alexandrine. Poetul cântă iubirea efemeră, uşoară, după cum însuşi se autodefineşte tenerorum lusor
amorum („cântăreţul glumeţ a dragostei uşoare‖), dar şi dragostea nefericită, înşelată sau neîmpărtăşită,
practicând o distanţare faţă de propriile sentimente.
Poeme mitologice
-Phaenomena - Poem descriind diverse apariţii cereşti (s-au păstrat doar câteva fragmente)
-Metamorfoze - „Metamorfozele‖, 15 cărţi în hexametri cuprinzând 250 legende (un om sau o zeitate se
transformă într-un animal, într-o plantă sau o constelaţie, în urma unor întâmplări deosebite), desfăşurate
cronologic, de la formarea universului până la apoteoza lui Cezar, divinizat ca o constelaţie.
-Fasti - „Sărbătorile‖ - calendar versificat al sărbătorilor romane, operă întreruptă prin exilul poetului
(cuprinde doar lunile Ianuarie până la Iunie).
Tragedia Medeea, de mare renume în antichitate, s-a pierdut aproape în întregime.
Lirica din exil
-Tristia - „Tristele‖, în 5 cărţi
-Epsitulae ex Ponto sau Pontica - „Scrisori de la Pontus Euxinus (Marea Neagră)‖ sau „Ponticele‖, în
patru cărţi.
Ambele opere sunt culegeri de elegii personale sub forma unor scrisori trimise din Tomis şi adresate lui
Augustus, soţiei sau prietenilor cu rugămintea de a fi iertat şi de a i se permite revenirea la Roma. Ovidiu
prezintă situaţia nefericită a propriei persoane, exprimarea directă a sentimentelor de durere şi de tristeţe
provocate de dorul de Roma, de casă, de familie şi de prieteni.
Ovidiu în limba română
-Scrisori din exil, trad. Theodor Naum, Bucureşti, 1957
-Arta iubirii, trad. Maria Valeria Petrescu, Bucureşti, 1977
Sursa: wikipedia
***
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IV-EDUCAŢIA,
CREŞTINISMUL/ORTODOXIA ŞI
MĂRTURISIREA ADEVĂRULUI
DOGMA…
Câtă vreme vor exista, în noianul popoarelor creştine, noţiunile de ―paradis‖ şi, respectiv, ―infern‖ – cei
doi protagonişti cosmici, Dumnezeu şi Satana, vor apărea, în mentalul uman, ca fiind nişte derbedei şi
escroci, care, toată vremea, cât ţine istoria, altă treabă nu au decât să născocească noi metode de a se
înşela, de ―a se trage în piept‖, unul pe celălalt, pentru a câştiga, cu orice preţ, o partidă numai de ei
ştiută… - …de a câştiga, deci, ―liberal‖ - deci, total necinstit!
Dacă Bisericile (Ortodoxă şi Romano-Catolică) vor voi să-i reabiliteze moral, pe cei doi ―şefi cosmici‖
(…şi pe drept cuvânt, probabil…), care, acum, sunt compromişi cvasi-total, trebuie să ofere o iertare
generală, o absolvire generală de păcate – şi să-i deposedeze, pe cei doi ―lideri cosmici‖, de orişice
responsabilitate, în domeniul moralei omenirii.
Se simte nevoia (…cum s-a simţit dintotdeauna – şi Ea a venit/s-a arătat, împlinitor, mulţimilor, prin
HRISTOS-MÂNTUITORUL LUMII COSMICE!) de o divinitate cu adevărat altruistă, faţă de
om/umanitate şi încărcată de misiuni creatoare, nelimitat şi perpetuu creatoare. Dogma Sfintei Treimi
(negată încă din 325 d.H., de majoritatea episcopilor de la Nikeea…), din raţiuni multiple şi foarte bine
întemeiate (în primul rând, încercarea permanentă a evreimii/rabinatului mondial, de 2000 de ani încoace,
de a-şi subordona, până la totala servitute, doctrina creştină, introducându-şi, în chiar miezul ei, un atât de
dubios ―Tată‖, care să fie echivalent, sau identic, cu Iahwe/Iehova, dumnezeul ―urii-mâniei-răzbunării‖,
deci… cu Satana! - …şi să şi-l subordoneze, ―Tatăl‖, precum şeful de birou sau patronul - pe bietul
funcţionar, în toate ascultător, ca un handicapat mintal: pe ―Fiul-Hristos‖!), trebuie fie desfiinţată, fie reinterpretată, din cu totul alte unghiuri de viziune şi interpretare, decât cele actuale.
În zilele noastre, ―Tatăl‖ este ―boss-ul‖, teribil de capricioso-mofturos şi tiranic, care are monopolul
Voinţei Cosmice şi al Sorţii, pe care şi le impune absolut arbitrar (desfiinţând, în totalul dispreţ chiar
veterotestamentar, liberul arbitru!), Hristos este ―mocofanul‖, ―dependentul total‖ (un soi de drogat
―avant la lettre‖!), la modul servil şi oligofrenic (a se vedea aşa-zisa ―rugăciune din Grădina
Ghetsemani‖: ―Dar facă-se Voia Ta (s.n.), nu voia mea‖), Duhul Sfânt rămânând o noţiune total
abstractă şi inutilă-inutilizabilă, care nu încape funcţional, nicăieri (chestiunea cu ―filioque‖ rămâne
aproape una marginală, deşi se încearcă a se re-introduce, prin ea, agentul de slăbire a coeziunii spirituale,
politeismul - sub MASCA monoteismului… - …în raport cu gongorismul, absolut gratuit şi fără
nicio relevanţă efectivă, a versetului din textul Crezului: ―care a grăit prin proroci‖ – evident, în
majoritate, se trimite la profeţii Vechiului Testament, deşi Ioan Botezătorul este, şi el, profet…; dar prin
Poeţi – oare, nu? Ce fel de Sfânt Duh este El, dacă nu exprimă, clarissim, forţa de expresivitate şi de
acţiune demiurgică, a Lui Hristos?).
*
-Dar uite ce frumos scrie pe troiţa asta! Vezi? – îmi zise, într-o zi, un cunoscut, cu care plecasem într-o
călătorie, şi, acum, stătea, pe margine de drum, şi privea scrisul de pe placa prinsă pe peretele unei troiţe
(combinată cu un paraclis…), foarte sofisticat construite.
-Ce scrie? – îl întrebai eu, cam oboist şi neinteresat de inscripţiile ocazionale.
-Păi, uite ce scrie – zi şi tu dacă nu-ţi dau lacrimile: ―Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu
desăvârşirea Sfântului Duh, s-a zidit acest sfânt lăcaş, cu hramul Sfinţilor Petru şi Pavel, prin
contribuţia benevolă a lui Ion Andrei, în cinstea şi sănătatea bunicii lui, Varvara‖…
-Da, impresionant gestul tânărului, impresionant că nu şi-a uitat bunica şi impresionant că şi-o cinsteşte,
chiar înainte de a o fi pierdut, dar…
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-Dar…ce? Ce tot ai de spus, ce tot cârteşti? Ţi-e ciudă că a făcut unul un gest pe care tu n-ai fi fost în
stare să-l faci, asta e!
-Poate că n-aş fi fost în stare, că nu mă dau banii afară din casă, nici când e vorba de mâncarea propriilor
mei copii…Dar voiam să-ţi atrag atenţia asupra unui lucru mult mai…
-Nu, tu eşti un invidios! Asta e! Şi gata! – strigă, cu mâinile la urechi şi cu mare harţag, amicul meu.
-Dacă-ţi iei mâinile de la urechi…am să-ţi zic ceva care o să te intereseze… - spusei eu, domol.
-Uite că le-am luat! – se agăţă curiosul meu partener de drum (…căruia îi trecuse harţagul, ca prin
farmec…), de vorbele mele,.
-Priveşte la formularea teologică de pe placă: ―Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fului şi cu desăvârşirea
Sfântului Duh‖.
-Da, ce are? Ce nu-ţi convine? – îi reveni harţagul, bunului şi naivului meu amic.
-Păi, uite cum stă treaba: Tatăl are ―VREREA‖, deci are, implicit, PUTEREA! Fiul nu-i decât un
―ajutor‖, o slugă a Tatălui tiranic şi atotputernic…iar desăvârşirea, în mod absurd şi bizar, nu aparţine
nici tiranicului şi puternicului Tată, nicicum Fiului-―ajutor‖…ar fi zis mai bine dacă scria ―amploaiat‖,
ori ―grefier‖…ci tocmai enigmaticului, pentru toţi, Sfânt Duh…Unde vezi tu, în formularea asta,
identitatea ―ipostazurilor‖ divine-pesonajelor divine cele trei, unde vezi tu acel veşnic invocat
―3=1‖…când, fiecare dintre cei trei este, funcţional, total diferit de ―tovarăşii‖ săi trinitari, şi, mai cu
seamă, ―tovarăşii treimici‖ ne sunt înfăţişaţi ca fiind subordonaţi ierarhic, TOTAL, Tatălui…singura
problemă rămâne că Sfântul Duh, fiind desăvârşit, ar însemna că tiranicul Tată n-ar fi desăv…?
-Nu, că tu cauţi, la toate şi tuturor, nod în papură! – mă întrerupse, impetuos, şi-şi plesni mâinile, una de
alta (înălţându-le, apoi, către cer!), a mirare revoltată, amicul. Tu blasfemiezi şi spurci tot ce atingi, cu
mâna, cu ochiul, cu limba, cu…
Până azi mă mir cum de m-am apucat să vorbesc despre religie, cu acest prieten al meu…total încredinţat
că a gândi şi a căuta adevărul – sunt (şi TREBUIE să fie!) echivalentul, sinonimul blasfemiei…uitând
de învăţătura Dumnezeului Unic, HRISTOS: ―Bate, şi ţi se va deschide – caută, şi vei afla…‖.
*
…Un preot-călugăr, bătrân ca vremea, a mai atras atenţia asupra unui aspect teribil:
-―Preoţi fără de minte şi nechibzuiţi‖ – li se adresa el, extrem de…reverenţios, preoţilor de mir – ―aţi
pictat, la Pantocrator, un MOŞ! – cică Tatăl! - iar pe pereţi se plimbă un MUCOS, cică Hristos! Nu vă
daţi seama că aţi introdus, în biserică, TIMPUL, deci PĂCATUL?! – şi, care va să zică, aţi transformat
lăcaşul Credinţei în Hristos - în lăcaşul Satanei?!‖
Şi are perfectă dreptate! De fapt, s-a mai întâmplat ceva, de care laicii (spre deosebire de clerici, care sunt
terorizaţi de ierarhii lor şi devin, treptat, nişte mancurţi…închizându-ţi gura, ţie, laic, cu…‖taina sfântă‖
– …dar cine are şi poate da garanţia sfinţeniei, înafară de Dumnezeu, şi de unde ştim, oare, că, de
fapt…‖cineva‖ ANUME,din omenire! - nu vrea să mai gândim, cu ceea ce avem între umeri, pus tot de
Dumnezeu… – …ci să înghiţim farse după farse, ―pe nemestecatelea‖, pentru a face din noi, lejer, nişte
…da, nişte ‖sclavi veseli‖, numai buni de ospiciu!) devin tot mai intens-conştienţi: se furişează, din nou,
politeismul schizofrenizant, pe uşa din spate – distrugând, cu totul, măreţia monoteismului
solidarizant-spiritual.
Nu, aşa cum sunt prezentate, în textele intens falsificate de către ―harnicii lumii‖.. – creştinismul
―treimic‖ şi Dogma Treimii nu au nicio justificare, pentru mulţimile necăjite ale lumii!
Pe la 1410, cel mai mare pictor rus-iconar, Andrei Rubliov5, reprezenta Sfânta Treime întru identitatea
perfectă a celor trei ―ipostazuri‖-personaje divino-creştine. Reluând o temă clasică a iconografiei
bizantine, ospitalitatea lui Avraam, Andrei Rubliov a fost primul iconar care a făcut să dispară din cadrul
icoanei personajele Avraam şi Sarra, concentrând atenţia privitorului spre cei trei îngeri aşezaţi lângă
stejarul Mamvri, ILUSTRARE A ARMONIEI TRINITARE. Deci, pe la 1410, încă se cunoştea, la
5

-Andrei Rubliov (în limba rusă: Aндрей Рублёв) sau Sfântul Andrei Iconograful (născut pe la 1360 – 1370 şi
decedat la 29 ianuarie 1427 sau 1430, la Mănăstirea Andronikov, Moscova) a fost un călugăr şi pictor de icoane rus,
din secolul al XV-lea. Recent, Biserica Ortodoxă Rusă l-a canonizat, iar sărbătoarea sa a fost fixată pe 29 ianuarie şi
pe 4 iulie.
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modul înalt-spiritual şi desăvârşit, Sensul Monoteist şi Măreţia Lucrării Întru-Unice a
ORTODOXIEI!
…Şi toţi uită (până la amnezia maladivă, sau până la indiferentismul total!), că Hristos este SINGURUL
Dumnezeu – Duhul Unic al Luminii şi al Mântuirii Cosmice! Este, concomitant, ―Gott‖-ul şi ―Gottheit‖ul6 extaticului Meister Eckhart7! Dumnezeul cel arătat mulţimilor, pentru a le sensibiliza şi a le atrage
atenţia asupra Căii, călăuzindu-le - şi ―Gottheit”-ul, acelaşi Duh Suprem/Supraduh Cosmic, dar vizibil
doar Duhului/Sinei Spirituale, după părăsirea stadiului terestru – ―Gottheit‖-ul (aparent inactiv – în
realitate, refăcător de lumi şi unităţi, la infinit, ―ou din ou, ou peste ou‖, ca la Brâncuşi!).
Să-l acuzi pe extaticul Eckhart de erezie8 (şi tocmai legat de sublima Carte a consolării divine!), şi să nu
bagi de seamă toate neconcordanţele, fie perverse şi (auto)subminatoare de creştinism (prin harnica
contribuţie a ―amicilor‖ veterotestamentaro-mozaici…care insistă, în unele rugăciuni creştine, ―fabricate
la minut‖, până şi asupra circumciziei lui Hristos [―Prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin inima
lui Hristos, îţi oferim prima vărsare de sânge a Lui Hristos…‖ – …despre care formulare se pretinde că
ar aparţine Sfintei Brigitta, a Suediei9…], mozaicii apropriindu-şi, hilar şi revoltător, totdeodată,
Dumezeul Cosmic!), fie absurd, total lipsit de logică şi bun-simţ, din creştinismul-posthristic denaturat,
6

- Cf. Meister Eckhart: a) Dumnezeu (Gott) şi deitatea (Gottheit-Grund), care nu acţionează. Diferenţa este
preluată şi de N. Berdiaev, Adevăr şi revelaţie, p. 57, Ed. de Vest, Timişoara, 1993.
7
- Meister Eckhart (meşterul sau magistrul Eckhart) sau Eckhart von Hochheim (scris şi Eckehart) (n. 1260,
Hochheim (Turingia) sau Tambach – d. 1327, Avignon) a fost un teolog mistic german şi călugăr dominican.
El scrie, urmând, integral, cuvântul hristic: "Dacă un om renunţă la o împărăţie sau chiar la lumea întreagă, dar se
păstrează pe sine însuşi, el n-a părăsit nimic."
În 1302-1304, Eckhart s-a aflat în Franţa, unde a primit titlul academic magister sacrae theologiae şi a devenit
titularul catedrei de teologie a Universităţii din Paris.
În anii următori a avut diferite funcţii în ordinul dominican din Germania. În 1307 a devenit vicar general al
Bohemiei şi a fost împuternicit cu reformarea ordinului dominican şi de administrarea numeroaselor mânăstiri din
subordinea sa. Ca vicar general al Boemiei, a înfiinţat trei mănăstiri.
În 1311, a fost propus pentru postul de superior general al ordinului dominican pentru toată Germania, însă consiliul
superior al ordinului nu şi-a dat acordul.
Reputaţia lui Eckhart a crescut neîncetat şi din acest motiv a fost trimis din nou la Paris (1311-1314) pentru a prelua
catedra (dominicană) de teologie, onoare ce îi fusese acordată numai lui Toma d'Aquino. A doua şedere în Franţa a
fost perioada redactării unei părţi însemnate din Questiones (Dezbateri) şi din comentariile în limba latină referitoare
la Sfânta Scriptură. În anii 1314-1324, Eckart se afla la Strasbourg, unde a ţinut predici numeroase în faţa
comunităţii laice şi religioase. (Dominicanii aveau, la Strasbourg, şapte mănăstiri).
8
- Ultima parte a vieţii lui Meister Eckhart este întunecată de implicarea sa într-un proces de erezie. În 1326, acuzat
fiind ca eretic, de către arhiepiscopul de Köln, un număr de patruzeci şi nouă de teze extrase din Benedictus Deus
("Cartea consolării divine"), din predicile germane şi din lucrările latine - au fost supuse unei anchete bisericeşti.
Pentru a se apăra, Eckhart i s-a adresat direct papei din Avignon, şi-a susţinut tezele cu argumente, s-a arătat dispus
să renunţe la teze dacă ele s-ar fi dovedit false şi şi-a retractat câteva cuvinte din textele respective.
În final, prin bula In agro dominico emisă la 27 martie 1327, suveranul pontif, Ioan al XXII-lea, a condamnat
douăzeci şi opt dintre tezele sale, calificându-le drept eretice.
Meister Eckhart s-a stins din viaţă în 1327 la Avignon, cu câteva luni înainte ca bula papală să fi fost dată
publicităţii.
9

- Sf. Brigita (n. 1303, Finstad, d. 23 iulie 1373, Roma) a fost o călugăriţă suedeză, întemeietoare de ordin
călugăresc, sfântă. A intrat în Ordinul al treilea al Sfântului Francisc, iar după moartea soţului, pe care l-a iubit
foarte mult, a dus o viaţă ascetică, rămânând totuşi în mijlocul lumii. Cu ajutorul regelui Suediei a întemeiat apoi, în
1346, la Vadstena, un Ordin călugăresc (al "Brigitinelor"), numit şi "Ordinul Răscumpărătorului", deoarece se
spune că Isus Cristos însuşi i-ar fi dictat, cuvânt cu cuvânt, Sfintei Brigita, regula noului ordin şi indicaţiile pentru
construcţia bisericii. Noul ordin a avut mare importanţă în viaţa religioasă şi literară a ţărilor nordice.
Ultimii 24 de ani ai vieţii şi i-a petrecut la Roma, unde a dat tuturor un exemplu strălucit de virtute, s-a străduit să
reformeze Biserica şi a încercat (fără succes) să obţină întoarcerea Papilor de la Avignon la Roma. A întemeiat aici
un cămin pentru studenţi şi pelerini suedezi. A murit la Roma în anul 1373.
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impus de un păgân10 – înseamnă să-L răstigneşti, din nou, pe Hristos, amânâd, ―sine die‖, Mântuirea/
Atotrevelarea Fiinţei/Fiinţării Spirituale a Omului.
Amânând re-îndumnezeirea omului, re-înfrăţirea lui cu Hristos, Fratele nostru mai Mare şi Călăuza
Cosmică a umanităţii.
*
…-Se spune că Sfântul Francisc este singurul creştin, de la Hristos încoace. Aşa este: numai el a înţeles,
deplin (şi, deci, le-a şi avut, în palme, în tălpi şi sub coastă…) semnificaţia, cosmică şi mântuitoare, a
Sfintelor Stigmate (prin care Sângele scurs arde păcatele Ţestei Adamice de jos, iar Apa ţâşneşte în sus,
în cosmos, mântuind TOATĂ/ÎNTREAGA lucrarea Divină… – …Apă de-a văzut-o şi Iuri Gagarin, în
1961, zburând circumterestru… - , pentru a arde o istorie-fără-de-istorie, o fantasmă a conştiinţei noastre
re-trezite la ARMONIE COSMICĂ-VIAŢĂ ETERNĂ! - adică, a arde ―păcatul-neghină‖, întru
suprema înţelegere şi îndurare şi re-arhitecturizare a ANDROGINULUI PARADISIAC!), prin care
Hristos ni se arată, ca Gott, ca fiind, adică, cel mai autentic, singurul şi supremul duh activ-altruist, al
nefericitei şi zbuciumatei istorii a ―omului căzut‖.

ANDREI RUBLIOV
“Sfânta Treime” (1410)

MEISTER ECKHART
(1260-1327)

***

10

-Împăratul Constantin Cel Mare se creştinează-botează abia pe patul morţii!
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V-POEZIE/CREAŢIE TÂNĂRĂ
1-consacrarea tinereţii

VALERIAN CĂLIN, Adjud/ROMÂNIA (absolvent al Colegiului
Tehnic „Gh. Balş”-Adjud)
SĂ NU PLECI DE TOT
Să nu pleci de tot
Mai lasă-mi urmă ta
Mai lasă-mi
amintirea crisalidă
Din care tot ies
fluturi de lumina
Înviorând tăcerea
flux, lichidă

Mai lasă-mi păsările nenăscute încă
Lasă-mi tăcerea care vrea să scape
În noaptea veștejită și adâncă
Lasă-mi refluxul unei noi zidiri
Din nașterile care curg pe stâncă
Renăscătoarele nuntiri
Cu taină ei albastră curge încă

Mai lasă-mi luciul selenar pe ape
*
Nici transcendent nu mă cobor în rune
Și nici barbar nu-mi prind
esența firii
În jocul semilunii : cânt la strune
Să-ntortochez esența nemuririi

Înțep al bolții crug nepământesc

Cărările prelinse în cascade
Bizar le-nnod recursul pământesc
Și-abia cu-n vârf de ac
printre pleiade

Ci-n pipăiri de grații - în octavă
Să-mi dezmembrez ființă - iar și iar.

Sper să n-ajung nici când printre izvoade
Uitat -un fir de colb în praf stelar
Să nu îngraș privirile neroade
Al celuia din urmă gând-hotar

*
Lin coboară
Din înalturi
Umbră Ta -frumos meșteșugită

Cântec de fluture
unduind amurgul
păsării
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în formă Crucii
crescută
demult
în altoiul Vederii

ce-și sinucide întruna
sufletul
lovindu-l de pietrele
aşezate
*

îngerul care-ți respiră lumina?
Și încerci
din răsputeri
sub tăinuită prezență
(de fapt, o mare absenţă)
să acoperi urmele
ruinii
care abia te mai reține-n răstimpuri
de lumină

Toate iubirile converg
înspre echilibru de viață
nu de moarte
Și atunci , tu
dacă știi
că inspiri roua florilor
de ce ucizi
întradins
*
Ard morile de vânt
în cuțite și zale
Donquijoteşti
atât de aproape de pietre
încât se schimbă cursul firesc
al luminii din urmă

precum mântuirea
graiului
ce te-a reținut undeva
la suprafața spumii
n-ai chibzuit
pentru aproapele tău
ce-l mâni din urmă
în valea plângerii
în care
așteaptă
dezacordați
și mereu îndatorați
nesfârșitei clipe din urmă
Serafimii.

ce umblă
în sângele fierbinte al nisipului
stihia -din umbră
pândește , avidă
scurgerea ta-n clepsidră
nu e timp nici de rugăciune
scurtă
*
...Cine-a pus proprire pe lumini ?
fluturi albi încătușați în rouă
cad din lună-ntruna
Heruvimi
scuturând aripi pe lume nouă

mai încerci să scuturi lepre dulci
ce aprinde-n trupuri vâlvătaie
dezmembrate semne cad pe lunci
și se sting în ritmuri de văpaie

mai dansează-n frunze
când și când
sângele fierbinte dinspre cruguri
argintate fluxuri
peste vini:
arde nemurirea prinsă-n ruguri

în cenuși de vatră taine lungi
își mențin tăcerea înciudată :
în coveți de lemn încă dorm prunci :
ruguri vii în noaptea răsfirată .
*

Viţă de Toamnă
Sângele-i mugur
Păsări albastre

În sân se scutur
Curg din "Cetate"
Dalbe lumini
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Urmă senină
De serafimi
Muzica lasă-n aer splendoare
Cer şi pământ
Sunet de floare :
Râs de copil
Pe la izvoare
Suflet ce-aleargă
Cu umerii goi
Amurgul serii
Prinde altoi
Punţi de lumină

Creşte în noi ...
Cum să nu crezi
C-aşa Lumină
Vine din Cel fără de vină
Din împletiri
Şi nuntiri peste firi
Odă iubirii
Cu albii zefiri.
O pace sfântă
Prin iris se cerne
Hrist'- iar - pe cruce
Trupu-şi aşterne....
*

Semnele timpului trecut
Abia atunci
Se trăieşte cu adevărat :
În clipa cerşită, ultimă clipă
Când ştii că la capătul ei
e doar risipă de lumini
Şi frântă aripă
Abia atunci
ochii tăi capătă
Culoarea fiinţei
care nu te minte
Precum viaţa
cu faldurile ei înşelătoare .
cu necuprinsul
clipei din urmă.
Acest adevăr - de ultim moment

când Dumnezeu îţi inspiră
Ultima suflare - florile îl ştiu
L-au ştiut dintotdeauna .
Şi păsările îl ştiu
Şi cursul - nefiresc de clar - al izvoarelor
Numai Omul
Cel atât de mult iubit
Şi râvnit
Se încăpăţânează - până la ultima fărâmă
de Dumnezeire
Să-şi doarmă somnul
Nefiinţei.

Echilibru al Toamnei
sublimă minune
la sfârșit de anotimp
Terestru

oh ! ce fermecată foșnire-n
tăcerea păsărilor
albastre -precum
rugul rugăciunii

când încep frunzele
să-și spună povestea

unde – necontenit mă aștepți
ca pe cea din urmă minune.
*

Toamnă-doamnă cu
frunzele-n sânge
cum mă foşneşti tu:
neîndurătoare trecere-n
albastrul frunzelor

și-și aștern
peste cumpene
nemurirea toată-ce dăinuie-n firea
de nestins
a Duhului

Prea amurgite-n ființe
rosturile
se desprind
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*
Foarte frumos suflet, spuneau ramurile în bătaia vântului. Așa este , așa este , întăreau păsările spusele
ramurilor încărcate de flori albastre.
"..................................................................................
O muzică alene, albă , se cernea peste suflete. Mireasma lacului te umplea de acea stare de contemplare a
vieții, din simțurile - în cea mai mare parte … - …amorțite .
Pe lacul albastru, plin cu statui de marmoră, dormita crepusculul ființelor apei.
La împletitura izvoarelor, măiastră cântă, cântec de doinire , de suflet pribeag și neînțeles . Așezată pe
malul apei, părul ei, despletit, se împletea cu șuvițele râului ce curgea lin și se vărsa în LACRIMĂ
cerului.
Glasul ei răsuna dulce, și versurile cântecului deveneau fluturi odihnind pe ramurile copacilor, cu
vârfurile mereu unduind .
"Dealu-i deal și valea-i vale"...răsuna vocea ei cristalină, precum apele din care-și sorbea – încă crudă ființă-i de crisalidă.
De-atâta încrâncenată așteptare, și , totuși, spășită vina, liniștită visare, trupul ei devenise de marmoră .
Tot așteptând, așteptând acel suflet care s-o umple de mirare și subanteles.
Mirare : că nu există numai în sufletul ei "cel ce liniștește lumina", cu tăcerea-i plină de contur-sculptor
în ființă-i vie și plină de armonioase înțelesuri, mirare, că n-au dispărut, întrutotul – în pustia asta de
lume, prinții și cavalerii bunelor rânduieli . ....
Până atunci, ea nu va conteni să-și cânte doinirea, de drag și frumos, și va împleti cursul izvoarelor , până
fluturii vor cerni lumina și o vor ascunde în stropul de lacrimă din sufletul ei înmărmurit în albastru.
Da-da… - frumos suflet, de zâna a lacului, ce cântă , la fiecare ninsoare de fluturi sau înflorire de
lumini, doină-cântecul depărtarii în aproape-aproape de contur, sculptor de ființe, care-cu siguranță , se va
naște din lacrimă ei albastră.. ..."Dealu-i deal și valea-i vale...‖
*
VEZI CUM RĂSARE OCHIUL
Vezi cum răsare ochiul
Din emisfer' de cer
I-atâta linguşire în păsările oarbe :
Clocesc altoiul gândului de moarte

Nici ploconit - cu fruntea în ţărână
Smulgând simboluri fără de-nţelesuri
Redeşteptatele eresuri
Adoarme rugăciunea ta senină

Şi vor - din piatră seacă - să facă giuvaier. ..
Degeaba zbor - caiafele de tină
Tot osândesc la colţuri gândul sferic
Nu umpli rost de cer cu golul din retină
*

Să bată ceasul miezului de taină
Preaplinul umple-l cu lumină
Şi-n dezgolirea fluxului de haină
S-asculţi iar ritmul "Care va să vină" .

Să desenăm - pe Aripile unui fluture
Cu buricele degetelor să desenăm
Retina unui copil
Care doarme în ochiul de fluture
Să strângem
În căuşul palmelor
Toată roua
Ce limpezeşte albastrul gândului
S-o dăruim
Spre contemplare
Până la azur
Şi înapoi

Ruinii
Care ne macină existenţa .
Ca două pietre ale ochiului se suprapun
Peste liniile fără infinit - Arcadele - porţi ale fiinţei cu
Aureole înăuntrul
Oricui întelege
Gândul - firesc Al plutirii de Duh .
Să desenăm cu buricele degetelor
Fluturi
În interiorul copilului
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Pe care abia-l mai înţelegem .
*
În seara asta te primeam
cu braţele-amândouă
Şi cu încă un braţ întins
După sufletul tău
Şi tu ai fi zâmbit
Nelalocul firii tale
Nelalocul sufletului tău

Ai fi zâmbit
Şi-ai fi tăcut
Precum pasărea
Ce-şi caută firea
Dincolo de crepusculul fiinţei
De Lut şi noimă
Selenară.
*

Ploua, cu Irişi, peste trandafiri
Parfumul lor - mătasea sufletului
Nopţile par să cuprindă de fiecare dată
Rubiniul inimii
Din care - constelaţii de configurate

Dinainte iubiri
Îşi trag, tăcute
Sevele.

*
Mai întâi a trebuit să frâng
Crepusculul în care dormita fiinţa ta.
Nu e suficient timp între două păsări muribunde
Urma zenitului construieşte
Case funerare
Pe spinarea păsărilor
Pline de rouă
Acelaşi cântec: mereu fâlfâit de aripi
Impletite lumini
Se cern peste început de dimineaţă

Nostalgia fecioarelor
Bând Dulcele elixir
Cu Palmele-amândouă.
Luceafar de taină
Cum să Te Scot din clepsidra
În care Te-a închis
Cel ce pipăie
Cu ochiul
Toţi serafii?....
*

Ca nufărul soarelui
se împletesc ochii tăi
În căușul palmelor
îmi încapi
până spre infinit
și înapoi

până unde să te iubesc
nici un cerc nu te frânge în două
pe firul unei lumini
ne împletim
la primul semn al păsării
ce și-a făcut cuib
în stropii de rouă.

Nici o frângere
nu-mi spune
*
Nu e suficient timp între
două păsări muribunde
Urmă zenitului construiește
case funerare
pe spinarea păsărilor
pline de rouă

început de dimineață
Nostalgia fecioarelor
bând dulcele elixir
cu palmele-amândouă
Luceafăr de taină
Cum să te scot din clepsidră
în care te-a închis
Cel ce pipăie cu Ochiul
Toți Serafii?

același cântec
mereu fâlfâit de aripi
împletite lumini
se cern peste
***
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RODICA MĂDĂLINA GHINEA,
Adjud/ROMÂNIA
Absolventă a facultăţii de Litere , specializarea Engleză-Română , Universitatea "Vasile Alecsandri", din
Bacău.
SUNET MUT
se rostogolesc cuvinte de piatră
într-un trup de vânt
din ochii mei
ce îți bântuie nopțile
încerc să păstrez
fără să știi
în pumni
nisipul rămas din
Sau poate știi
avalanșă sunetelor mutedar închizi fereastră sufletului
-dar e în zadar...
să nu mă vezi
fiindcă ai obosit să aștepți...
Demonul din gând
m-a transformat
*
PRIMĂVARĂ ÎN ANOTIMP NEUTRU
dorului
Și anul acesta îmi înflorește ghiocelul
ce
m-a viscolit
inimii
dar tu nu mai ești să-l culegi...
S-a topit zăpada din mine
și picuri grei
tremurând își ridica petalele
cad
de sub pleoapele
spre soare
obosite de trudă nopții
să-ți caute privirea
De-aș putea să te aduc înapoi
din verile trecute
să-mi luminezi în Primăvară
ce-mi bate la geam

Cu teamă își întinde-pe pământ
-frunzele
să-ți soarbă atingerea
Parfumul lui
de mult nu mai răzbate
până la tine

Sper că primul ghiocel
ce-ți va ieși în cale
să-ți amintească de mine...

S-a risipit în iarnă
*
DOINIRE
De sub pleoapă curge lin
Dorul meu , un strigăt mut
Se-adâncește-n piept pelin

Trist -ecoul de demult
Și mi-i inimă că neaua
Chiar și azi -la fel că ieri
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Mi-i privirea că și steaua
Ce-ai aprins-o-n primăveri
Și te scalzi în ochii mei
Și-mi adormi tăcut la piept

Și mă scald în ochii tăi
Și-ți adorm și eu la piept...

***

MĂDĂLINA PAVEL, Păuneşti/ROMÂNIA
(absolventă a Colegiului Tehnic “Gh. Balş”-Adjud)
ÎN PARCAREA LUMII
în parcarea
lumii - sufletele ard la fel ca
nişte buturugi de lemn:
ard flori ard suflete ard
bufoni trişti – ard veşti despre
nefiinţă

suflet crud de amar
arin - suflă-n soare
lin - să-ţi mai ia din
chin!
ard flăcări în
felinare fără nicio şansă-a
luminii

un foc rece se apropie în
zare... - …de data
asta ne va îngheţa oare?
***

BOTEZ PATRICIA OANA, ClujNapoca/ROMÂNIA
VACCINURILE …“VĂSLUITE”
Epidemie de rujeolă în România! Mda... Urmată, bineînţeles, de urgentarea implementării legii
obligativităţii vaccinării. Cam străvezie treaba, nu...? Din câte îmi aduc eu aminte, când eu şi cam toţi cei
din generaţia mea am făcut toate bolile copilăriei (vaccinaţi toţi, bineînţeles), parcă nu auzeam strigânduse, pe toate drumurile, că e epidemie. Da', na, cred că asta vine cu progresul, că noi, pe vremea mea, eram
înapoiaţi rău, fără internet, mobil şi enşpe canale de ştiri, care să ne spună şi nouă, în enşpe feluri, cam
cum stă treaba în lume.
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Interesantă mi se pare disribuţia îmbolnăvirilor pe judeţe: printre judeţele cu cel mai mic număr de
bolnavi - 1(unul!) - se află...Vasluiuil! Da, da, judeţul ăla aşa şi pe dincolo, cel mai rău, mai analfabet,
mai sărac, cel mai..., cel mai... Cel mai ..., dar uite că, la vaccinări - rupe, nu alta! Vin oamenii buluc, şi
din vârful dealului, şi din fundul văii, la medicul ăla de familie, unul singur la 15 sate, ca să-şi vaccineze
copiii, pe toţi ăia 10 pentru care primesc alocaţia de la stat. In Cluj, Târgu-Mureş,Arad (printre cele mai
bogate şi elitiste judeţe din ţară, din câte ştiu eu), vaccinul nu se găseşte nici în farmacii. Da' uite că în
Vaslui este, domne', ce să mai… analfabeţi-analfabeţi, da' când e vorba de făcut rost de un vaccine (de
care sigur - sigur ştiu toţi, că doar acolo sunt seminarii de medicină la uşa crâşmei şi campanii de
informare, de vine doctorul şi la coada vacii, şi îţi spune exact care-i schema de vaccinarea actuală, ba îţi
mai oferă un pliant şi cu vaccinurile opţionale) nu contează: din pământ, din iarbă verde (bio, nu?)
scoatem vaccinul, îl cumpărăm (cu banii ce-i ţineam pentru pâinea pe luna viitoare), iî furăm (mai
degrabă) şi îl injectăm ―copchiilor‖ (regionalism, nu greşeală gramaticală!).
Hai să zicem că, fiind aşa de puţini medici de familie şi şi mai puţini oameni care-şi înscriu copilul la un
astfel de medic, probabil n-au fost declarate toate cazurile de îmbolnăvire. Da' la cum se trăieşte acolo
(condiţiile de viaţă sunt, într-adevăr, destul de precare pentru noi, ăştia, care nici pe dinţi nu ne mai putem
spăla decât cu apă caldă, periuţă cu vibraţii şi pastă de dinţi cu cristale Swarovski), păi , dacă bolile astea
ale copilariei sunt aşa periculoase, în Vaslui n-ar trebui să mai existe copii. Ori, din câte ştiu eu şi spune şi
numărul de alocaţii distribuite, slavă Domnului!... Şi cu imunitatea de grup... păi acolo e câte un grup de
cel puţin 5 persoane, în fiecare casă (dacă nu în fiecare cameră dintr-o casă…), între care copii de toate
vârstele, de la bebeluşi, la copii de 15 ani (că ăia mai mari de 15 ani sunt în Italia, salahori…). Şi din
ăştia, de cele mai multe ori, nu e nici măcar unul vaccinat.
Aşa că, nu mai ştiu ce să cred! I-o fi ruşine şi rujeolei de aşa judeţ sărac şi înapoiat, mai bine mai în
centru, aşa, să fie şi ea mai "ieuropeană"!
În altă ordine de idei, şi fiică-mea a făcut, la vârsta de 9 luni (deci, înainte de vârsta vaccinării cu ROR),
rujeolă. Pe care a luat-o de la comunitatea copiilor vaccinaţi din faţa blocului. Slavă Domnului, am scăpat
uşor şi repede. Am avut noroc, nu? Poate. Da' ştiţi ce li se spune părinţilor copiilor care dezvoltă tot felul
de afecţiuni postvaccinale? "Aţi avut ghinion, asta e, ne pare rău. Se mai întâmplă. Noi, ca medici, navem nicio vină. V-aţi asumat, aţi semnat, asta e, n-avem ce face".
Deci, noi am făcut boala şi am avut noroc să scăpăm cu bine, alţii au făcut boala şi au avut ghinion, mulţi
copii au făcut vaccinul şi au avut noroc să fie bine (în aparenta, cel puţin), dar şi destul de mulţi au făcut
vaccinul şi n-au avut noroc.
Despre ce vorbim? Medicină, sau ruletă rusească?
Mi s-a spus în maternitate că riscul de complicaţii postvaccinale este foarte mic, de cel mult 1%. Şi nu am
putut să nu mă gândesc că acel 1% poate fi copilul meu, caz în care, pentru mine, chiar nu vor mai conta
celelalte 99 de procente.
Şi în procente vorbim şi când e vorba de complicaţiile acestor boli.
Eu, ca părinte, sunt obligată, vreau, nu vreau, să fac o "matematică a vieţii" copiilor mei. Şi, mai mult, sămi asum orice rezultat, fie că îmi dă cu minus, sau nu. Pentru că nimeni nu îmi poate oferi nişte garantţi
minime. Când am întrebat în maternitate dacă, înainte de vaccin, i se face copilului o testare pentru
alergii, dacă se face un titru de anticorpi, mi s-a răspuns " Dar ştiţi cât ne-ar costă? Nu putem face asta".
Şi atunci am spus şi eu: "Nu ştiu pe dumneavoastră, ca spital, cât vă costă, dar pe mine, ca părinte, mă
poate costa sănătatea şi chiar viaţa copilului meu". Mi s-a părut groaznic de cinic, dar asta este realitatea
- pentru ei, copiii noştri sunt nişte cifre, pentru noi - sunt totul.
Aşa că, fiecare părinte este responsabil pentru copilul său şi dator, în primul rând, lui! Nu statului, nu
grupului, nu medicului!
Şi, atâta timp cât eu, ca părinte, sunt singurul care îşi asumă ceea ce se întâmplă cu copilul meu, fie de
bine, fie de rău, să mă scutească statul de orice măsura coercitivă, privitoare la viaţa copilului meu, fie ea
în legătură cu vaccinul, sau cu orice altceva!
*
BREXIT-ul, VĂICĂRIT DE VALAHI…
38

Deci, BREXIT! Bun, şi ? De ce atâta jale la noi? Atâta vai!, şi ioi!, şi tulai! La românii noştri, ca după
plecarea rudei bogate şi respectabile în alte ţări "de soare pline" (…vorba vine, că la vremea aia oribilă de
la ei...)! Oameni buni, ruda bogată şi respectabilă e, de fapt, un snob infatuate şi cărpănos! Şi care se teme
că rudele alea mai sărace ar putea să îi ceară cinci cenţi ! Parcă îl văd şi acum pe David Cameron
anunţându-şi conaţionalii că a negociat pentru ei termenii rămânerii înUniune, potrivit cărora ei n-o să…,
şi n-o să…, şi n-o să… - nu mai ceilalţi o să... Adicătelea, ei au numai drepturi, nu şi obligaţii. Păi nu mai
bine să aibă ei toate drepturile singuri la ei acasă? Vorba lor – ―a man's home is his castle”! Ei cu bogaţia
lor – şi noi cu sărăcia noastră!
Vai, da' ce-o să se aleagă de noi, că se destramă Uniunea, că vine sfârşitul lumii... Da' până acu' cam cum
a fost? A curs lapte şi miere, dinspre bogaţii ăştia şi ne-am dus viaţa ca-ntr-un vis? Hai, să fim serioşi şi să
recunoaştem că am fost primiţi la masa bogaţilor numai ca să îi servim. Şi când am început să cerem, şi
noi, firimiturile lor, s-au ofensat! Aşa că s-au ridicat, şi-au luat farfuria şi-au plecat! Cum spune românul
în limba asta frumoasă şi bogată (da' pe care nu mi avem timp s-o învăţăm şi nu ne mai pricepem s-o
folosim) şi pe care ne-o sufocă, încet, încet, romgleza - ducă-se-nvârtindu-se!
Păi, şi noi...?! Noi am face mai bine să ne vedem de ale noastre, să nu ne mai tot uităm atâta peste gard şi
să ni se scurgă ochii după prunele alea storcite, ale vecinului bogat şi să ni se pară ca alea sunt "the best"
şi, deci, un "must", numai pentru că prunul ăla chircit creşte pe gazon - iar sub al nostru scurmă găinile!
***

2-„porni luceafărul...‖

AZI DEBUTEAZĂ:

DENISA BUTNARU, clasa a IX-a F, Colegiul
Tehnic “Gh. Balş”-Adjud
DOR DE VARĂ
florile s-au uscat
muntele-i supărat
apa şi sufletul au îngheţat

dar nu simt că zbor întreb duhul fântânilor:
―de ce cu frig m-aţi fermecat
de ce cu gheaţă izvoarele-aţi ferecat?‖

…am trecut prin timp – uşor
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…am în spate-o vrăjită
traistă - cocoşată şi tare amară:
de câte ori mi-o fi dor de vară
am s-o arunc – pe fereastră – afară
iar şi iară…- şi dintr-însa vor ieşi - vii

buluc – flori păsări şi
mulţi - mulţi şi deplin zâmbitori
în jocuri de îngeri născuţi
copii… - …şi luminaţi nori!
*

BUNICA
E toamnă în căsuţa de la ţară
Bunica mea pune pe foc araci:
Aşa e focul care n-o să piară
La oameni buni – dar atât de săraci…

Fereastra casei tale - ca şi tine:
Dechisă-i razelor de soare şi de lună!
Cu tine viaţa n-a fost bună
Dar te vor ţine minte păsări – flori – albine

E toamnă – frunzele-s zburlite
M-am aciuat – bunico – în pridvor
Ca să-ţi privesc mâinile bătucite
De-atâta trudă şi de-atâta zor

Iar eu cu ele voi vorbi în şoaptă
Când tu vei trece peste umbra ta:
Luna pe cer nu-ţi uită dor şi faptă
…Peste tot şopoti-va amintirea ta!
***

ANA-MARIA DOBOŞ, clasa a IX-a F, Colegiul
Tehnic “Gh. Balş”-Adjud
CAMERĂ RECE
Camera-i rece şi pustie
Lacrimi îmi cad necontenit:
Un scaun gol te-aşteaptă – sol venit

(Din galaxii ori din orice zenith)
Când paşii tăi spre umbra-mi o să vie…
***

TOAMNĂ
Oamenii se plimbă fascinaţi
Şi vântul fluieră o melodie cunoscută

E toamnă în vitrina de cucută
Doi îngeri-frunze mor…şi-s minunaţi!
***

IUBIRE
Iubesc – dar inima nu vrea
Să creadă zbuciumul meu viu

Mâinile-mi se frământă – vremea-i rea
Dar te iubesc – şi asta-acum îţi scriu!
***

ANDREEA SPENCHIU, clasa a IX-a F, Colegiul Tehnic “Gh. Balş”Adjud
EU ÎNSEMN ALTCEVA
Eu sunt familia ce stă aşezată la masă,
Eu sunt constructorul care-a pus ţiglele pe casă,

Eu sunt zidarul ce tencuie pereţii,
Eu sunt vârtejul care mânuie curenţii…
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Eu sunt calendarul ce eliberează zilele,
Eu sunt bătrânul ce cumpără pâinile
Eu sunt copilul ce plânge după a lui acadea
Şi sunt gazda ce pofteşte musafirii în casa sa.
Eu sunt strigătul, plânsul şi durerea,
Eu sunt tatăl şi mama, ce-mi adună puterea…
Eu sunt veteranul ce luptă pentru o generaţie
nouă
Şi zâmbetul de pe chip ce vi-l aduc pe buze
vouă.

Eu sunt proprietarul visurilor mele,
Şi cârmuitorul ce manipulează printre stele…
Mai reprezint realitatea şi tăcerea
Şi sunt străinul ce locuieşte ―nicăierea‖.
Eu sunt un om într-o omenire vie,
Eu sunt zero-ul dintr-o mie!
Eu sunt acel om de cândva,
Eu nu mă descriu pe mine – ci pe altcineva!
*

IMPORTANŢA AŞTEPTĂRII
Era un loc oustiu şi întunecat.
Am înghiţit în sec şi am tăcut,
Am fugit pe unde am apucat
Şi – într-un final – am dispărut – la un cat.

Cu mult peste mine…
I-am mulţumit şoaptei şi-am înaintat,
M-am întors să mă înţeleg şi apoi am plecat.
Dându-mi seama cu adevărat
Că totul s-a terminat.
Am mai cutreierat,
Am şi încercat –
Dar cel mai important: am aşteptat!

M-am aşezat lângă un copac şi luându-l în braţe
Am început a tremura şi lacrimile să-mi joace.
M-a ridicat o şoaptă – crezând eu în mai bine
Am ascultat-o şi am ajuns mai sus,
*
TABLA MEA DE ŞAH
Lumea mea este o
adevărată tablă de şah.
Cade regele, cad toţi.
Eu una sunt

Regina, dar, în jocul meu, capăt
locul Regelui. Îmi ghidez pionii
cu grijă. Numai că
pionii mei sunt adevărate Turnuri.
*

REVIN:

COSMIN LUCA, clasa a X-a E, Colegiul Tehnic “Gh.
Balş”-Adjud
STRIGĂT
E rău să ai o mască?
Să fii mască e demn de dispreț?
Înnebunim crezând
in fantasmele seci ale unei realități,
Mai seci.
Unde-s văile și deșerturile înfloritoare?
Dealurile și apele curgătoare?

Unde suntem noi și florile noastre arzătoare?!
Doar zburăm prin noi și ne drogăm
Cu moarte.

***
ÎNCERCĂRI
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Ce ne obligă să ne reumplem sufletele cu
goliciune,
Pe aceaşi scenă unde am murit prima dată
Acoperiţi de canibali de duh.
Haide!
Să o luăm de la început!

Suntem nebun de plini!
Scânteia noastră se-mpleticeşte
Cu aerul rece…
Dintr-o lume parcă pusă la refrigerare.
Atât de singuri - dar învălmăşiţi de mulţime,
Respectăm paşii unui dans exoterm
***
POVESTE
Lasă-ți mâinile să cadă-n focul nostru!
Scrie-mi încă un sărut mărunt pe pleoape,
Și mângâie-mi suflarea.
Pictează-mă cu degetele goale,
Pe foi din compoziții sacre,

Și lasă-mă s-aștept iubirea!
Creeaza-mă din versuri tocite,
Rupe-mi câte-o pană...
Și scrie-ne din nou povestea.
***

ZIUA MORŢII MELE
E târziu să scrii sub soare
Cum mă chinuiam să mor,
E târziu să-mi spui chemare
Către-un colţişor de nor.

Totuşi, încă mai dansezi Pe pieptul meu - în ritmuri dese
Totuşi, încă mă reţii Bocindu-mi zile şterse.

E cu putinţă să mă-ntorc
Din galaxii de solzi de peşte?
E cu putinţă să mai sper
La iubiri de mâini alese?

Prefer să mor Frumoaso
Uitându-mi apatia,
Prefer să mor Frumoaso
Iubindu-te În orice Stea...
***

ELENA ALEXANDRA PAVEL, clasa a X-a E,
Colegiul Tehnic “Gh. Balş”-Adjud
MĂ ZBAT
Mă zbat între viaţă şi moarte
Mă arde fără milă
Îmi sparge zidurile sufletului
Sfâşie fără milă speranţe
Nu mai rezist
Calcă pe vii şi pe morţi
Zdrobeşte cerul
Stele plâng
*
MÃ PIERD
Mã pierd in ochii ei, zâmbește, mã topește
Cel mai sumbru scenariu îmi pare acum perfect
Orice secundã cu ea devine un moment cheie,

Cu ce ţi-am greşit
Mă doare privirea ochilor tăi
Nimeni nu mă ascultă
Inima ţi-e mută
Iar ochii lipsiţi de sclipire
Taie-mi capul fierbinte
Dar spune-mi că mă ierţi

Suflet de copil îmbrăcat în trup de femeie
N-ai cum sã nu iubeşti un înger pe Pãmânt
Capabil să -ți schimbe viaţa cu un singur cuvânt
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Inima bate cu putere, ea zâmbeşte compice
Sufletul se frãmântã adânc ca străpuns de alice
N-ai cum să n-o iubeşti
*
DE CE NU DORMI
Îţi simt sufletul trist
Plin de lacrimi grele
Zâmbetul tău amar
Am ajuns să nu ne mai cunoaştem
Să ne ascundem sub măşti întunecate
Te distrugi incet
Te văd
Inima mi se frânge
Mă uit în oglindă şi tot ce văd e întuneric
Un suflet gol
Doi ochi pierduţi după lumină
*
PRIMA POEZIE
Călătoresc printre stele
Printe nori şi zări
Te-am căutat printre clipe
Sperând să te găsesc
Umblu - mă târăsc printre lacrimi şi suspin
Printre sufletele pierdute
Inimi destrămate
Lacrimi prea multe sa fie numărate
*
A DOUA POEZIE
Cum îi străluceau ochii sub amurgul lunii
Îmi tăia respiraţia
Vântul îi mângaia uşor părul
Iar cerul îi săruta suav fruntea
Inima înnebunea
Iar ochii se rătăceau în labirintul ochilor ei
*
ALINĂ-MI SUFLETUL
Alină-mi sufletul
Vindecă-mi ura
Aruncă-ma spre stele
Lasă-mă să văd lumina
Iubeşte-mă
Pleacă, dar nu mă lăsa
Du-mă spre lună
Dincolo de suflete uitate
Departe de inimi chinuite

Simpla ei prezenţă te face sã trăieşti
Ea e ființa ce topește suflete de visãtori

Un chip ascuns
Tot ce mi-a rămas e otrava sângelui tău
Lacrimile tale
Vină şi dispreţ
Atât de fals
Ascuns în umbra vinovăţiei
Spune-mi că nu s-a terminat
Voi arde aşteptând
Luna îmi va fi alături
Soarele mă va îndruma
Până când eu nu voi mai rabda
Sufletul tău nu se numara printre cei vii
Nu-ţi mai suport tăcerea
Lacrimile după lacrimi
În agonie şi dispreţ
Plângi, dar fără niciun rost
Te-ai pierdut
Iar eu nu te mai caut

Luna tată - cerul mamă
Doi copii pierduţi în noapte
Căutând cu disperare calea
Iubirea
Alinarea
Liniştea
Ochi, chipuri, zâmbete, lacrimi
Totul fals
Îngropă-mi inima
Îngroap-o sub cea mai frumoasă stea
Pleacă
Şi spune-mi că nu mă vei uita
Doar noi şi cerul
Printre mii de culori
Inimi surde...
***
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LAVINIA TILIŢĂ, clasa a XI-a E, Colegiul Tehnic
„Gh. Balş”-Adjud
ÎN CERURI TOTUL ESTE SCRIS
La groapa de gunoi a vieţii m-ai
Aruncat – ca pe ofilitele-mi flori
Apoi abia ţi-ai dat seama
Câtă nevoie aveai de un zâmbet în zori...

Decât să urci la pas cu al tău înger
Trepte de nea străluce-n paradis
Ai preferat să-ngropi – departe-n munţi
Un soare viu – iar lângă el: un vis!

Ai rupt brutal lăstari de fericire
Sădind doar buruieni în loc
...Cânta chitara: „Nu iubi în glumă!‖
Dar tu puneai o inimă pe foc!

...Cădea-vor fulgi de lacrimi peste răni
Pustiu – ecoul vântului striga-va în abis:
„De ai greşit Iubirii - nu-i iertare
În ceruri totul este scris...‖
***

TRANDAFIRII-MI URCĂ ÎN SÂNGE
Trandafirii-mi urcă în sânge
Am încercat să mă regăsesc în flori...
Aripa fluturilor morţi în zori
Nădejdile – în stoluri – mi le stinge

Am scris un rând de poezie
Un stih petalei moarte eu închin
Dar ştiu: doar Dumnezeu (afar' de mine) ştie
Că-n flori se frâng nădejdile ce vin...
***

TOAMNA ŞI CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI
Eu stau cuminte sub pleoapele tale
Nu las să intre acolo-otrăvite - visele pale!
Dar umbra ta – pe Calea Lactee
Aduce toamna – în loc de Femeie...

Trăsuri cu lumină coboară din tine
În cercuri – în noduri de plâns - în ape depline
Doar zborul lor opreşte să plouă în mine
Cu fluturi de aur şi bolţi celestine...

...Rămâi liniştită pe buzele noastre
Serafimă cu coapsele-albastre
Şi cruţă grădina cea plină de noapte
Nu uita nici măcar flori din glastre

Iar toamna ce-n casă-ai adus-o sărutului tău
Nu e decât umbra-ţi nebună: ea – numai ea
Muma cea rea
Îţi meneşte de rău...
***

ANCA STOICA, clasa a XI-a E, Colegiul Tehnic
“Gh. Balş”-Adjud
RĂMÂI TU
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vrea…/O, cât îmi doresc să vrei să mă ai/În vise,
în stele, în rai tu să stai …/
Rămâi tu în toate și veșnic să-mi fii,/
Iubește, zâmbește, pe toți să învii!

Sărută-mă-n gânduri, sărută-mă-n nopți,/Cu tine
în suflet mereu să mă porți/ Rămâi doar în vise
și nu mai pleca, /Fie zi, fie noapte - sufletu-mi
***
LINIŞTE ASURZITOARE
Era o liniște asurzitoare ... /Sufletu-mi era
departe, cu siguranță nu era acasă ... /Zilele
treceau, iar eu simțeam din ce în ce mai mult că
mă îndreptam spre nicăieri . /Toți erau atât de
agitați, toți doreau să facă ceva, să ajute, să
alerge, să strige, să zboare ... /Eu nu! Îmi lăsam

mintea să tacă, nici nu vroiam să ascult ce are de
zis!/ Eram prea moale, prea schimbată, prea de
neînțeles, prea singură și tristă ... /Nu vreau să
mai aud zgomote ...vreau să tac! /Tu mă auzi?
/Oare mă ascultă cineva? …"
***

DEMONUL ÎN TRUP DE ÎNGER
au plecat /Am căzut iar în păcat , /Singur sunt
din nou acum/ Nu mai vreau nimic să spun …/
Și se face zi din nou /Mă transform iar în erou ,
/Sufletul se face nou /Gândurile-s un ecou ..

Demonul în trup de înger /Când soarele dă să se
stingă/ Mă privesc iar în oglindă, /Simt că m-am
demonizat /Nu mai am suflet curat .. Îngerii iar
***
DOAR TU
Cumplită e viața/ Că nu ești aici, /Cumplită-i și
vremea /Și nici nu-mi explici, /Tu-mi mângâi și
gânduri,/ Mă-ndemni să nu plâng, /Tu spune-mi,

printre rânduri,/ Că sentimente-ți răsfrâng…/ În
ploaie, prin stropi, ne simțim, / În veșnice
gânduri ne știm, /Sperând să ajungem în ceruri
doi sfinți
***

SABIN BĂLAŞA – „EXODUL SPRE LUMINĂ”
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VI-MODELELE CETĂŢII VALAHE ORFICOARMONICE
-„voluptos joc cu icoane...”
EUGEN EVU, Hunedoara/ROMÂNIA
În amar stil neo-preclasic
JELIRE LA UN SAT ABANDONAT
Sus, la Curpeni în
as-vară
M-am crucit de ceam văzut
Or plecat din sat, plecară,
N-or murit, s-or mai pierdut…
N-au de lucru, se mutară
Care-n jos pe la străini
Care cum mai jos pe-afară
Şi mistreţii-a foame ară
Dealul cu morminte-n seară,
Cruci de lemn vântul doboară
Prin progadia cu spini…
Vânător de-o poezie
Şi suit nu de departe
Mi-am făcut fotografie-n
Rai cu spini pe dealuri sparte
Ierte-mă de-or fi să-nvie
Că mi-am pus chipul pe-o carte
Ăi rămaşi ca să învie,
Ăi fugiţi ca mine-n Soarte…
La biserica bătrână
Spinii-or năpădit altarul
Pe pereţi o scris o mână
C-a trecut pe-aici tartarul …
Şcoala-i spartă, şi căminul,
Grajduri pline de scaieţi
Scormone mistreţ - vecinul
Găurile din pereţi.
Parc-o fost sfârşitul lumii
Doar cireşii–n pas cu prunii
Suie calea şi-o coboară…
Maica Soarelui şi-a Lunii,
Pleacă satele din ţară !
N-or făcut nice barbarii
Hoardelor lui HanTătar
Ce fac „revoluţionarii‖
Cu palate pe hotar !
Emanaţi conchistadorii

Au prăsit dinspre uzine
Huhurezii şi dihorii
Taj Mahaluri cu piscine.
Oale-n pari, ciuhe-o cărare
Care nimeni n-o mai bate
Satul moare din picioare
Pe la spate crăcănate…
Or plecat viii din sate
Putrezi prin cărţi minciuna
Şi învăţături de bine
Dacă n-o rămas niciuna,
Doar răbdarea –n nerușine…
Simţi un gust ciudat pe limbă
Când vorbeşti de toate-acestea
Uite veacul cum se schimbă
Dar nu moare-n om Povestea…
Munţii tăi nu-s mai ai tăi
Şi se jăluie cântarea
Dare-ar dracu-n ăi mişei
Cîrdăşiţii între ei
Nici barbaţi şi nici femei
Ca femeia de serviciu
Aia lu patapieviciu
Lifta liftului cu zvîc
Sugativa de buric
Zvîrlitura puţanplic.
Doamne bate-le lucrarea!
Munţii noşti şi ne- ai noşti,
Cum se face, cum se drege,
Că deştepţii-s mulţi, dar proşti
Şi sporesc la vremi betege?
Leagănă- te joc frumos
Să nu-mi cazi din lacrimi jos
Nu mai plânge, tu nevastă,
Inimă cuib de sub coastă
Cuib de pitpalac fricos!
Vreme nu-i dar iară vine,
De întors s-or răzgândi
Pădurenii, a se ţine
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La obârşii Oaminii…
În melos den calindare
Din apus ziua răsare
şi am dat numele tău
de izvor în curcubeu …
În pădurea dată-n floare
Vor zvîcni alte vlăstare
Triluri de privighetoare
Nu icoan-televizoare !

Taci şi tu, mierlă-n sân de fată…
Taci, cuvânt nemuritor
Cântă inimă muşcată,
Să le spui c-am fost odată…
Scris-am din ceresc pridvor
Noime-n unghiuri de cocor…

*
SUNTEM OMUL GHIMPAT ?
memoriei lui Mircea Vulcănescu
Închid ochii, să văd.
Am pus întrebări pre amonte
La praguri cataracte cascade
meandre
Pe maluri cu freamăt geamăn
balade.
Am îndrăznit întrebări
Al căror răspuns
Ucide?
( 1988).

Cine ne-a creat
A plecat.
Promisiunea întoarcerii
De fârtat - nefârtat...
Iarba tiparniței
Scânteiază-n nadir...
Străfulgerînd
Chacre și mir din potir.
*

PATRIA POEMULUI MEU
Unde în zori e zbenguie păstrăvii
Cei de bătrâni denumiți curcubeu
Acolo e țara poemului meu.
Unde cu pașii trezești ulcioare
În forma aortei
și-n sărutare.
Unde din noapte răsare lumina
Ca primul cuvânt, rămurind rădăcina.
Unde-n faguri roiesc zei și stele
Pe trei în sus, spre Vâlcele…,
( 1983)

Unde crinul cu gene de fată mare
și peunii desenați pe cuptoare
umilesc metafora cu gheare.
Unde râul privind peste umăr
m-a învățat Marele Număr.
Acolo îmi e patria matria
Logos și Logostea
Până când voi înceta
A mă-ntoarce din toate iubirile,
În Horă, ca parte din Ea.
*

PORTRET ÎN MIȘCARE
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Fruntea arc boltind cerul
Aude izvoarele cum sparg lumina
Murmură Ursele
Orbitoare havuzuri cu buzele
Întredechise ca pentru sărut
( 1983)

Din ulciorul care copil m-a beut.
Demult, cutremurat de-un dor de Mare
Am fugit de acasă-n celeste tipare
și-am înțeles că nimeni nu moare.
*

ZORIOR
E de-ajuns să provoc o incizie
Între ochi cu un semn nenumit
și poezia curge
ca un râu îndelung ghemuit.
E de-ajuns să o iar redeschid
(1983)

Poarta din cuvânrt înafară
Moira din melosul reîndumezeit,
Mierla pe umăr,
Zorii din seară…

*
CĂTRE POIEIS
Am vrut să mă înalț și n-am crezut
Durerea fiarei, nici genuna fricii
Dar când din zbor în cântec am căzut
M-au alungat cu pietrele piticii.
( 1984)

Un pumn de lut am ars și-a dat lumină
Eram în Unul, Doi îmbrățișat…
Părinte-al devenirii-n prunci alină
Srălucitorul Semn ce ne-ai lăsat !
*

TRĂDEAZĂ-MĂ !
Când trupul dezgreunat
Se va prăbuși în Nirvana
Din cântece
Trădează-mă
( 1984).

Cum ai uita moartea
Să nu auzim cum murim
Să îți mor moartea ta
Ca parte.
*

FRATELE MEU IOAN EVU
Furnicare sub pleoape
Din tărîmul uzurpat de cuvinte
Sub austrul melancoliei
Un cuib de vultur spart
Cu sânge tânăr prin rotative
Să fugi de parșiva cunoaștere
( 1985).

a straniului cel iubitor de lanțuri
nu fii gelos pe îngerul incub
înțelege și luptă
el vede sâmburii orbitori
ai lumii
eu sparg întunericul să dărui lumină.

BALADA SIDERURGĂ
Iubita mea cu plete mov
Când vii în roșul meu alcov
Să-mi vindeci rănile de Iov?
În seara asta demiurgă
Îți cânt balada siderurgă.
Iubita mea și ne-a-mea
Cu umeri ca de tinichea
Cu sânii tăi cei nichelați
De laba celorlalți bărbați
În garsoniera mea liturgă
Îți cant balada siderurgă.

În veacul cel corvin de fier
Cu gloatele strigînd la cer
Prin zloata orbului hingher…
Cu frigul foamei burg de burgă
Îți plâng balada siderurgă.
și-mi ies cuvintele din gură
ca greierii din arătură
să-ți pună diamante-n păr
Maha Deznuda mea de fier
Maha deznuda mea de fier…
Mă vei trăda ca MartaEva
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La semafoarele din Deva?
***

IONUŢ CARAGEA, Oradea/ROMÂNIA
TREPTE
poetului Adrian Botez
şi visul e o treaptă care
ne duce către-un loc
ce nu e vis
e o-mplinire-a gândului
într-un abis
e presimţirea vieţii noastre
viitoare

tot ce visez şi scriu
tot ce iubesc
sunt trepte către lumea
ce-o să fie
de m-a durut şi-am plâns
am redospit
în inimă şi-n suflet
veşnicie

tot ce am scris
există şi va fi
răstălmăcit de mine-altcineva
nimic nu se va pierde
chiar de-aş vrea
căci şi cuvântul e o treaptă care
ne duce către-un loc
ce nu-i uitare

iar de lumini şi umbre
m-au chemat
la hora lor de antice mistere
am tot dansat, am tot dansat, am tot dansat
ţinându-mi ochii sus către repere
către planete, stele, galaxii
acolo unde iarăşi
noi vom fi
*

MURMURUL SUFERINŢEI
şi din coconul negru al umbrei
se va ridica fluturele cu aripi de cuvinte
şi va zbura către lumile
închipuite de gând
lumi existând cu mult timp
înaintea gândului
în drumul său pe firul invizibil
al scrisorilor fără răspuns
trimise zeului neînduplecat al fatalităţii
fluturele îşi va spune povestea
glasurilor de demult
preschimbate-n tăceri rătăcite
în spaţiu infinit
şi cu fiecare bătaie de aripi

se va aprinde o nouă candelă a speranţei
iar stelele căzătoare se vor dezvălui
celor care încă mai cred
în miracole
căci pentru a concepe nemurirea
e nevoie de miracole, speranţe
şi cineva care să le spună celor din jur
că pot înfăptui atât de multe lucruri
mai ales atunci când sunetul
aproape imperceptibil
al râului de lacrimi
iese din matca suferinţei
şi le inundă sufletul
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acel murmur, acel cântec de trezire
al universului la starea primordială
atunci când prima lacrima a curs
din prea multă singurătate
a totului captiv în nimic

voi putea schimba lumea
şi fiecare poem pe care-l scriam
avea în el un dram de speranţă
chiar şi din regiunile
întunecate ale fiinţei
mă contorsionam
înspre lumină
chiar şi din mlaştinile cărnii
sufletul mirosea a
floare de lotus
acum, din întreaga lume
nu se mai aud decât strigăte
gemete, foşnituri şi zornăituri
chiar şi nesfârşitele dileme
ale concretului
se supun nevoilor palpabile
nici nu mă mai mir că
scrisul meu a devenit
un strigăt mut
la marginea prăpastiei care
mă desparte
de inevitabilul nicăieri

nu trebuie decât să ne deschidem
ferestrele inimilor
şi să ascultăm împreună
murmurul suferinţei
apoi toţi fluturii din stomac
ne vor aduce aminte
de ultima călătorie a umbrei
spre ceruri
şi ne vom iubi fără temeri
şi dornici de nedespărţire
vom fi
Nesfârşitele dileme ale concretului
cândva credeam că
***

MESAJ CĂTRE ULTIMUL OM DE PE PĂMÂNT
aş vrea să trăiesc atâta cât
să ajung penultimul om de pe Pământ
şi să-l salvez de la gândul
ispititor al nimicniciei
pe ultimul om de pe Pământ
să-i citesc din cărţile mele de poezie
tot ce alţii nu au vrut să audă

unul dintre noi nu-l va convinge
pe celălalt că există
sau că nu există
nemurire?
dar dacă mesajul meu
către ultimul om de pe Pământ
este, de fapt, un răgaz de respiraţie divină
care mi-a fost oferit
înainte de a mă întoarce
la mine însumi?

dar dacă eu sunt şi ultimul
şi penultimul om de pe Pământ
iar pace veşnică nu va fi până când
*

CONSTELAŢII
ar trebui să-ţi vorbesc
despre oamenii din ziua de azi
cu ură şi brutalitate
astfel încât la despărţirea ta
de acest pământ
să nu regreţi nimic
să stai cu ochii aţintiţi
spre constelaţiile în care

ai visat mereu să ajungi
să nu mai priveşti
niciodată înapoi
în spatele tău nici măcar mormintele
celor dragi n-au rezistat
nici măcar mormintele
ultimilor înţelepţi
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să nu te mire ce s-a întâmplat
cu noi în această vreme
întreaga planetă a fost profanată
clipă de clipă
de noii zei ai distrugerii
iar din cenuşa cărţilor
niciun imn închinat vieţii
nu s-a mai ridicat

şi a devenit om
pentru a cunoaşte
sentimentul sfârşitului
oh, suflet al meu
zburdalnic printre atâtea făgăduinţe
te-am rostogolit prin cuvânt
peste văile timpului
doar pentru a cunoaşte sfârşitul?

priveşte aşadar constelaţiile
fărâme de amintiri
din lumea unui Dumnezeu
care a coborât pe pământ

pentru cine mai curge
ultima lacrimă?
*

ETICHETĂ PENTRU INVENTARIEREA ILUZIILOR
moartea nu-ţi va spune nimic
chiar dacă eşti ultimul
om de pe Pământ

care caută ieşirea din visul sinistru
în care s-a rătăcit încă
de la naştere

eşti doar tu
în faţa propriilor întrebări
nu mai trebuie să suporţi prezenţa celor care
le place să vorbească despre
nemurirea sufletului
revederi în paradis
şi alte promisiuni absurde

oricum ai ştiut dintotdeauna
că viaţa nu-ţi aparţine
te-ai săturat să vorbeşti zilnic cu umbra
soldatul mut al întunericului
care face planton
lângă templul singurătăţii tale
aceeaşi umbră care şi mie
mi s-a lipit de picioare
etichetă pentru
inventarierea iluziilor

eşti doar tu
şi singur îţi vei întinde mâinile
prin pâcla ultimelor vedenii
ca un noctambul
***

VIRGIL CIUCĂ, New York/SUA
APĂRĂTORII DE CETATE
Cu teorii despre democraţie
Ne-au fost impuse legi umilitoare
Îngenunchiaţi sub jug şi silnicie
Ne-au sufocat ginte minoritare

Secătuită ţara se destramă
Finanţele-s pe mână de borfaşi
Preşedenţia-permanentă dramă
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Senatul ţării - pentru arendaşi

Ne-au interzis ―Deşteaptă-te române‖!
Tehno-guvernul e o agentură
*
La asfinţit când ceasul morţii bate
Pornesc torentele din vârf de munte
Şi strâng Aparătorii de Cetate
Să lupte cu puterile oculte

Se construiesc secrete catacombe
Atacă corbii cerul României
Şi croncănesc ca Ţara să sucombe.
Plătim cu viaţa drumul sărăciei
Ne înjosesc minorităţi păgâne
Modificând versete din scriptură

Virgil Ciucă
Bucureşti, 3 iunie 2016
*
ADUCEŢI BASARABIA ACASĂ
Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsaţi pierdută prin străini
Aduceţi Basarabia acasă
Să nu cerşească milă prin vecini

Şi aruncaţi coroana ei de spini!
Aduceti Basarabia acasă
Nu o lăsaţi furată de mişei
Aduceti Basarabia acasă
Bateţi în diamante crezul ei

Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsati imperiului rusesc
Aduceţi Basarabia acasă
Căci este plai cu suflet românesc

Aduceţi Basarabia acasă
Cu fraţii nostrii, stirpe de eroi
Aduceti Basarabia acasă
Doar reuniţi scăpa-vom de strigoi

Aduceţi Basarabia acasă
Pământ străbun din zestrea dacilor
Aduceţi Basarabia acasă
Cu un trecut din vremea tracilor

Aduceţi Basarabia acasă
Asa ne cere ―Sfatul Ţării Doi‖
Aduceti Basarabia acasă
Reîntregiţi scăpa-vom de nevoi.

Aduceţi Basarabia acasă
E sora noastra care sângerează
Aduceţi Basarabia acasă
Poruncă care binecuvântează

Aduceţi Basarabia acasă
Basarabenii ne sunt fraţi de sânge
Aduceţi Basarabia acasă
Căci fără EA o-ntreagă ţară plânge

Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsaţi să moară prin străini
Aduceti Basarabia acasă

Aduceţi Basarabia acasă! Aduceţi

Basarabia acasă!!ADUCEŢI

BASARABIA ACASĂ!!!
Virgil Ciucă
New York/ 22 aprilie 2016
***
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COPIILOR LUMII
A numărat cineva fulgii de nea
Căzuţi pe faţa ta de mare voinic?
Iata văd unul agăţat de năsuc
Şi este sigur că te pişcă un pic

Tăcut tu suporţi şi vorbe ostile
Şi ai zgârieturi pe trupu-ţi fragil
Cine a văzut că ai răni pe picioare
De când umblai singur desculţ prin ţăpligi?
Iata, o fetiţă ţi-a adus sandale
Nu-s prea arătoase - dar pot fi opinci

Cine a numărat stropii de ploaie
Ce ţi-au udat părul ca spicul de grâu?
Iată un strop pe-o codiţă bălaie
Sclipeşte în soare şi e argintiu

A numărat cineva copiii răpuşi
De bombe, de foame, de gloanţe şi ciumă?
Sigur nu, căci printer noi sunt proscrişi
Ce ne îndeamnă să ucidem cu ură

Te-a întrebat cineva de ţi-e foame
Când căutai prin gunoi un covrig?
Iată un şirag - să ai de mâncare
Să te întremezi şi să-ţi treacă de frig

A numărat cineva crucile
Din cimitirele pentru copii?
Nu cred, căci noi ne numărăm curcile
Când Domnul miluieşte doar pe cei vii

Oare ţi-a văzut cineva rănile
Din sufletul tău amărât dar gentil?

Jaksonville , Florida, 2005
***
COPIL DIN FLORI
Copil al străzilor de azi
Copil al străzilor de mâine
Copil al stăzilor de ieri
Din tot ce am îţi dau o pâine!
Iţi dau zefirul dimineţii
Şi vântul blândului amurg
Îţi dau mireasma crizantemei
Şi roua florilor de câmp

Copiii străzilor de azi
Curând vor dveni soldaţi
Acuma sunt înfometaţi,
Doar câinii le sunt camarazi
Copil din flori, căzut din soare,
Cu zâmbetul de heruvim,
Copil din veacul ce dispare
În faţa ta smerit mă-nchin.

New York
23 martie 2004
***
DOR DE EMIGRANT
Foaie verde de mohor
Greu e să fii călător
Doru-i greu şi dorul doare
Când ajungi peste hotare
Dor de dor şi dor de glie
Dor cumplit şi-n veşnicie
Dor de munţi şi dor de mare
Doru-i dor şi dorul doare
Dor de păsări călătoare…
Dor de frate, dor de munţi
Dor de casă şi părinţi
Dor de vatra strămoşească
Dor de limba românească
Dor de cântul cucului

Şi flinta haiducului
Dor de mamă, dor de tată
Dor de ţarină şi vatră
Dor de floarea de câmpie
Dor de Mama Românie
Aduceți Basarabia acasă
Dor de oala de pământ
Dor de prieteni şi cuvânt
Dor de zilele cu soare
Doru-i dor şi dorul doare…
Doru-i rupt din demnitate
Dor pentru eternitate
Foaie verde de-o sipică
Dor de zbor de rândunică
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De-aş putea să fiu lăstun
Dorul ce cumplit mă doare
N-are unde să mai zboare!

Dor de frate ardeleanul
Dor pentru basarabeanul
Foaie verde de alun
***

CONSTANTIN STANCU,Haţeg/ROMÂNIA
POEME CU FEREASTRĂ
IMPOSIBILA ÎNTÂLNIRE
M-am întâlnit cu mine cel tânăr, chiar în
dreptul ferestrei,
priveam şi nu mă sătura imaginea proaspătă,
afară se făcuse toamnă, un arbore îmi făcea
semne prin ninsoarea timidă…

Am fost la înmormântarea mea,
pământul proaspăt săpat mirosea a suflet
înviat şi
a manuscrise putrede în care se mai zărise
umbra mâinii
ce-a scris numele tău şi numele meu…

L-am întâmpinat pe cel matur,
undeva pe acoperiş, într-un alt anotimp,
strigam spre cer şi priveam norii ca pe o
capelă pictată
din care imaginea sfinţilor nu putea fugi,
închisă într-o culoare şi nu pricepeam
tabloul…

M-am întâlnit cu cel nenăscut,
undeva, aici, în acest timp care nu există
nici în stâncă sau în nisip, nici în
anotimpurile muntelui…

*
PETE DE SÂNGE PE UN CUVÂNT
Fereşte-ţi trupul de capcane, capcane peste
tot,
în piaţa publică, pe ape adânci, capcane de
fier, de aur, albastre, de vis, de aer,
capcane invizibile,
o, Doamne, ce capcană e trupul şi ochiul e o
capcană,
şi cuvântul pe care nu-l rosteşti...

uitarea că ai scăpat de capcana personală,
necesară…
Animalul cel lacom prins este în laţul de
mătase,
cu ochii priveşte la fiinţa care se strângecapcană,
înainte de moarte învaţă să vorbească,
dar e prea târziu, animalul cel lacom şi
lacoma nefiinţă tot una sunt…

Pete de sânge pe un cuvânt în care te zbaţi,
iluzia că nu sunt capcane,
*
TRUPUL

acesta este trupul pe care îl voi folosi

bună parte din veşnicie,
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cu el voi trece prin ziduri înalte, prin tăcere,
voi simţi gustul nisipului,
voi intra în vis prin poarta deschisă a
sângelui necesar,
voi călători dintr-o adolescenţă în alta,

voi intra în dragoste ca flacăra în lumină,
trupul acesta este unic precum veşnicia,
când îl va naşte, iarăşi, mama moarte…

*

ZERO ŞI UNU
Cine crede în preţul stabilit la bursă
pentru fiecare suflet sau
în simpla scanare a sentimentelor?
Paznicul de noapte ghiceşte în palma iubitei
sensul artei abstracte, rupte de lume…
E o lume de extratereştri – susţine
jurnalistul,

o lume cu vremuri ultime bombăne bătrânul
dar nimeni nu-i mai ascultă,
tu eşti semnul în calculator
ceva între unu şi zero,
între unu şi nici unul…

*

SIMPLITATE
Nu putem fii fericiţi aşa, dintr-o dată,
pur şi simplu, în stil normal
de parcă lumea a fost schimbată,
fericirea este o băutură care se bea
în momente cruciale,
eventual între două războaie,
între două fonduri mutuale,
între doi preşedinţi,
compoziţia ei are anumite doze de vis, de
umbră, de venin,
urmăriţi mai bine moda sau
buletinul meteorologic, ori casa de pariuri,

iată, cercelul atârnă
la urechea secretarului general şi a
secretarului parţial…
Doar atât mai spun:
fericirea intră pe sub uşă în ziua în care
schimbi domiciliul,
în ziua în care nu mai ajungi acasă…
Ploaia a dormit în noaptea ce a trecut
în pantofii formatorului de opinie…
***

DUMITRU ICHIM, Kitchener, ONTARIO/CANADA
PSALM ÎNTORS DINTR-O VISARE
Cu flacăra ce-o poartă în aripă.

''The green, green grass...‖
Odihnei loc, verdeții,
Unde durerea nu-i și nici
suspinul...
Așa pe nas cânta-mi-or cateheții,
Dar eu aș vrea de ochii-ți, ca pelinul,

Au vei zâmbi când mi-oi preface lipca,
Tot mincinos, să-ți fur și mort sărutul?
Îți las în diată tot ce-am strâns cu scripca,
În vinul roș să mi se spele lutul.''
...Cam astfel mă plângea acordeonul,
Când m-a întors din cale telefonul!

Tot verdele, de tristul lor, subțiu-l
Ca aburul pe unde, în risipă.
Lăstunul cardinal mi-o aduna târziul
*

PSALMUL LICURICIULUI
La munții-nalți și râpa-i pe măsură,
Vârf pentru șoimi, dar bahna-i pentru broaște,

Rărunchiul pietrei-i aur scos din zgură,
Doar bând din neființă-o stea se naște.
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Și soarele, la fel, în gelozie...
Pe smârcul meu de Ți se pierde cerul,
Plătesc în lotuși lacrima târzie.

Greșeala i-e virtuții ca amnarul,
Din inimă zdrobită și din cea făr'
Nădejde, din loviri, nu-n plâns e-amarul,
Că-i sâmbur clipa ce-a-ncolțit luceafăr.

De nopții-s cât un licurici fosforic,
Aripa mi s-adapă din taboric.

Ne-ngăduitul florii îl vrea gerul,
*
PSALM CHEMÂND PENTRU EMAUS
Nu cer să văd, c-ar fi miloagă ruga,
Fântânii visul nu i-l beau chiorâșii,
Ci glasul Tău pătrundă-mi hălăciuga,
Pe unde puiesc viperei pârâșii.

Ca lupul te adulmec tot în altul,
În cuib de curcubeu, nu-n Cel ce tună,
Că îmi respir din boarea Ta înaltul,
Ca apa limpezimile din lună.

Tot mai departe tulnicul, talanga...
Eu cred că Te-ai suit iar în icoană.
Ce-i văzul, ne-nflorindu-mi creanga?
Oglindul, de nu-i cântec, este rană.

Mă consolează vrabia și crinul:
- Prin colbul tău se-apropie Străinul!
*

PSALM LA ÎNFLORIREA CIREȘULUI
Fum alb, părere-n strai, lin borangicul...
Cireșului îi cer să-mi fie dascăl,
Gând rău, din troscot, inorogul pască-l,
Dar să n-atingă lunii tiriplicul!

Cin' te-a trădat la heruvimi cu-n mugur,
Că zeci de ochi i-au năvălit aripei?
Lumină lină și stihie clipei,
E doliu, roșul ce-l ascunzi în strugur?

Iubire, de-orice nume cerșetoare,
Ca Dumnezeu, ce urii n-are straiță,
Te mulțumești alintului - horaiță,
Și cupei torni, din Sfântul Foc, răcoare.

Cum poate vin pe Dumnezeu să-L spuie?
- Întreabă Pâinea cu miros de cuie!
*

PSALMUL PAȘTELUI
Dacă exist? Dar piatra de-alături nu există?
Și care-i diferitul, de n-ar fi suferința?
E un aștept - peronul, nu plânsul pe batistă;
Din tot ce am avere, din ghimpe-mi iau ființa!

Pe masa de la denii, oștiri de flori cresc vraful,
Din mult temuta moarte, trofeu înalt - grădina!
Ca în copilărie Te-adoarme epitaful...
Miroase-a Doamne-Doamne! Și fumul, și
lumina...

Tu ștergi ce-ar fi-nceputul, c-ai fost și peste nu e,
Din care-Ți torni ecoul lăutei când te laut.
Suprema dulgherie continui pân' la cuie,
Tăcând în crisalidă ca fluturele-n flaut.

Ești până-n cer acasă! Îți pretutind lăstunii
Și țip de bucurie când Te revăd: Rabuni!

***
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OCTAVIAN CONSTANTINESCU,
Buzău/ROMÂNIA
DIN CICLUL “ LITERATURA DE MASE ŞI LIMBAJUL NECOLOCVIAL“
PARTEA I, CORINNE SAU DESPRE MIEL (PARDON, DESPRE MILĂ…!)
Iete că ne găsirăm vreo câţiva, io, Corinne, şi alţii, care să vrem neapărat tăierea mielului. Aşa ne-a venit.
E alb, e frumos, e pur, dar noi îl vrem fript, mai ales Corinne, care e mai dură, mai dintr-o bucată, era să
zic intr-o ureche, şi nu greşeam prea mult. Unii chiar aşa o numesc: Corinne Directa. Acum, nu sunt
lămurit dacă îi zic aşa pentru că se exprimă frust, fără fasoane, ca o adevărată masculă, sau pentru stânga
ei fantastică, cu care aplică uneori, unora, câte o directă în freză, fie reactiv, fie preventiv, dacă înţelegeţi
ce vreau să exprim. Parcă o şi aud: ia, nu te mai „halifonfa‖ atâta, belerezule, cântă la alte mese, că pe-aci
am fumat destui ca tine! Are ea, aşa, expresiile ei, care o fac şi drăgălaşă şi dură concomitent, că nimeni
nu-i rezistă, i-a fascinat pe toţi masculii din haită, dacă e să mă exprim ca pe National Geografics.
Vasile, blândul grupului, pe care l-am… mă rog, căruia i-am trasat sarcina de a fi măcelar, a refuzat cu
indignare bleagă de câteva ori, Corinne nu vrea sânge, din principiu, altul pretextează că n-are talent
(aiurea, nişte fricoşi!) aşa că nu văd altă rezolvare practică decât să-l tai personal la gâlci, deşi mi-e milă.
M-am gândit adesea, chiar dacă n-a fost neapărat musai, ce-a putut gândi Dumnezeu când a lăsat pe
pământ sentimentul acesta. Şi nu mai ştiu dacă e ideea mea sau am citit pe undeva, sau am văzut pe la
vreun talk-show, dar mie unul sentimentul ăsta îmi pute. Mila, vreau să zic, e aşa, un sentiment rece, de
distanţare faţă de suferinţa cuiva. Zici: mi-e milă de cutare! Ei, şi? Să mori tu? Dacă l-ai iubi, cu adevărat,
l-ai lua, l-ai… şterge, l-ai pupa, i-ai face un bine, i-ai da bani, l-ai lua de crescut, mă rog, pe fiecare după
cum e cazul! Dar tu, ce faci? Ţi-e milă! Prin asta, ţi-ai făcut datoria, te-ai achitat de sarcină, eşti milos, nai inimă de câine dar nu poţi mai mult, nu contează motivele, lasă că găseşti tu, dar cum dracu să te
implici? Nu ştiu dacă mă înţelegeţi, dar asta e culmea ipocriziei acuma, să-ţi fie milă degeaba, aşa, numai
contemplativ, ca exerciţiu. Cât despre ăla, da, aşa e, suferă săracu, dar ce treabă are asta cu tine? Tu eşti
bine, în blana ta, în liniştea şi confortul nepăsării tale miloase, la ce bun să mai şi faci ceva? De ce să
complici lucrurile?
Pe urmă, e şi naşpa rău de tot să fii obiectul milei cuiva, dacă realizaţi faza. Cum să-ţi placă ţie să-ţi zică
unu: bă, mi-e milă de tine! Pe cuvânt de onoare, mie dacă mi s-ar adresa unul aşa, poa‘ să fie preten, poa‘
să fie cine ar fi, l-aş sparge la nas necondiţionat, fără comentarii!
Aşa că, de tăiat mielul, nici vorbă să-l tai. E o fiinţă şi el, are suflet, behăie, se exprimă, cum ar veni, are
botul umed, poate că şi vrea să transmită ceva de genul : bă, ia fiţi atenţi la mine aicea, umanilor, care
sunteţi, ce-aveţi voi cu regnul ăsta animal în general şi cu mine în particular? Aud? Că, iete, rău nu fac,
pasc şi io iarbă, tradiţional, ca toţi semenii mei. Din veac, nu de-acuma, nu s-a auzit de miel să muşte,
behăi şi io când nu-mi convine câte ceva sau numai aşa, de antrenament, ca să nu pierd exerciţiul, dar
încolo? Ce argumente aveţi? Că şi la voi e la modă protestul, ba, aş putea spune că behăie unii în neştire,
ba că nu le convine aia, ba ailaltă…A, nu zic, taică-meu, berbecul, poate că o fi împuns la viaţa lui pe
vreo câţiva, că aşa e el, berbec! Dar io, la caracter, o moştenesc pe maică-mea, oaia, poate că oţi fi auzit
expresia: ‖blând ca o oaie‖.
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Ar avea dreptate, dacă e s-o spun pe-a dreaptă, aşa că anul asta vom merge la mall, unde mielul e deja
tranşat, ambalat, a murit asomat după norme europene, conştiinţa noastră de mâncatori de… miel poate
dormi liniştită.
Altul e baiul. Corinne vrea blana pentru ea, ca s-o pună lânga pat, să calce pe moale dimineaţa, când e ea
mai dificilă ca fiinţă, aşa, în general, că după aceea îi trece, se face chiar rezonabilă. Dar rămâne dilema
insolubilă a tăierii: blană fără moarte nu se poate, iar înjunghierea asta ar şi însemna asasinat: pascalnepascal, mielul moare! Multora le displace termenul, dar asta e în fond: o exagerare criminală. Unii vin
cu mofturi religioase, cu chestii, că să vezi, că din adâncul veacurilor se sacrificau miei, treburi… Lor ce
să le spui? Că, dacă e aşa, tot din istorie şi tot din adâncul veacurilor ştim că se sacrificau şi oameni, pe
bune, nu vă zic la mişto, sunt pline televiziunile de documentare despre maiaşi, despre tolteci, sau
tolomaci, cum naiba le-o fi mai zis ălora, care aveau adevărate ritualuri de îmbunare a zeilor. Pe scurt,
luau gâtul, fără discuţie, la câţiva inşi, cu speranţa stupidă că, după aia, o să crească porumbul, sau o să
plouă, dracu să-i ia!
L-am auzit io odată pe unul când zicea că sacrificiu înseamnă să faci ca lucrul să devină sfânt şi explica
tot el nişte aiureli cum că ar fi vorba de două cuvinte într-unul singur, sacrum, in latineste adica sfant si
faceo (facere, faeci, factum) adica a face, tot în latineşte. Vă daţi seama? Tembelii credeau că daca îl tai la
gâlci, acolo, pe piatra aia, mielul devine dintr-odată sfânt, de neatins, lucru zeiesc. Aşadar, m-am liniştit,
toţi mieii tăiaţi la abatoarele specializate devin chestii profane, lumeşti, bune de băgat la jgheab, nimic
sacru, e clar.
Bun, nu tăiem, dar ce fac de blană pentru Corinne şi, mai ales, ce ne facem cu animăluţul? Că, uite, de
când l-am agonisit de la stăpânul lui, ciobanul, nu i-am dat nimic de mâncare şi a început deja să
deranjeze cartierul. Buun, să zicem că-l ducem înapoi la piaţă, dar acum e prea târziu pentru fapte de
comerţ, că a trecut sezonul şi nu-l mai cumpără nimeni, nici de-ar fi să-l dăm în pierdere. Lasă că de asta
nici nu vrea să audă Corinne, care e absolventă de ASE, are economia politică în sânge.
Uite unde te poate duce mila. La pierdere economică, plus deranjul! Corinne zice că suntem toţi nişte
tăntălăi efeminaţi, fără bărbăţie adică, fără sânge rece.
Parcă vă şi aud întrebându-vă de unde am scos-o pe Corinne, ce fel de rol joacă ea în povestea asta şi,
dacă e o persoană reală, ce legătură e între noi. Uitaţi, ca toţi cei ce uită, că e o simplă convenţie, că putea
s-o cheme Safta şi să fie spălătoreasă sau frizeriţă, că e la mâna autorului să scrie despre ce vrea el şi
despre cine vrea, fără ca altcineva să se poată amesteca în toată chestia. Uită toţi, mai ales cei care iau de
bune cele scrise prin cărţi, că literatura e ficţiune curată. Că persoanele care vorbesc în povestea asta n-au
buletin şi cod numeric personal, că Dumnezeu de-aia a şi dat talentul unora, ca să se poată adeveri că
toate atributele sunt la locul lor si chestia cu ―chipul şi asemănarea‖ e reală şi produce efecte. O amăgire,
dar iete că, la unii, chiar ţine!
***
AMÂNDOI
Vino, sub streşini
s-au prăsit rândunele
şi aerul tot clocoteşte de ele
pe sub frunziş
roate mici de lumină
rostogolesc fuioare de tină
Vino, hai,mai încolo, spre seară
te voi topi
lumânare de ceară
Cu degete lungi de artist

îţi voi lua de pe faţă
zâmbetul trist
al Fecioarei din Lună
în lumea nebună
ne vom pierde şi noi
până când vom uita
că suntem
Amândoi

***
TOAMNA VIEŢII
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Niciodată toamna n-a urzit poeme calme,
siropoase, doar furtuni de frig
Umedelor zile păsărilor duse, toamnei furibunde
în zadar le strig.
Par duioase umbre, frunze-ngălbenite
Clipele-adormite-s de un straniu vis
Toamna nu e iadul, totuşi din cădere
amorţite frunze nu fac paradis.
Moartea naşte moarte, frigul fată umbre

Toate par supuse unui tragic scris.
Vino, amorţire, vino, decădere,
Te aştept la poarta morţii, ca proscris.
Vagă amintirea-mi de va fi să urle-n fluierele
iernii, n-am să mă întorc.
Totuşi, clipa asta, slabă, tremurândă de-un
crâmpei de
viaţâ tot am s-o mai storc…
***

“E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE…”
E stirpea noastră năpădită
de cei mai mari şi răi tâlhari
ce-au pus, la turma obidită
tot nişte infractori pândari

e scris pe tricolor Unire
dar noi rămânem dezbinaţi
deşi suntem viteji din fire
n-avem bărbaţi adevăraţi

parşivi au fost, parşivi sunt încă
şi tot parsivi, în veac, vor fi
căci cine-ţi pune greu-n cârcă
n-o face fiindcă te-ar iubi

popor român, trăieşte-ţi soarta
sau pune mâna pe topor
Şi-nchide-le odată poarta
şi dă cu bâta-n capul lor!
***

ANDANA MIHAELA CĂLINESCU,
Bucureşti/ROMÂNIA
RUGA MEA DE AZI ŞI DE IERI
Ruga mea de azi şi de ieri,
Asta sã fie:
Dã-mi Doamne
Curaj şi putere
Sã duc pânã la capãt
Şi cu inima plinã de iubire,
Tot ce mi-ai dat
Şi de voi putea
Sã-nmultesc talantul primitSã las cât de cât orânduit,
Ce pe-aici am încercat, încurcat, început?

Întâi mai intâi pe mine
Nemulţumitul/a sã pot sã mã iert?

Dã-mi Doamne rãbdare şi destulã iubire,

Rod necules

Da,
În toamna poetului,
Nimic nu-i uşor.
Vântul îmi poartã departe
Aiurea, nori argintii.
Pe gardul strãin urcã viţa de vie,
Arsã şi ea de focul din august.
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Stã uscat pe arac.
Un înger grãbit
A-nchis brusc fereastra...

Ce toamnã grãbitã
Iar nu-mi dã de ales...

Rãmasã pe pervaz
Micã şi albã,
Doar o panã....

Mereu, bãtrânul zeu
Nesãtulul de Cronos
Mi-o ia înainte...
***

REPLICI ŞI PARODII…ÎN PARALEL!
PLUGARUL CĂRŢII
de-o să mai plouă mult prin anticare
uita-vom iarăşi Sloi de Peruzea:
cărţile toate-au dat în urticare
slovele-njură fără de perdea!
se pleacă – gârbov – Zeul Anticar
să schimbe stelele din zarea dreaptă:
multe-şi pierdură luci de-argint – pierd var
şi-n loc de vis – prind mucegai de faptă...
sărman gigantic Dumnezeu din semne
n-ai ajutor vreun om la asfinţit:
n-ai haturi şi nici roade să te-ndemne
n-ai lăudaci – pentru cât ai trudit...
...cu trupu-Ţi peste Carte răstignit
şopteşti mereu: „plugarii n-au sfârşit...‖
***

FRUMOŞILOR PLUGARI
Replică poetului Adrian Botez
Frumoşi plugarii ăştia
Ce ară printre cărţi...
Va fi vreodată roada,
Culeasă cu folos?
Natura-i înţeleaptă
Deşi târziu luăm seama
Nu lasă risipirii
Nici bobul de lumină
Nici visul răstignit
Doar limita-i prea strânsă
Pentru el, biet om sărman,
Ce-n scara veşniciei
E-ntrecut adesea
Chiar de umilu pom...
Rămâne doar speranţa
Că fi-vor alţi pe urmă
Ce-or duce mai departe
Ce doar timid şi singur
A tot sperat cândva ...
La ce bun lăudacii
Deşartecii gornaci?!...
De-a căzut sămânţa
Într-un teren fertil
Veni-va-mplinirea
Chiar nimeni de va şti.
E totu-n mâna sorţii,
Norocul ca şi jocul.
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Frumoşi plugarii ăştia
Ce ară printre cărţi
Adesea neştiuţi,
Ca icoanarii vechi
Ce-au zugrăvit icoane
În schituri şi-n priveghi...

FRUMOASĂ-I LUMEA – CULMEA DE
ZGÂRCITĂ!

NU TE VĂIETA, POETE
Poetului Adrian Botez

văzduhu-l curmă hârâit de joagăr:
icneşte-a vomă cântecul din păsări...
da – disperaţi ce suntem fericirii
am face-o – toţi deodată – pe fachirii!
frumoasă-i lumea – culmea de zgârcită!
să-i smulgi o rază – tre' s-o pui pe plită...
doar îţi arată câte minuni are:
te-apropii – şi le vâră-n buzunare!
...bieţi cerşetori – am obosit de-ntins
o mână ce-i uscată-a dor cumplit:
când crezi norocul firav că ţi-ai prins
paznici din cer retează-te-n cuţit...
...mă dor de-iubire inima şi buza:
m-aleg – mereu - cu arzătoare spuza...
***

Nu te văita poete şi nu mai fi pizmaş
Pe raza de lumină, ce singur recunoşti
C-o foloseşti la plită,
Pragmatic iscusit.
Dar uiţi cumva îmi pare
Că dăruit îmi eşti
Cu sfântă şi aleasă împuternicire
Să-i luminezi pe alţii
Asupra a tot ce-n lume e drept că-i şi-ncurcat.
Dar nu-i măcar un pic, menirea asta
A celui ce, poet este ales de susSă-ncerce dezvrăjirea?
Păşind încet cu teamă,
Prin cioburi şi prin spini
Jertfind ades chiar meschinul interes
Să fii a lumii voce, să strigi durerea ei?
Nu te văita poete, acesta-ţi este chinul
Să fii cumva prin lume o rază de lumină...
Chiar de va fi să arzi pe rug de necredinţă
Chiar de vei hulit şi ignorat ades
Copil umil al jertfei
O ştii tu mult prea bine
Că n-ai avut şi nu ai de ales...

MĂRTURIE DE CREDINŢĂ

NU MĂ-NVĂŢ ODATĂ MINTE

„în limba sfântă a
păsărilor – în limba sfântă a
îngerilor – tânjim să
grăim‖:
da – numai astfel – voi – Poeţilor

Nu mă-nvăţ odată minte
Să mă las de scris cuvinte
Să mă las de gânduri multe
Şi de doruri,
Şi de nouri.
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crai tuturor
zărilor – veţi fi adeveriţi Cavaleri de
Viflaim - mântuiţi în
amin
***

Zac ogoare nearate
Trei tablouri–ncepute
Cărţi şi alea tot vreo trei
Geaba am crescut-n ani ...
Geaba stau pândind cocorii
Multe iţe încurcate
Treburi toate amestecate
Cine să stea să-mi mai asculte
Vechi poveşti ce-au scris o viaţă
Chinuită şi banală
Trasă clar la indigo
Ca la alţii de prin jur ...
O, mă las, mă las vă jur
De-nşirat cuvinte seci
Boabe de mărgean pe aţa
Ce mi-a dat-o ursitoarea..
Parcă a dat-o–n necaz
Când să cred c-am descurcat-o
Şi c-am tras de firul drept
Tot atunci se prinde ghem
Se destramă ţesătura
Nodul am uitat să-l fac
Şi-n toată tevatura
Vorba mi se pierde-n van .
Ah, pierdută mi-e măsura
După atât amar de ani
Tot nu ştiu să tac cuminte...
Vorbele se duc-n vânt de-a dura
Cine ştie und-s-or duce?
S-o găsi cândva, cumva,
Să le-asculte cineva?
Înţeleg acum poete
Drama ce-o avem cu toţii
Grai de-ngeri sau de păsări
De-am avea, o de-am avea,
Poate atunci minune mare
Vom începe-ncetişor
Om cu om să ne-nţelegem....

HRISTOS-CELULARUL

S-au rostoglit sonetele in avalansa
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o - ce-averi sublime-s în Singurătate
ce bogat sunt – drace! – fluierând
pustiul...
...eu însumi mie-mi pot spune
„maiestate‖
fără vreun public – snob zbierând:
„diliul!‖

Glas durerii lumii incercand sa dea
Cioburi de oglinda zac pe unde pot
Narcis a scapat...
Si de data asta..
De cand lumea lumea
Toate-s randuite dupa legi nescrise
Ridicam un colt
Dam o ipoteza
Nascocim o lema
Credem numai noi
Ca stim teorema

singur sub zăbranic – în culcuş zăbavnic
îmi admir făptura – de la nas la deget
răsfir răsuflarea – evantai cu preget
sau isc uragane – trosnesc trăsnet
grabnic!

Dar de sus, Prea Bunul
Stie El ce face..

să nu vină nimeni – şterg din pereţi uşa
nu-mi trebuie-oglinda – e de-ajuns delirul
pot să-mi schimb fiinţa – modific doar
tuşa
exclud zei şi moarte – părtinesc zefirul...
lăsaţi hulă-invidii – sunt doar mercenarul
vidului de sine: Hristos-Celularul!
***
Adrian Botez

Cine, ce si cum
Ne alese sortii...
Nu aflam nicium...
Gata.
Mulţumesc de ceas de taină şi
împărtăşire a poeticeştilor rânduri şi,
ca de obicei, rog a nu lua în seamă
divagaţiile mele, pornind de la
frumoasele sonete..

***

ELISABETA IOSIF, Bucureşti/ROMÂNIA
POEME DE TOAMNĂ
ADOLESCENT, ÎN TOAMNĂ
Te caut în toamna aurie, răsfoind-o prea târziu…
Când pomi-s orfani, dezbrăcaţi de vise verzi,
Ca turcoazul din ochii tăi. O aud

Agonizând, precum fluturii ei galbeni,
Zburând peste mine… în armonie iluzorie
Mai ieri, căutam bănuţii de aramă,
Care-şi acopereau glezna,
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Sărutată de marea, aflată-n viori de foc.
Ştii!... Ştii, acum, numai eu o aud,
În ghiocul adolescenţei mele târzii,
Când ascult murmurul iubirii
Din vioara unei veri, secătuite
Şi acoperită cu frunze, ca şi chipul său…
S-a micşorat ora de verde străpunsă…

Te-aştept! Încă, apusul violet sticleşte
anotimpul,
Care se-agaţă în pomii încremeniţi, de-atâta
aur.
Iubirea îmi surâde, ca un poem neterminat…
E târziu, în toamnă… Nu uita, c-am rămas
Pribeagul rătăcit printre şoaptele tale…
***

VIORI DE OCTOMBRIE
Învelește-mă iubite, acum, în octombrie
Cu toamna desculță! Când arborii-s năluci,
Mai gândesc în culori visătoare, cărunte
Și iar plouă cu frunze. Iubește-mă acum,
Când Dumnezeu pictează în roua aurie…
În noiembrie, copacii rămân goi și singuri…
Ce departe-i lumina, care trimite alte frunze!
6 octombrie, 2015

Iubește-mă acum, când pădurea se
transformă
În viori și în vise cu plete în vânt de lumină
Și poți să-mi ridici o liră pân’ la bolta-nstelată
Construind curcubeie din tăcerea verbului
”a fi”.

***
DANSUL TOAMNEI
În câmpia arsă,
doar lanul de porumb foşnitor mai veghează
Frisonul toamnei ruginite.
Sperietoarea din par îl mai visează...
Se scutură de frig, străfulgerând, Carul Mic
Pierdut în stele...
În baia de luceferi, apele din adâncuri
Sunt tot mai grele...
Doar în Cetatea străveche se află vinul
Octombrie,2013

Cu parfum de vară
La adăpost. Toamna i-a ales ciorchinii
A câta oară? A câta oară?!
Durerile viei transferă licorile trandafirii...
În pahare Balans al verii aurii în dansul de nestăvilit
Al Toamnei solare!

***
TOAMNA-I O RISIPĂ…
Toamna-i o risipă, de iubire, de flăcări
Ce-ngroapă pământul în fluturii-frunze
Şi calcă alene prin stele, pe roşii cărări
Când arborii-şi ard veşmântul de muze

Aduse-n miresme, răsfiră marame
Când ziua tresare şi cerul nu are răgaz.
Se-aude departe vara. Ea cântă în şoapte
Vorbele-s rostite-n ceţuri, trimise-n fuior
Toamna-i o risipă, fructele-i cad coapte
Se-apleacă în rod, livada mea de dor…

Grădinile zac mocnit, foşnindu-mi arame
Din frunze agonice, cu fructe-n talaz
octombrie, 2016
***
CU OCHI DE TOAMNĂ
Mă uit cum pierde toamna
Din verdele-i flămând,
Agoniseala verii.
Nu o mai vede doamna
Cu ochii ei de aur. Cântând
Se pierde printre frunze,
Septembrie, 2016

Ascultă vraja-n gând,
Se-ascunde-n fald de muze…
De unde-atâtea zvonuri,
Că toamna plânge-ntruna?
Ea poartă numai doruri
Frumoasă-i ca niciuna!
***
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ŞUIERĂ TOAMNA…
Toamna picură livezile prin ochii aurii,
pierzători,
Copacii şuieră-n braţe durerea în roşu. Arzători,
Coboară şi cerul, tresărind plumburiu, odată cu
ele
Cad frunze …şi iar le rotesc, tot mai departe de
stele…

Cerul e prins între iubirile noastre. Vise nemplinite
Găsesc în stihurile tale, ninse, încă necitite…
şuieră toamna nebună peste versul meu imaginar
Doamne, acoperă-l cu veşnicia Ta şi dă-i-l în
dar.
Şi nu lăsa toamna să şuiere! S-o anini de iubire
Şi s-o acoperi cu-un vers violet, în plutire
Dar să-i adaugi, poete, dansând în menuet
Un poem cu lumină, mereu melancolic,
discret…
Bucureşti, 8 noiembrie, 2014

Neputincioasă-i şi ploaia, ce le strânge în ghiară
Numai noi revedem luminişul albastru din seară
Doamne, toamna asta n-a lăsat vara mai lungă
Pentru iubire. Dar o acopăr cu umbra-mi
prelungă
***
MIROSUL TOAMNEI
Din vârful dealului
Apusul arde-n flăcări
Nori de păsări.
De sub cărbunii aprinși
Amurgul suflă aripi-frunze Culori în transhumanță…
Agonizând, pâlpâie vara,
Respiră aurul gutuilor,
Îngreunând povara
Iubirilor spre Paradis.
Cad peste auriul frunzelor
Culori de un roșu nepermis
De ultima speranță…
Numai…numai crizantema
Este sub domnia faldurilor
Arămii! Miroase a toamnă…
25 noiembrie, 2014
*
LA TÂMPLA GLIEI
Aş răsuci iar serile pe-un fir de vis

şi pe-un picior de gând prelins
Din toate verile albastre
Cuprinse în tăcerea gliei noastre
Şi-un ţipăt de cocor venit din umbre
L-aş trece prin livezile târzii
Să cureţe-ntristarea lumii sumbre
De dragul visului şi-un cal aş priponi
Şi-aş şficui lumina cu iluzii
S-alung tăcerea lumii amorţite
Ca să audă, până chiar şi surzii
Cuvintele de dor, azi înghiţite
La tâmpla gliei, cu lumini ucise
Ne stau strămoşii, veşnicele umbre
Ei sunt mereu la graniţele scrise
Înlăturând şi azi amurguri sumbre...
Noiembrie, 2015

***
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IOAN GÂNDU, Bucureşti/ROMÂNIA
―Cel ce luptă chiar singur pentru neamul său,
nu va fi învins niciodată!” (Acatistul Sfinţilor
români din închisori – condacul al 3-lea)
AŞ PUTEA MURI DE BUCURIE
Sfinţilor, întru mucenicie minunaţi,
Arderilor de tot ca şi mieluţii daţi,
M-aţi chemat cu voi de la vorbitor,
Arzându-mă cu dragoste nemuritor;
Oh, Doamne, rămas-am nepăsător,
Căci lupta voastră înaltă, vie, sfântă,
Mi se părea, atunci, o simplă trântă!

Cântărita-ţi cu milă falsa mea splendoare…
Arzând de har şi auriţi prin Sfântul Soare,
Nu mi-aţi făcut vreo vină, or grea mustrare…
Cu o răbdare îngerească şi o ştiinţă aleasă,
M-aţi aşezat lângă voi, nemeritat, la masă,
Iar sufletul să-l dau doar Mirelui, mireasă!
Astăzi, Sfinţiţilor, aş putea muri de bucurie,
În inimă înfiptu-mi-aţi moaşte – jertfa vie!

Vai mie, ce ruşine grea mă înşfacă,
Căci vieţii voastre eroice din zarcă,
I-am preferat o boemie rea şi întinată... .
Pe când în rugă voi răbdaţi cruzimea,
Conştiinţa-mi abia-şi masca micimea!
Ştiaţi de mine că-s rob fricos şi slab,
Dar întotdeauna mă îmbrăcaţi în alb...

5 martie 2016
Sfinţii Mucenici Conon din Isauria
şi Conon Grădinarul; Sfântul Marcu Pustnicul

În noaptea iudelor, ca viermii-n halcă,
Era să ajung şi eu acolo, jos, în zarcă,
Dar ca să suie laşul pe furtună-n barcă,
Îi trebuie de sus o zdravănă scatoalcă...
Şi îi mai trebuie o criză de conştiinţă,
Ce să-i vădească cumplita sa neştiinţă...
De unde însă bărbăţie într-o zdreanţă!?
Sfântul MARCU PUSTNICUL

Apoi, ieşind de tot sfinţiţi din închisoare,
***
CRUCI ŞI RĂSCRUCI
―Noi să ne sârguim doar să ţinem focul viu!‖
>
(Un pustnic citadin)
- Doamne, printre atâtea semne-orbitoare
Cum voi putea răzbi viu către Izvoare?

- S-o iau pe drumul cel mai drept şi larg,
Voi ajunge repede preţuit ca un catarg!?
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- Fugi de-o aşa ispită, ia-o pe cel mai greu,
Aşa vei fi ultimul, ba şi crucificat mereu!

- Sfinte, plâng printre atâtea cruci şi răscruci,
Tot grăindu-mi: acum pe unde o mai apuci?

- Doamne, nu m-aş putea opri într-o livadă?
- Ai putea, dar traiul tihnit ţi-ar fi corvoadă...

- Aiasta chiar nu-i grija ta, de rămâi or pleci;
Tu ţine-n vatră focul viu, cu îngerii petreci!

- Doamne, mi-ar fi faină o colibă închiriată?
- O ai deja, în ea te rogi de-o viaţă întreagă!

7 noiembrie 2015
Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina;
Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galisiei
***

LIVIU JIANU, Craiova/ROMÂNIA
BADIE EMINESCU, EU AS VREA SA-TI FAC…
Badie Eminescu, trist protest!
Ca iese si otrava, din omilii –
De cand tot canti, de-o vesnicie, poate …
Scapati de Est, ajungem, pe furate,
Ca Dreptul nu repara, ci condamna –
Arhipelagul Gulag… de la Vest!
Ca sus, e lux – si jos – e inchisoare –
Si cenusie e-o privighetoare,
Si-n frunte – marionette – protejate.
Si iarna – canta toamna, dupa toamna –
Si un delir – ce-si joaca fluturismul,
Si zbor de cuci - pe tot nationalismul
Ca faci lipici cu sange-n scris, de pace –
Demn doar de natiunile bogate.
In cuibul casei, tarii tale – si vin hanii,
Si comisarii, si iti iau si banii,
Sa fii orice – dar nu roman – in tara.
Si munca, si copiii din gaoace –
Sa lingi oricare mana-ti da – slanina.
Caci banii doar, pe lume, dau lumina.
Si –n reconstituiri, de sparte troace –
Si Dumnezeu, cu boii, cui mai ara…
Vin procurorii – limbilor naimite –
Ca sa se taie tara – la cutite –
Si cer robotii muncii, albumina –
Ce taie Hoti straini – la patru ace !
Si cer – la burse – sange si cotatii –
Si-si au – inalte foruri – vinovatii
Ce iti condamna tara – pentru vina –
Badie Eminescu, trist protest!
Nici tinerii nu or sa-l inteleaga!
Badie Eminescu, trist protest!
Asa este gandirea lor – prea larga!
Ca am iesit – din Gulag de Siberii –
Nu-ncape nici la Est, si nici la Vest!
Si-ajungem – robi ai Marilor Mizerii,
Arhipelagul Gulag… de la Vest!
Asteapta doar pe altii, s-o culeaga!
Dar ele, vad in tineri – numai viermi –
Ca se doboara case, si familii,
Acele pasari mari – cu ochii Fermi –
Ca e cutremur, zilnic, si alarma,
Ce vor – se spune – Lumea sa o dreaga,
Ca vin cei care trainic numai sfarma,
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Si o arunca-n Gulaguri – de ierni…

Sa faci – din ea – rotunda, pe aici,
O tara – primavara – la pitici –

Badie Eminescu, poate ai
Putere, tu, cu gura ta de rai,

Si-I lasa, intelepti - eterni - si mici…
***

MONICA MATEI, Oneşti/ROMÂNIA
DIN DURERE-VINDECARE
Din durere-vindecare,
Din iubire / uitare,
Pe adierile clipelor,
Pe adierile florilor de tei, florilor de colţ,
Raza ce mă răstigneşte-n cuiele pământului,
Îmi descuie drumul, îmi ştie calea:
Om-cruce, pom-cruce, vis-cruce….
Lasându-mă în starea de cerc,
Între muzica sferelor, muzica îngerilor
şi cuvântul ce schimbă fiinţa,
Iubindu-mă pe veghea că sunt.

a moment,
a moment in time.
…Stories over the years…as to bring life into
original tools,
past is a preferred tool,
affected heart.
Păsămite, visule
Păsămite, scrisule,
Să nu uiţi când mi-e dată clipa-veghe,
La ceas-bucurie ori durere,
Spre / la ceasul clipei din demult,
Ce te-adună ori te-mparte,
Ce te spulberă ori te pecetluieşte,
Ca să-ţi spună de cuiele ce nu te cruţă,
Pe drumul neinfrânt .....pe drumul planului divin,
Ce să-ţi spună de cuvântul ….. ce schimbă totul,
Continuitatea clipelor cu …..
Iubirea, ghid perpetuu.

To see with the eyes, the white beauty,
….closely to you, heart over mind,
a moment,
a moment in time,
research to prevail, ponds of hopes to make,
heart of the sky, loving your heart shaped
feelings,
silent thought, silent touch of the life,
***
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VII-DACO-VALACHICA

cercetător George Liviu TELEOACĂ
Stimate domnule profesor Adrian Botez,
Dragul meu frate întru Duh
Nuvela ―Ofiţerul‖ se citește cu sufletul la gură și ideile sunt ușor de înțeles și datorită
consistentelor explicații de subsol, foarte bine alese.
E totuși foarte trist ca rușinea unei camarile regale să fie contrabalansată de cavalerismul cristic
al colonelului Tudor Dealmare, al cărui comportament de excepție este pus în evidență, atât
de fanatismul colonelului Georgescu, cât și de toată acea atmosferă de incertitudine pornită
chiar de la generalul Șutac Gheorghe.
În ceea ce mă privește, aș vrea să-i ador pe regii noștri, dar nu am cum, de vreme ce-mi stau pe
suflet lipsa de ținută, beția, curvăsăria, Concordatul, lașitățile, dezertările, trădările, escrocheriile
SKODA etc., pe care le-au comis în doar 86 de ani de domnie. Pentru cel numit Mihai I nu pot
avea nici un fel de respect, având în vedere și felul mizerabil în care și-a crescut fiicele, deși a
beneficiat, în civilizata și frumoasa Elveție, de uriașele stipendii românești. Un tată, care nu-și
poate crește fiicele, nu avea cum să crească o națiune!
Pentru actul de la 23 August chiar era un mucos și aici generalii fostei curți regale au o foarte
mare vină. Nu-l scuz pe fostul rege, fiindcă la vârsta lui Alexandru Macedon ajunsese în Persia,
dar nici nu pot să subestimez contribuțiile catastrofale ale unora ca Iuliu Maniu sau acest Grigore
Niculescu-Buzești, care a deturnat telegrama cu condițiile de armistițiu acceptate.
Unde au fost patriotismul, și apoi cavalerismul acestui nefericit prinţ de Buzău?
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Răspunsul e unul singur! Lipsă de discernământ, dar și de cultură la un nivel mult mai larg,
fiindcă prima care consolidează sentimentul datoriilor patriotice este cultura.
Precizarea a fost făcută și de Nicolae Iorga, dar pe mine mă îngrozește refuzul sistematic
al elitelor intelectuale de a răspunde documentat și în timp util la problemele de actualitate ale
Țării. Așa s-a întâmplat și în anii 1942-1943 când intelectualii noștri, iar au lâncezit (vedeți
atașul) în loc să întocmească lucrările necesare la momentul acela, iar ca urmare deciziile politice
au fost incoerente, așa cum sunt și astăzi și așa ne vom stinge în lipsa unui Proiectului de Țară
întocmit în concordanță cu adevăratul nostru profil identitar.
Am sperat că cei de la Fundația Origini Carpatine - Buzău vor evolua pe un traseu mai realist,
dar se vede că se mulțumesc cu kitsch-uri și platitudini de ordin general, aceleași și în 2016, fără
să li se spună de misiunea în lume a României
(http://fundatiaorigini.ro/2015/07/14/universitatea-de-vara-origini-2015/#more-398), în timp ce
la Izvorul Mureșului se învață despre Trianon și cum trebuie administrată Ungaria Mare, iar ca
educație fizică, fac atrenamente pentru luptele de stradă…!
Cu multe urări de mai bine ,
cercetător GEORGE LIVIU TELEOACĂ, Bucureşti/ROMÂNIA
***
Stimată Redacție
Cu peste 20 de ani în urmă, Dan A. Lăzărescu ne-a atras atenția că avem dificultăți în a ne apăra
prestigiul în conștiința lumi, deși aspectele de ordin imagologic devin din ce în ce mai importante pentru
români și pentru România (Imaginea poporului român în conștiința europeană, Oradea, 1995)
Pe de altă parte, chiar și fără această valoroasă tratare academică a modului în care putem a
ne dobândi respectul în lume, dar și în propria noastră conștiință, moștenim prin tradiție nevoia de a nu
ne compromite în fața nimănui, temători până și de contabilizarea divină a greșelilor de comportament.
Așadar, avem norme valoroase în acest sens și ele se cer a fi respectate mai ales atunci când vrem să
ne adresăm lumii. Despre filmul Transilvania, istorie furată s-a spus că este destinat a fi proiectat în
străinătate, motiv în plus să consider că nesocotințele lui de ordin imagologic ne vor atrage noi prejudicii
de neînlăturat.
Întrucât evaluarea lui este o problemă de larg interes, vă rog să publicați protestul meu și ca prilej
pentru alte puncte de vedere.
Cu respect ,
cercetător George Liviu TELEOACĂ

UN PROTEST DE NEEVITAT
George Liviu TELEOACĂ
Prin proiectarea lui în Țară și cu atât mai mult în străinătate, filmul Transilvania, istorie furată ar
aduce noi prejudicii de imagine României.
La CONGRESUL CIVILIZAȚIEI TRACO-GETO-DACICE, Buzău 2016, filmul Transilvania,
istorie furată a fost prezentat ca un film destinat a fi proiectat în străinătate, de unde și speranța noastră
inițială că vizionarea lui va îmbunătății imaginea României pe plan internațional.
Din nefericire, realizarea filmului nu s-a apropiat de nivelul necesar scopului propus începând chiar
cu acest titlul, istorie furată, care nu mai poate mișca pe nimeni într-o lume hotărâtă să cianureze munții,
să practice fracturarea hidraulică sau să stocheze deșeuri toxice de la Sulina la Sibiu etc.
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Respectul României, de care avem nevoie, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, nu poate fi
edificat făcând apel la compasiunea cuiva. Ofensatoare prin natura sa, compasiunea a și fost înlocuită de
lupta neloaială pentru propriile interese, luptă care promovează până azi cu asiduitate falsuri istorice
grave,
cum
este
și
transformarea
lui
Burebista
în
sluga
lui
Decebal
(http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/tv-history-burebista-a-fost-sluga-lui-decebal-60559.html,
https://sfinx777.wordpress.com/2008/12/21/falsificarea-istoriei-geto-dacilor-in-interesul-cui/) în timp ce
alții comentează ironic pe tema aceasta (http://voxpublica.realitatea.net/freestyle/burebista-scavul-luidecebal-din-bucatarie-2645.html).
Dacă ar fi fost mai puțin preocupat de cuvântul furt, regăsit și în titlul emisiunii TV, DEX și furtul
limbii geto-dacilor (https://www.youtube.com/watch?v=u5UP1iLHKAs), autorul, dar și ceilalți
colaboratori ai săi ar fi optat pentru o cu totul altă pledoarie cinematografică privind prestigiul și menirea
României în lume. Viziunea unui asemenea film nu poate omite faptul că azi sunt prețuiți doar cei
capabili să contribuie la susținerea și ameliorarea proceselor care au loc în lume și că nu se mai ține cont
de suferințele păgubiților. Din contra „… celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, și
ce are i se va lua‖ (Mt.13,12). Avertismentul are aproape 2000 de ani, iar în termeni laici Emil Cioran nea atras atenția de mai multe ori că: „Un neam care n-are o misiune nu numai că nu merită să trăiască,
dar n-are absolut nici un sens. … Dacă o națiune nu se crede necesară, mai mult: indispensabilă
mersului universal, n-are drept să trăiască sau este superfluă.‖
Cu gândul la această firească datorie de a trăi utili, implicați în realitățile epocii noastre, fără a
solicita compasiune doar pentru o existență superfluă, Prof.Univ.Dr. Radu Gologoan, alături de domnii
Dan Flămându, Răzvan Gelca ș.a. susținea în emisiunea de la Realitatea TV din 27 februarie 2015 că
trebuie să ne dăm scopuri. Or, lamentația din titlul cu …istorie furată nu oferă o abordare convenabilă
pentru scopurile noastre actuale, prin care să ne afirmăm pe plan internațional.
Ca dovadă că n-a fost vorba doar de o alegere neinspirată a titlului, ci de însăși viziunea filmului,
lamentația devine jenantă atunci când filmul prezintă paragina incintelor cneziale ale lui Gelu și,
respectiv, Menumorut, ca și când acestea ar prevala în fața multelor valori arheologice de care dispunem,
sfidând astfel până și elementarul bun simț conform căruia delăsările se cer a fi recuperate acasă și fără a
le mai trâmbița celor din jurul nostru, fiindcă cine-i la necaz e și de râs. Având în vedere o altă zicala, pe
care o știu până și copii, referitoare la spălarea rufelor în familie, în mod necesar se naște întrebarea: cum
de a fost posibilă o asemenea scăpare? Renunț să formulez ipoteze, dar așa ceva nu se face.
Referitor la imaginile proiectate vom spune doar că sunt sărace și prea puțin atractive. Aducerea
repetată în prim plan a șase conferențiari oricât ar fi de erudiți, buni oratori și fotogenici înlocuiește tot
atâtea imagini bine alese pentru a ilustra comentariile făcute. Cinematografia ca artă se sprijină pe
calitatea imaginilor și a dialogurilor, dar nu pe aducerea în prim plan a monologurilor, prea puțin
preferate de spectator.
Desigur, cu privire la modul de realizare a acestui film se pot formula și alte obiecții, consider însă
că cele de mai sus sunt suficiente pentru a se înțelege că proiectat în Țară și, cu atât mai mult în
străinătate, filmul va aduce noi prejudicii de imagine României. Nu vreau să ni se mai spună „cultură
minoră‖ pentru un film făcut în pripă pornind de la o idee într-adevăr minoră. Cine-cluburile nu pot fi
performante în raport cu marea artă și ca urmare cred că pentru realizarea anunțatului film Comoara lui
Decebal ar trebui să se implice scenariști, regizori, cameramani și actori de profesie, buni cunoscători ai
spiritualității traco-geto-dacice.
Ne vom apropia de realizarea unui asemenea film lărgind aria de cunoaștere a lucrărilor din
patrimoniului universal, care atestă esența dacică a spiritualității românești cum este și tabloul întitulat
Familie de români mergând la târg pictat în anul 1843 de Barabás Milklós
(http://www.kogart.hu/alkotas/barabas-miklos/vasarra-meno-roman-csalad).

71

După cum se vede, căciula dacică a vârstnicului este dovada de necontestat a originii, a vechimii
și a continuității neamului românesc pe pământul Transilvaniei, iar vestimentația bogată și albul ei
imaculat vorbesc despre înalta lor civilizație. Alături de personajul tânăr poate sta tânărul valah din Cehia
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlahia_Morav%C4%83), iar imaginile merită să apară pe coperta a IV-a a
revistei.
Poate că important ar fi să se știe și faptul că până în anul 2011 drapelul orașului Budapesta
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_z%C3%A1szlaja) a fost roșu-galben-albastru, tot așa cum a fost

și stindardul-dragon al cavaleriei lui Carol cel Mare (https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_cel_Mare).
Din panteonul culturii universale se mai cuvine a fi prezentat – poate în foileton – și volumul de
poezie Zlatna sau cumpăna dorului, consacrat geniului românesc în anul 1622 de Martin Opitz, părintele
poeziei germane.
Fiindcă nu mai putem rămâne în expectativă, pentru coperta a IV-a sugestive ar fi și imagini din viața
românilor, care păstrează tradițiile traco-geto-dacice în țările din jurul României.
Toate aceste prezentări se cer a fi subsumate convingerii că prin lexic, prin simbolul Dragon, prin
etnonime - EUROPA ÎNTREAGĂ ESTE DE SORGINTE VALAHICĂ, primul adevăr esențial ce
fundamentează unitatea ei în diversitate.

București, 12 iulie 2016
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***
Anexa 38
Evoluții românești, în context internaţional (1940-1945).
Teză de doctorat susținută la Universitatea „Ovidius‖, în anul 2011, sub îndrumarea Prof. Univ.
Dr. Gheorghe BUZATU.
13 martie 1943, București – Mihai Antonescu întrunește „Biroul Păcii”
BIROUL PĂCII
Extrase din cuvântarea Domnului Profesor Mihai Antonescu,
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri și Ministrul Afacerilor Străine,
ținută în ziua de 13 martie 1943
[…]
România nu dispune încă de o lucrare de sinteză generală, care să prezinte problemele
Neamului Românesc și ale României politice, de o lucrare cu caracter constructiv general, de informație
sintetică, și care să poată da ușor o imagine asupra rostului Țării în organizarea internațională, în timp ce
toate țările și-au făcut asemenea monografii, unele cu caracter enciclopedic, altele cu caracter de sinteză,
de imagini întovărășite de texte, care să dea repede o imagine lămuritoare asupra unei ordini naționale,
exprimând în același timp perspectivele istorice, politice și economice, într-un cuvânt: rostul național al
poporului înfățișat.
………………………………………………………………………………..
În iunie 1942, luând inițiativa unei conferințe, am stabilit un program de lucrări, din care însă
foarte puține au fost întocmite. … Din bunele intenții pe care le-am mărturisit atunci, nu am cules decât
rezultate mărunte. Sunt numai câțiva dintre cei prezenți aici, care – într-adevăr – au lucrat cu o mare
stăruință.
……………………………………………………………………………….
În timp ce noi ne zbatem cu contribuția câtorva cărturari de seamă, să ducem o acțiune de
propagandă în străinătate, Ungaria a și aruncat pe piețele neutre o seamă de lucrări, în care prezintă
problemele ungurești cu afirmări constructive de drepturi, și chiar lucrări de polemică, în care suntem
denigrați, cu aparența de obiectivitate, cu care sunt prezentate problemele româno-ungare, folosindu-se
nume de rezonanță neutrală franceze, belgiene, olandeze etc.
………………………………………………………………………….
După ce am fixat acest program național și liniile acțiunii noastre, țin să vă atrag atenția că veți
avea întreaga libertate și că lucrările Dvs. vor fi publicate sub titulatura fiecărui institut în parte, însă, în
toate aceste lucrări trebuie să existe o unitate. Căci responsabilitățile noastre comune nu pot să ne ducă la
un romantism al libertăților și inițiativelor, atunci când Statul Român nu dispune de documentația
necesară în acțiunea lui de propagandă.
În ceasurile grele prin care trecem, în orice loc ne-am afla – oficial sau neoficial – împărțim
răspunderile și amenințările față de toate imperialismele și de toate dușmăniile.
De aceea, sunt în principiu pentru libertatea Dvs. de acțiune, însă este absolut indispensabil ca
lucrările necesare să se facă la timp și să se încadreze în acest program național. În toate Statele s-a și
întocmit programul de propagandă și de tipărituri. A început avalanșa lucrărilor de mare prestigiu
internațional, care se introduc acum în conștiințe. Și dacă noi, în această fază de pregătire, nu ne pregătim
propria noastră poziție, mâine, când conștiința va fi fixată, când cugetarea și răspunderea oamenilor
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politici din Europa și din afară de Europa va fi deja orientată, vom putea aduce lucrările cele mai savante
și vom putea adopta metodele cele mai ideale, fără nici un efect, pentru că vom fi venit prea târziu.
Din anunțarea planului alcătuit, vă puteți da seama, desigur, că am urmărit un program național,
fără a imprima nici o atitudine politică, și că deci nu sunteți supuși nici unei servituți în afară de aceea a
directivelor naționale a coordonării muncii Dvs. și a stabilirii unui sistem rațional de acțiune în această
direcție.

***

LUPA CAPITOLINA (...lupoaica dacică, „alăptând-descântând-originarizând” cuplul întemeietor
de ROMĂ: ROMULUS ŞI REMUS!)
Statuia originală păstrată la Museo Nuovo, din Roma
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VIII-MEDITAŢII
ASUPRA
UNOR CĂRŢI ŞI ASUPRA UNOR OAMENI –
RECENZII, ANALIZE
Recenzează: Constantin STANCU, Haţeg; Paul SPIRESCU, Adjud; Adrian BOTEZ, Adjud
UN POET ORIGINAL: DANIEL PIŞCU
Daniel Pişcu este profund legat de Ţara Haţegului. A stat relativ puţin în Haţeg, pe vremea
adolescenţei cu adrenalină, a absolvit liceul în acest loc minunat. A fost un licean nonconformist, îi plăcea
poezia bună, citea mult, avea mereu argumente. Viaţa l-a purtat spre alte locuri, în momentul în care scriu
aceste note literare, locuieşte la Braşov împreună cu familia, este bunic şi scrie o poezie dinamică
specifică unui scriitor tânăr. S-a născut în 20 iunie 1954 în Lupeni, judeţul Hunedoara, critica solidă îl
consideră membru de drept al generaţiei optzeci, după criteriile cunoscute şi majoritar acceptate. Este un
punct de reper şi un argument să vedem în Daniel un poet şi romancier serios, cu un bun creion critic şi cu
idei de prim plan.
Numele şi opera sa au fost argumente solide să apară în reviste de ţinută: România literară, Timpul,
Interval, Convorbiri literare, Vatra, Bucovina literară, Euphorion, Poesis, Contrapunct, Familia etc.
Despre el au scris personalităţi de ţinută ale literaturii române: Eugen Simion, Horea Gârbea, Ioan Holban,
Ion Rotaru, Ioan Bogdan Lefter, Marian Popa etc. Este o listă mai lungă şi care trădează poziţia importantă
pe care o deţine în lumea literară.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1994, a fost membru activ al Cenaclului de
Luni condus la vremea potrivită, înainte de 1989 de o personalitate puternică a lumii literare, Nicolae
Manolescu.
Premiile sale demonstrează că a scris cu multă putere o literatură bună, de ţinută:
- 1996 -premiul Uniunii Scriitorilor din România- Filiala Brașov, pentru volumul Scrisorile de acasă;
- 1996- premiul Uniunii Scriitorilor din România la Festivalul de poezie ―George Coșbuc ―, Bistrița
Năsăud; 1996, pentru volumul Scrisorile de acasă;
- 1998- premiul ASPRO pentru experiment, pentru volumul Titlul poemului este aforism;
- 1997 - 2003 - premiul revistei on-line Tiuk! , pentru volumul de poeme Game, 2002 și pentru
romanul Cel mai mare roman al tuturor timpurilor, 2002 etc.
Cărţile sale sunt relativ numeroase, marchează un reper în evoluţia proprie şi reprezintă momente de
referinţă în viaţa literară. Titlurile atrag atenţia şi dau semnele unui scriitor original. Debutul a fost cu un
volum de poeme Aide-mémoire, Ed. Litera, Bucureşti, 1989. Au urmat alte cărţi importante: Scrisorile de
acasă, poeme, Ed. Vlasie, Piteşti, 1995; Titlul poemului este aforism, poeme, Ed. Axa, Botoşani, 1997; Mă
chemau păsările, roman, Ed. Augusta, Timişoara, 2000; Game, poeme, Ed. Aula, Braşov, 2002; Cel mai
mare roman al tuturor timpurilor, Ed. Aula, Brașov, 2002: A venit un iepuraș (Azi Isus a înviat), Ed.
Augusta, Timișoara, 2003, carte pentru copii; Jucătorul de cărţi, poeme, Ed. Vinea, București, 2006;
Puţină adrenalină, poeme, Ed. Tracus Arte, București, 2009: Piaţa Sfatului/La-mele, eseuri, Ed. Ideea
Europeană, Bucureşti, 2011: Poemul Nokia, poeme, Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2013 etc
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Probabil are în plan şi în manuscrise mai multe cărţi. Nu genul literar este important la Daniel Pişcu,
ci mesajul, dinamismul, viaţa privită în ochi, noutatea expresiei, mesajul cu adrenalină, cum se exprimă
chiar poetul. Este remarcat în mai multe antologii, studii de istorie literară, cronici, dicţionare.
Călătoriile sunt momente de detaşare, de regăsire a unor noi timpuri şi spaţii în care descoperă
libertatea, frumuseţea, primeşte energii speciale. Realitatea brută este un motiv de inspiraţie pentru Daniel
Pişcu, în timp ce scrie descoperă un lucru esenţial, fiecare cuvânt are un loc al său în sistemul operei,
deschide noi orizonturi şi glisează spre teme importante. Daniel Pişcu nu trişează în ce scrie şi face. Are
puterea de a rămâne în limitele jocului şi umorului pe care le întreţine cu pasiune. Sinceritatea are un
mister ludic şi se poate simţi la el cu marile experimente literare radiază substanţă operelor sale. De
asemenea se simte în spatele cortinei că poetul îşi pune întrebări pertinente: menirea scriitorului, raportul
său cu familia, cu sine, cu literatura din care face parte, este în căutare de noi planuri.
Daniel Pişcu este coleg de generaţie literară cu Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Ion Stratan,
Radu Călin Cristea, Călin Vlasie și Florin Iaru, Alexandru Muşina, Bogdan Ghiu etc.
Distanţa ne-a cam limitat prietenia, dar cărţile ne-au prins în mirajul lor, e atent cu mine, îmi dă
sfaturi cu multă atenţie, are mai mult timp de fenomenul literar. Îl ascult şi înţeleg că Dumnezeu a fot
generos cu noi, Ţara Haţegului ne-a furnizat destule elemente să credem că putem scrie cea mai mare carte
din toate timpurile. Chiar dacă este doar un deziderat de adolescenţi, suntem conştienţi că scriem fiecare la
Marea Carte, unica şi mesajul vine din Ţara Haţegului.
Despre Cenaclul de Luni putem reţine câteva date: A fost un eveniment în data de 3 martie 1977, la
ora 21:22, în urma unui cutremur năucitor care a durat aproape un minut, a făcut victime şi pagube mari.
Cu o seara înainte, mai mulţi studenţi de la filologie şi filozofie, dar şi de la politehnica sau construcţii, sau strâns sa-şi citească texte literare pe care le purtau cu ei, să asculte pe ale altora, să discute, să critice şi
să decidă daca era cazul ca eroii sa continue sau să abandoneze creaţia. Un moment de fractură în viaţa
acelor tineri. Împreuna cu ei s-a aflat şi Nicolae Manolescu (azi preşedinte USR), critic literar, profesor la
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, personalitate complexă vieţii literare. Doi dintre tineri
care au citit in seara de 3 martie 1977 au fost Calin Vlasie şi Vaşile Poenaru. Grupul şi întâlnirile care au
urmat după acel moment au intrat în istoria literară şi au părăsit din istoria cu numele de Cenaclul de Luni.
Sala in care s-a petrecut evenimentul n-a mai durat decât o zi, adică până la cutremur, când studentul Calin
Vlasie, visând la gloria literara, se afla in tren. Inspirată a fost ideea lui Radu Calin Cristea, student atunci,
de a-l atrage şi convinge pe profesorul Manolescu sa tina cenaclul joia, şi nu vinerea. Criticul care a
încurajat tinerii să îndrăznească să scrie liber, să-şi caute identitatea dincolo de formulele şi ritualul vremii,
să-şi facă un loc în desertul livrat de cultura oficiala a momentului. Cenaclul de Luni s-a format în timp,
şase ani de şedinţe, ţinute în diferite locuri, inclusiv la Clubul CFR, de pe Calea Griviţei. S-a consolidat
generaţia 80, în care au stat împreună tinere speranțe, ulterior confirmate, cu personalităţi diferite.
Enumerăm: Doru Mareş (secretar al Cenaclului şi iniţiator al lui, împreuna cu Radu Calin Cristea), Mircea
Cărtărescu, Florin Iaru, Ioan Groşan, Traian T. Coşovei, Alexandru Muşina, Ioan Bogdan Lefter, Augustin
Fraţilă, Calin Vlasie, Radu Sergiu Ruba, Marius Oprea, Daniel Pişcu, Ion Stratan, Mariana Marin, Mircea
Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Dan Goanţa, Ioan Lăcusta, Radu G. Ţeposu etc. Cărţile lor au rămas în
Bibliotecă pe raftul de onoare a literaturii române. Cărţile lor au schimbat lumea literară şi au marcat
oamenii.
„Lunediştii‖ au jucat un rol în istoria literaturii române şi în cultură în general. A fost o şansă să se
coaguleze o importantă generaţie de scriitori. Era dificil, debutul în presa culturala şi în volum devenise
din ce in ce mai greu în anii ‘77. A biruit talentul puternic şi original al acestor scriitori în formare care
citeau în cenaclu şi spiritul critic, dinamic, ludic pe care-l aveau toţi, au demarat discuţii libere de ţinută.
S-a făcut literatură în sensul bun al termenului, a participa la Cenaclu a însemnat a discuta, a accepta şi a
înţelege, a permite unitatea în diversitate liber consimţită. Era un loc public de dialog activ, animat de
creatori care doreau o noua literatura. Fiecare e liber sa-şi exprime propria teorie literară, sa fie de acord
cu una şi sa critice o alta. Oamenii zilei, politicienii de profesie, interesaţi şi dogmatici, se ţineau aproape
de „lunedişti‖, se înţelege de ce… Au fost adunări cu 70-80 de participanţi, cu omniprezenta anecdotă, cu
întâmplări relevante pentru istoria personala a tinerilor artişti, pentru istoria literara şi istoria mentalităţilor
spirituale. Au fost lecturi, au fost discuţii de neuitat cu bune şi rele, cu ţintă şi de plăcere. Au apărut
76

chipuri, idei, versuri, întâlniri, paradigme, petreceri, drumuri cu naveta, provinciali aspiranţi la glorie,
ducând cu ei veşnicia care era pregătită să treacă bulevardul…
Cenaclul de luni, adică… Daniel Pişcu se remarcă, iată, ca un scriitor important, original şi atent cu
vremurile pe care le trăieşte.
Constantin STANCU
Mai, 2016
*
MIREASMA DE LILIAC DIN POEME...
(G. Topîrceanu, Opera poetică,Iași: Editura Princeps Multimedia, 2013)
Daniel Corbu a realizat în anul 2013 la Editura Princeps Multimedia din Iaşi o ediţie despre G.
Topîrceanu, OPERA POETICĂ (Balade vesele şi triste; Parodii originale; Migdale amare; Poeme
postume). A apărut în colecţia EDIŢII CRITICE, o carte care reaminteşte cititorului român itinerarul
biografic, bibliografia, poeziile poetului atât de cunoscut şi îndrăgit. Sunt înserate în carte poemele antume
şi postume, publicate în volume, poeme care nu au apărut în cărţi, cele rămase pentru urmaşi.
Daniel Corbu reţine la început: „Temperamental, poetul G. Topârceanu a rămas în conştiinţa
contemporanilor un opozant şi un antiliric, deşi începuturile sale poetice se află sub semnul
eminescianismului <<curent numit astfel de G. Ibrăileanu>>, cultivând motive apăsat romantice, rime
singulare, ritmul clasic‖ (p.5). Sunt câteva gânduri prinse în cuvinte de suflet, trimiţând spre actualitatea
poeziei lui Topîrceanu. Itinerarul biografic este amplu, pe ani, pe evenimente, pe oameni şi locuri, ţine
cont de viaţa unui poet, o viaţă bizară şi luminoasă...
Iată un exemplu:
„1932 – La 21 septembrie, poetul este definitivat în calitatea pe care o deţinea mai de mult, de
inspector special al teatrelor din cuprinsul Moldovei.
Devenită populară, cartea sa Parodii originale apare la „Cartea românească‖ în a IV-a ediţie. Parcă
pentru a pune capăt posturii de <<chiriaş grăbit>> a lui Topîrceanu, Demostene Botez oferă poetului o
căsuţă pe strada Ralet‖ (p.13).
Timpurile trec, lucrurile cad în uitare. Aceste momente au constituit sclipiri în viaţa unui poet. Daniel
Corbu, atent la fenomen, le pune în paginile acestei ediţii critice, iubitorul de literatura va înţelege
miracolul din viaţa scriitorului. Totul va radia în opera scrisă, în cuvinte.
Viaţa pulsează în poeziile lui Topîrceanu, sunt rapsodii, vibraţiile anotimpurilor, balade, natura cu
toate curcubeiele, romanţe, animale cu personalitate, catrene. Acceleratul, aeroplanul intră în peisajul
poeziilor sale, cocostârcul şi broasca ţestoasă, iepurele, bivolul, leul, gâze cu fiţe etc. Este o democraţie a
creaţiei, o paradă pe arca poetului, cuvintele au energii nebănuite, se leagă prin sonoritate şi bucuria
scrisului, a zicerii...
Iubirea străbate versurile lui, se simte fiorul şi gravitaţia din gânduri, ştie să pună în toate ceva
mirodenii de lux...
Actualitatea poeziei sale se revarsă simplu, direct, cu umor: „Sus, pe gardul dinspre vie,/ O găină
cenuşie/ Şi-un cocoş împintenat/ S-au suit şi stau la sfat:/ - Ia te uită, mă rog, ţie,/ Cât de sus ne-am
înălţat!... /.../ Dar de sus, din corcoduş,/ Pitulîndu-se-ntre foi,/ Mititel şi jucăuş,/ Le-a răspuns un piţigoi: Cîţi-ca-voi! Cîţi-ca-voi!...‖ (p.314).
Cronologia operei (antume şi postume) este bogată, cuprinzătoare, pe edituri, colecţii, număr de
pagini etc. Lectura ei scoate în evidenţă complexitatea operei, munca asiduă, faptul că poezia a fost şi
rămâne un lucru serios, complicat, profund şi cere mereu dedicare, pasiune, atenţie, răbdare. Scrisul se
face cu bucurie, nu cu cereală, cu diamantul gândului pătruns de lumini vechi şi noi...
Ediţia cuprinde fotografiile poetului (în alb-negru, ce provoacă mister), se simte greutatea unei vieţi
din iconografie, priveşti chipul poetului, scrisul său ordonat şi atent, acte originale, coperţile cărţilor sale
în ediţii simple sau princeps, scriitorii vremii strânşi pentru lecturi sau apariţii publice, adrese oficiale,
jurnale literare, interiorul din casa unde a trăit poetul, legitimaţii...
Critica literară a fost atentă cu opera poetului, cu poetul şi temele sale. Au scris despre Topîrceanu:
Garabet Ibrăileanu M. Ralea, G. Călinescu, Şerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, Al. Săndulescu etc.
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Indicele poemelor este bogat şi adună viaţa unui scriitor în cuvinte care au fost atinse de argintul
vremii.
Topîrceanu este actorul principal, critica a fost atentă cu operele sale, a fost considerat un poet pentru
toţi, a fost analizată arta sa poetică, proza sa, parodiile sale au fost apreciate ca o atentă critică disimulată
în poezie, a fost fixată imaginea lui în conştiinţa criticii, semne peste limitele epocilor.
Topîrceanu s-a născut la 20 martie 1886, în anul 2016 s-au sărbătorit 130 de ani de la naşterea sa... A
fost îndrăgostit de Otilia Cazimir, poetă, i-a cunoscut pe Sadoveanu, D. Botez, Octavian Goga, Mihai
Codreanu, Hortensia Papadat-Bengescu etc.
G. Călinescu reţine: „Toată lumea este de acord în a recunoaşte că Topârceanu avea o îndemnare
verbală, unii văd în asta o prestidigitaţie, însă îndemânarea (care nu se învaţă niciodată) nu este altceva
decât definiţia poeziei, indiciul unei largi sensibilităţi. Versificaţia nu este o formă, ci conţinutul însuşi,
ritualul liric şi marii poeţi au cultivat întotdeauna sonul în sine, verbalitatea pură‖ (p. 403).
Al Săndulescu notează: „Nu tot ce a scris G. Topîrceanu rezistă (e oare numai cazul său?), dar, spre
deosebire de mulţi alţii, a avut momentul şi chiar opera lui de glorie, după care a mai păstrat viguros un
sâmbure de prospeţime lirică şi a oferit un exemplu, rar, de aceea ce înseamnă respectul artei cuvântului‖
(p.p. 461-462).
George Topîrceanu scria:
Poetul
Frumos ca un erou de melodramă,
El se expune-n poze studiate:
Profil... trois-quarts... din faţă... de la spate.
Şi tuturor surîde ca o damă.
Ştiu până şi vardiştii cum îl cheamă,
A devenit o personalitate.
Cotidiana lui celebritate
Ca un balon se umflă din reclamă.
(p.227).

Şi scrie... scrie... şi nimic nu şterge,
Având mereu impresia că „merge‖
Şi că-ntr-o zi va cuceri Parnasul.
Zadarnic, totdeauna, la intrare
Cu politeţe i se taie nasul,
Că-i creşte iar, din ce în ce mai mare!

Vine şi sfârşitul...
1937 – Într-o stare fizică destul de proastă, istovit de boală, beneficiind de o sumă obţinută de Mihail
Sadoveanu de la Ministerul Artelor, poetul pleacă la Viena pentru tratament, însoţit de devotata Otilia
Cazimir. Instalat la Hotel Schweitzerhof, o pensiune de familie din strada Bauernmarkt, 22, va rămâne
timp de şase săptămâni (25 febr. – 30 martie) şi va fi îngrijit de profesorii Jagic (Spitalul
Blautamulanzlinik) şi celebrul Otto Porges.
Întors la Iaşi, în ziua de 7 mai, pe la orele două după amiază, la vârsta de 51 de ani, în căsuţa sa din
strada Ralet, poetul moare doborât de un cancer hepatic. Ultimele cuvinte îi sînt adresate prietenei sale de
o viaţă, Otilia Cazimir: <<Închide fereastra că nu pot muri din cauza miresmei de liliac!>>‖ (p.14).
Constantin STANCU
Mai, 2016
*
EMIL BOTTA – în viziunea lui Adrian Botez
Adrian Botez face un adevărat tur de forţă, cu această carte despre cărţi: Emil Botta – închinător
înfrânt Eminescului...?! - Arheii emilbottieni, apărută la Râmnicu Sărat, editura Rafet, 2015.
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Autorul readuce în memoria cititorului român un poet aparent uitat, dar un poet profund, special şi
semnificativ, pentru cultura română abisală.
Studiul este unul complex şi ne permite să intrăm în laboratorul de creaţie al unei personalităţi de
excepţie. Bibliografia anexă este una masivă, viaţa unui poet este încrustată într-o infinitate de idei,
cuvinte, obsesii, vise, ratări, uri şi revelaţii.
Cartea este arborescentă, cu trimiteri multiple, cu note de subsol, cu teme şi concepte profunde din
literatura universală, din viaţa românilor. După lectură, constaţi că ai făcut o călătorie spirituală prin
Grădina Arheilor. Eminescu e privit ca maestru, Emil Botta este ucenicul harnic şi original. Prin opera sa,
poetul Emil Botta a pus în lumină misiunea spirituală a poporului român, rădăcinile acestui demers sunt
complexe, vin dinspre Nicolae Densuşianu, trimit spre civilizaţia daco-valahă, un foc ce-a mistuit multe
vieţi, pentru a se revela spiritul mesianic al acestui popor.
Despre Emil Botta, putem reţine, studiind cartea lui Adrian Botez:
- L-a pasionat soarta poporului român, într-o perioadă complexă din istoria noastră, depăşind istoria
imediată prin arta sa.
- Măştile poetului sunt elementele sale de forţă, energiile care se disimulează după chipurile
miraculoase.
- Forţa din poezia lui pune în mişcare un univers aparte, propune şi deschide ferestre spre
transfigurare, spre o lume ideală: Ierusalimul Ceresc.
- Disperarea poetului se mulează pe un joc al artelor, între carnaval, paradoxism, ironie, teatru în
teatrul vieţii.
- Substanţa operei emilbottiene vine dinspre Orfeu, asta îl împinge spre muntele artei (Olimp), arta
care schimbă inimile oamenilor.
- Legătura cu Orfeu este una a esenţelor, poezia se relevă ca ritual de transformare a minţii umane,
dragostea iraţională determină reforma destinelor într-o lume de umbre.
- Poetul a avut numeroase ieşiri de serviciu prin jocul jocului de cuvinte, prin magia din cuvintele
atinse de argintul lunar.
- Efectul acestui demers este cuvântul care exprimă adevărul, un adevăr umbros, umbrit de spiritul
absolut.
- Tăcerea unui poet poate exprima mai mult decât ţipetele din piaţa publică, tăcerea organizează
prin miracol logosul divin.
- Adrian Botez conchide: „singura constantă, de netăgăduit, a lui Emil Botta, este acceaşi cu a
Maestrului său, Eminescu: Emil Botta, ca şi Eminescu, este un scriitor profund religios; este chiar
obsedat, ca şi Eminescu, de valenţele religioase/soteriologice ale verbului‖. Verbul impune dinamism,
impune transfigurare, determină perfecţiunea atât de aproape de om.
- Poetul este un martor al miracolelor, dincolo de cuvinte, de ghicitori, de imagini apocaliptice, se
află mâna divină care a dat viaţă poeziei.
- Emil Botta se impune, trebuie acceptat aşa cum apare în opera sa, deşi (aparent!) static, este, în
realitate, dinamic, prin impulsul care vine din vibraţia originară a lumii.
Adrian Botez face o prezentare a vieţii poetului, prin datele care l-au marcat şi l-au format, actor şi
scriitor, o voce unică, născut la Adjud, străbătând un timp cu miracole: 15 septembrie 1911 – 24 iulie
1977. Cunoscut în epocă, Emil Botta este autorul unei poezii negre, existenţialiste, înlănţuit într-un joc de
carnaval grav şi serios, ancorat în linia trăirismului interbelic de la noi. Moartea, neputinţa, personaje,
măşti, ritual nebun, un om singur în mijlocul tragediei, sub mitul abscons al cucului, atât de cunoscut în
tradiţia populară şi acceptat ca mesager al lumilor noi.
Jocul dual: fachir – faqr este unul care atenţionează cititorul. Actor sau sfânt? Mască pe faţa
înţeleptului? Clovn, sau joc de icoane? Modernism, post-modernism, expresionism, romantism, suspin de
ape mari... De la Sărmanul Dionis al lui Eminescu, la actorul care acceptă viaţa pierdută a personajelor pe
care le-a închipuit, le-a jucat, le-a pus în poeme.
În planul al doilea, apare secretul poetului: „Făt-Frumos Isus peste Ape/ te uită cum trece. Apa
suspină./ Domniţă Trestie, te înclină/ Când trece Domnul (...) Oh, singurătate de argint,/ spânzurat-o
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de cumpăna fântânelor,/ lună, lună, zână a zânelor,/ nu mă vrăji./ Încă mai am o brumă de cer,/ o fâşie
de noapte, / o stea - dacă pier...‖.
Emil Botta se apropie de Eminescu la nivelul ideilor, al conţinutului, al dramei. El vede dincolo de
imaginea de proximitate, el vede dincolo, atras de un dor de absolut, irezistibil.
Studiul lui Adrian Botez este complex, porneşte de la argumentele care l-au împins spre această
analiză şi se structurează pe mai multe paliere:
- Prefaţa: Doi fraţi – poeţi – două destine (Dan Botta / Emil Botta)
- Partea I: Preliminarii teoretico-metodologice
- Partea a II-a: ARHEII EMILBOTTIENI
- Concluzii
- Ultimul cuvânt al autorului
- Bibliografie
Cartea ne prezintă, în final, şi date despre autorul studiului, scriitorul Adrian Botez.
Ideile care l-au frământat pe Adrian Botez sunt complexe: Emil Botta a jucat un rol important, Emil
Botta părea, uneori, depăşit de subiect - dar Adevărul, Autenticitatea - străbat cortina aparenţelor. Poetul
Emil Botta a fost în linia spirituală a lui Eminescu, preocupat de adrenalina verbului, obsedat de
transfigurarea necesară, de arheii care ţin lumea în rânduială, de lucrarea absolută, asemeni ţăranului ieşit
primăvara să are pământul îngheţat, de grădina cerului, de iniţierea în arta pierdută a schimbării, UNA
ORFICĂ, de continuitatea care vine prin Hristos, de filozofia cinică, de viziunea nocturnă miraculoasă.
Punctele de sprijin ale poeziei lui Emil Botta vin din „Întunecatul April‖ (izotopic semantic cu Zalmoxis
şi cultura precreştină!), de la Palidul August, de la miturile poporului român, din tradiţiile populare, din
folclorul bogat al acestui neam, punând accent pe cunoaşterea apofatică.
Apar aproprieri surprinzătoare: luna / moartea; Orfeu / Luna; Muzica sferelor / Don Quijote / Stan
Păţitul; Ulysse / Parcele; Utopia / Sisif al Moliilor; Păsări de lux / Crinul decapitaţilor, Înfricoşatele
Pluguri / Ţesătorii Mistici, Lucrătorii/ Melcii/ Corbii Liniştii/ Corbii-Muntenii, Stea cu peniţa de Păun /
„Aprilul nebun şi thanul Macbeth‖, Diabolica Mierlă / Henric Regele, Mierla Mamutului / Porumbel /
Miel, Cerbi/CORONATUL CERB / Silfi, Omizile / Licuricii, Ion Vodă / Cămilele, Ciocârlia/ Frunza/
Pană de Cocor, Don Juan / El Burlador, Anateme / Lupii, Horatio Danezul / Câinele ZED / Bureţii
Apofatici, BĂLCESCU-TATĂL CELEST / DOJA-HRISTOS / AVRAM IANCU / COPACIUL-MIHAI
/ Principe Cantemir, EMINESCU-NEAM/EMINESCU AL LOGOS-ului-CARTE / Domnul Eminescu /
Revizorul Eminescu / Eminescu Cel Tras pe Roată / Răstignitul Eminescu / HRISTOS-ÎNVĂŢĂTORULEMINESCU/ AEDUL etc.
Exemplele ar putea continua - finalul se opreşte la Iubire, la Puterea Cheilor, la personajele reale
ale istoriei valahe...
În analiza sa, Adrian Botez moderează percepţia critică asupra poetului Emil Botta, face referiri la
aroganţa lui George Călinescu, la analiza lui Vladimir Străinu, subliniază sinceritatea lui Ştefan AugustinDoinaş, obiectivitatea lui Mircea Zaciu, ori se arată revoltat de superficialitatea lui Andrei Oişteanu.
Subliniază atenţia acordată poetului de Radu Călin Cristea sau Doina Uricariu, Alexandru Piru, sau
abnegaţia rece a lui Nicolae Manolescu... Cartea ne prezintă o listă detaliată asupra personalităţilor literare
care s-au preocupat de opera lui Emil Botta.
Putem concluziona: „alternând tragicul cu comicul, melancolia cu grimasa, poetul e când un
Dionysos exaltat şi nebun, frenetic, luat drept impostor, când un Faust cercetător cu ochi de uliu al
fericirii, dublat de un Goliat al disperării, un sprinţar Ulysse şi un măscărici al Parcelor, un arlechin
galant, un speriat de moarte‖ (Al. Piru, Istoria literaturii române de la început până azi, Ed. Univers,
1981, p.444).
Cartea a apărut cu ajutorul material al Primăriei Muncipiului Adjud (Primar domnul ing. Constantin
Armencea) şi reprezintă un cadou al autorului, făcut comunităţii în care trăieşte, redând lumii un poet
emblematic - Emil Botta.
Tinerii poeţi, criticii pasionaţi ar putea redescoperi, cu această carte, dramele şi victoriile unui poet
original, legătura sa cu eternitatea, cu poporul din care s-a ivit (...precum şi măştile sale, necesare pentru
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istoria care l-a frământat!) şi cu viaţa de zi cu zi, între speranţă şi frică de moarte, poezia fiind o Arcă
Spirituală solidă, pe valurile vremurilor.
Cu alte cuvinte, Adrian Botez are curajul de ne avertiza că poezia este un lucru serios, nu un joc de
cuvinte, fără legătură cu divinitatea şi/ori cu marea cultură universală.
Constantin STANCU
Sept., 2015
*
BANALUL APARENT LA GEO GALETARU
Geo Galetaru* ne propune o călătorie spre fericire în volumul de versuri Fericirea ca o dimineaţă
ploioasă**, Floreşti, jud. Cluj: Editura Limes, 2016. Le fereastra fiecărui poem se derulează peisajul prin
câmpia vieţii.
Este poezia unui poet matur, stăpân pe ritual, pe vers. Fericirea este ţinta omului, abia la maturitate se
pot vedea piscurile. Este puţină tristeţe, plouă. E dimineaţă, dar este un alt început. Cunoaşterea prin
literatură este atrăgătoare, gustul final este unul amar. Trecutul a oferit semnele pentru un alt ţinut, pentru
locul acela, de el se va apropia.
Volumul este structurat pe două nivele: Cireşe amare şi Trecutul ca un semn. Cititorul va prinde
mesajul, Geo Galetaru foloseşte, aparent, fraze uzuale, de fiecare zi. Dincolo de banalul aparent există
filozofia de viaţă a unui om care se bucură şi de gustul amar al fructelor care vin pe ramura existenţei.
Cartea este şi un manual de supravieţuire în vremuri de criză, în spaţio-timpul fiecăruia este loc mereu
pentru fericire, valoare, integritate. Fulgerele credinţei luminează cerul poemului. Istorii speciale se prefac
în miracole.
Gustul amar al fructelor fericirii se descoperă cu fiecare anotimp, cu semnele efemere, cu fiecare
lacrimă, cu toate miracolele din oglinzi, cu momentele care trec rapid şi se impregnează în materia
semnelor. Fulgerul este fără glas, ziua are priorităţile ei, toate vin şi pleacă, neputinţa zilnică, ora este
străină în alb abandon...
Poemele sunt de diamant, dure, nu acceptă completări, poetul ne oferă siguranţă într-un domeniu al
efemerului.
Aş putea spune un adevăr
cu care să vă opresc în loc. Altădată
mergeam pe un drum peste care cădea o
nemaipomenită
ninsoare, mergeam de un milion de ani şi
drumul nu se mai sfârşea. Cădeau pereţi
în stânga ţi-n dreapta, ca nişte
gladiatori învinşi de o fericire ocultă.
(Aş putea spune, p. 9).

Aş putea spune despre camere că nu se
deschid,
despre impasul păsării când ajunge aproape
de nori.
Nici nu mai ştiu când m-am întors acasă
şi-am găsit viitorul plângând pe prag
ca un copil străin

Poemele au o structură agreată ca stil postmodern, versurile, iată, sunt ale unui poet matur care ştie că
viaţa are un preţ şi că viitorul poate creşte din noi, depinde de noi, totul este să cunoşti drumul spre casă,
să mergi pe drumul corect, să ai răbdare, să poţi duce luptele, să accepţi limitele.
Trecutul ne oferă semnele celuilalt timp, există o pasăre de lumină, o iarbă fără nume, malul celălalt,
o aceeaşi lumină, o cheie ruginită, bucuria ca spectacol, teama de insule, apropierea iernii, un alt pământ.
Semnele vin din relaţia cu Dumnezeu, poetul nu o spune direct, se simte cum glisează spre cer pe un drum
propriu.
Poemele transmit stări speciale, spaima este oprită pe prag, pentru trupuri nu mai este loc. Se poate
trece de uşa aceea mimând candoarea, e cineva la capătul privirii care tace, care ştie.
Versurile au forţă, transmit un dinamism spiritual profund, este mişcare în fiecare poem, viaţă din plin
şi lumină.
„cineva îţi numără eşecurile/ le înghesuie/ într-o boabă de piper‖ (Va veni şi iarna, p. 141).
81

„pe urmele caligrafiilor de catifea/ un nasture în groapa cu lei‖ (Moment, p. 155).
„când treci dincolo,/ năvoadele susură ca/ micile apocalipse/ ale zăpezii‖ (Cum zboară, p. 165).
„vorbeşti despre trădări/ şi grupa sanguină a fratelui/ care nu te mai recunoaşte‖ (Trecutul ca un semn,
p.166).
Geo Galetarul nu se sperie de teme, de idei, nu le caută, se lasă găsit de momente şi întâmplări pe care
le converteşte în poeme finale. Banalul intră în istorie, bucuria desluşeşte paradigma:
artistul cu pruncul de mână, ehei, imagini
dintr-o esenţializare a derutei.
o bucurie ca un picnic, ca un autostop reuşit.
numărul creşte ardoare, numărul vânează
pielea,
. (O bucurie ca un picnic, p. 167).

plânsul tău e o pată de sânge pe fereastră.
ar mai fi un cuvânt ca un tăiş desfoliat,
o înţelepciune avidă de semne tăcute

Poetul este stăpân pe limbaj, nu există blocaje, versul curge liber, zburdă în poeme cu toate aripile.
Complexele au fost depăşite, viaţa este şi bucurie cu toate că fericirea presupune tristeţe, destrămare.
Poeme au fost consideraţii esenţiale despre existenţă, frazele s-au transpus în poeme.
Volumul este o lecţie despre cum se scrie poezie, cum stările pot da semne şi oglinzi carnivore. Chiar
dacă uneori banalul se furişează în pasta zicerii, saltul se face şi poemul se rupe din timp. Este soluţia
pentru fericirea cea de toate zilele...
Geo Galetaru ne prezintă pe ultima copertă cărţile sale, le enumără simplu, fiecare titlu are greutatea
lui. Istoria unei vieţi, experienţele depăşite, un timp strict între 1981 cu Inefabila ninsoare şi anul 2015 cu
Mesagerul obscur. Aventura se derulează cu Alfabetul mirării (1987), Colivia de aur (2009), Lecţia
despre îngeri (2010), Utopia umbrei (2010) etc.
Am sugerat câteva titluri din cele 26 de cărţi, tot atâtea trepte, tot atâtea fructe amare. Fericirea vine
într-o dimineaţă ploioasă, ajutată de memoria fulgerului...
Despre poet s-a mai scris. Reţinem câteva note de substanţă: „E lesne decelabilă la Geo Galetaru
obsesia neantului, a umbrei, a amurgului. A disoluţiei, în fond. Însă, contradictorie osmoză, specifică (şi)
marilor romantici, există şi obsesia zborului, a înălţării, a eliberării (de altfel, termenul ‗'pasăre'' apare
frecvent în poeziile sale). Autorul preferă totuşi aria nebuloasă, crepusculară, acolo unde palpabilul şi
irealul se aglutinează în forme inedite, rezultând imagini surprinzătoare, nu o dată şocante.'' (Alexandru
Moraru, Alternanţe, „Orient Latin‖, X, 2003, nr. 3-4).
Constantin STANCU
Mai, 2016
* Gheorghe Galetar (pseudonim literar: Geo Galetaru) poet, prozator. Născut la 8 septembrie 1947,
com. Cenad, jud. Timiş. Studii: Şcoala generală din comuna Cenad, Liceul Teoretic din Sânnicolau Mare,
Facultatea de Filologie de 5 ani (secţia română-franceză) a Universităţii din Timişoara (absolvită în 1972).
Ocupaţia: profesor de limba română şi limba franceză până în anul 2013. Debut: în revista „România
literară‖(1969), debut susţinut de Ion Caraion. Debut editorial: în volumul colectiv Popas între poeţii
tineri, îngrijit de Victor Felea (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974). Colaborări la revistele: „Luceafărul‖,
„Amfiteatru‖, „Viaţa Românească‖, „Orizont‖, „Familia‖, „Tomis‖, „Orient Latin‖, „Poesis‖, „Ardealul
literar şi artistic‖, „Semenicul‖, „Reflex‖, „Sud‖, „Semne‖, „Paralela 45‖, „Anotimpuri literare‖ etc.
Membru al USR, filiala Arad (din 2011). (Sursa: Uniunea Scriitorilor Arad).
** Geo Galetaru, Fericirea ca o dimineaţă ploioasă, Floreşti, jud. Cluj: Editura Limes, 2016.
*
LIBERTATEA SCRIITORULUI…
(Cornel Nistea, Tragismul exilului românesc, interviuri,
Sebeş: Emma Books, 2016)
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Tragismul exilului românesc – interviuri –, mai mult decât o carte de aspre dialoguri, o carte de
istorie literară, mărturii, vieţi de scriitori în timpul dintre vremuri, o carte eveniment. Cornel Nistea a pus
în paginile cărţii texte publicate în revista „Discobolul‖ din Alba-Iulia. Anii au trecut, declaraţiile
martorilor s-au estompat. Adunate în carte, toate cuvintele scriitorilor înseamnă mult mai mult. Epoca
trecută, comunistă, epoca prezentă, care a început în decembrie 1989, sunt oglindite cu luciditate în
răspunsurile date de cei disponibili la mărturie. O lume a scriitorilor care au suferit sau suferă. Cornel
Nistea, prozator solid, stăpân pe mijloacele sale, a ştiut să pună întrebări. Ele au zguduit mintea celor care
au răspuns. S-a desfăşurat un tablou real al vremii. Şocul a fost vizibil. A fost cerut de mulţi. Pe unii i-a
surprins, pe alţii i-a făcut mai puternici.
Cornel Nistea a realizat o carte necesară. Adevărul se lasă greu cucerit. După mulţi ani el răsare din
pământ ca iarba.
Exilul a fost şi este o pedeapsă. Motivele au fost politice, economice, religioase. Scriitorul a simţit
acut depărtarea de patrie, de prieteni, de familie, de locul unic, special, în care s-a născut. Înainte de 1989
motivele au fost politice sau religioase, ele au pus presiune pe viaţa creatorului. După această dată
motivele sunt financiare, economice, sociale, psihologice şi religioase. Cartea se prezintă pe mai multe
paliere: Exilul exterior, exilul interior şi are un capitol distinct, exilul de acasă, suferinţa ca unitate de
măsură a epocii.
Exilul de acasă este bine pus în lumină prin interviul realizat cu părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea
Recea. Aflat la mijloc, între cele două straturi ale exilului, cel exterior şi cel interior, acasă este exilul cel
mai crunt, suferinţa care a schimbat un om după voia lui Dumnezeu. La alţii greutatea s-a pus pe
materializarea talentului primit, pe căutări, pe suferinţă specifică unui artist. Răspunsurile părintelui Iovan
au o greutate aparte. Experienţa închisorilor comuniste a avut ca efect modelarea unui suflet după
principii divine dure şi necesare.
Părintele mărturiseşte:
Securitatea m-a urmărit permanent. Am fost arestat şi condamnat din nou în trei rânduri: în 1966, în
1968 şi-n 1970. Ultima oară au găsit asupra mea drept corp delict patrafirul…
După treisprezece ani de puşcărie, de hărţuire de către securitate, uneori mergând pe străzile
Bucureştiului şi amintindu-mi de acţiunile lor bestiale, mă întrebam dacă Securitatea nu-mi poate
cunoaşte şi gândurile.
Ura lor a fost fără margini. Ei mi-au propus să-i iert şi să-i iubesc, să mă rog pentru toţi torţionarii din
puşcării şi nefericiţii lor informatori. Şi cred că am reuşit (părintele Ioan Iovan – În căutarea sensului
suferinţei, p.108).
Lecţiile supreme: Iertarea, rugăciunea, răbdarea, rămânerea lângă Dumnezeu. Părintele nu a scris
vreo carte în mod special, dacă nu ar fi fost interviul realizat de Cornel Nistea, răspunsurile ar fi fost
cunoscute doar de Dumnezeu. Cuvintele aceste au fost publicate în cer, în Cartea Vieţii. Au dimensiunea
eternităţii.
În exilul exterior, cei care au răspuns au reuşit să stabilească momentul când au intrat în exil, efectele
izgonirii scriitorului din spaţiul său intim, energiile declanşate în acest exil, curajul, voinţa care s-au pus
în mişcare, efectele asupra creaţiei literare, zbuciumul, furia. Răspunsurile trasează limitele, impulsurile
necesare, instinctul supravieţuirii într-un nou mediu, străin, e ca o alungare din Rai, căpătarea unei alte
identităţi, stabilirea relaţiilor dintre acasă şi acolo, creionarea pericolelor şi captarea libertăţii într-un mod
special.
Exilul poate fi interior, exterior, voluntar, involuntar… Apare ca o boală, ca o moarte (Bujor
Nedelcovici), ca o perioadă iniţiatică, urmată de înviere.
„Datorez exilului o cunoaştere a unei realităţi politice, culturale şi spirituale, dar îndeosebi
dobândirea unei noi dimensiuni – revelaţie – a eului intim‖ (p.10 – Bujor Nedelcovici).
Dan Culcer mărturiseşte:
Nu ezit să reprecizez aici că nici într-un caz nu mă consider disident. Aş fi putut poate ajunge să joc
acelaşi rol cu cei care se zvonea în 1990 că au fost aşa ceva. Ridicol. Eu voiam fie normalitate, adică
respectul legilor, fie revolta imaginaţiei (p.36).
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Exilul interior, interviuri cu scriitori din ţară, pune accentul pe nevoia de adevăr. Există artişti exilaţi
acasă, cei autoexilaţi, cei care şi-au impus o conduită care să ducă la integritate sau la asumarea
responsabilităţilor spirituale într-o vreme când oamenii au devenit materialişti. Fantomele trecutului,
tăcerile, eludările, lehamitea, alte păcate, mari sau mici, care bântuie în lumea literară, în viaţa socială,
toate sunt scoase spre lumină de răspunsurile primite de Cornel Nistea. Se lămuresc cu multă claritate
aspectele legate de condiţia scriitorului în timpul dictaturii comuniste, raporturile dintre posibilităţile de
receptare a valorilor culturale şi posibilităţile reale de evocare a condiţiei umane. Sunt prezentate aspecte
concrete ale relaţiei cu sistemul, cu oamenii cenzurii, cu dimensiunile suferinţei, cu mitul revoltei,
efectele lipsei de libertate asupra operei scriitorilor. În final sunt puse în balanţă noile paradigme:
Libertate sau angoasă, alienare sau optimism. Răspunsurile sunt cutremurătoare şi dau dimensiunea
adevăratului mediul literar românesc. De aici se poate trece la o istorie literară concretă a vremii, la o
critică serioasă şi corectă. Au fost experienţe traumatizante, s-a constatat lipsa solidarităţii dintre oamenii
cu acelaşi destin, mascarada desfiinţării cenzurii, o altă lume în lumea cunoscută, diferenţele dintre cartea
din dictatură şi cartea din democratură! Mărturiile arată că a existat un infern din care s-a evadat cumva,
boli spirituale nevindecate, aventuri într-un sistem ostil, un adevăr care trece dincolo de optimism sau
pesimism, singurătatea ca soluţie, scrisul fără noimă, teme interzise, trauma supravieţuirii, apoi variantele
libertăţii – una originală, una „tradusă‖… Obsesii şi noile realităţi obsesive.
Cum a fost în comunism?
Te ţineau tot timpul ocupat, să nu poţi scrie, să nu te poţi revolta, să nu-ţi poţi salva sufletul din
prizonieratul lor ideologic. Doamne, cât de repede a uitat lumea infernul comunist din care am scăpat!
(Ion Zubaşcu – Infernul din care am scăpat, p. 163).
Cum era scriitorul?
Şi totuşi, sub dictatură, am fost un scriitor liber. Nu mi-am permis nici cea mai măruntă concesie
imperativelor ideologice ale vremii. Am plătit scump însă această libertate interioară prin marginalizare,
mai exact prin excludere (Gabriela Creţan – Timpul acela p. 175).
Care este paradigma literară în prezent?
Astăzi scriitorul român e într-adevăr liber să scrie ce vrea şi cum vrea. Nu mai există cenzură politică.
Există însă o altfel de cenzură, la fel de draconică. Cenzura economică şi, de ce să n-o spun, de gaşcă.
Poţi să scrii ce vrei şi cum vrei dar nu poţi să publici dacă nu ai bani. Şi, mai rău, dacă nu faci parte dintrun grup sau altul. Dacă eşti independent, eşti ca şi cum n-ai exista (Constantin Cubleşan – Dovada că erai
scriitor, p. 231).
Cornel Nistea a aruncat o privire peste graniţele nefireşti din ţară, a privit scriitorul în ochi, întrebările
sale au avut menirea să limpezească viaţa din lumea literară pe o perioadă mai întinsă. La provocarea sa
au răspuns mai mulţi scriitori, cartea de faţă trebuie citită mai ales de scriitori. Criticii literari au nevoie de
aceste mărturii pentru a înțelege binele sau răul pe care îl pot face. Poziția lor marchează lumea literară și,
mai dramatic, poate afecta viața unui om pe care Dumnezeu la trimis pe pământ, i-a dat talent și pasiune,
iar deciziile de o clipă schimbă perspectiva. Generaţiile mai tinere vor înţelege că este în joc şi viaţa lor,
istoria se poate repeta. Are capcanele ei. De remarcat sinceritatea celor care au răspuns întrebărilor puse,
conştienţi că rememorarea se încrustează în granitul vremurilor. Adevărul e valabil şi peste timp. El
provoacă trecutul. Lămureşte viitorul. Echilibrează prezentul.
Cornel Nistea a realizat un lucru admirabil, fericirea poate intra în calculele fiecăruia. Nu este un joc
superficial scrisul. E geneză. Este un mod de cunoaştere, de realizare, de bucurie. Autorul ne prezintă un
model spiritual demn de urmat şi ţinut minte:
Părintele Ioan de Mănăstirea Naşterii Maicii Domnului de la Recea a intrat de mult în legendă. În
cercurile ortodoxiei româneşti este un adevărat mit. De-o cuvioşie şi de-o modestie uneori stânjenitoare şi
o sinceritate vecină cu inocenţa, părintele Ioan, ajuns la vârsta de 76 de ani (la momentul luării interviului,
n.n.) respinge aura de martir ce i se face…(părintele Ioan Iovan – În căutarea sensului suferinţei, p. 99).
Cum se prefigurează viitorul?
Cred că ar trebui să spun ceva şi despre viitor. Născuţi în timpuri mai tolerante, tinerii scriitori de
astăzi n-au motive să-şi pună problema libertăţii, a lipsei de libertate. Asta însă nu trebuie să însemne că
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nu au alte probleme, atâtea. Libertatea este totul şi, în acelaşi timp nimic, dacă nu ştim ce să facem cu ea
(Serafim Saka – Cenzura, o obsesie…, p. 355).
Cornel Nistea, prin această carte de interviuri, a prezentat viziunea unui scriitor despre literatură. Din
mai multe părți a reușit să formeze vitraliul prin care putem privi dincolo de aparențe.
Constantin STANCU
Iunie 2016
*
SUFLETE AMESTECATE
Ladislau Daradici este un romantic modern. În romanul Oraşul sufletelor amestecate, Bucureşti:
Editura eLiteratura, 2015, abordează cu mult curaj destinul unor oameni ai vremurilor pe care le trăim.
Atent la detalii, la mediul în care trăiesc personajele, la relaţiile dintre ele, scriitorul pune accentul pe
sufletele lor. Sufletele sunt cu adevărat importante. Un roman în care acţiunea se împleteşte cu poezia, cu
fiorul. În vremurile acestea de tranziție, oamenii pot să-şi piardă sufletele, sensul vieţii.
Personaje principale sunt Maria şi József, un bărbat şi o femeie. Maturi, prinşi în plasa întâmplărilor
neprevăzute care blochează suflete. Maria, asistentă medicală, el, şoferul de pe ambulanţa spitalului. O
echipă apăsată de sarcinile de serviciu, de boli personale, de singurătate. Singurătatea este elementul care
le modelează mintea, sufletele, timpul. Acţiunea se petrece la Hunedoara, aproape de lacul Cinciş, un loc
misterios şi afectat de mituri. Lacul este un personaj în sine, o lume. Lacul este oglinda oamenilor şi a
cetăţii. Hunedoara este un oraş monoindustrial, cu legende. Lacul ademeneşte istoria şi destinul oamenilor.
Lacul este oglinda cerului…
Viaţa ar fi putut fi liniştită pentru personaje, dar nu a fost aşa. Maria îşi pierde fiul, Alexandru, care se
îneacă în lacul flămând. Acest eveniment marchează viaţa femeii, efectele sunt fulgerate. Îşi pierde soţul,
familia este afectată, îşi pierde identitatea. Este lucrul cel mai cumplit pentru o femeie. Ea nu va şti încotro
va ajunge. Trauma o copleşeşte. Capabilă să se dedice meseriei şi celor aflaţi în nevoie ca urmare a multor
accidente care pot apărarea în viaţa oamenilor, ea nu mai poate face lucruri normale pentru sine.
Activitatea de pe salvarea spitalului îi fură şi timpul. Nu mai poate iubi, se însingurează, are accese de
retragere din realitate, memoria se încarcă de plumbul durerii. Memoria este singura comoară. Reface în
mintea-i viaţa şi destinul fiului pierdut. Dialogul ei cu lacul, personaj flămând de suflete, este tensionat. Îşi
doreşte fiul înapoi, dorinţa este un miraj neacoperit de puterea apelor. Doreşte să-i recupereze trupul
pentru a-l îngropa după datină.
Ladislau Daradici redă legenda lacului Cinciş în episoade bine structurate, totul intră în istorie şi în
mit. Lacul a înghiţit multe suflete, biserica, sate, cimitire. Sufletele din adânc strigă după cele din oraş.
Lacul alimentează cu apa necesară oraşul, întreprinderile. Vremurile se schimbă, activitatea industrială
scade, apa strigă spre oameni istorii zilnice. Este un permanent dialog între lac şi oraş, un dialog special,
limbajul este straniu, înţeles de cei care suferă. Conductele poartă mesajul cu ţipete şi lamentaţii. Maria
este prinsă în capcana monstrului care i-a răpit fiul şi bărbatul, care i-a înnegrit sufletul. Există vase
comunicante secrete între oraş, lac, oameni, istorie.
Întâlnirea cu József este una care-i schimbă planul vieţii. Bărbatul, cu răbdare, depăşindu-şi tarele
singurătăţii, o readuce la viaţă. Îi redă identitatea furată.
Refugiul în natură, excursiile făcute împreună, visele, micile gesturi care au efecte mari, toate o scot
pe Maria din zona apocalipsei personale. Dragostea, mai ales dragostea, declanşează un proces de
schimbare profundă. Ea se reîntoarce la viaţa pierdută.
Autorul prezintă cu atenţie şi căldură dragostea unor oameni maturi care-şi regăsesc ritmul pierdut în
faţa destinului implacabil. Daradici cunoaşte bine zona, descrie peisajele, oraşele pe unde călătoresc ea şi
el în căutarea vieţii pierdute. Din momentul în care ei îşi reintră în ritmul normal al vieţii prin relaţii
integre, lumea se reface din mii de elemente, se recompune întregul. Viaţa este recâştigată cu toate
continentele ei. Naraţiunea curge lin şi precis.
Biserici, sate, cimitire aflate în adâncul apelor lacului Cinciş formează o lume care a fost, prezentă
prin oglindire, prin reflecţie în viaţa oamenilor care continuă să trăiască. Sunt zone în care imaginarul
depăşeşte limitele realului, textul devine poem. Scriitorul nu se ascunde, lasă în plină lumină aceste
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paliere: realul, fantasticul, lacul, moartea, dragostea. Mitul se împleteşte cu suferinţa. O suferinţă mută
uneori. Când femeia şi bărbatul se întâlnesc în propria lor legendă, lucrurile se simplifică prin miracolul
dragostei care acoperă toate. Sufletele se amestecă. În modul acesta ele se apropie, dar îşi menţin şi
identitatea, îşi păstrează intacte energiile. Singurătatea este depăşită. Maria va căuta să-şi găsească fiul
pierdut în moarte, dragostea o duce pe drumul corect. La final, Daradici are câteva precizări legate de
roman.
„Cât timp am lucrat la Oraşul…, am urcat de câteva ori la lacul Cinciş din Munţii Poiana Ruscăi.
Ultima oară, într-o sâmbătă, la începutul lui decembrie; a fost atâta soare şi vreme atât de caldă, încât am
dus un scaun pliant pe mal şi am rămas acolo ore bune, observând lacul, cei câţiva pescari dintr-un golf
apropiat şi scriind pagină după pagină într-un caiet, cu creionul. Povestea satelor, bisericilor şi cimitirelor
de pe fundul lacului este reală, o serie de alte aspecte ţinând de fantastic. Cu toate acestea, în această fază,
povestea mi se pare mai veridică decât realitatea care m-a inspirat‖ (p. 226).
Lupta lacului nemilos cu oraşul este redată cu atenţie. „Ţevile huruiră din nou; era ca un blestem. Tot
oraşul se plângea, se întâmplau atâtea, zilnic câte o conductă înfundată sau spartă, apa inundând
subsolurile, scurgându-se pe străzi, izvoare limpezi răbufnind din asfalt şi beton peste noapte,
transformându-se în pâraie. Se spune că instalaţiile ar fi de vină, vechi de o jumătate de secol, fierul şi
fonta ruginind şi plesnind; dacă până şi metalul, te întrebai, ce pretenţii să mai ai de la un om de carne, de
la un fir de viaţă cât o rază de stea, cât o aţă? (p. 17)‖
Căutarea fiului pierdut a captat-o pe Maria, viaţa ei era urzicată de întrebări fără răspuns în viaţa reală.
„Deseori se întreba ce fel de om ar fi fost Alexandru, ce fel de lucruri i-ar fi plăcut, unde s-ar fi
regăsit. De când era mic, ar fi vrut să stea doar afară şi dacă ieşea din oraş, la lac, la munte sau chiar şi
numai la marginea oraşului, până la pădure, era în culmea fericirii‖ (p.p. 69-70).
Scriitorul descrie cu răbdare, tandreţe, bucurie, farmec naşterea iubirii între cei doi. Este o dragoste de
oameni maturi, compusă din mii de istorii, de gesturi, de cuvinte spuse sau subînţelese, din tăceri şi
mărturii. Din momentul în care femeia îşi mărturiseşte singurătatea şi slăbiciunile sufleteşte, sentimentele
se declanşează cu frumuseţe şi farmec. Daradici sesizează momentul de cotitură în viaţa oamenilor. „Şi
deschise uşa debaralei, arătându-i locul ei de refugiu şi de spaimă în care, când simţea că îşi pierde minţile,
suporta teroarea, asaltul rece al limacşilor, într-un ultim gest disperat de neputinţă, sinucidere spirituală şi
autoflagelare… De autoexil…‖( p.168). Mărturia se eliberează de tensiuni, este o spovedanie târzie în faţa
unui om care o întâmpină cu multă căldură, simplitate şi bucurie.
Ca asistentă medicală, alături de József, Maria a ajutat oameni în nevoie, accidentaţi, oameni la limita
fizică a existenţei. Însângeraţi, cu mintea rătăcită, cu trupul acoperit de răni, cu viaţa pâlpâind în corp. A
făcut-o cu dăruire, cu pasiune. Nu se putea ajuta pe ea. Rănile spirituale sunt mai profunde, se vindecă
foarte greu, prin oameni care pot dărui iubire. Daradici prinde esenţa, lasă textul să curgă, povesteşte
simplu, cu o energie discretă şi cu mult pasiune.
„Vara se scurgea ca un poem şi Maria simţea cum devine tot mai dependentă de omul ei. Căci aşa-i
spunea József, omul ei, iar ea, femeia lui‖ (p. 210).
Femeia şi bărbatul se întâlnesc, formează întregul, povestea capătă consistenţa, poemul creşte şi
cuvintele se schimbă în viaţă. Sufletele se amestecă...
Daradici defineşte filmul acesta: „Este un roman al căutării, al recuperării sinelui de către doi oameni
însinguraţi, prinşi într-o încrâncenare aproape imposibilă de a salva vieţi. Paradoxal, până la un anumit
punct, ceea ce izbutesc ei să facă atât de bine pentru alţii, nu reuşesc şi pentru ei înşişi‖ (p. 226).
La începutul romanului aflăm date despre scriitor, Ladislau Daradici este prozator, poet, critic literar,
fin observator al fenomenului literar actual. Profesor dedicat, el prezintă modelul de scriitor al cetăţii,
implicat în multiple activităţi. Cărţile sale, enumerate pe scurt, ne descoperă lumea unui scriitor profund
ataşat valorilor clasice, artei, culturii, fenomenului social complex în care lumea s-a trezit la final de
epocă. A fost inclus în antologia celor mai frumoase proze ale anului (2014, Editura Adenium). La final,
precizările autorului au menirea de a contura atmosfera romanului, atenţia acordată dramelor speciale în
care oamenii pot cădea fără voia lor:„...e o rostire sinceră în simplitate şi care spune poate mai mult decât
ar fi permis despre autorul ei‖ (p.227).
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Constantin STANCU
Martie, 2016
*
FENOMENUL SHAKESPEARE ŞI MAI DEPARTE…
(Radu Igna, Periplu european – Anglia, Suedia, Turcia (note de călătorie),
Sibiu: Editura CronoLogia, 2015)
Radu Igna, romancier, abordează călătoriile într-un mod clasic: educaţie, personalităţi, evenimente,
modele de urmat, faptele oamenilor. Plecarea: Haţeg. Destinaţii: Anglia (Marea Britanie), Suedia, Turcia.
Repere pe harta Europei. Dacă vizita în Anglia s-a petrecut înainte de 1989, dată reper pentru cultura
română şi societatea românească, călătoriile în Suedia şi Turcia s-au desfăşurat în libertate, marcate de
pasiune şi curiozitate.
Şocul vizitei în Anglia a fost atenuat de fenomenul Shakespeare, de cultura anglo-saxonă, de rigoare şi
calendar. Curiozitatea a declanşat energii importante şi a legat prietenii. Radu Igna a privit paradigma
călătoriei prin ochii romancierului. Omul este călător pe pământ, e în trecere, dar pot fi reţinute fapte care
rămân, care post schimba mentalităţi, destine, care au obligat să privească lumea din altă perspectivă.
Destinul a făcut ca destinaţiile să fie aparent lipsite de legătură, dar ceea ce leagă timpul călătoriei de
textul pus pe hârtie de scriitor sunt curiozitatea, pasiunea pentru cultură, rigoarea profesorului în faţa crizei
spirituale a omului grăbit.
Iniţial cartea, Cultură şi civilizaţie suedeză, a fost lansată de Editura Signata, redactor regretatul Ioan I
Iancu, Timişoara, 2002, aparţine colecţiei Mileniul Trei şi are un cuvânt de prietenie din partea scriitorului
Eugen Evu, care notează: „Observaţiile sunt mereu calde, însă deloc exaltate de acel impuls frecvent
pentru noi, al turistului ocazional, cel <<de consum>>‖
Regăsim şi un moto interesant: „Nu există pe lume o ţară mai liniştită ca aceasta‖. – Lars Gustafsson
Autorul şi-a atins scopul cu vizita în Suedia, ne-a oferit un moment de civilizaţie şi cultură Cititorul poate
găsi în notele de călătorie o experienţă relevantă: călătoria ca mod de regenerare, şcoala este a copiilor,
casa noastră cea de toate zilele, bibliotecile, între suflet şi nori, şcoala pentru adulţi! - biserica, evident
“Volvo“, apoi limitele: “Welcome to Sweden !― şi ―Good - bye Partille‖
Cartea este o lecţie discretă de civilizaţi suedeză, de răbdare şi bun simţ: „Când cineva are un
eveniment în familie, ziua de naştere, botez, ceva ce trebuie sărbătorit, se aduce la cunoştinţa comunităţii
prin arborarea steagului suedez, afară deasupra uşii Şi astfel fiecare îşi pune steagul afară pentru a marca
evenimentul, chiar dacă nu ştie de cine sau despre ce eveniment este vorba‖..., nota Radu Igna.
Profesorul şi scriitorul Radu Igna reţine despre sistemul de învăţământ din Suedia: permite abordarea
simplă a procesului de asimilare a cunoştinţelor de către elev, dar nu simplist, iar profesorul este în atenţia
comunităţii, pe care o serveşte decent şi de la care primeşte o răsplată normală, cu încărcătură etică
evidentă
Notele de călătorie din Istanbul ne prezintă un oraş pe două continente, un adevărat coridor cultural
între Europa şi Asia, o cultură interesantă şi marcată de schimbări profunde, pregătită să accepte valul de
civilizaţie care vine din vest. Cartea Istanbul, un oraş pe două continente, a apărut la Editura „David
Press Print‖ – Timişoara, 2011 şi a fost repede epuizată, deoarece Fundaţia Tuna şi Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România, au fost implicate într-un schimb de idei, de gânduri, obiceiuri. Domnul Ahmet
Ecirli, director al fundaţiei, s-a arătat entuziasmat de notele de călătorie, mai ales că a fost un participant
activ la eveniment.
Cartea are un motto semnat de marele scriitor Orhan Pamuk, un citat din cartea Viaţa cea nouă: „Ai
ajuns cât ai putut de departe, călătorule, dar m-am gândit că ai putea merge şi mai departe…‖. De reţinut
acest mesaj, ca mesaj iniţiatic despre călătoria spirituală a scribului într-o lume diversă.
Scriitorul este atent la istorie ca fenomen pertinent: „Am citit, prin cronica lui Evliya Celebi, despre
incursiunea turcilor, la care a fost participant direct, în Ţara Haţegului, 1662, deci la câţiva ani de la vizita
sa la Spitalul din Edirne. Secvenţe din acel text au fost publicate în revista „Sargeţia‖ a Muzeului din
Deva, cu un comentariu semnat de Aurel Decei. Cumplite incursiuni. Era în timpul domniei principelui
Gheorghe Rakoczi al II-lea, când turcii au pustiit, în repetate rânduri, judeţul Hunedoara‖.
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Voia bună şi bucuria ocazionate de călătoria în Turcia sunt afectate de o întâmplare neprevăzută,
scriitorul se pierde de grupul din care a făcut parte, devine un simplu cetăţean, în buzunar cu 100 de euro,
mai nimic şi o carte despre viaţa culturală a Haţegului. Cu o geantă pe umăr, plus câtva lucruri simple
care, brusc, au prins valoare de reper. Însă scriitorul în vârstă îşi găseşte un prieten mai tânăr, în
compensaţie, care îl readuce în coridorul cultural, un taximetrist plin de viaţă care vorbea limba engleză şi
conducea abil pe autostradă. Călătorul îşi are aventurile sale, ele dau culoare momentelor şi schimbă
ritmul călătoriei.
În Suedia călătorul prinde culoarea vieţii sociale: familia este în centru atenţiei şi clasa de mijloc este
cea care dă tonul ritmului social Poate suntem şocaţi de schimbarea valorilor, de ţinta socială, dar
experienţa descoperă o altă lume care ne transmite un mesaj pe care merită să-l primim şi să reflectăm la
adevăratele valori
La Istanbul se impune Sfânta Sofia, monument remarcabil, biserică, moschee, muzeu, e ca o piaţă
rotundă înconjurată de ziduri mari, o cupolă imensă, o minune arhitecturală, creştini, sultani, ctitori,
pictură cu scene din Biblie… istoria ca suferinţă. Lecţia supremă pentru a învăţa eternitatea care se întinde
spre două lumi, pe două continente…
În Sultanahmet, Radu Igna îşi reaminteşte: „Pe aici îşi făcea probabil plimbarea de seară prinţul
Dimitrie Cantemir (1673-1723), fiu de domnitor moldovean, trimis de copil ca ostatic. A stat 17 ani.
Numit domn al Moldovei în 1710, s-a orientat spre Rusia. În capitala acestei ţări a terminat, în 1716,
„Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman‖ (în limba latină, Incrementa arque decremmenta aulae
othomanicae), lucrare care a stârnit interesul savanţilor din Europa‖. Lucrurile se leagă, lumea pare mai
mică, mai accesibilă, istoria se modelează pe înţelesul nostru.
În Anglia, scriitorul a întâlnit o altă civilizaţie, experienţa a lăsat urme, timpul călătoriei se deschidea
într-o Europă complicată, ruptă de zidul de fier al celor două sisteme care, brusc, se legau prin vasele
comunicante ale culturii. Notele de călătorie în Marea Britanie nu au fost publicate până în prezent,
apariţia lor este rodul unor frământări de mai mulţi ani, evenimentul însă nu putea fi ocolit, scriitorul
ducea cu sine un miracol şi el trebuia mărturisit.
Călătoria? Un eveniment spiritual produs de contactul cu o altă civilizaţie, timpul dantelat de cuvinte
simple, dar care ating esenţa, contactul viu este mai important decât relaţiile virtuale atât de mult lăudate
în ultima vreme.
Să călătorim cu Radu Igna, s-ar putea să ajungem mult mai departe decât ne închipuim… Lectura este
o aventură, o călătorie de la un sentiment la altul, de la un om la altul…
Constantin STANCU
*
DIALOG ÎN LARG (MONICA PILAT ŞI RADU CIOBANU)
Dialog în larg, un dialog între Monica Pilat şi Radu Ciobanu, o poetă, un prozator, o carte despre
aristocraţia spiritului. O călătorie imaginară în viaţa ca un dar, o călătorie pe corabia bucuriei.
Monica întreabă, Radu Ciobanu răspunde, apoi întreabă şi prozatorul pentru a înţelege cum se vede
lumea dintr-o altă perspectivă. O carte care se citeşte cu plăcere, profundă. Cei doi sunt atenţi la valurile
care au venit spre ei, la cele care urmează să vină. O călătorie care cuprinde mai multe călătorii: Una
culturală, una în timp, alta în viaţa proprie, alta în viitor, alta între marile paranteze ale morţilor necesare.
Călătorii care abordează existenţa din foarte multe unghiuri. Cei tineri pot avea ce învăţa din acest dialog.
Titlul cărţii este unul provocator: Dincolo de aşteptare – Dialog în larg -, Editura Eikon din Bucureşti a
lansat cartea în anul 2016 şi putem afirma că este o carte eveniment pentru literatura română deoarece ne
prezintă lumea literară prin cele mai solide valori. Cei doi iau lucrurile aşa cum trebuie să fie abordate de
un scriitor, nu se refugiază în experimente inedite, nu caută senzaţionalul de doi bani, nu se refugiază în
tertipuri de intelectuali de ocazie…
Călătoria începe cu ora astrală, cu febra pregătirilor, cu echipajul necesar, se stabileşte ţinta
călătoriei, cei doi se apropie de umbra lui Ulise, sunt interesaţi de misterul compoziţiei, de scrisul ca
plutire… Idei profunde, interesante, viaţa fiecăruia se cucereşte prin har, se pune problema naufragiului, a
singurătății într-o lume suprapopulată, cei doi abordează comorile din adâncuri, cele greu de atins, apoi
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vine orizontul aşteptării după veghe, după uitare. Viaţa poate fi privită ca o aşteptare a omului înaintea
altui miracol, care se va petrece în veşnicie. Arta şi credinţa sunt mijloacele prin care această călătorie
poate deveni posibilă în ciuda evenimentelor imprevizibile, a schimbărilor de paradigmă… Cuvintele celor
doi sunt la cea mai înaltă tensiune spirituală, vin din maturitate, din lucruri experimentate sau din cele
năzuite.
Citind cartea, descoperi lucruri care marchează umanitatea în general, omul aşteaptă momentul
potrivit, prielnic, el vine sau nu vine, îl poţi rata sau nu, există şi ora astrală care schimbă perspectivele,
ora care depăşeşte inspiraţia pe care o şi presupune.
Prozatorul Radu Ciobanu mărturiseşte: „Da, începutul şi sfârşitul sunt momentele cele mai dificile din
orice proză. Întocmai ca în aviaţie, decolarea şi aterizarea. Dar acum, în ce mă priveşte, intervine cea de a
doua condiţie a urnirii unei cărţi. A numit-o cu o sintagmă cât se poate de proprie lui Marguerite
Yourcenar: <<a afla tonul just>>‖ (p. 13).
Prinsă în siajul prozatorului, Monica Pilat ţine să sublinieze: „Există astfel un timp providenţial al
rodirii pe care aşteptarea nu face decât să-l ocrotească‖ (p.15).
Creaţia văzută ca o călătorie, aduce surprize, pregătirea de plecare are ceva unic. Monica Pilat
rememorează: „Embrionul aşteptării crescuse în toţi acei ani devenind nu o plantă, nu un copac ci o
pădure, o pădure uriaşă de anticipări…‖ (p.32).
Despre un posibil echipaj, Radu Ciobanu ţine să explice: Toţi trebuie trataţi cu dragoste şi respectul
cuvenit. Membrii pot fi persoanele intime, cele apropiate cu adevărat, care fac parte din fiinţa călătorului,
capabile să-l însoţească în tărâmurile paralele, sau personaje emblematice precum Hamlet, personaje
venind din imaginaţia marilor creatori.
Monica Pilat nuanţează la modul sublim: „Amintirile, cărţile iubite, prezenţele invocate alcătuiesc
echipamentul/echipajul cu care pornim la drum. Va veni clipa când ne vom da seama că suntem în acelaşi
timp căpitan, echipaj, pasageri şi corabie şi chiar mare…‖(p.43).
Despre ţinta călătoriei prozatorul remarcă posibilităţile poetului de a trăi la liziera altui tărâm, aproape
de nevăzut, de transcendental, de incomunicabil. La prozator lucrurile sunt mai concrete, mai palpabile,
dacă nu ai lucrul dorit în ţara ta, urmează să fie găsit în departele acela materializat de artistul curajos,
plecat pe valurile vieţii.
Tot acest dialog aduce un sentiment de confort spiritual, sunt implicaţi mari artişti, opere celebre,
personaje unice menite să facă lumea mai frumoasă. Cei doi ne prezintă un peisaj spiritual de excepţie,
călătoria devine iniţiere în aventura aşteptării. Dialogul dinamizează marea pe care ei călătoresc şi ne
acceptă şi pe noi, cititorii. Lectura cărţii aduce o stare spirituală de imponderabilitate pentru cei care
tânjesc după frumos şi armonie, după iubire şi echilibru…
În această aventură, umbra lui Ulise provoacă, Monica Pilat remarcă, pe bună dreptate, concepţia
fatalistă a destinului, punctul de plecare şi punctul de sosire sunt sub semnul coincidenței.
O etapă importantă a călătoriei spirituale este misterul compoziţiei, acel ceva divin care lasă o pecete
pe textul prozatorului sau al poetului. Lumina care însuflețește cuvintele. Pornind de la Filozofia
compoziţiei, eseul lui Edgar Allan Poe, şi ajungând la creative writing ca exerciţiu de creaţie pură, cei doi
scriitori reuşesc să găsească echilibrul dintre inspiraţie, muncă, semn divin în opera artistului care se ia în
serios şi lasă energia pe care o primeşte să curgă în cărţile sale, plus surpriza creatoare. Radu Ciobanu
defineşte acest mister prin cuvintele lui Einstein: „Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne
anonim‖ (p.105).
Călătoria tinde spre apogeu, scrisul ca plutire îi marchează pe cei doi. Monica Pilat afirmă elegant:
„…eu asociez scrisul cu o ieşire în larg, având ca ţintă neprevăzutul. De la primele mele volume de proză
sau poezie, m-am aşezat sub semnul plutirii‖ (p.113).
Ipoteza naufragiului apare în orizontul creaţiei, face parte din aceasta. Literatura universală este plină
de aceste incidente, atingerea ţărmului este frântă, supraviețuitorii se topesc în magma timpului.
Venirea în lumea a Mântuitorului pune problema naufragiului, modul umil în care intră în zona joasă
a pământului lasă o emblemă.
Mărturia pe care o lasă Monica Pilat este una menită să potenţeze paradigma vieţii:
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Treimea cea de o fiinţă mie îmi relevă calea prin care Fiul, ca mesager al Tatălui inaccesibil
muritorilor, se coboară în lume, îmblânzeşte inefabilul, prin pilde şi miracole, iar pe urmă, după
asumarea pe cruce a păcatelor noastre din toate vremurile, se întoarce în nevăzut, devenind unul cu
Părintele Său. Dacă nu ar reveni prin Înviere, la noi, am fi pierduţi, dar El rămâne cu noi până la capăt
în Duhul Sfânt (p.130-131).
Pentru Radu Ciobanu, în compensare, religia este efortul de actualizare a tradiţiilor şi ritualurilor
pentru a se ajunge la un acord între raţiune şi afecţiune, între îndoială şi dorinţa de a crede, iar Biserica
este locul unde omul îşi poate manifesta respectul pentru credinţa celorlalți, marcând identitatea fiecăruia.
Călătoria îşi are regulile ei, straturile prin care trec oamenii, inclusiv artiştii, iar la final se profilează
orizontul aşteptării…
Călătoria a răspuns prin două dimensiuni: ce poate descoperi omul şi încotro se îndreaptă…
Radu Ciobanu mărturiseşte: „Eu mă simt acum mai proaspăt, mai înţelept şi din nou interesat de ce
mă aşteaptă dincolo de aşteptare. Nu e doar o sporire a tezaurului din adâncuri, ci a tonusului moral…‖
(p.191).
Monica Pilat recunoaşte că a fost ocazia nimerită pentru a face ordine în gânduri, pentru a elimina
mărunţişurile zilnice, pentru a vedea dincolo de orizontul cotidian…
Carte începe şi se sfârşeşte emblematic cu aceleaşi versuri:
Imense, în mine vă vreau, zări de lumină,
Chiar dacă pentru asta,
Vreau să mor puţin… (Nicoleta Ciobanu, fragment din Zborul lăstunului alb, Ed. Excelsior Art,
Timişoara, 2009).
Viaţa are misterele ei, în plină călătorie, cei doi au simţit prezenţa celor dragi. Soţia lui Radu Ciobanu
a plecat într-o altă călătorie, iar absenţa s-a relevat prin partea spirituală a lucrurilor. Monica Pilat nu a
uitat să dezvăluie faptul că a existat un moment în care Dumnezeu a vindecat-o miraculos, ca răspuns la
credinţa omului…
Cartea începe cu prezentarea celor doi „aventurieri‖, scurte note biobibliografice menite să
familiarizeze în mod obiectiv cititorul cu viaţa şi operele lor, pentru o ieşire din contur şi pregătirea pentru
după-amiaza bătrânului domn…
Putem concluziona citând pe Monica Pilat:
Am urmărit şi eu odată unul dintre ultimele interviuri televizate ale lui Soljeniţîn, în care a vorbit
despre încarcerarea sa ca despre cea mai revelatoare experiență din toată viaţa sa. El a mărturisit că în
mizeria şi întunericul deznădejdii, L-a descoperit pe Dumnezeu. „Nu aş fi ceea ce sunt astăzi, fără
iluminarea lăuntrică trăită acolo‖, a încheiat pe un ton biruitor (p.160).
Constantin STANCU
Iulie, 2016
*Monica Pilat – Radu Ciobanu, Dincolo de aşteptare – Dialog în larg, Editura Eikon, Bucureşti, 2016
*
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CONCERT BAROC ÎN CERURI
Prin anul 2004, probabil primăvara, scriitorul Eugen Evu m-a invitat la Hunedoara, la domiciliul său
unde era şi redacţia revistei. În acea perioadă colaboram la revista Provincia Corvina, dânsul fiind
redactorul şef, secretara, directorul, copistul, corectorul, adică cel ce ţinea publicaţia în modul său specific,
fără resurse financiare personale, fără instituţie. A scos câteva reviste lux, ceva peste revistele literare,
titlul: „Casa Lux‖. Mi-a spus o scurtă poveste formată din realitate, vise, dorinţe şi alte poeseuri. Mi-a zis,
pe scurt, că vom colabora cu Artur Silvestri, pentru că este un cărturar şi ne va sprijini cumva în
demersurile noastre de a scoate o revistă la Hunedoara, la marginea haldei de zgură.
Am primit curând după aceea cărţile scrise de Artur Silvestri. Am citit, am scris texte, pretexte,
eseuri, gânduri pe marginea acestora. Cărturarul scria eseuri de ţinută în revista „Casa Lux‖ coordonată de
Mariana Brăescu, soţia. Formau un cuplu care au pus bazele unei afaceri pornind de la arta scrisului la
români. Era un om care ştia multe lucruri profunde şi reale despre fenomenul imobiliar din România.
A scris şi Eugen Evu unele cronici sau eseuri despre opera lui Artur Silvestri. Acestea au apărut în
revistele din Hunedoara, Arad, sau alte zone din ţară.
Ulterior, am migrat la Bucureşti pentru a lucra acolo la o companie, în domeniul comercial.
Brusc, m-am îmbolnăvit, Artur m-a ajutat cu ceea ce a putut în acele momente şi îi sunt recunoscător,
a făcut-o şi la sugestia lui Eugen Evu.
Artur Silvestri a hotărât să editeze o plachetă cu textele scrise de mine despre cărţile sale, care a şi
apărut, purtând titlul Pseudo-Imobiliaria. Placheta a ieşit la Bucureşti, Editura Intermundus, 2005, cu o
prefaţă de Constantin Dumitru şi A.I. Brumar.
Eugen Evu, probabil prin anul 2006, schimbându-şi viziunea asupra literaturii a decis să nu mai
colaboreze cu Artur Silvestri, probabil motivat şi de faptul că visul său de a fi susţinut de un cărturar nu sa realizat şi de noutatea că imaginea publică a acestuia s-a deteriorat datorită luptelor politice şi altor lupte
specifice în peisajul literar românesc, afectat încontinuu de marile descoperiri despre viaţa unuia sau
altuia, de invidie şi de laşitate în acelaşi timp. Eugen Evu mi-a sugerat să nu mai colaborez cu Artur
Silvestri, trimiţându-mi din Hunedoara la Bucureşti epistole prin email.
Din cauza programului încărcat al lui Artur şi din cauza serviciului meu, întâlnirile cu Artur Silvestri
au fost sporadice în Bucureşti, în timp de trei ani ne-am întâlnit de vreo trei ori. Am fost afectat de faptul
că editorul care era Artur întârzia să vadă şi cărţile mele, le vedea pe ale sale, era obsedat de planul său.
Iluziile mele s-au risipit, am înţeles că există timp şi netimp în viaţa fiecărui scriitor şi dânsul era mai
preocupat de proiectele sale şi de apariţiile sale şi de prezenţele sale în public şi lumea literară. Poate
venise vremea să nu mai fie vreme în lume pentru dânsul…
În anul 2006 mi-a apărut volumul de versuri Pomul cu scribi la Editura Eubeea din Timişoara, editor
Nina Ceranu, la sugestia lui Eugen Evu, m-a eliberat de tensiunea operei pe care fiecare scriitor o poartă
cu sine.
În septembrie 2005, Artur Silvestri îl premiază pe Eugen Evu pentru activitatea sa la revista din
Hunedoara, pentru revista Provincia Corvina, prin ARP, adică Asociaţia pentru Patrimoniul Românesc,
alături de alţi mulţi scriitori din ţară. Festivitatea de premiere a avut loc la Bucureşti, undeva pe malul
lacului Floreasca, într-un local de ţinută, cu masă, filme, interviuri şi alte obiceiuri literare publice. Eugen
Evu m-a vizitat şi am avut o întâlnire pe malul lacului şi în apartamentul meu deţinut temporar cu chirie în
Bucureşti.
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La data festivităţii de premiere din septembrie 2005, deja eram sub o presiune teribilă, medicii mi-au
emis diagnosticul de cancer. Numai soţia ştia, la trei zile de la festivitate eram pe masa de operaţie.
Experienţa am pus-o în cartea Pe masa de operaţie.
Prin anul 2008 Artur mi-a trimis ultima sa carte despre fenomenul imobiliar, m-a rugat să scriu câte
ceva şi am scris un eseu pe marginea acestea cu titlul: Imobiliarul în direct. Am transmis eseul mai departe
către scriitor. Mi-a mulţumit. Am înţeles că se simţea foarte singur într-un oraş cu peste trei milioane de
cetăţeni, în total…
Am primit şi continui să primesc de la Mariana Brăescu cărţile publicate de editurile girate de cel ce
a fost Artur Silvestru.
La 30 noiembrie 2008 cărturarul s-a dus pentru un concert baroc în ceruri.
Viaţa literară românească este fulgerată în continuare de marile dileme, sau ca să-l parafrazăm: este
la apogeul derutei.
În carte ROMÂNIA IMOBILIARĂ, cărturarul Artur Silvestri adună fulgerările de peste timp în
domeniul în care a dat direcţie, sunt idei care l-au măcinat şi pe care gazetarii, în interviurile luate domniei
sale, le-au pus în evidenţă.
Volumul este original în felul său pentru că are valoare de manual pe teme date de jurnalişti în
domeniul imobiliar, răspunsurile sunt ale specialistului autodidact, ale literatului, ale iubitorului de frumos
şi bolnav de frumuseţea locului în care trăieşte.
Volumul a apărut la Bucureşti: Editura Carpatia Press, 2008 şi a fost lansată sub regia atentă a lui
Sivestri însuşi, care doreşte să păstreze aceste gânduri ca idei de valoare într-un mediu destul de confuz,
care nu şi-a decantat direcţiile. El ne relevă idealurile, scopurile şi apărarea fiinţei aşa cum a fost dată
românilor prin harul de a fi aici, deşi ar fi fost vremea...
Titlul este unul de esenţă, autorul doreşte să impună ideea mai mult sociologic, să o cimenteze în
social şi în conştiinţa publică, ca efect al dragostei omului pentru casă, pentru locul său anume pe pământ,
în care să trăiască în parfumul intimităţii de om călător pe pământ. Da, omul vine într-un loc ce nu este
gol şi pleacă, lăsând în urmă pământul acesta numit România. Mobilat şi înnobilat, un nume straniu pentru
unii, un loc al experienţelor de tot felul, al căutărilor amatorilor bine profesionalizaţi în superficialitatea
lor, în căutarea profitului personal.
Deci, autorul adună răspunsuri la întrebări care s-au pus (ori nu s-au pus) de jurnaliştii de la Gândul,
Jurnalul Naţional, Adevărul, Wall Street, etc., dă o imagine a domeniului din punctul de vedere al
cărturarului, o face cu multă pasiune, cu angajare şi cu dorinţa de a da direcţii, sub starea unei modestii
angajate. Este şi un răspuns celor care nu văd, care nu au viziune, dar care, se pare, ştiu ei ceva...
Când ne spune povestea modernă a Bucureştiului, capitală care se vrea în stil European, cărturarul
vede un animal bolnav ce toacă vieţi, identităţi, bani şi produce haos, hoţie şi instabilitate, oraş fără
energie, extrăgându-şi energia dintr-o boală care-l macină. Animalul rage şi sperie prin căderea în ruină,
prin lipsa ideilor din urbanism, prin dărâmarea clădirilor vechi, fără stăpân şi prin dărâmarea bunului simţ.
Asociaţia ad-hoc a specialiştilor de ocazie, a avocaţilor cu stil de Dâmboviţa afectează mediul
imobiliar, iar casele specializate de intermedieri ating valoarea în sine. Goana după câştig cu orice preţ
agresează lumea, iar luxul e luxul unei lumi care epatează şi nu construieşte nimic, unde personalitatea
încurcă oficialităţile şi administraţia şi unde funcţionarul public pare fără vedere şi fără stil.
Cărturarul Silvestri nu ezită să arate moda zilei, Valea Prahovei ca loc de expunere a poziţiei sociale,
a luxului de ocazie şi unde naivii îşi toacă banii. Un loc ce se vrea în stil internaţional, o imitaţie târzie a
ciocoiului de modă nouă care nu vede peisajul. Vede moftul, căci aşa e bine şi european şi cu ştaif.
Aproape nimic din zilele de relaxare date omului care se odihneşte după o săptămână de muncă, doar fiţe
după dicteul unor formatori de opinie mai mult decât interesaţi şi bulversaţi...
Artur Silivestri nu ezită să mai arate o modă, aceea a lumii imobiliare din Bulgaria, sub pretextul
societăţii de consum din România că acolo e mai ieftin şi că românul circulă într-o ţară mai europeană ...
este ocazia să emitem ipoteze şi să le şi credem, pare să spună interlocutorul sincer...
El mai refuză tema la modă, casa cu stafii, preferă o temă practică pentru român: o casă în locul
blocului în care te sufoci şi în care personalitatea omului se toceşte sub presiune taxei pe comoditate...
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apoi reia sindromul Varşovia care ne poate afecta, revenind la eşecul rentei viagere şi a intenţiei ţăranului
român de a ţine la pământ ca la ceva viu...
Nu în ultimul rând, Artur Silvestri se întoarce la viaţa sa, pune în mijlocul fenomenului imobiliar
omul iubitor de frumos şi pasionat după o casă plină de căldură, după gesturi fireşti ale inimii, chiar dacă
imobiliarul poate fi o temă de cădere pentru un suflet într-o Românie în căutarea locului sfinţit de idee...
Autorul este dispus să dea soluţia, oraşul post european, pe care îl poţi vedea apriori în Spania, sau
Franţa, dar acolo, e o altă lume, cetatea nu e chiar un animal flămând după sufletele oamenilor...
Cartea merită citită pentru că dă culoare pasiunilor noastre după o altă Românie ...
„Într-un deceniu şi jumătate de imobiliar direct , nu am aflat pe nimeni care să evoce - atunci când
îşi prezenta „casa“ sau „locul“ - o cât de vagă istorie privitoare la „apariţii“ sau la „istorii neelucidate“.
Apoi răspunsul acesta la întrebări zburătoare :
„Fapt este că, la noi, terenul agricol se va scumpi iar „ţăranul va vinde când o să vrea“ şi dacă se
va hotărî vreodată să vândă va fiindcă până la urmă „el“ este cel care astăzi „face jocurile“ şi le va face
şi mâine.”
Răspunsul e taina imobiliarului în direct oferită de Artur Silvestri ...
Constantin STANCU
februarie 2008. *
CU SUFLETUL ÎN PALMĂ...
Raul Constantinescu își continuă drumul în ţinutul literaturii cu un volum de versuri intitulat Spre
Aleph, un volum profund, dens, cu sensuri multiple într-o lume orfană. Cartea a apărut la Sibiu, Editura
CronoLogia, 2016, a fost prezentată la Salonul Editurilor Alba Transilvania, 2016, eveniment care a fost
organizat în luna mai 2016, la Alba-Iulia. A fost remarcată la Festivalul-Concurs „Credo‖, mănăstirea
Lăpuşna, august 2016, fiind premiată de Revista „Vatra veche‖, redactor şef Nicolae Băciuţ.
Este o carte serioasă, densă, are o prefaţă semnată de Maria-Daniela Pănăzan, o cunoscătoare a
poeziei religioase, editor şi istoric literar. Cititorul va putea aborda notele biobibliografice şi referinţele
critice selectate de autor pentru a marca istoria unui poet în relieful vremii sale.
Cartea se structurează pe mai multe paliere:
I.
INIMA INIMILOR
II.
VIA DOLOROSA
III.
SPRE ALEPH
Cele trei secţiuni sunt simbolice, marchează viaţa omului sub puterea divină, trei fiind număr de
referinţă în revelaţia dată oamenilor prin Scriptură. Cele trei părţi ne prezintă şi viziunea poetului despre
destinul omului aflat sub umbra Mâinilor lui Dumnezeu. Multe poeme poartă titlul de psalm, deci un gen
al poeziei religioase prin care omul îşi cântă relaţia sa cu Dumnezeu într-un mod ales, în curăţie de inimă
şi cu mare atenţie pentru a nu strivi minunile din viaţa sa, pentru a nu obtura lumina divină.
În prefaţa cărţii, Maria-Daniela Pănăzan arată importanţa dată de marii scriitori ai lumii unui astfel de
simbol. Prima literă din alfabetul sacru, Aleph, a constituit argument pentru scrierile lui Eminescu sau J.L.
Borges. Putem preciza şi atenţia acordată de Eugen Dorcescu acestor teme, motivul avatarului ca atracţie
exercitată de lumina necreată, ori de atenţia acordată numelui lui Dumnezeu etc. Atracţia pe care
Dumnezeu o are faţă de om este absolută, Raul Constantinescu este conştient de acest lucru, acceptă
gravitaţia ca pe o necesitate. De remarcat faptul de primă perspectivă, cum el pune în joc şi raţiunea şi
revelaţia generală, dar şi scurte fulgerări care vin din revelaţia personală. Puţini poeţi au capacitatea de a
rezona în felul acesta. El păstrează un echilibru foarte fragil şi delicat între cele două moduri de
cunoaştere. Este înfiorat de prezenţa fulgerului divin, chiar dacă nu durează prea mult.
Efortul spiritual depus de poet este considerabil. Se simte tensiunea din poeme. Intră în joc marea
cultură a lumii, folclorul, teologia, ştiinţele exacte, mitul. Poetul se cabrează pe vechile scrieri, acceptând
limitele impuse de ştiinţa modernă. Limbajul este unul al invocaţiei, al imnului, pentru ca tainele să se
deschidă, a temerii în faţa miracolului, al acceptării autorităţii divine ca un dat necesar. Când echilibrul se
stabileşte, poeme se revarsă în cântec nou-vechi, în rugăciune, imn. Cântecul de laudă se adresează
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persoanei supreme, numelui său, lucrării sale, puterii care radiază din acestea, frumuseţii absolute care
depăşeşte momentul estetic efemer. Simetria, armonia, rigoarea, haloul de mister, rugăciunea, toate se
regăsesc în imnul omului smerit. Raul Constantinescu ia totul în serios şi acceptă suferinţa spirituală care
vine din acest mod de cunoaştere şi relaţionare, este un poet matur care nu se joacă, nu e joaca jocului, e
lauda, simplu, clar, cu mijloacele poeziei.
Pe scena poemului intră corul ceresc, îngerul absolut, orga de bazalt, soarele singurătăţii, inima inimii,
tragedii vechi şi noi, visul... Sunt puşi în pagină psalmii, instrumentul poetului de a aduce mulţumire,
laudă, mijlocire pentru sine şi omenire, jertfa spirituală a celui care locuieşte în mijlocul universului şi
departe de mijloc în acelaşi timp. Împins de energii speciale, poetul înaintează spre Aleph, mereu spre
locul acela unic. Sunt simboluri, vise, viziuni, ochiul clepsidrei, turnul interior, un cer mirobolant, norii
deşertului roşu, sub cruce, la cruce, sub semnul crucii, în paradigma ce se leagă în vertical şi orizontal.
Fiecare motiv din poemele scrise ar merita o analiză specială. O analiză mai profundă a cărţii va scoate la
iveală multe nestemate literare.
Raul Constantinescu este argonaut în cer, a fost în Arcadia, a înţeles ce înseamnă gândcuvântul unu...
Mereu formează cuvinte noi prin compunerea unor cuvinte simbol, ca formă de manifestare a lucrării
divine în univers.
„Aleph! Aleph!/ Pe mări de sidef/ te văd, te aud/ limpid nord-sud!/ te ghicesc, te caut/ şuier de flaut;/
de-o viaţă ascult/ al zilei tumult – ...‖ (Aleph, p.17).
Simpla invocare a numelui în contextul imnului atrage prezenţa divină. Numele este o taină, un mod
de a pătrunde nepătrunsul.
Un poem special este Ecce Homo! (p.21-22). Simbolul este clar, omul pus la zid, în valea plângerii,
umil anonim, cel care a luptat în toate războaiele lumii, Omul (cu literă mare) drept legat la stâlpul
infamiei, Golgota eternă... Pe sine s-a învins, biruitor prin speranţă. Nu aşteaptă nimic de la nimeni, jertfă
a timpului său. Totul în gerul absolut! Omul care poartă pecetea divină... Gerul, mintea divină, existenţă
prin sine...
Cunoaşterea se aseamănă gerului absolut, ţinta: punctul punctelor din punct. Concluzia finală, fruct
oprit şi nădăjduit.
Finalul căutării este prezenţa copleşitoare: „Aleph! Aleph! Aleph!/ (repetat de trei ori, Sfânta Treime)
preaînalt relief// nicicând atins/ zenit – cer necuprins/ neasfinţit vis/ ochi întredeschis/ altă viaţă lume...‖
(Zoralia, p. 128; Zoralia – Tărâm mitic, pur, în plin mister al zorilor).
Din nou, invocarea numelui atrage prezenţa celui absent-prezent, e Prea Înaltul...
Efortul spiritual este evident, cuvintele s-au tocit, poetul le încarcă pe îndelete cu lumină, suferinţa se
preface în vers. „Pe Via Dolorosa cad sub cruce,/ mă ridic, recad, din nou pornesc ades.../ din gânduri,
rugi, psalmi, cuvinte zilnic ţes/ Cărarea-ngustă către Tine duce/ pe căi înguste cerului deschise,/ viaţa mea
– drum – spirală de spirale – ...‖ (Via Dolorosa, p. 58).
Poezia se impune a fi citită cu atenţie, simplitatea cu fâşii de folclor autentic, izvorât din poezia
populară, compune o complexitate a poemului specială, la limita dintre poezie, rugăciune, ritual secret şi
transparent concomitent. Raul Constantinescu este un poet matur, care ştie ce doreşte de la sine.
Călătoria spre Aleph este o călătorie specială:
„suflet silf fulgurant
smuls din cătuşele cărnii
zbori din vamă în vamă tot mai uşor
prin urechea acului te strecori
(Argonaut în cer, p. 118).

glisezi ochi-lame liber
din mii de arome te distilezi pur
suflete hrisov, palimpsest de păcate...‖

Cititorul se întoarce la psalm, la imnul vechi, atins de energii noi, descătuşând viziunea: „Prin psalomi
Te caut până Te găsesc,/ oricât ai fi de-ndepărtat ori de ascuns;/ talantul, viaţa nicicând nu-mi irosesc/ cu
amăgiri, când Tu eşti tot mai nepătruns‖ (Psalmul Psalmilor – 15-, p. 75).
De remarcat un cuvânt nou, psalomul, ca operă a Creatorului, psalmul scris de Dumnezeu prin fiinţa
omului, reflectat în creaţia omului, ca reflex al luminii în umbra de carne.
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Despre Raul Constantinescu au scris mai multe personalităţi ale lumii literare. Valeria Manta Tăicuţu
reţine: „Timpul poetic rezultă din suprapunerea unor planuri temporale foarte îndepărtate, peste stratul
arhaic existând un timp al istoriei politice şi un timp interior al memoriei... (p. 176, referinţe critice).
Maria-Daniela Pănăzan notează în prefaţă: „Cu o viziune poetică originală, Raul Constantinescu
dăruieşte scriiturii de azi un exemplu de artă realizată în deplin acord cu postmodernitatea pretenţioasă în
realizarea sensului liric. El dovedeşte că se poate scrie poezie de calitate într-un limbaj autoreflexiv ce
corespunde fără nicio îndoială cerinţelor discursivităţii actuale‖ (p.10).
Poetul descrie cel mai bine starea poeziei sale:
„Un singur vis mai licăre în preajmă
din trupuri albe ning spre cer scântei,
(Prinos, p. 90).

se-nfioară stelele în flori de tei;
în zori vine cel cu sufletul în palmă‖

* Raul Constantinescu, Spre Aleph, (poeme), 235 pagini, Sibiu: Editura CronoLogia, 2016
Constantin STANCU
August, 2016
*
FIARA SE OFICIAZĂ PE SINE
(Raul Constantinescu, Neantia, poeme,Timișoara: Editura Signata, 2012)
Anul a început 2002 pentru poetul Raul Constantinescu cu încă un volum de poeme, cu ieşirea din
Neantia şi intrare in lumea plină de speranţă a obiectelor, a spriţogaşuculierilor, a căutărilor si regăsirilor.
Spre deosebire de volumul anterior, care si-a propus o „aventurare în marele refuz”, acest volum intitulat
Neantia, ne descoperă o altă dimensiune a poetului, la care Editura SIGNATA, Timişoara , consilier
editorial: Ioan I. Iancu (regretat, plecat în uniunea din cer), a răspuns cu interes, dincolo de zidurile
inerente ale momentului, când scoaterea la lumină a unui volum de versuri, dincolo de amabilităţi, de
orgolii şi de falsă mândrie intelectualistă, reprezintă cu adevărat o aventură în marele refuz într-o societate
în căutarea culturii reale.
Volumul de poeme este un efort de lungă durată al poetului, atent la sine, atent la lume, atent la
fenomenul artistic, atent la mainimicul care ne înconjoară.
Atât mai rămâne din viaţa omului, un strop de semn, un număr imaginar, după ce ai trecut de oglinzile
necesare, la care te supune viaţa... Căderea prin tine este o experienţă dureroasă, o experienţă care îţi va
descoperi o urmă subţire de fum, adică fiinţa ta.
...În această cădere poetul nu rezistă tentaţiei de intelectual bine temperat de a se pune pe aceeași
treaptă cu Dumnezeu, până la urmă o eroare pe care o redescoperă treptat prin chiar poezia sa, o evadare
din marele refuz... O experiență.
Cu Dumnezeu umăr la umăr, poem care ne descoperă ambiţia artistului de a se regăsi într-o creaţie
proprie. Este experienţa dulce aparentă de a lupta alături cu Dumnezeu, înconjurat de un zid de cuvinte
aprinse, e o tentaţie, e o ispită care duce spre eroare, pentru că armonia aparţine celui de sus, iar omului,
căderea ...
Atunci când poetul adoptă o stare smerită, de acomodare în creaţie în adevăratul sens al omului căzut,
atins de lume, de sine, de vrăjmaş, poemul capătă nuanţe de diamant, depăşește starea normală de
circulaţie pe dreapta şi circulă liber prin Neantia cea de toate zilele.
Astfel poemul Capul meu pe tavă este un poem de rezistenţă, care ne redă puterea care rezultă din
căderea artistului în faţa lumii: „Capul meu palid pe tavă în sânge/ va fi un martor ciudat/ al puterii voastre
oarbe / .... / de pe tavă pe toţi îi întreb: ´în orbenia voastră/ oficială, / cât vă mai amăgiţi că mai puteţi fi?‖.
Durerea în faţa nonvalorii, în faţa neantului pur dă fiori poetului, dă şi cititorului, e fiorul în faţa
adevărului de toate zilele, dincolo de adevărul nostru de sărbătoare.... Căpățâna poetului pe tavă este
altceva, un altul, parte din altceva, parte din ceva mult mai dureros, din ceva mult mai de argint...
95

Când poetul adoptă o poziţie tranşantă în faţa poemului, când atacă sentimentul cu fraze scurte şi cu
bucuria de a se lăsa stăpânit de taina poeziei, semnele şi sensurile capătă o reală valoare. Poemul
Realovisul, încercare de a împlini în viaţa de fiecare zi un vis, descrie, în maniera lui Salvador Dali,
mişcarea dintr-o secundă în plin secol XX sau XXI, secolul bunelor maniere printre obiectele
timpospaţiului, „splendide în unicitatea lor‖, „de neimitat în bietele noastre cinci simţuri”.... acele obiecte
care ne tolerează în arealul lor...
Există şi poeme care pun în lumină, sau în întuneric, sau poate în mov, pe cei care ne invadează zilnic
cu jocul lor, pe cei care doboară valorile timpului acesta, adică pe „egolatroşpilii”, , pe „duclinea XXI”,
pe „vânătul pokemon” , pe „mimnul nonvorba”, „lepra‖―, pe „păreronimicii”, pe „şpriţogasculierii‖, pe
cei care sunt din lumea fiarei, ...„fiara se oficiază pe sine îi place la nebunie / e o minune perpetuă
cadavrul viu/ trăgându-şi singur clopotele...‖.
Uneori poetul se lasă sedus, cu zgârcenie de Frumuseţea femei, căreia îi dedică un poem, cu tandreţe,
cu duioşie şi bucuria de a descoperi un lotus deschis, un lujer de crin, lumină pelin, cu trupul arzând...
Poem rătăcit printre eoni, dar dă o pată de culoare şi de sânge între cuvintele poeziilor... Este accentul care
dă sens magmei poemelor şi zicerilor despre lume în care pluteşte cel cu gândul aurit…
Sunt în volum unele poeme care renunţă la starea de poem şi redescoperă starea de mineral a
veacului, poeme fruste, ca un articol de ziar, cu fraza lungă, pierdută în tainele zilei, poetul ne avertizează
împotriva invaziei nimicului, e un instinct de apărare în faţa violenţei cotidiene, ca în poemul Incursiune
în cotidian.
Volumul este structurat pe mai multe nivele: Neantia, Torsiunea obiectelor, Inconia, Fereastra
opacă, iar titlurile sunt semnificative în ce priveşte mesajul, de la definiţia crudă a realităţii la esenţa
poeziei ca stare de abordare directă în neantia... Un tablou social pictat prin cuvinte compuse, prin cuvinte
crude și carnivore.
Redescoperim cu volumul Neantia aventurile scribului în căutarea următorului univers, unde corpul
artistului se prăvălește, cu recunoaşterea blândă, de om în timpul vieții sale, a faptului că „partea
nemuritoare/ nu-mi aparţine nicicând... , dar murind înviind fără-ncetare‖ (Corpul victimă).
Coborârea la prima, urmează Neantia, peronul pe partea inimii ..., după colţ, vorba lui Raul
Constantinescu, poetul cu sufletul spre paradis.
Papirusul e doar o pulbere fină..., iar „poetul un număr imaginar‖…
Constantin STANCU
*
RENTABILĂ E, TOTUŞI, POEZIA… *
Ioan Evu realizează în volumul de versuri Înger de rezervă, apărut în anul 2016 la Editura Paralela 45,
o scurtă panoramă a creației sale la sfârşit de epocă. Poet ancorat în zona poeziei cu mesaj, cu ritm interior
şi rimă, cu muzicalitate şi ţipăt, ajuns la maturitate, are concluzii finale despre viaţă şi artă.
Atmosfera dominantă este de aceea a epuizării resurselor personale şi a resurselor lumii. E nevoie de
încă un înger pentru a ne apăra de neant. Îngerul păzitor e depăşit, a căzut în genunchi împreună cu
poemul. Temele poeziei sale rămân aceleaşi: iubirea, natura, singurătatea, paradoxul lumii moderne,
stranietatea. Dumnezeu este invocat cu pasiune, este invitat la un cântec discret şi melancolic.
Volumul este alcătuit din două părţi, aparent cu teme distincte, dar unitar prin compoziţie.
1. Înger de rezervă;
2. Calendar fără duminici (Exerciţii de uitare).
Materia volumului devoalează un poet care îşi caută un loc în marele joc secret: Poemul în care voi
muri! Despre ce tace poemul…
Idei şi teme profunde se desfăşoară în faţa cititorului: văzduh şi cuvinte, lacrima verticală, poezie şi
pâine, gongul spart, decor părăsit, poem căzut în genunchi, calendar fără duminici, poem frânt, spre ţara
nevermore… Este o realitatea crudă acceptată de poet, o realitate care-l erodează. Fără iubire timpul a ieşit
din sărbătoare, Dumnezeu a părăsit lumea, un pustiu fără de ieşire, o lume fără duminici. Sinceritatea
poetului este evidentă, poezia suferă, întreg universul poetic se arcuieşte, energiile s-au topit…
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Despre toate acestea poemul tău
ar fi putut să tacă dar uite
cum te ia târfa de viaţă la întrebări
(Neutrino, p. 7).

într-o dimineaţă oarecare
când descoperi în oglindă
un chip ostenit amintind vag de tine

Din poeme descoperim o tablă a fericirii care se dizolvă, o fericire scurtă şi paradoxală, greu de prins
în cadru, o fericire spartă la poalele muntelui. Chiar şi credinţa şi-a epuizat dimensiunile, individul s-a
topit în lungul şir al celor care merg pe jos prin istorie:
erai în tine în acelaşi timp şi înafara ta
un ce indefinibil prăbuşit
în hăul dintre larvă şi nimfă
întemniţat în carcasa oaselor tale cărunte
(Neutrino, p. 10).

şi liber totdeodată ca un nenăscut
levitând deasupra imensului
ocean amniotic
în aşteptarea celuilalt mileniu

Speranţa se iveşte din miracolul poeziei care face lumea frumoasă, fericirea devine posibilă doar prin
valenţele artei care armonizează omul cu universul. Un ritual secret, înţeles de poet şi redat ca un imn, o
religie a suferinței:
Şi-n viforul acest neiertător
mai lasă-mi totuşi dreapta care scrie
(Poemul în care voi muri, p. 12).

iar de va fi într-un poem să mor
fă-mi Doamne învierea poezie!

Pasiunea poetului izbucneşte dincolo de peisajul imediat, el cunoaşte drumul spre aspre lumini.
Un poem paradigmă pentru cititor, un Dumnezeu care îşi arată luminile eterne, care a trasat regula
simplă, de bază, o temă dominantă a volumului:
În ziua a şaptea ostenit fiind
Tatăl Ceresc a aţipit
preţ de-o secundă cât o mie de ani.
S-a deşteptat din somn
şi a semnat cel mai frumos poem
care s-a scris vreodată.
(A şaptea zi, p 13).

Acel poem avea un singur vers:
Lumină.
Şi s-a făcut deodată
deşi soarele era de mult pe cer
exact acolo unde El îl aşezase

În spatele tristeţii, a angoasei există un optimism bine temperat. Sunt metafore, viziuni, dorinţe,
cântec, puls în venele timpului. Duminica de început se întâlnește cu sărbătoarea de final în plină lumină!
Sufletul este un curcubeu troienit, un ochi lucid deschis în zare, fericire abstractă, cuvinte de oţel care
pot răzbuna poetul, fructul tainei neîncepute, o lume în care își duc veacul traficanții de îngeri, oglinzi
mincinoase, amurg împresurat de zei, o clipă care ar putea dăinui o veşnicie, niciodată adio…
Poetul face un salt peste timp, poezia este singura posibilitate rentabilă într-o lume „fardată cu
monezi‖:
Rentabilă e totuşi poezia.
Cum ai dormi cu tâmpla
pe-o lamă de cuţit
ca un bătrân canar
(Poezie şi pâine, p. 29).

îndrăgostit de colivia
în care de un secol
văzduhul a murit.
Rentabilă e totuşi poezia.

Poetul precum gladiatorul, cu tâmpla pe o lamă de cuțit!
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Sentimentul împărtăşirii cu cei apropiaţi este copleşitor, un cântec profund şi eliberator se iveşte în
zicerile lui Ioan Evu, o puritate nădăjduită, o salvare care se coboară din cuvinte, astfel ele au puterea care
schimbă timpurile, schimbă fiinţa:
Femeie ia copilul meu
curat ca roua pe morminte
(Bocet, p. 37).

să-l auzim pe Dumnezeu
cum se pogoară în cuvinte

Sunt poeme atinse de aripa îngerului, poetul prinde muzica universului, ritmul acela unic din care se
nasc miracole. El rămâne fidel acelei poezii care vine de departe, din marile tragedii, din marile epopei,
din mituri neepuizate, din istorii care au marcat oameni şi anotimpuri. Lecturile din marile cărţi ale
istoriei, tumultul care a schimbat colectivităţi, tensiuni care au purificat fiinţa, toate pulsează în acest
volum, Ioan Evu se depărtează de experimentele facile, de focurile de artificii. Îşi asumă, pe lângă
sinceritate, responsabilitatea de a spune adevărul acela care doare. A scris despre cărţile multor poeţi, a
făcut-o cu empatie, cu bucurie, convins că este un slujitor umil al poeziei române. Lecturile i-au marcat
viziunea.
A doua parte a volumului, aşa cum o mărturiseşte, este un exerciţiu de uitare, o depărtare de iubirea
reală şi iluzorie simultan și sinergic, de motorul care a pus în mişcare întreaga scenă pe care se desfăşoară
poezia cu toate miracolele ei. Sunt iubiri care se devoră reciproc, o femeie străină plânge în oglindă, o
mişcare între real şi iluzoriu, femeia care iubeşte – rana care vindecă bărbatul de eternitate, un veac de
singurătate în aşteptarea ei, prinsă în cântecul bărbatului rănit de singurătate, bolnav de moarte sub ploaia
ostilă. Timpul fără iubire trebuie ucis… Un poem fără sfârşit, un poem pentru un regat, strigă poetul
îndrăgostit, ieşit afară din anotimp şi din cântec. „Dar vine iar dimineaţa de luni/ şi viaţa trece rânjind mai
departe/ cu sau fără sentimente cu sau fără noi (Totuşi viaţa, p. 54).
Bărbatul se joacă în plină singurătate cu imagini vechi, cu iubiri topite, cu doruri care nu vor mai veni.
Este un joc asumat, o perioadă brutal dispărută, o eternitate fără de ieşire.
Numai poetul a şoptit pentru sine:
aceea nu era o femeie
ci însăşi tandreţea.
Şi chiar în clipa următoare
(Poetul mesteacăn, p. 60).

s-a prefăcut într-un mesteacăn.
Însă nimeni n-a observat
schimbarea nici măcar el poetul mesteacăn

O nouă călătorie se arată, spre o ţară unică, nicicând visată, nicicând închipuită, un drum fără
întoarcere, ieşirea prin locul de scăpare a istoriei:
În noaptea asta voi pleca
spre nicăieri spre undeva
(Spre ţara nevermore, p. 67).

nu mai fi tristă doamna mea
ai grijă să nu uit ceva

Dincolo de stările inevitabile care macină fiinţa, Ioan Evu rămâne acelaşi poet pasionat, adept al
poeziei care cântă în ninsoare, al poemului care poate deschide uşi, un poet special, remarcat de critica
literară ca un scriitor original, preocupat de valoarea poeziei sale, iubitor de poeţi singuri şi speciali şi care
ştie să pună mesajul în gura poemului, depășindu-și limitele și dezamăgirea.
* Ioan Evu, Înger de rezervă, Editura Paralela 45, 2016. (Colecţia Biblioteca românească – poezie)
Constantin STANCU
Sept, 2016
*
O ISTORIE A JURNALISMULUI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA
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Daniel Lăcătuș este pasionat de istoria locului unde trăiește, Călan, județul Hunedoara. Are avantajul
de a fi scriitor, talentul îl ajută să vadă lucrurile în profunzime. Cartea sa de analiza unui fenomen, presa,
este interesantă și necesară. Informațiile pe care le oferă cititorului aduc lumini și umbre peste o istorie
destul de recentă. Istoria focalizată pe cuvântul scris cu energii mov. Presa din Hunedoara. Contribuții
privind jurnalismul de investigație * (Editura Ștef, Iași, 2016), este o carte care atrage prin dinamismul ei.
Prin dramatismul implicit, greu de înțeles de cei care nu au bucuria vieții așa cum ne-a fost dată.
Jurnalismul dintr-o zonă complicată, o zonă cândva bogată și otrăvită, în același timp, a fost și este o
activitatea riscantă. Autorul și-a asumat responsabilități, a cercetat fapte, oameni, arhive, jurnale, mituri.
Curajul său vine din curiozitate, din dedicare, din modestie. Da, în zonă au fost și sunt jurnaliști speciali,
capabili să ne pună istoria sub ochi, să ne provoace, să ne cucerească, să-și asume riscuri…Istoria presei a
marcat istoria unor localități importante: Deva, Orăștie, Călan, Hunedoara, Valea Jiului. Jurnaliștii
pasionați au făcut din orașele lor cetăți ale presei. Scrierile jurnaliștilor au revitalizat proiecte, au pus
stavilă barbariei, pe cât s-a putut, au pus voia bună pe zidurile cetății, alături de vrăbii și lumini înalte.
Redescoperim sau descoperim nume de ziare, adevărate opere jurnalistice, arta de a livra informația,
marketingul subtil al cuvântului, toate au marcat vremurile. Deva, desigur, capitală de județ, a avut jurnale
de ținută. Au fost implicate personalități ale societății. Petru Groza a dinamizat zona cu afacerile sale, cu
agresiunea împotriva jurnaliștilor vinovați de „ofensă‖, de manipularea populației etc. Jurnalismul de
investigație a fost tras la limita istoriei în perioada comunistă, Daniel Lăcătuș surprinde momentele acelea
grele, jurnalistul de investigație a fost marginalizat, propaganda a luat locul acțiunii, viața a fost distrusă
prin articole de ziar. Numele ziarelor se schimbă dramatic, cuvinte noi intră în circulație: roșu, nou,
drumul socialismului, zori noi etc. Jocul acesta cu mintea cititorilor a fost regizat de partidul aflat la
putere. Cum exista un singur partid, investigația devenise propagandă… După anul 1989 apare un nou
fenomen: Libertatea, transformată în libertinaj, afectează libertatea presei. În spatele ziarelor apar oamenii
politici, mogulii, manipulatorii. Jurnalistul, curajos, este pus între paranteze, eroul principal devine omul
din spatele textelor scrise de aceștia, omul de la „butoane‖.
Concurența pe piața liberă, lupta pentru putere a permis apariția unor articole importante, jurnaliștii
au descoperit puterea documentării, cititorul informat nu mai accepta orice, formatorii de opinie erau
atacați din toate părțile. Adevărul devenea un concept perimat pentru o societate în tranziție. Daniel
Lăcătuș ne oferă o listă destul de întinsă de jurnaliști agresați, jurnaliști care au avut de suferit. Numele lor
ar putea fi date uitării, ei au fost în linia întâi, însă… Anchetele desfășurate referitoare la libertatea presei
au demonstrat că aceasta este aproximativă. Cartea ne prezintă portretul jurnalistului de investigație:
curiozitate, cunoștințe solide din diferite domenii de activitate, curajul de a lupta cu puternicii zilei,
capacitatea de a vedea esențialul în detalii minore, organizarea profesională, puterea de a intra și de a ieși
din relații de orice fel. Lumina interioară care întărește individul în acțiunea de investigație. Daniel
Lăcătuș ne prezintă o istorie a presei în ansamblu, o istorie a presei de investigație în detaliu.
Cartea are o introducere solidă semnată de Lect. univ. dr. Gabriel Hasmaţuchi, o bibliografie bogată,
fotografii ale jurnalelor care au apărut în județul Hunedoara, fotografii de jurnaliști, un index bogat de
publicații și instituții media, aspecte din viața comunităților unde au activat jurnaliștii de investigație,
fotografii cu jurnaliști agresați, aflați în acțiune, pe teren…
O întrebare se impune: „Cât de liberă este presa în județul Hunedoara?‖ Dincolo de articolele de
ziar, jurnaliștii au dus o viață complicată, riscantă, afectați de brutalitatea celor din umbră.
Lect. univ. dr. Viorel Nistor ne oferă o postfață serioasă, menită să pună în evidență importanța
acestei cărți. Domnia sa reține: „Autorul Daniel Lăcătuș s-a născut în Călan, un oraș mineresc (prin
poziție geografică), o așezare monoindustrială (creație comunistă) și o urbe „abandonată‖ (în zilele
noastre), dar care „supraviețuiește‖, asemenea întregii zone, nu prin interesul și grija guvernanților și
politicienilor, cât prin harul și râvna unor „fii ai locului‖ ce văd și nu pot să accepte cum sub ochii noștri
„moare o lume‖, iar alteia nu-i este dată nicio șansă. Daniel Lăcătuș este un om al locului, dar este și un
„spirit al locului‖, o conștiință trează și vie, iar o parte din sine, cea dedicată publicisticii, a pus-o și în
această nouă carte‖ (p. 106).
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Daniel Lăcătuș a regizat acest film al presei de investigație cu talent, are concluzii pentru cititor,
acestea au menirea de a ne fixa în memorie momentele de excepție din societatea românească. Reținem
aceste note: „Gazetele din județul Hunedoara; liberale, țărăniste, de stânga, sau cu simpatii legionare, au
jucat un rol important în toate perioadele esențiale ale istoriei presei române din Ardeal. Nu mai departe
sfârșitul de secol XIX și începutul secolului al XX-lea, când presa cunoaște o puternică evoluție prin
implicarea tot mai activa a elitei intelectuale în politicile editoriale, cum se poate remarca din conținutul
lucrării de față. Cu o incursiune în istoria presei din județul Hunedoara, cartea cuprinde, în esență,
rememorarea activității editoriale pe acest teritoriu, cu accent pe jurnalismul de investigație‖ (p. 101).
De reținut interviul cu jurnalista Mihaela Petroșan, cazul Ioan Barb, jurnaliștii și libera exprimare,
poziția persoanelor publice față de libertatea presei, dramatismul profesiei la final de epocă și început de
epocă.
Stilul lui Daniel Lăcătuș este precis, s-a documentat cu pasiune, a scris pentru a marca istoria
jurnalismului în județul Hunedoara. Nu este singurul, este însă dedicat și sincer cu sine și cu cei din jurul
său. Obiectivitatea i-a permis să finalizeze o analiză de substanță despre jurnalismul de investigație.
*Daniel Lăcătuș, Presa din Hunedoara. Contribuții privind jurnalismul de investigație, Iași: Editura Ștef,
2016
Constantin STANCU
Octombrie, 2016
*
CONSTANTIN STANCU, „DRUMURI ŞI PERSONAJE ÎN POEZIA LUI FELIX RIAN
CONSTANTINESCU”
Felix Rian Constantinescu este un curajos. Cartea sa Yin *, o carte de poeme menită să-i afirme
identitatea în dinamismul vieţii, este o carte interesantă. Lupta individului cu sine semnifică lupta
umanităţii pentru a se elibera de colivia de aur în care a nimerit. Există o tensiune în carte între
posibilităţile reale şi potenţialul poetului pentru a prinde fericirea în clipe speciale. Dincolo de această
draperie, se simte capacitatea celui care scrie pentru a se depăşi. La fel şi umanitatea, poate ieşi prin cer.
Căutând certitudini, poetul fixează lumina din faptele sale simple şi complexe în acelaşi timp. Felix
este un poet care marşează pe cultură, pe idei profunde, pe teme importante. Îi place să citească şi asta se
simte în scrisul său care se eliberează de umbre. Călătoria sa este călătoria omului spre centrul
Universului. El afirmă la început: „Postmodernismul a murit de mult‖ (p. 7). Încearcă să se rupă de
monotonia spectacolului din poezia contemporană. Istoria a ars etapele, poetul se vede faţă în faţă cu sine,
neputincios şi, paradoxal, puternic. El ne invită la călătoria pe care o desfăşoară. Iată curajul său: „Voi
merge departe precum copiii şi mă voi întoarce doar când soarele va muri în frunze şi tăcerea va fi pietre
în privirea mea ca în perioada embrionară a fiinţei‖ (p. 8). Recuperarea timpului dus este imposibilă fizic,
însă este posibilă prin poezie, prin artă. E manifestul său, rebelul s-a urcat pe baricada de texte.
Temele sale sunt contradictorii şi inedite. Jumătatea lumii posibile, fericirea lumii în aceste condiţii,
visul, ploaia cu toate mecanismele ei, epistola scrisă unui prieten, întunericul, cântecul zilei care a trecut,
cuvintele arse de zăpadă, copacii, pianul şi îngerul (!), ochii singurătăţii, repetarea istoriei, poezia totală
(!), piezişe ploi de ochi etc.
Felix are capacitatea de a lăsa fantezia să zboare. Uneori se blochează într-un negru atroce, strigă
după Iisus, vede luminile de amurg, pământul... Uneori riscă, merge prea departe şi poezia îi este refuzată.
Cartea are o scurtă prefaţă semnată de Alensis de Nobilis, editorul, cel care şi-a asumat
responsabilitatea de a prezenta cititorului un poet în mişcare, pe un drum tainic. El scrie: „Pătrunzând în
universul poetic, pare că uneori lucrurile capătă dimensiuni hiperbolice, urieşeşti şi ne acoperă cu umbrele
lor, decapitându-ne gândurile micşorate ca pe nişte chipuri pe o placă fotografică‖ (p. 5).
sunt nopţi fără rost
în care mama ţi-e în pământ

şi tata bătrân ca Iov
iubeşti până la urmă o altă ţară
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şi copiii ţi-s nenăscuţi
şi viaţa îţi trece ca un insuportabil meci
(Loser, p. 63).

berserk şi în prelungiri

Cuvinte frânte, destinul este un joc care scapă omului, ceva insuportabil face timpurile mai lungi, un
timp de cauciuc. Povestea este prezentată ca-ntr-un script, frust şi corect, fără dragoste, dragostea s-a dus...
De acolo, din acest peisaj plat, el simte prezenţa: „Isus este râul amplu/ în care sunt o pietricică/ Isus
este muzica pe care am început să o aud‖ (Isus, p. 36).
Cuvintele au pentru autor o semnificaţie aparte, le caută, este cerşetorul de cuvinte miraculoase
(cerşetorul de cafea, într-o altă variantă - Emil Brumaru), poezia se face electrică: „avioane/ rândunici de
oţel/ morminte şi pietre de foc/ autodistrugerea şobolanilor/ poezie electrică‖ (Poezie electrică, p. 49).
Felix prinde drama lumii în care trăieşte, o face atent, cuvintele sunt alăturate pentru a produce efectul
scontat, Europa moartă, lumea sub cenuşă... „Societatea e fascinată de criminali/ i-am adorat cu toţii
anarhiştii ca şi poliţiştii/ bătându-ne/ vocea LUI erau vocile/ din cununa Europei celei nebune (Hitler pe
hârtia milimetrică, p. 85).
Pentru autor orele sunt frânte, frazele se rup în bucăţi, poemul se pierde în haloul său, resturi de
gânduri, energia s-a risipit. Din când în când, strigătul după Isus cel din realitatea crudă, stăpânind
realitatea electrică.
„Domnul vine în calea mea ca o carte/ coboară-mi-te din suflet infinite poliedru/ fii fericit stâlp de
sare/ umblu pe apă pe drumul fără capăt‖ (Rugăciune, p. 80).
Grafia poeziei denotă abandonul poetului în faţa faptelor care-l domină, renunţă la virgulă, punct etc.
Caută generaţia postmodernistă din care a evadat, sau pretinde că a evadat.
Felix Rian Constantinescu e călător pe drumurile nopţii, pe drumurile zilei, pe drumurile vieţii, pe
drumuri de sânge, de lumină...
O călătorie spre sine, spre izvoarele vieţii, cu eroii care ies din hârtia milimetrică şi beau cuvinte...
* Felix Rian Constantinescu, Yin, Bucureşti: Editura Genius, 2016
*

O CARTE PENTRU COPII, TRĂGÂND CU OCHIUL SPRE “OAMENII MARI”:
“INOROGUL ROŞU”, DE FEVRONIA SPIRESCU11
Doamna prof. FEVRONIA SPIRESCU dovedeşte, din nou, prin proaspăt editatul volum „Inorogul
roşu‖, că nu este doar o pictoriţă şi graficiană de excepţie (coperţile, precum şi toate paginile de superbă
grafică, precum şi tehnoredactarea, îi aparţin!), ci şi o autoare (extrem de sensibilă şi vizionară!) de
BASME – adresate copiilor, dar indicate a fi citite şi de aşa-zişii „oameni mari‖. Noi zicem chiar că
„musai‖ ca „oamenii mari‖ (din politica valahă, dar nu numai!) să „tragă cu ochiul‖ spre paginile acestui
superb basm…! De fapt, „trasul cu ochiul”, între „cartea de faţă‖ şi „oamenii mari”, s-ar cuveni să fie
reciproc…
De ce îndrăznim a face această afirmaţie, care, în contextul socio-politic actual, ar putea să pară nu doar
„ciudat‖, ci de-a dreptul „primejdios‖?
Pentru că basmul FEVRONIEI SPIRESCU pune, în planul central ideatic, noţiunea de „SACRIFICIU‖.
Şi nu falsifică deloc terminologia: nu e vorba de a asasina vreo găină, ori altă biată orătanie, pentru binele
(şi „sărbătoarea‖!) burdihanului „propriu şi personal‖… – ci este vorba de a-ţi jertfi, TU însuţi, viaţa,
existenţa, condiţia sacră! – pentru interesul sacru al unei lumi întregi, al unei comunităţi vaste, cât
un cosmos!
11

- Fevronia Spirescu, “INOROGUL ROŞU”, Editura DOCUCENTER, Bacău, 2016
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FEVRONIA SPIRESCU imaginează două lumi, „în oglindă‖, antagonice: I– PĂDUREA
FERMECATĂ (devenită, prin circumstanţe vitrege, ba chiar violente, „PĂDUREA ALBĂ‖), lume
condusă DOMNIŢA CURCUBEU („blândă, senină şi plină de voie bună‖) – şi II-MOŞIA
ÎNTUNERICULUI, diriguită de DOMNIŢA NEAGRĂ („pe Moşia Întunericului era umbră, frig şi
tristeţe‖, iar DOMNIŢA NEAGRĂ era, cum altfel: „tristă, încruntată şi rece la suflet‖…ceva ce ar
putea fi numit, eventual, cu un termen generic şi sintetizator: „iohannică‖…).
În lumea PĂDURII FERMECATE existau „ultimii inorogi din lume”: „Erau doi inorogi albi ca
spuma valurilor de mare…erau frumoşi, delicaţi şi iubiţi de toţi‖ – iar Mama-Inorog a adus pe lume un
Prunc-Inorog. Singurul căruia DOMNIŢA NEAGRĂ i-a permis să fie „roşu‖, de unde şi numele de
ROŞIUŢ (de fapt, i-a „permis‖… ANOMALIA! – căci inorogul este alb, în mod vizionar-creştin,
precum imaginea marianică!).
„În iconografia creştină, INOROGUL reprezintă fecioara, asupra căreia pogoară Sfântul Duh. În
Evul Mediu, devine chiar simbolul încarnării verbului divin, în sânul Fecioarei Maria. Alchimiştii văd
în Inorog o imagine a hermafroditului care, însă, în loc să cuprindă ambele sexe, transcende
sexualitatea.
“Astfel de fiinţe renunţă la dragoste, din devotament faţă de dragoste, pentru a o salva de ineluctabila
stingere” – afirmă Yves Bergen. “SĂ MOARĂ DRAGOSTEA, CA SĂ POATĂ TRĂI DRAGOSTEA” –
evocă ideea sublimării miraculoase a vieţii carnale şi forţa supranaturală care emană din ceea ce este
bun. Mitul inorogului reprezintă fascinaţia pe care puritatea continuă să o exercite chiar şi asupra
celor mai corupte inimi‖ (cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrandt, Dicţionar de simboluri, Artemis,
Bucureşti, 1995).
Dar, pentru a se putea naşte Pruncul-Inorog, DOMNIŢA NEAGRĂ pune condiţia ca toate culorile din
PĂDUREA FERMECATĂ să fie predate MOŞIEI ÎNTUNERICULUI! Şi Părinţii-Inorogi, dimpreună
cu DOMNIŢA CURCUBEU, sacrifică, pentru sacralitatea hierofanică a Pruncului-Inorog, însăşi logica
(de bun-simţ comun…) a CURCUBEULUI: MOŞIEI ÎNTUNERICULUI va deveni…‖colorată‖, pe
când PĂDUREA FERMECATĂ va deveni, pur şi simplu…‖albă‖!
De observat că ―albul‖ nu schimbă, esenţial, natura sacralităţii. Ba, dimpotrivă!
În schimb, la nivel existenţialo-fiinţial, autoarea precizează: ―Fiinţele de dincolo [din PĂDUREA
FERMECATĂ ] nu trăiesc, ele doar există‖. Fiinţarea neînsemnând, deci, şi acţiune sacră,
(auto)regeneratoare.
Pruncul-Inorog, devenit copil, află de la CIOCĂNITOARE că singurul leac contra inactivităţii/parliziei
sacrale, din zona PĂDUREA FERMECATĂ este să-i ceară DOMNIŢEI NEGRE – RĂDĂCINA
CURCUBEULUI (s-ar traduce prin „RĂDĂCINA PARADISIACĂ A DEMIURGIEI, A
DINAMISMULUI DEMIURGIC‖). Dar aceasta ar necesita un SACRIFICIU MAJOR!
Natura SACRIFICIULUI îi este lămurită Puiului de Inorog de însăşi (aparent, paradoxal!) DOMNIŢA
NEAGRĂ (sfătuită de CORB – pasăre legată de sfera semantic a morţii, dar, la traci şi la irlandezi, fiind
şi PASĂREA FOCULUI REGENERATOR!) : „Vei da culoare ţinutului tău, dar tu vei deveni alb, la
fel cu părinţii tăi. Şi asta nu e tot! Veţi merge la Marele Stejar (n.n.: simbolul trac al puterii divine a
lui Zalmoxis), la ceasul când se îngână ziua cu noaptea şi, pe uşa tainică ce se va deschide pentru voi,
veţi intra, pentru totdeauna, în lumea poveştilor. Acolo veţi trăi de acum înainte, iar lumea în care aţi
trăit până acum îşi va aminti de voi doar când vor depăna poveşti‖.
SACRIFICIUL este acceptat, la vremea Craiului Nou (simbol clar al regenerării cosmice). Mai ales că
Super-Înţeleapta BUFNIŢĂ, VULPIŢA PELTICĂ, IEPURAŞUL CODIŢĂ PUFOASĂ îi induc
Copilului-Inorog, prin autoarea poveştii de faţă, o pledoarie irefutabilă, pentru LUMEA
POVEŞTILOR, ca fiind L„Poveştile sunt frumoase. Lumea lor e o lume a visului. Acolo poţi spera,
poţi îndrăzni, poţi cuteza…Şi eu sunt inorog. Ciocănitoarea Creastă Roşie mi-a spus că inorogii poartă
visele tuturor, că semănăm cu îngerii. Vă las cu bine. Merg spre ai mei şi spre lumea mea. Cei din
Pădurea Albă vor primi viaţa şi culoarea înapoi şi mă voi întâlni cu ei în poveşti‖ – cf. p. 32.
SACRIFICIUL Copilului-Inorog a făcut ca „punguţa cu culori‖ să reverse (din nou şi logic!) o „feerie
de culori‖ în PĂDUREA FERMECATĂ. Şi toţi „se priveau, uimiţi şi fericiţi, totodată‖!
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Dar SACRIFICIUL a adus, de fapt, NORMALITATEA! Nu doar fericire, pentru cei din PĂDUREA
FERMECATĂ – ci şi strălucirea ALBULUI MARIANIC, pentru inorogi, reîntoarcerea în sfera sublimparadisiacă (unde, în mod sigur, se vor RE-ANDROGINIZA, întru HIEROGLIFA
HERMAFRODITULUI!) – ci şi îndemnul, adresat nouă, TUTUROR (nu doar copiilor!), de a re-trăi
NOSTALGIA PARADISULUI, prin NOSTALGIA POVEŞTILOR SACRE:
„Încetul cu-ncetul, totul s-a colorat, pe când Roşiuţ se transforma într-un inorog alb, alb ca spuma
laptelui, la fel ca Inorogul Tată şi Mama Inorog. În depărtare, spuma roşiatică a zorilor croşeta
dantele, spre răsărit. Cei trei inorogi şi-au luat rămas-bun de la toţi şi, cu lacrimi în ochi, s-au făcut
nevăzuţi pe o poartă apărută, de nicăieri, în trunchiul Marelui Stejar. Au dispărut în lumea basmelor,
de unde nu-i putem reînvia decât atunci când ne facem timp să deschidem o carte de poveşti sau când
ascultăm poveştile spuse de cei care le ştiu, sau le citesc, la rândul lor ‖ – cf. p. 34.
Deci: dacă vreţi ca lacrimile de tristeţe ale PURILOR/MARIANICILOR INOROGI să se transforme în
lacrimi de bucurie (o bucurie la fel de altruist-generoasă, ca şi SACRIFICIUL lui Roşiuţ!), nu părăsiţi
POVESTEA, adică: NU UITAŢI DE PARADISUL UNDE TOŢI AM FOST! – …şi, de dorit, ar fi ca
TOŢI să ne şi întoarcem acolo…!!!
…Basmele sacre sunt atemporale. Ele nu trebuiesc actualizate sau asezonate, după „mode‖, prin natura
lor, trecătoare… :„Roşiuţ tropăi fericit, spre grădină, să joace CRICHET cu tatăl său, ca de obicei, la
această oră‖.
Autoarea acestei sublime poveşti este o mult prea talentată POETESĂ A VISULUI şi o atât de
încântătoare şi ferventă APĂRĂTOARE A ŞANSELOR PARADISIACE (deci, implicit –
„inorogice‖!) ale OMULUI, ca să nu-şi revizuiască opinia despre…‖crichetul din paradis‖…!
prof. dr. Adrian Botez

***
PATRIA…12
Adrian Botez se dedică, cu toată energia, miracolului numit PATRIE. În volumul de versuri Ion –Patria
mea / Balada Kog-a-Ion-ului, publicat la Bacău: Editura Ateneul Scriitorilor, 2016 – vocea poetului are
menirea de a trezi inimile cititorului pasionat de identitate. Într-o vreme a globalizării harnice, Adrian
Botez redescoperă resursele românilor: Istoria, credinţa, apropierea de natură, rădăcinile daco-valahilor,
miracolul care a nins timpurile. Poetul ia în serios menirea sa, nu se lasă atras de mirajul experimentelor
poetice la modă, el zice – clar, cu putere! – ce suntem, unde suntem, ce putem face în acum.
Volumul este structurat riguros, pe mai multe părţi:
I.- Ion-Patria mea;
II. – Poetul;
III. – Dumnezeu, lumea şi omul;
IV. – Amin.
Toate formează întregul unei viziuni impuse de istorie, de trăirea în spaţiul acesta special, numit România.
Primul poem se întoarce spre ţărâna vie, care modelează comunităţi. Acolo este rădăcina – Capul lui
Zalmoxis. În primul poem, un imn dedicat, se prezintă o realitate dură şi curată, realitatea peste care
trecem uşor. Ion cel din bătălii, înviat în Poarta lui Dumnezeu, sfântul, rădăcină de stea. Natura cu toate
elementele au izvorul în fiinţa miraculoasă: Ion – Kogaion… Baladă şi cântec vechi, invocarea spiritului
originar.
Poezia patriotică, în sensul bun al cuvântului, are un loc aparte în creaţia poetului. El nu se fereşte să
laude locul unde trăieşte, unde viaţa are un secret aparte. „să nu-ndrăzneşti să te caţări pe/ munţii mei –
dacă nu eşti în stare să vezi/ curgând – pe toţi versanţii lor – orbitor/ sânge de/ îngeri – în miezul/ zilei‖
(Patria mea, p. 9). …Şi nu este demodat!
Poetul îndeamnă să redescoperim patria, să ne redescoperim pe noi. Sunt poeme curate, ele oglindesc
oameni, stări, ipostaze. Ţăranii cei dispreţuiţi, uneori, sunt prezenţi printr-o dimensiune care ne scapă:
eternitatea! Un poem rotund, şlefuit de iubire de ţară:
12

-Adrian Botez, Ion – Patria mea, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2016.
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ţăranii şi-au pus cămăşi de sărbătoare
cum crinul alb grăit-a cu Hristos:
curatul lor dumnezeiesc mă doare
îngerii mă cutreier` pân` la os
se duc în moarte cum la sfânta liturghie
se duc pe îndelete şi smeriţi:
ei ştiu că între lumi nu e frânghie
că viii şi cu morţii-s fericiţi
(Ţăranii mei, p. 14).

e-atâta linişte pe masa cu lumine
sicriele sunt tronuri de-mpăraţi
neamul acesta liniştit tot vine
umplut-au cerul Craii din Carpaţi …
ţăranii mei – stăpânii de moşie
nu mor: veghează totul sfânt să fie!

Adrian Botez nu se joacă, el declamă sincer. Temele sale sunt fundamentale, istoria este raţiunea de
a exista, de a creşte urmaşi. Poemul este un exemplu de afirmaţie irevocabilă. Ecoul vine din nemoarte. E
un rai pe care nu-l putem pricepe, colinzi care mişcă vremurile, prezenţa luptătorilor (precum Ştefan
Vodă), lupta cu cei care dărâmă limba română şi spiritul „Mioriţei‖, epopee de ţară, sonetul de seară…
Poetul apare ca o prezenţă copleşitoare, activ în timpuri grele şi-n iubire, are o cheie a vieţii sale, un
sonet, vede războiul metafizic, copleşitoarele idei din cărţile scrise şi citite, adevărul, cavaler al
cuvintelor. Firul poeziilor urmează o istorie aparte. Istoria celui care vede, văzătorul/vizionarul. Poetul
poate fi judecat – peste toate, umbra lui marchează vremea: „am uitat – al naibii – lumii să mă nasc/ am
ieşit din cântec şi iubire – trist:/ mai de vază e-n pădure orice vreasc/ decât plânsul meu de-amurg – în
ametist‖ (Sonetul celui care a uitat să se nască, p.70).
Într-un ciclu cu rezonanţe teologice, Adrian Botez abordează direct problema: Dumnezeu, lumea şi omul.
O temă aparent uzuală, dar poemele sale dovedesc că nu cunoaştem Creatorul, creaţia, energiile care ar
putea să ne poziţioneze sub aripa divină.
Există în carte lucruri spuse pe nume, un umor negru, explozii de extaz şi de tristeţe, o ironie amară. Când
privim spre Dumnezeu, ne vedem micimea. Suntem la sfârşit de perioadă istorică, există un abator
cosmic! Poetul relevă o pervertire a minţii, o foame de dreptate, pe care sistemele sociale nu o pot
astâmpăra: e nevoie de curăţie sufletească, un carnaval ratat, un hotel al rataţilor, o Apocalipsă care ne
apasă. Disperarea celui care realizează finalul este la apogeu: Sfinxul – copleşit de inutilitatea
singurătăţii – s-a sinucis (p. 142); lumini dispar – felie cu felie (p. 131); strig după sfinţi – ca scos din/
minţi: doi bani nu face/ a geniului crispare (p.130).
vezi dacă s-a încărcat
lumini şi văpăi – spre a putea medita
celularul: vreau să dau un ultim telefon – către
singur şi liniştit – despre
una din constelaţii – nu importă către care
zădărnicie
anume – pentru a-mi face loc – cumva – între
(un ultim telefon, p. 144).
Riguros în creaţia sa, se poate observa o anumită oboseală, poetul renunţă la normele gramaticale: o face
ostentativ. E o revoltă în faţa căderii-n ruină a lumii. Versurile sunt frânte asimetric, e un semn al
zădărniciei. Se simte fiorul dulce al poeziei populare, unele poeme au un ritm special, altele sunt zidite-n
iluzoriu. Tema veche, pusă în circulaţie de Solomon în Ecclesiastul, cartea Bibliei, se reactualizează:
Deşertăciune a deşertăciunii… Vânare de vânt. Teme care au marcat marile creaţii ale umanităţii.
Marile idei biblice străbat volumul, ele ţin pe umerii de cuvinte această zicere, acest imn, baladă, psalm şi
pildă… Resursele poetului se potenţează în acest fel, istoria se desluşeşte doar în prezenţa lui Hristos… În
repetate rânduri, poetul invocă această prezenţă, care modelează istoria.
Ultima parte a cărţii se numeşte Amin, o concluzie la final de vreme. Omul în faţa istoriei, cu limite, cu
slăbiciuni, cu bucurii, cu erori. Un om posibil să fie salvat prin har… Temele sunt ale omului fragil şi
puternic, în acelaşi timp: Etapele vieţii, bătăliile care le duce în viaţă, convorbiri esenţiale, răstigniri care
marchează timpii, vârsta de aur, reţeta nemuririi, sonetul istoriei şi… finalul. „cine nu ştie cum să moară/
nu merită decât uitarea:/ ne-ai învăţat cum se măsoară/ pas de-nţelept râvnind la zarea…‖
(convorbirea mea cu moartea, p. 160). Sunt poezii care copleşesc prin intensitatea revelaţiei, precum
Repetabila răstignire. Păcatul omului marchează planul lui Dumnezeu de salvare: „ce să facem – Sfânt
Părinte?/ munţii sunt în scapăt:/ iar te-i răstigni cuminte/ s-o luăm de la capăt…‖ (p.164).
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Sfârşitul aduce un bilanţ al vieţii. Omul responsabil trage linie şi, în faţa morţii, recunoaşte: „nu mi-e să
plec – dar nici să stau nu-s vrednic/ am istovit un stoc de răstigniri/ eu nimănui nu am fost sfeşnic… –
sfetnic…/ ci doar pocal cu sânge de jigniri‖ (Final, p. 176).
Patria-Ion, Patria plină de har, Patria spirituală a românilor. Cu acest volum Adrian Botez pune în
evidenţă mitul românilor, calea sacră, luminată, care lămureşte originile, sensurile şi menirea. Patria este
una la care se ajunge prin credinţă, nu prin vedere… Transmiterea sensului în istorie, se face pe cale
orală, de la tată la fiu, poezia este una dintre căi, poetul şi-o asumă. De reţinut că preoţii lui Zalmoxis
foloseau poezia. La fel, cărturarii evrei, foloseau poezia (psalmul) pentru a transmite legea (normele de
viaţă primite de Moise de la Dumnezeu). Balada Kog-a-Ion-ului intră în specia genului epic, de fapt un
amplu poem narativ, fără a omite accentele lirice. Pe ecranul imaginar al cărţii se proiectează evenimente
eroice, având personaje remarcabile, ivite fie din timpuri istorice, fie din actualitate. Unele au fost
legende, alte vor deveni legende. Adrian Botez foloseşte modul de exprimare profetic, cheamă natura ca
martoră a evenimentelor, cerul se schimbă sub puterea luminilor, planurile dinamice apocaliptice se mişcă
spre un mesaj de înălţare. La Adrian Botez, poezia nu este un experiment, un mod de a afirmare, este un
mod de comunicare a marilor comandamente ale istoriei, ale lui Hristos.
Acest gen de carte merită o analiză mai profundă, în detaliu. Poemele se sprijină pe o ţesătură ideatică
complexă şi profundă.
Izvoarele de unde vin?
„ – da – sunt lacrimi de fericire – iscate de/ sub pământ – de acei ochi închişi ai lui/ Ion – care visează
– visează/ înfriguraţi şi-nverşunaţi/ visează – de dincolo de orişice/ viaţă ori moarte‖ ( Ion – Patria mea,
p. 8).
Şi putem afirma că poetul este în plin ritual, preot al cuvintelor: „altarul din pădurea de lumină/ unde
sărbătoresc iar muguri verzi/ îşi cheamă cerbi la ruga bizantină/ şi sui spre slavă până când te pierzi‖
(Altarul din pădure, p. 170).

Constantin STANCU
Iulie, 2016
***

„PASĂREA DODO”, „IARBA REALĂ” A LUI DUMNEZEU şi EXISTENŢIALISMUL
CONTEMPORAN: ROMANUL „VADUL ARS”, de CONSTANTIN STANCU13
Încă din 2011, când îşi editase romanul Pe masa de operaţie (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2011, carte premiată
la concursul internaţional „Titel Constantinescu‖), remarcasem calităţile de excepţional prozator „creator
de profunzimi abisale, parabolico-metaforice‖ (în linia lui Jorge Luis Borges), ale lui CONSTANTIN
STANCU – într-o vreme în care proza românească a intrat „în colaps‖ - ... parcă scriitorii de azi ar fi
uitat şi să povestească, şi să facă introspecţie/analiză introspectivă, şi să construiască dialoguri credibile,
şi să construiască o naraţiune metaforico-parabolică – şi, mai ales, să dea un mesaj fundamental (prin
importanţă şi urgenţă existenţială) unui text.
Noul său roman, Vadul Ars (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2016), dovedeşte, din plin, că subsemnatul nu s-a
înşelat asupra excepţiei, întru ale prozei româneşti contemporane - excepţie numită CONSTANTIN
STANCU.
Cartea este structurată pe XXXII de „paliere narative‖/capitole, adăugând sau reluând mesajele unor
personaje (aflate, majoritatea, în plin vârtej involutiv moral-spiritual!) – capitole prin care tema capătă
variaţiuni, schimbări ale unghiului de viziune – reuşindu-se o adevărată frescă interioară a mentalului unei
ţări, al unui spaţiu (în speţă, România...dar aceasta numai pentru credibilitatea unei demonstraţii
extrem de minuţioase şi curajoase, făcută în zona „descinderii spre infernalitate‖!), aflate/aflat în plină
implozie moral-spirituală, din pricina doborârii tuturor reperelor existenţiale interioare: omenie, credinţă,
loialitate, stabilitate armonios-creatoare etc.
Romanul pare, la prima vedere, un roman social, realist – despre lumea/‖faună‖ românească
postdecembristă. În realitate, pe măsură ce este citit şi, apoi, recitit - romanul lui CONSTANTIN
13

-Constantin Stancu, Vadul Ars, Editura Rafet, Rm. Sărat, 2016.
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STANCU devine o parabolă a convertirii cosmosului în haos, prin prăbuşirea sistemului axiologic
interior-uman.
Localitatea „Vadul Ars‖ este un topos metaforic, ca şi „pasărea Dodo‖:
1-„Vadu Ars – localitate monoindustrială, modelată de industrializarea forţată şi rigidă, practicată în
anii 1947-1989, în România. Oamenii dependenţi de o singură intreprindere, de resursele ei ‖ – cf. p.
6;
2-„În oceanul Indian, pe insula Mauritius, a trăit o pasăre ciudată: pasărea dodo, personajul Dodo.
Era cam mare, nu zbura, grea, cam la 20-25 kg, se trăgea din lumea porumbeilor. Aşa era firul ei. Prin
anul 1507, nişte portughezi au ajuns la ţărm, erau multe păsări, era frăţia Dodo, ca să zic aşa. Frăţia a
dispărut fără soluţie, pasărea nu mai există. S-au făcut defrişări, câinii şi alte animale de casă au dat
năvală în zonă, vânătoarea păsării, cuiburile ei deranjau pe oamenii de bine, apoi totul s-a topit, lanţul
nu s-a putut susţine. Prin anii 1690 mai era pomenită, apoi, nimic! În 150 de ani, în contactul cu
omul, pasărea a dispărut. Ce atinge omul neinstruit, omul flămând, cuceritorul, ca să zic aşa, se duce
pe apa sâmbetei...Apoi alte istorii, cu animale...Dacă în natură, şi natura este o forţă, se petrec
dispariţii, cu atât mai mult în lumea noastră, a oamenilor moderni...” (fragment din roman) – cf. p. 5.
Se sugerează, în mod subtil, că „omul flămând, cuceritorul‖ („omul modern‖) a ajuns la stadiul ultim,
acela de epuizare creativă şi de apogeu distructiv...şi, deci, că omul ar putea să nu fie unica specie
(biblică), prin care lumea să se împlinească în...lumi: pot apărea, mereu, noi specii „conducătoarecuceritoare‖, care să-şi transforme „foamea‖ în...autofagie! „Pasărea Dodo‖ devine, din topos mental
uman – mithos universal, etern reiterativ, atât în „greutate‖-echilibru relativ, cât şi în ...sinucidere.
Dar această parabolă despre „arderea‖ şanselor de umanitate şi de recosmicizare ale omului (metafora
„şansei‖ este „vadul‖, locul de trecere/salvare/depăşire a unui obstacol, interior sau exterior: „Vremea
investiţiei s-a dus, a ars‖ – cf. p. 135, sau: „trece timpul şi noi ne ardem‖ – cf. p. 190) demonstrează şi
altceva:
1-„a schimba‖ nu este, legic, niciodată, garanţia binelui, a restaurării paradisului uman. Dimpotrivă, „a
schimba‖ poate, foarte uşor, să devină sinonimul îmbolnăvirii grave a organismului socio-spiritual („În
lume apăreau boli, alte mişcări de oameni dintr-un loc în altul; cu alte motive, alţi învingători‖ – cf. p.
90 - de fapt, alţi Cavaleri ai Apocalipsei...) – sinonimul cancerului, al proliferării haotice şi fatale/letale,
a unor celule bolnave:
-„Cancerul este o boală caracterizată printr-o diviziune necontrolată a unui grup de celule, care au
capacitatea de a invada alte ţesuturi din organism, fie prin creştere directă în ţesuturi adiacente, prin
invazie, sau prin migraţia celulelor spre locuri mai îndepărtate în organism, se ajunge la metastază.
(...) Bătrânii îi zic RAC‖ (s.n.) – cf. p. 206. „Rac‖, adică involuţie fatală/letală a moral-spiritualităţii
umano-divine. Este simptomatic că fascinanta frivolă, Bianca Drăguţ, moare de cancer/RAC: Bianca
Drăguţ este tocmai personajul care, la restaurantul „Macarena‖ („buricul neo-infernalităţii‖ Vadului
Ars...), deţine, ca-ntr-un seif uman (pentru eternitate rămas misterios, prin moartea ei...) secretele
sufletelor tuturor personajelor din Vadul Ars („Împreună cu Bianca murea o lume...multe secrete se
duceau împreună cu ea...Nu se va şti niciodată ce era în sufletul ei...” – cf. pp. 205-207) – dar şi face
legătura între diversele paliere social-umane, între diversele caractere umane - de la proteiformele şi,
până la urmă, informele personaje Sorin Militaru, comisarul de poliţie, ajuns primar...sau Ion Ardelean,
directorul subminativ al propriei uzine...sau Ion Jude, ziaristul-scriitor, care are cel mai sinuos parcurs,
dintre personajele cărţii... – şi până la tragicul Ilie Talan, iubitorul de dreptate şi de raţionalitate cosmică,
sfârşind zdrobit de pământul-Mamă Geea, în pântecul căreia a intrat toată UZINA-MAMELĂ
VITALĂ A LUMII, de unde se „alăptează‖ şi „drepţii‖-antecesorii „revoluţionari‖, care vor/voiau să
păstreze un echilibru cosmic, fie şi relativ, prin retehnologizarea/reorientarea existenţială a uzinei-lume...
– dar şi „ne-drepţii‖, adică aceia care fură tot fierul uzinei, pentru a-l preface în bani rapid
câştigaţi...ucigând SURSA VIEŢII-UZINA! - ...neţinând cont, fireşte, că, de fapt, prin „fierul vechi‖ (în
care au lăsat să se prăbuşească mama-uzină), adică prin fierul corupt de exerciţiul infernal milenar, se
integrează, perfect, în „derdeluşul‖ fatal al lui Kali Yuga, Vârsta Neagră...ultima etapă involutivumană, extrem de scurtă, care duce la dispariţie lumea...‖noua lume‖, transformată într-o „pasărepersonaj Dodo‖!
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2-„a fi liber‖ presupune cea mai severă asumare existenţială, iar nu inconştienţă distructiv-haotică (de
„beţiv‖, ajuns să-şi „strige personalitatea în întuneric‖!) - inconştienţă care duce, ireversibil, la starea de
noapte/înnoptare a Duhului: „Era târziu, deja. Se înnoptase...Întunericul era destul de intens, lui Ilie
(n.n.: Talan – greoi, precum „boul de jug‖, dar, prin urmare, stabil şi loial umanităţii din el, chiar şi în
regimul catastrofic mundan...o „pasăre Dodo‖ nefericită, deşi el ar dori să asigure fericirea tuturor...) i
s-a părut ciudată, acea zonă era aşa de slab luminată, dar era o zonă mai puţin interesantă, era vorba
de cultură, nu de politică, sau afaceri...În aerul nopţii, străbătea glasul unui beţiv: ÎŞI STRIGA
PERSONALITATEA ÎN ÎNTUNERIC‖ (s.n.) – cf. p. 120.
3-„a schimba‖ poate foarte uşor deveni sinonimul lui „a corupe infernalo-plutonic‖, a distruge
spiritualitatea, în favoarea forţei oarbe şi brutale, care întâi aneantizează exteriorul, pentru ca, ulterior, să
devină forţă suicidară (anomia nu poate duce decât, întâi, la stadiul entropic-haos şi, apoi, în final, la
neant... la „smulgerea şinelor‖ şi dispariţia „semnelor‖ Marelui Drum Existenţial): „Banii aduceau
putere, automobile frumoase, poziţie în societate, influenţă, angajaţi care te linguşeau, care stau
dependenţi de tine. Deveneau un fel de dumnezei pentru ei şi asta însemna putere. Puterea era un drog
la care puţini puteau rezista, era drogul perfect atât în capitalism, cât şi în orice fel de societate (...). O
parte din combinat se ducea, se rupea, oamenii erau puşi pe liber, urma un alt destin: meseriaşi de
excepţie, ingineri, specialişti, erau lăsaţi ÎN CĂDERE LIBERĂ‖ (s.n.) – cf. pp. 121-122. În această
situaţie, se atinge stadiul apocaliptic, când „se zice binelui, rău – şi răului, bine!‖: „Moartea este
subiectul care aduce mulţi bani!” – cf. interviul luat de Ioan Cristache, lui Bebe Apostol
(bucureştenizatul care sună, mereu, din „capitala de judeţ‖...pentru tot soiul de „antamări‖ şi
aranjamente, care de care mai dubioase şi mai „cu substrat‖...mafiotic!...Bebe-„GURU, mai pe scurt‖[ cf.
p. 189]...o imagine „modernizat-reactualizată‖ a dracului-Chirică!), devenit, din Hermes-ul/Arielul
lumii, dezintegratorul spiritual al lumii-„pasăre Dodo‖...
Iată şi consecinţele anomiei: „Banul fascina, nu mai erau reguli, sau au fost amânate intenţionat. Se
putea citi în ziare de accidente, de morţi, calea ferată era smulsă, semnele industriale, tot ce era metalic
dispărea peste noapte, lumea era în cădere. (...) Era o prăpastie între două epoci, nu era criză, era o
prăpastie. Tranziţie? Ce tranziţie? Era saltul peste epoci, golul era sub noi, cine îl umple, când va trece
vremea? Oare ce va fi în Vadul Ars? – gândea Ilie‖ – cf. p. 157. Ce va fi, după arderea şanselor
existenţiale? Dispariţia şi...Adevărata Revoluţie... - căci cuvântul „revoluţie‖ nu înseamnă „schimbare‖,
ci revenire/reîntoarcere la stadiul iniţial/ORIGINILE SACRALE. Eventual, numit/e „paradis‖... dar
şi „re-integrare cosmico-mioritică‖!
Visătorii-vizionarii oneşti-„păsări Dodo‖, precum Ilie Talan, sunt excluşi de la festinul infernalităţii
entropice: „Nu contează, Ilie, eşti un visător, atât, un visător. Cei care visează vor plăti un preţ mare,
aşa a fost dintotdeauna, aşa va fi, în continuare...‖ (afirmă Ana Nor, iubita lui Ilie Talan...care chiar se
dăruieşte „norilor‖-informului acestei lumi destructurate moral-spiritual...) – cf. 124. Şi, într-adevăr,
amanta lui Ilie Talan, Ana Nor, are dreptate, în felul ei: fostul consilier al directorului uzinei-„pasăre
Dodo‖ va sfârşi... - ...de fapt, îşi va reîncepe existenţa, într-un nou ciclu (imposibil de vizualizat de
monştrii acestui stadiu terestru degenerativ...), asimilat fiind de pământul-Mamă Geea, intrând în
„unicul anotimp‖ al stadiului extra-mundano-paradisiac: „Trupul lui a mai stat pe pământ, inert, fără
viaţă, mai multe ore – l-a încălzit soarele, păsările au zburat peste el, mineralele din pământ i-au primit
sufletul...La Vadul Ars era un singur anotimp...” (cf. p. 158).
Iubirea autentică/iubita autentică nu există, în romanul lui CONSTANTIN STANCU (Bianca
Drăguţ, cea misterioasă şi frivolă, Ana Nor, amanta lui Ilie Talan, Angela Pop, amanta lui Ioan Jude
...sunt mai curând nişte fantoşe, care apar doar în momentele de criză spirituală şi hormonală ale
bărbaţilor, conţinuţi în zona lor de proximitate...) - deci, nici măcar pentru Ilie Talan-„visătorul”! - ci
numai ca formă/mijloc de evadare temporară, iluzorie, dintr-o realitate absurdă şi revoltătoare, cu care
personajele (cele care mai au un rest de conştiinţă, de responsabilitate şi de luciditate...dar şi o
hipersensibilitate, care face din Ilie Talan un personaj teribil de vulnerabil!) nu se pot adapta, o realitate
ca „lume pe dos‖/lume tiranico-„ubu‖-escă, de care fug, pentru că nu află, în ele, forţa de a o înfrunta, de
a se lupta, până la capăt, pentru re-instaurarea nomos-ului sacru...
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Ioan Jude, jurnalistul scriitor, devine, în finalul romanului, din fostul jurnalist curajoso-agresiv (de fapt,
„orientat‖, către senzaţionalul bine plătit!), din „afaceristul cu spirit‖ (scrie doar pentru bani, „gâdilând‖,
cu efemeride literare, stil „colecţia submarinul Dox‖, „libidoul‖, josnic şi penibil, al maneliştilor socialoaculturali! - ...dar „dezvoltă‖ şi alte afaceri, „pe picior‖!), din aparent „asimilatul/adaptatul la infern‖ –
devine raisonneur-ul şi „judele‖-judecătorul (dacă nu cu funcţie soteriologică, măcar cu funcţie alertivultimativă, pe fondul unui penetrant vizionarism...de „ultimă oră”!), asimilatorul adâncimilor
semantice ale parabolei lumii-„pasăre Dodo‖ (povestită de personajul echivoco-proteic Ioan Hora) –
parabolă oferită nouă, tuturor „oamenilor moderni”, ca „temă acasă‖ ultimativă, de către eruditul (etern
meditativ, asupra temeliilor lumii şi asupra legilor cosmico-divine, precum şi a efectelor încălcării
Nomos-ului Cosmico-Divin!) CONSTANTIN STANCU.
Întâlnindu-l Ioan Jude pe Ioan Hora (la prima vedere, cei doi „ioani‖ şi-ar fi, unul altuia, alter-egouri...în realitate, vom vedea, imediat, că nu este decât o nouă iluzie, creată de Marele Iluzionist-Satana, la
orice final de lume...cu scopul aducerii deznădăjduirii, deci a pierzaniei spirituale, fie şi în ultima clipă
existenţialo-mundană, în conştiinţa omului dezasamblat/demontat spiritual şi scindat, la modul
schizofrenic...), un creştin evanghelic, trăieşte două experimente succesive:
1-Ioan Hora îi oferă atât o nouă imagine, a unei alte variante posibile de stabilizare nomotică a lumii
(subminată, însă, mereu, de „guvernul lumii‖, care „trage cu tunul în satele-cercuri ale stabilităţii‖!) cât şi parabola „păsării Dodo‖ - sfârşită prin concluzia judicioasă: „Omul trebuie să reînveţe totul. A
pierdut multe...Centrul [n.n.: se sugerează, prin topica frazei şi virgulă, faptul că esenţa autodistrugerii
lumii este pierderea CENTRULUI EI - DIVINUL!], ne-am implicat pentru a ne întâlni aici. E un mod
de viaţă. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, nu o spun, dar o au…Acută nevoie. Au existat prin anii
treizeci comunităţi în Brazilia, care s-au grupat şi au făcut sate. Guvernul a tras cu tunul în colibe, în
şandramalele lor; şi aveau de toate, dar nu a convenit celor puternici… Se înţelegeau, se ajutau,
conflictul era exclus. Cu tunul au tras, dorau să lichideze comunităţile care le stăteau în cale…‖. Deci,
răul este printre noi, îl purtăm cu noi, lângă noi, „îl alegem‖...‖democratic‖ pe diavol, şi el ne
guvernerază cu tunul stricător de cercuri stabil-armonioase! - şi ne subminează orice încercare de refacere a Armoniei Paradisiace, aici, pe Pământ...
Imaginea unei variante (tolstoiste14) de soluţionare spirituală a apocalipsei lumii este interesantă: prin
centrul său evanghelic re-unificator şi restaurator nomotic (...centru care este situat extra-sanctuaric,
extra-eclezial), totul pare a-şi fi redobândit locul şi rostul, Ioan Hora definind, foarte critic (dar just!),
dintr-un adăpost-interior existenţial (precar încropit), exteriorul-lume pierdută în anomie şi
schizofrenie a conştiinţei: „Oamenii nu prea mai au răbdare, vor totul acum! Intră în laţ (n.n: laţul
CONSUMISMULUI ATOTÎNROBITOR!) şi nu mai au soluţii, nu pot ieşi din capcana personală. Îşi
ipotechează viaţa pe zeci de ani! Au dreptul să ştie tinerii, oamenii se duc acolo (n.n.: la Centrul
Evanghelico-tolstoist) să socializete, să se închine, deşi nu o declară, apoi dependenţa de tehnologie...
Multe probleme...Copiii sunt afectaţi, se pare că o parte a creierului nu se mai dezvoltă, calculatorul le
blochează voinţa, nu mai simt durerea, nu le mai au cu sentimentele curate...Ceva îi marchează‖ (n.n.:
Apocalipsa vorbeşte despre „marca-pecetea‖ Anti-Hristului!);
2-dar Ioan Jude constată că Ioan Hora (deşi emite judecata de valoare absolută, exprimată, însă, în
termeni şovăielnici...puşi sub semnul particulei adverbiale „cam‖: „Ce e de la om se cam topeşte, ce e de
14

- Tolstoism – Lev Tolstoi, genialul scriitor şi gânditor rus, vedea rezolvarea problemei sociale în „împăcarea dintre mujic şi
moşier”. După părerea lui Tolstoi, aşa cum reiese din operele scrise şi, în special, din povestirea „Dimineaţa unui moşier”,
mujicul trebuie să dea ascultare, mai departe, boierului - iar acesta din urmă, credincios „principiului autodesăvârşirii‖, trebuie
să dea dovadă de generozitate faţă de fratele-mujic şi să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a-i îmbunătăţi viaţa. Pentru Tolstoi,
feudalismul nu constituia un rău social; era şi el de acord că trebuie înlăturat cu orice preţ, dar asta nu din motive de ordin
politic sau social, ci spiritual. El nu vedea în feudalism o piedică în calea dezvoltării fireşti a Rusiei, ci izvorul chinurilor
morale ale nobilimii.
Pentru înlesnirea apropierii dintre ţăran şi moşier, Tolstoi considera că pasul de început trebuie să fie făcut cu ajutorul răspândirii
culturii în popor. În acest scop el înfiinţează la Iasnaia Poliana o şcoală, întemeindu-şi un sistem propriu de educaţie liberă, „ce
avea la bază metoda conversaţiei libere cu şcolarii‖. În scopul răspândirii principiilor sale pedagogice, Tolstoi înfiinţează revista
„Iasnaia Poliana”, având drept colaboratori pe învăţătorii şcolilor din împrejurimi.
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la Dumnezeu, rămâne!‖ – cf. p. 214) - era, de fapt, un individ extrem de bine adaptat la lumea socială
anomică: era perfect pus la punct cu birocraţia şi se „mula‖ uluitor de bine, pe această formă perversă de
moarte spirituală („birocraţia e necesară, că aşa e pe lume, acte, aprobări, situaţii‖), precum
cameleonul sau paiaţa depersonalizată, mândră că devine centrul atenţiei derizorii a membrilor unei
lumi derizorii...era perfect nepăsător la provenienţa banilor pentru „centru‖...primea bani-donaţii „fără
miros‖, de la americani, „de prin toate ţările‖ („Am bani, vor veni din toate ţările, unii sunt curioşi,
alţii, mă rog...‖) - iar culmea cameleonismului lui Ioan Horea este sesizată şi parabolizată/metaforizată
de CONSTANTIN STANCU prin „iarba artificială/sintetică” a tuturor spaţiilor şi terenurilor
„centrului‖: „Jude...privi iarba sintetică, bobiţele de cauciuc din iarbă, totul părea la locul lui...‖ – cf.
p. 212.
Finalul romanului restabileşte, însă, prin ochii lui Ioan Jude, autenticitatea nomos-ului cosmico-divin, cu
valenţe soteriologice – şi îndepărtarea de cameleonismul tip Ioan Hora:
„Jude se îndepărtă de Ioan Hora, o luă spre ieşirea din centrul acela. Mergea şi se gândea. Mintea
intră într-o febră profundă, incontrolabilă. Adevărul trebuia să fie profund...Îi reveni în faţa ochilor
iarba aceea sintetică, ea imita bine iarba naturală. Privi spre dealul vede din apropiere, iarba reală îi
mângâia ochii. Se încărca de energie privind iarba. Învingătoare, de neoprit...‖ – cf. p. 215.
Da, doar Iarba Verde/REALĂ, a Lui Dumnezeu-Cel-Veşnic-Viu, mai poate salva această lume socioumană, intrată pe calea neagră a entropizătrii finale: da, Iarba Verde/REALĂ, a Lui Dumnezeu-CelVeşnic-Viu, prin modelul ei de afirmare plenară, ca model al luptei pentru Adevărul-Viaţă - „Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa!‖, se autodefineşte Hristos-Dumnezeu... - ...prin modelul vigorii sale autoconstructive şi reiterativ-existenţiale, cosmico-divine – după modelul arhetipal al Coloanei
Brâncuşiene!) – ne poate re-aduce la originile sănătoase/însănătoşitoare de fiinţă, replasându-ne într-un
„egou-fără-egoism‖ – NE POATE, DECI, „REVOLUŢIONA”, în autenticul sens al acestei vocabule
latineşti!
Această lume socio-umană, care pare, de mult, intrată în ultimii ani ai ceea ce ocultismul şi antroposofia
numesc „KALY YUGA‖ - se arată ochilor noştri cumplit debilizată şi, aparent, ireversibil destructurată,
dez-energetizată, la toate nivelurile (mai ales la cel al Logos-ului: de observat cum un politician, în
discursul său către alegători, foloseşte exact aceleaşi expresii degradat-golăneşti, ca şi analfabetul-„lider
al romilor‖, Faţă Neagră: „Votaţi-mă! I-AM RUPT!‖ – s.n. – cf. p. 107)!
Victoria IERBII VERZI A LUI DUMNEZEU (opusă „lumii sintetice‖, artificializate prin completa
debusolare şi degenerare a sistemului de valori!) este singura speranţă că „pasărea Dodo‖ (exterminată de
suicizii oameni, infectaţi de răul-entropie, de răul anti-nomotic, de răul-trădării şi făţărniciei cvasiinfinite!) - poate re-deveni FRĂŢIE COSMICĂ!
...Toţi criticii contemporani, obedienţi, concomitent, „culturii politice‖ valahe şi aberant-dictatorialei
formule „euro-atlantice‖: „political correctness‖ ... - se pot da peste cap (ori chiar n-au decât să stea şi
cu dosu-n sus...), de revoltă şi de invidie non-profesională...da, aceşti „ciocoi ai condeiului‖ pot striga,
din fundul bojocilor: „Să se răstignească Hristosul!‖ – căci tot nu vor putea schimba realitatea:
CONSTANTIN STANCU a realizat, prin romanul său, Vadul Ars, cea mai valoroasă şi cea mai
convingătoare (prin profunzimea semantică şi prin polisemantismul, tinzând spre infinit, al „rosturilor‖ şi
direcţiilor de interpretare ale cărţii...) structură narativă parabolică, din epoca postdecembristă!
CONSTANTIN STANCU, cel puţin prin aceste două romane (Pe masa de operaţie şi Vadul Ars) este,
deocamdată, câştigătorul cursei, pentru afirmarea romanului parabolic contemporan românesc. Depăşind,
cu multe „lungimi de barcă‖, fireşte, toate „postmodernismele‖ valahe...încă la modă!
prof. dr. Adrian Botez
***

DOUĂ-TREI ZILE DIN ISTORIA MISTICĂ A UNUI NEAM*15

15

- Adrian Botez, OFIŢERUL – nuvelă, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2016.
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Cred că nu va mira pe nimeni afirmaţia că Adrian Botez este un scriitor, pe cât de profund şi
de prolific, pe atât de derutant. În orice zonă s-ar afla, a prozei, poeziei, eseisticii, hermeneuticii, Adrian
Botez reuşeşte, întotdeauna, performanţa de a fi el însuşi şi de a nu semăna niciodată cu alţii.
Premeditare sau destin?
Nuvela ―Ofiţerul‖, apărută anul acesta, la EDITURA ATENEUL SCRIITORILOR – BACĂU şi închinată: ―Tatălui meu, Ioan, ofiţer aviator şi erou al celui de-al doilea război mondial‖, nu avea
cum să facă excepţie, de la această paradigmă.
Cartea se focusează, de fapt, doar pe un segment de trei zile din istoria modernă a neamului
românesc, perioada 22 – 24 august 1944, dar autorul are grija şi mijloacele artistice necesare pentru a
absorbi, în acest scurt segment temporal, aproape întreaga noastră istorie, dar nu aceea a succesiunii unor
evenimente exterioare, ci aceea a unei matrici spiritual-mistice care, în credinţa autorului, o transcende şi
o predetermină pe cea dintâi.
De altfel, în toate scrierile sale, Adrian Botez nu precupeţeşte niciun efort în a demonstra
această credinţă: istoria exterioară, aceea pe care o citim din manualele şi studiile de specialitate, nu este
decât o umbră (în sens platonician) a unei esenţe profunde, de natură mistică. La care nu putem ajunge
prin operaţiile obişnuite ale raţiunii discursive, ci prin avatarurile iluminate ale Credinţei vizionare.
Adrian Botez nu-şi pierde timpul cu ―mărunţişurile‖ evenimenţiale ale istoriei, decât dacă
acestea pot fi privite şi înţelese ca ilustrări exterioare ale unui sens ascuns şi incomprehensibil.
Cred că în această cheie pot fi descifrate şi sensurile nuvelei de faţă. Toată lumea ştie cam
care au fost evenimentele (exterioare), care au marcat perioada deja menţionată, evenimente ce au dus la
întoarcerea armelor împotriva foştilor aliaţi (armata germană) şi, în cele din urmă, la comunizarea forţată
a României. Opiniile cu privire la caracterul benefic sau nu al trecerii României, de cealaltă parte a
baricadei - sunt pro şi contra.
Adrian Botez analizează şi tranşează problema dintr-o altă perspectivă: aceea a adevăratelor
calităţi pe care trebuie să le aibă un militar adevărat, perspectivă care se evidenţiază încă din primul
capitol al nuvelei care descrie o adevărată dispută pe această temă, care se poartă în popota aviatorilor de
la aeroportul militar al Flotilei X, între colonelul Tudor Dealmare şi colonelul Georgescu şi la care mai
participă, în tăcere, fără a intervene, deocamdată, în niciun fel, şi căpitanul Lixandru Calomfirescu.
Relatarea disputei ne formează deja imaginea a două tipuri de om, diametral opuse:
colonelul Georgescu - este tipul executantului perfect, al militarului care ―nu are vise…‖ - nu are
conştiinţă! Militarul are doar ordine, de la superiorii săi – ordine pe care trebuie să le execute, orbeşte.
Trebuie! Altfel, nu e militar, ―e un laş şi un trădător de civil‖.
De cealaltă parte a disputei, colonelul Tudor Dealmare dezvoltă o imagine umanist –
pacifistă a militarului, înţeles mai întâi ca OM şi CAVALER. ―Militarul de carieră, stimabile şi dragule
colonel Georgescu, este, sau cel puţin, a devenit, în aceşti ultimi ani, în războiul ăsta…în loc de om şi
cavaler, a devenit…superlativul absolut al imbecilităţii – şi chiar al trădării, de mult prea multe ori!‖.
Colonelul Tudor Dealmare crede cu sinceritate că orice război este stârnit de către
―negustorii lumii‖, iar ―militarul de carieră a devenit, din cavaler, sluga şi complicele negustorilor
unsuroşi ai lumii, care nu se pot îmbogăţi, peste noapte şi astronomic, decât din crimele comandate
acestor funcţionari model, care au devenit automate de lux…‖.
Colonelul Dealmare dezvoltă un adevărat tir de artilerie şi asupra Bisericii, care s-a
depărtat de la adevărata ei misiune şi care, în ultimă instanţă, l-a trădat pe Iisus. ―Toţi L-au răstignit, toţi
îl răstignim, în fiece zi, în fiecare clipă, pe Blândul şi Înţeleptul Dumnezeu-Hristos‖.
Chiar şi fără să fi urmărit, până la final, desfăşurarea tuturor evenimentelor nuvelei, cu un
minim efort de imaginaţie, am putea descifra destinul celor doi interlocutori; autorul se va ocupa doar de
destinul colonelului Dealmare, pe celălalt alungându-l în praful istoriei, aşa cum merită, de fapt. Eu parcă
îl şi văd, pe colonelul Georgescu, preluând portretul lui Stalin, din mâinile ―glorioasei armate
eliberatoare sovietice‖ - şi purtându-l el mai departe, ―spre noi culmi de civilizaţie şi progres‖.
Ofiţerul pentru care onoarea şi cavalerismul sunt trăsăturile cardinale ale militarului va
avea, însă, un destin tragic: după arestarea mareşalului Antonescu şi celebrul discurs al regelui, primind
sarcina de a trece la dezarmarea şi arestarea camarazilor germani, alături de care luptase umăr la umăr,
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colonelul-cavaler Tudor Dealmare refuză executarea ordinului şi îi conduce, pe aceştia, până la granită,
apoi întorcându-se în cazarmă şi punându-se la dispoziţia Curţii Marţiale.
…Autorul doar atât ne spune, lăsând în suspensie, desigur cu bună intenţie, deznodământul.
Dar am ciunti, în mod nepermis, unitatea şi coerenţa stilistică a nuvelei, dacă nu ne-am opri
asupra celor două viziuni ale căpitanului Calomfirescu, fost absolvent al facultăţii de antroposofie şi un
iniţiat în concepţia lui Rudolf Steiner. Aceste două viziuni, în interpretarea căpitanului-filosof, ar ilustra
―influenţa mistică a viselor, asupra realităţii – sau…confluent viselor cu realitatea…a corporalităţii
astrale cu corporalitatea fizică, în anume circumstanţe de limită, cum este şi războiul…‖.
Aici, în relatarea acestor două vise-viziuni, îşi demonstrează Adrian Botez întreaga sa
măiestrie scriitoricească: nu le poţi repovesti, cu cuvintele tale, fără să trădezi. Vă voi cita din ultimul
(vis-viziune): ―Mama, disperată, dădu să caute, prin cratiţe şi oale, ceva isprăvit din gătit, ca să-I dea,
cu grăbire, Însângeratului Lumii…dar nu afla nimic isprăvit…şi când s-a aplecat asupra cofei cu apă
proaspăt scoasă din fântână…nu mai era, în cofă, strop de apă… - şi mama sa îşi îngropă capul între
palme şi începu să plângă cumplit, cu hohote de nestins… Hristos, mâhnit, dar tot blând, spuse: Femeie dragă, văd că nu aţi fost pregătiţi să mă primiţi, şi nici pe oamenii ăştia din jurul meu nu puteţi
să-I ajutaţi… Acum plec…poate veţi fi pregătiţi altădată…voi mai veni…mereu voi veni la voi, până
veţi fi, în sfârşit, pregătiţi de sărbătoare…‖
prof. PAUL SPIRESCU, Adjud
***

ÎNCĂPĂŢÂNATUL MEŞTER VIZIONAR ŞI TRANSFIGURATOR: „FLUTURELE DIN
FÂNTÂNĂ‖, de ADRIAN MUNTEANU16
...A fost odată un autentic şi mare sonetist - îndrăgostit de lume, de păsări, de Femeie...
...Şi acest îndrăgostit sonetisto-lunar s-a deşteptat, parcă dintr-odată, într-o lume-nelume. Pe care a privito cu atenţie îndurerată: unde va fi fiind, oare, acum, lumea-lume, unde vor fi rămas păsările elanului
dumnezeiesc, unde se mai poate afla Femeia Celestă?...
„De ce mai scriu sonete azi, când veacuri/De gesturi tandre-au devenit istorii,/Când melosul suavelor
prigorii/A fost ucis în silnice atacuri?” (cf. De ce mai scriu sonete azi, p. 121).
...Şi, astfel, a apărut sonetistul volumului nou/‖ALES întru nouă mărturie‖ (de după cele şapte volume
ale desfătării tihnite şi senin-armonice...): „Fluturele din fântână – sonete alese‖ – al şcheiobraşoveanului ADRIAN MUNTEANU (...minunate sonetele închinate, ca prinos de slavă, locului natal –
locului născător de Poezie „împătimită‖!). Dacă desfătarea a fost dată uitării, în schimb au crescut (întru
aceleaşi armonii perfecte, dar, acum, parţial, cernite...), peste Noul Chip de Poet - mugurii sfinţi ai
vizionarismului. „Suferinţa înnobilează‖, se ştie şi se spune – dar puţini au curajul lui ADRIAN
MUNTEANU: să şi experimenteze acest Adevăr fioros...
...Cumplit şi sublim, în acelaşi timp, este să ai şi curajul de a te confrunta, „faţă către faţă‖, cu
întunecările, cu jalnicele tulburări mundane, cu lenevirile întru duhnitorul, înjositorul rău, din mlaştina
lumii contemporane, din care părea c-a dispărut Manole (...şi, atunci, firesc, Poetul ia locul „Meşterului
Divin‖!): „Sonetul meu s-a ridicat pe schele,/A ros din tihna anilor şi-a minţii./Şi-a ascuţit cunverşunare dinţii,/Tânjind să smulgă lenea din prăsele‖ (cf. Sonetul meu s-a ridicat pe schele).
Nu a pierdut nimic din vigoare – ci a crescut, urieşesc, întru militantismul heruvic (al Ordinii
Interioare!), întru înverşunarea Marelui Orb Vizionar de „înzeciţi îngeri‖: „Îndoi întreaga
înduminecare./Învăpăiat înfrângeri înmurgesc/Încremenite-nalturi. Înzecesc/Îngeri întorşi întâia
împăcare‖ (cf. Îndoi întreaga înduminecare, p. 120). Repetarea, obsesivă, a slovei iniţiale (şi mediane!)
„Î/î‖ marchează încăpăţânarea, decizia de neîntors a Poetului, de a nu ceda în faţa urgiei vestejirii eonilor
– ci, dimpotrivă, de a-şi situa spiritul în poziţia supremei viziuni de izbândă: slova „Î/î‖ devine, prin
sugestia de „acoperiş‖ solaro-zenital - armură de ocrotire, pentru esenţele lumii de altădată, viselor şi
16

-Adrian Munteanu, Fluturele din fântână – sonete alese, eLiteratura, 2014.
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cugetărilor, „împătimirilor‖ de altădată, pe care Poetul are de gând să le „care‖ cu el, într-o altă
întruchipare fiinţială – o lume în care, însă, „scrisul‖ este echivalentul pătimirilor cristice, soteriologice:
„Înaripând
întregul,
încordează//Îmbietor
întins
împătimit./Îndemnul
îmblânzit
însângerează/Înduioşat, înscrisul înzidit‖ (ibidem).
Volumul are opt secţiuni (precedate de o autobiografie, de referinţe critice şi de o Prefaţă a lui Paul
Aretzu):
I-Tot alergând de mine, alergând;
II-Bântuie bobul binele bizar;
III-Plonjez în gol şi mă strivesc de glod!;
IV-Pe Tâmpa duhuri se aştern la pândă (Sonetele Braşovului);
V-Îneacă-mă-n sărutul ce ucide!;
VI-Un inorog prin jarul clipei scurmă;
VII-Aprins sonet, urzit în cerul gurii!;
VIII-Tu, fiul meu, să afli că am fost! (...iată că nici Văcăreştilor-Poeţi, urmaşi de Sfânt Martir, nici
cvasi-apostatului genial Arghezi - nu le-a fost uitată grija, religioasă, faţă de urmaşii-ucenici întru Înaltă
Lucrare!).
...Forma sonetelor este fluctuantă, urmând atât modelul italiano-provensal medioevic (în majoritatea
ciclurilor volumului), cât şi modelul voiculescian (în ciclul Plonjez în gol şi mă strivesc de glod!) .
...FLUTURELE este simbolul transfigurării-metamorfozei. În acest sens, FLUTURELE ar dobândi/ar
trebui să dobândească valenţe soteriologico-cristice. Dar, în poemul care dă titlul volumului (şi al cărui
ultim stih devine titlul ciclului...), FLUTURELE-Poet „alunecă-n fântână‖ nu spre Revelaţia
Paradisiacă ci, dimpotrivă, spre „spaima hâdă‖ şi spre contaminarea cu „vaier‖ infernal – plonjând în
borboros-ul iadului/‖Tălpii Iadului‖, „GLODUL‖ (...formă gregar-infernală, mlaştina în care se
întrezăreşte „penia‖ nadirului divin...), iar nu împlinindu-se întru „poros‖-ul, ca mediator paradisiac17:
„eu fluturele-alunec în fântână/ce spaimă hâdă-n trupul meu plăpândul/n-am timp să-mi chinui
timpul întrebându-l/ce vaier lung pe-antene se îngână/n-am cal de foc pe care adăpându-l/să-l fac să
urce-n sus pe ghizduri până/şi-ar împietri copita pe o rână/ca să ţâşnească-n aer pur cu gândul/ce-i
până jos ce tihnă necurată/unde e luciul unde-i un năvod/să frâng în el căderea doar o dată/nu
tremură nimic sub lânced pod/pe fund nu-i apă nu e nicio pată/plonjez în gol şi mă strivesc de glod‖(cf.
Fluturele din fântână, p. 129).
FÂNTÂNA ar trebui să înlesnească, precum un culoar mistic, trecerea înspre transcendenţă/Sinea
Spirituală. Nu: ea a devenit, în contemporaneitatea vestitoare de Kali Yuga cea Grăbită – „lânced pod‖,
fără speranţă de evoluţie, întru minunea, apoi, a transgresării spirituale, „marele salt‖ în seninul celest, reidentificator de Sine Spirituală! Din păcate, Oglinda Fântânii/‖Luciu‖ a dispărut, s-a opacizat total, fiind
asimilată Glodului. Mlaştina, da, striveşte Spiritul Aristocratico-Priciar, îl înjoseşte-deformează„striveşte” (în metafizicul sens blagian!) - şi abia apoi, după ce-l umileşte-deformează deplin - îl
aneantizează deplin!
...Şi Calul de Foc a dispărut şi el...sau ochii celui „strivit‖, cu antene cu tot, ochii înmiiţi ai
FLUTURELUI care-şi aşteaptă, de obicei, CRISALIDA METAMORFOZEI SUBLIME (conţinută în
„năvodul‖ soteriologic al Mumei Cosmice şi Hristico-Umane!) – sunt orbiţi întru înjosire, umilirealunecare...revelare nu a luminii purificate şi purificatoare, ci a ...‖tihnei necurate‖!
...Credinţa scade, în ciuda percepţiei Inorogului...şi, deci, în logică divină, creşte Noaptea, cresc
„vălurile‖ orbirii ne-sfinte, creşte Somnul non-tranzitiv spre paradis, ci amorţilor de conştienţă umanodivină. Voinţa de a-şi alunga „nălucile‖-năluciri demonice (care, de-o vreme, au înlocuit
Iubirea/Iubita...) scade şi ea, proporţional – şi, fără să mai vrem, deschidem, somnambulic, zăbreaua
17

- EROS:-Zeul dragostei fizice la greci. Este fiul Peniei şi al lui Poros. Deci, şi ―penia‖ poate acţiona la modul
dialectic-metafizic, în ―iconomia‖ divină…
-Penia = lipsă,a lipsi.
-Poros = trimitere, a trimite. Plinul demiurgic.
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care duce spre Temniţa Luminii/Luminării...pentru că, da, am devenit, cu toţii, o turmă „goală‖/golită
de Duh, am devenit, cu toţii, „nevolnici, sterpi şi lacomi‖: „ (...) Credinţa-n mine nu mai e
plămadă./Ascunde-te de noaptea ce se lasă!” (...)/Mi-am lepădat veşmântul. Gene grele/Te văd
vârâbdu-ţi mâna prin zăbrele.../Nevolnic, sterp şi lacom, ţi-am deschis‖ (cf. Un glas mă strigă, p. 227).
După acceptarea Nălucii-Zăbrea Cosmică (derivare infernală din Scânteia-Femeie! – cf. Scânteia, p.
262) – nu mai urmează, oare, nimic? Cine ştie? Doar cei ce vor veni după noi vor afla mistica taină a
dăinuirii sau a refuzului divin de continuitate întru „tihnă necurată‖ şi întru „strivire de glod‖...!
...Boala fizică devine înfrângere moral-spirituală. Niciun doctor nu mai poate veni cu folos, pentru cel
care, tânjind, dă cu mâna, mereu, numai de durere – niciodată de Focul Sacru...ci, mereu, de agonia
jarului! Din păcate, pierderea percepţiei ETERNITĂŢII aduce jalea pipăirii, întru neagră orbire, a
CLIPEI (...iar tihna, în mod penibil, devine simbolul morţii satanice, adică a „celei mai dureroase
iluzii‖...jucată, dezinvolt, pe cenuşa orbirii umane, de către Marele Iluzionist!) – din care Iubita iese, şi
ea, înfrântă funcţional şi spiritual – regresează până la starea de „jar‖, pe care degeaba îl mai scurmă
Inorogul (devenit, cu adevărat, trist străin de acest pământ – altădată sacru!), pentru că „jarul‖ nu se mai
înalţă, din nou, cu puteri de nou ciclu cosmic, spre Foc, ci „alunecă‖, şi el, în „glodul‖ Fântânii...în
„pustiul‖ şi-n cenuşa tuturor zădărniciilor: „(...)-Nu-ţi face griji, un doctor vine-n urmă/Să poţi curând
tihnit să aţipeşti!/Dar eu tânjesc la mâna ta ce curmă//Dureri decinse din pustii caleşti./Un inorog prin
jarul clipei scurmă./Arìpile-i se zbat, nepământeşti‖ (cf. Otravă, p. 263).
...În acest sfârşit de ciclu cosmic, fruntea Poetului ADRIAN MUNTEANU stă sus, precum o aureolă de
martir. Poetul îşi asumă totul!
Răzvrătit, precum sublimul Prometeu, precum divinul Hristos – (ne) învaţă să trăiască/să trăim, numai
prin „grimasa clipelor de suferinţă” – şi „învăţul” acesta va deveni (...nu se poate să nu fie aşa, pentru
că şi PROMETEU, şi „firavul” HRISTOS - EXISTĂ! - în ciuda tuturor patibularilor stupizi ai
lumii!!!) luptă pentru transfigurarea (...poate chiar ca miracol crisalidic al lumii...) cu TIMPUL
ISTORIEI DEGENERATE/CLIPA şi cu PRAFUL DESCOMPUNERII SATANICE: „Izbit de haita
timpului, setoasă,/În gândul meu firav mă răzvrătesc/Şi lupt să prind a clipelor grimasă.//Dar e doar
praf pe care-n veci păşesc./Cu pofta mea, mereu nesăţioasă,/Abia acum învăţ ca să trăiesc‖ (cf. Mă
biciuiesc secundele cu ură, p. 42). Ultimul stih din acest sonet echivalează, în valori relative, cu
eminescianul, revelatoriu de Absolut: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată‖...!
Atâta nobleţe, atâta înălţime regal-imperială a simţirii, a Duhului!
În mod sigur, se prefigurează (prin această atitudine Princiar-Poetică) un Nou Ciclu – dar unul CU
TOTUL, ESENŢIAL înnoit (faţă de ceea ce percepem noi, acum, în contemporaneitate, întru
înjosire îndurerat-infernală!): Ciclul Re-Înfiinţării/Re-Zidirii DEMNITĂŢII COSMICO-UMANE!
...De aceea, am dori, întru spiritul deplinei păstrări a ARMONIEI CELEST-SONETISTICE, să se
volatilizeze orişice urmă, „cenuşă‖ steril-zburătoare, de bizară, cu totul dizarmonică vulgaritate (...pe care
n-o justifică, pentru apariţia în Cartea-Byblos, printre bijuteriile golcondice cu care ne-am îmbogăţit
nemăsurat, citindu-le cu sufletul! - nici înseşi supliciile Răstignirii!): poemele de la paginile 126, 127,
128...– ...pentru noi, ele nici nu există. Frumosul nu trebuie să însemne „estetizare‖ – dar dacă
Frumosul poate sta în aceleaşi hotare cu Violenţa Demiurgică - în niciun caz, nu poate convieţui şi cu
...‖nestăpânirea plebeiană‖. Pentru noi, numai astfel (adică, Armonic cu Sinele Său de Halucinant
Zbucium Sacru-Demiurgic!), pentru pururi va rămâne Superbul Sonetist, Sacrul Sonetist – ADRIAN
MUNTEANU.
Este, şi aceasta, o formă de luptă contra preagrăbitei Epoci Finale a Înjosirii Duhului Cosmico-Uman –
KALI YUGA...
...Încheiem notele despre dramatico-tragicul volum (mărturisire de credinţă - nu doar estetică!) din faţa
noastră (volum TRĂIT de către autor, cu toată durerea fiinţei de carne, DAR ÎN DUH CRISTIC –
CU TOATE CELE ŞAPTE LECŢII DE PE CRUCE, de la „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!” – şi
până la „Eli, Eli, lama sabachtani?”... şi până chiar la „Părinte, în mâinile Tale îmi încredinţez
sufletul meu!” şi „Săvârşitu-s-a!”...adică, „S-a desăvârşit Opera Spiritual-Alchimică a Mântuirii
Lumii şi a Omului Re-îndumnezeit!”!) – şi anume, „FLUTURELE DIN FÂNTÂNĂ – SONETE
ALESE‖ - citând motto-ul secţiunii a VI-a – Un inorog prin jarul clipei scurmă, despre Stihiile
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Cutremurătoare, despre Stihiile Sfinte, care creează Autenticul Poesis (de fapt...un autocitat al
autorului, care-l defineşte, perfect, pe POET, în genere – şi, la fel de...‖necomentabil‖, pe sonetistul
acestei cărţi!):
„Sonetele acestui capitol adună Teama, Necunoscutul, Răscrucea, Îndoliala, Spaima, Surprinderea,
Rugăciunea, Speranţa, Dorinţa, Aşteptarea, Panica, Iubirea, Neajutorarea, Chinul, Întrebările,
Uimirea, Nedumerirea, Seninătatea, Ţipătul, Risipa, Durerea, Credinţa – trăite timp de 10 ore, între
două neaşteptate şi răvăşitoare experienţe pe patul de spital. Autorul s-a străduit să dea textelor
independenţă, dar, deopotrivă, le-a trăit şi alcătuit în continuitatea desfăşurării lor epice. A.M.‖
...AMIN!
prof. dr. Adrian Botez
***

ADEVĂRUL APARE GREU: „DOI OAMENI RĂI”18, de NICOLAE ŢIC
Avem pe birou o carte, care-şi aştepta rândul, de mult, la recenzare: „Doi oameni răi‖, Editura Călăuza
v.b., 2016 (editura unei alte mari personalităţi, trecute la „masa umbrelor‖! – marele poet şi om de
cultură deveano-hunedorean, VALERIU BÂRGĂU!) – cartea unui foarte talentat, dar extrem de modest
dispărut (pentru mulţi cititori, ba chiar „academicieni‖ moderni, de azi - un cvasi-necunoscut...):
NICOLAE ŢIC.
NICOLAE ŢIC (n. 29 decembrie 1928, judeţul Hunedoara - d. 12 martie 1992) scriitor, publicist şi
scenarist român, care (cum expresiv şi atât de adevărat-tragic afirmă fratele său, poetul MIRON ŢIC, în
prefaţa volumului) ―face parte din generaţia desculţă, care a moştenit cuminţenia războiului,
prosperitatea secetei şi democratizarea răzoarelor‖ – a fost contemporan şi foarte bun tovarăş de creaţie
cu celebrii Fănuş Neagu, Ion Lăncrănjan, Ion Băieşu, Teodor Mazilu, Radu Cosaşu, Petre Sălcudeanu etc.
– care, la rândul lor, îi priveau, cu veneraţie, ca pe unice/i modele/idoli literare/i, pe antecesorii lor: A.E.
Baconsky, Marin Preda, Titus Popovici, Eugen Barbu, Petru Dumitriu…
Sunt două generaţii de scriitori care chiar ştiau să scrie, chiar ştiau să povestească, să creeze parabole
cosmice, discerneau esenţa de efemeritate! – spre deosebire de veleitariştii de azi, care au sufocat, au
relativizat, până la aneantizare, literatura română, cu deşeurile lor pestilenţiale…
Că unii dintre ―postbelici‖ vor fi făcut ―pactul cu diavolul‖, chiar dintre ―şaptezecişti‖ şi ―optzecişti‖?! …
– nu prea ―miroase-a micşunele‖, e drept… - dar asta nu le micşorează meritele artistice (dacă ele există,
fireşte!)!
Ce-am face cu literatura româno-valahilor, dacă nu am şti să discernem Arta - de Socio-Politic? Am cam
desfiinţa-o, dacă n-am lua seama la geniul scriitoricesc, iar nu la fetidele greşeli şi opţiuni politice ori
social-―finanţiste‖: Miron Costin şi Ion Neculce – bănuiţi de felonie, faţă de domnii lor, Dimitrie
Cantemir – mare mason şi agent dublu (poate chiar triplu!)…, Titu Maiorescu – escroc cinic, îmbogăţit de
război (în 1877-1878) şi suspicionat (şi azi - sau, mai ales azi!) de complicitate, foarte activă, la
asasinarea lui Eminescu… - Ion Luca Caragiale – spion austro-german (la fel şi Ioan Slavici…), zelos
―colaborator‖ la ―azvârlirea peste bord‖ a Aminului/Eminescu… - …Mihail Sadoveanu – colaboraţionist
stalinist postbelic şi Mare Maestru al M.L.N.R. - din pricina deciziei nefaste a căruia sute de scriitori şi
jurnalişti interbelici au devenit martiri ai temniţelor staliniste, din România…
Nu mai vorbim de ―magii‖ cu opţiuni politice ferme (―de dreapta‖-Codreanu, ori post-Codreanu/simistă,
ori ―de stânga‖ extremă!), chiar din timpul celui de-al doilea război mondial…! – opţiuni politice
împotriva cărora, de-o vreme încoace, au început să fie ―polizate‖, de zor, legi anti-româneşti (pentru un
adevărat genocid cultural-spiritual românesc!) – legi complet abuzive şi absurde, venite dinafara
graniţelor României, din temple satanice…!
NICOLAE ŢIC a făcut pact doar cu Arta. În Prefaţa (scrisă, cu mare har al înţelegerii, de fratele său,
MIRON ŢIC) la volumul pe care dorim a-l recenza: ―Nicolae Ţic – generaţia desculţă, realismul
socialist şi realismul capitalist‖, subcapitolul ―O carte care nu există‖ - MIRON ŢIC ne dezvăluie: ―Am
18

-Nicolae Ţic, Doi oameni răi, Editura Călăuza v.b., 2016.
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în faţă <<DOI OAMENI RĂI>>, de Nicolae Ţic, o carte de povestiri, fără coperte, tipărită în Colecţia
Luceafărul, a Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă, CARTE CARE, DE FAPT, N-A APĂRUT
NICIODATĂ (s.n.)! Ea a fost trasă la un tiraj de 10.000 de exemplare, tiraj trimis la topit...TOPIT
(s.n.)”. Prima bănuială a fratelui, MIRON ŢIC, a fost că topirea s-ar fi datorat unei corecturi la...lipsa de
corectură a editurii! - corectură făcută chiar de mâna autorului: „Nicolaie […aşa-i ieşise numele, pe prima
pagină, cu ―i‖!]Ţic a tras o bară, cu stiloul, peste al doilea <<i>>, ce-i parazita prenumele, şi s-a
semnat, cu acelaşi stilou, mai jos, cu scrisul său inconfundabil, optimist, orientat ascendent spre colţul
din dreapta, sus, al paginii de titlu: NicolaeŢic (scris împreună, 27 aprilie 1958. Să se fi topit volumul
din cauza unui exces de estetism tipografic, în cauza acelui <<i>>, aflat ca surplus în Nicolae –
Nicolaie?‖...
Dar tot fratele MIRON revine cu desluşirea, după o campanie detectivistică acerbă: „Radu Cosaşu mi-a
semnalat, acum câteva luni, tărăboiul iscat de această carte care n-a apărut! Adevărul trebuia integral
topit...?‖.
…Cartea ―care n-a apărut‖ (decât azi, post-mortem, prin generozitatea Editurii Călăuza v.b.!) are 128 de
pagini şi conţine nouă povestiri:
1-Decoraţia;
2-Călăuza;
3-Moartea crâşmăriţei;
4-Doi oameni răi;
5-Beţivul;
6-Unul la fel ca ceilalţi;
7-Doamna Viorica;
8-Căruţaşul;
9-Tudor.
Jurnalistul harnic şi scormonitor (―de Valea Jiului‖), NICOLAE ŢIC, a reuşit, cu brio, să creioneze
adevărate ―fiziologii‖19 (cum numai paşoptiştii ―zilelor de-aur a scripturelor române‖ au fost vrednici să
izbândească!) – evitând maniheismul: o proză fără eroi autentici (excepţie face Războinicul-Absolutîmpotriva-Morţii, TUDOR, din povestirea omonimă, ultima din volum…: ―Nimeni să nu întrebe dacă
Tudor mai trăieşte ori nu. Socotesc absurdă această întrebare‖ – cf. Tudor, p. 127), fără demoni
autentici (…excepţie făcând, cel mult, cei doi şerpi, încolăciţi în moartea Duhului, unul prin altul:
Vronea-crâşmăriţa, care-l sileşte, pe nepotul ei, Vasilici, la învăţătura infernului lăcomiei sordide,
determinând defectarea, definitivă, a cântarului moral: ―l-a trimis să fure găini…el a plâns cu
sughiţuri, zicând că nu-i hoţ, dar Vronea l-a învineţit cu greutăţile de la cântar…azi aşa, mâine mai
rău, până când Vasilici s-a dat pe brazdă…fura găini şi alerga la târg să le vândă…cu vremea, băiatul
a prins gust de avere şi se ruga să crape bătrâna, ca să rămână el stăpân‖, cf. p. 35 – care Vasilici, la
rându-i, o orbeşte pe Vronea, şi, în final, o sufocă, sălbatic, cu banii/bancnotele ei inutili/e, devalorizate
social:”- Na, bani, na! Să te saturi odată! Şi-i îndesă hârtiile în gură. Vronea horcăi slab, tot mai slab,
apoi se stinse, ca şi când n-ar fi fost. Ion Vasilici fugi, uitând să-i aprindă lumânarea‖ – cf. Moartea
crâşmăriţei, p. 39…dar ceva miasme demoniace exală şi exultă, parcă, şi din zona lui Gavrea, cel care-l
umileşte, sălbatic, pe bietul credul, ţiganul Ilarion Bujdea, promiţându-i o ―decoraţie‖ – promisiune care
dezlănţuie, în sărmanul urgisit de soartă şi oameni, o fierbinţeală existenţială tragică, pentru că şi aşa
frustrările şi umilinţele vieţii lui n-au număr… - …ca să constate, în final, că, în lumea asta,
corectitudinea şi omenia sunt calităţi perimate şi cuvinte desemantizate…la care el, Ilarion Bujdea, însă,
nu va renunţa, se pare, niciodată şi nicicum!: ―Ilarion dă bici cailor – tot mână şi mână…Simte călduri,
răsuflă greu şi izbucneşte în plâns. N-a mai plans de când a vrut să-I vândă lui Gavrea cizmele. <<-Eu
19

-FIZIOLOGIE - specie literară care își propune observarea și studierea obiectivă a unui caracter, a unei situații semnificative.
(< fr. physiologie). La noi, literature paşoptistă a început şi izbutit să dezvolte, până la perfecţiune (prin Costache Negruzzi, Ion
Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri etc.), aceste eboşe spiritual-comportamentale, de tip ―satiră clasică‖ în proză.
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te credeam om, Gavrea, om…>>‖ - cf. Decoraţia, p. 26) : în lumea noastră sunt doar trăitoriexperimentatori de viaţă scurtă.
În viaţa terestră, există doar oameni obişnuiţi, cu calităţi ascunse (din timiditate şi frică de lume şi
oameni!), dar şi cu păcate destule şi gri, dezvăluite numai de asalturile vremurilor atroce…
Cum sunt atât:
1-aşa-zisul ―dispreţuitor de femei‖, tânărul Matei Iuga, cel care, de fapt, e îngrozit de batjocura potenţială
a tovarăşilor de muncă, pentru lipsa lui de experienţă erotică (şi, din pricina acestei groaze, îşi reprimă, cu
încrâncenare, orice percepţie umano-divină, pentru Sublima Creaţie!)…însă, până la urmă, fascinaţia sa
pentru Silvia înfrânge mormanul de complexe, şi-l transcende într-o lume nouă, în care păsările-îngeri
(minune!)… chiar ciripesc: ―Silvia îşi rezemase capul de umărul lui şi şoptea ceva, şoptea mereu.
Matei Iuga nu auzea – asculta ciripitul, asculta fermecat. – Auzi, ciripesc! I se părea că făcuse o
descoperire nemaipomenită‖ – cf. Unul la fel ca ceilalţi, p. 84,
2-cât şi tânărul de 25 de ani, COSTEA-―GALAŢI‖ (―rămas de mic fără părinţi, înhăitat cu băieţii din
port…copil al nimănui…când nu avea ce mânca, o lua pe stradă, cu cerşitul…învăţase să şchioapete şi
să tremure din tot corpul, să bâlbâie, făcând pe mutul – şi astfel stârnea mila trecătorilor‖ – cf. p. 53),
din povestirea “Doi oameni răi”, care ―încearcă marea cu degetul‖, să vadă până unde îi merge cu
înşelatul oamenilor şi cu descoperitul de ―fraieri miloşi‖; până când dă de ―naşul‖ său, bătrânul Letean,
re-iniţiatorul lui COSTEA întru lumea corectă, cu bun cântar la mijloc: lumea muncii cinstite! - pentru
care cinste a muncii (îndârjit-ambiţioase, aproape de demenţa sinucigaşă!), cândva, la Hunedoara, i-au
fost braţele ―încărcate braţele cu flori‖ şi urechile cu scuze, când i s-a dat carnetul de utemist… : “-Bădie
(îi zice Costea bătrânului ―maestru‖ Letean), am glumit, grozav îmi placi când te-nfurii. Dar de azi
înainte…Fie ce-o fi, dracul să mă ia! Unde vrei să mă duc? N-am pe nimeni…Costea mă cheamă…şi
n-o să-ţi pară rău că m-ai întâlnit! Ştiam eu că odată şi odată…Stors, cu braţele atârnând, flăcăul se
întoarse la lopată‖ – cf. Doi oameni răi, p. 60.
―Răutatea‖, la NICOLAE ŢIC este/devine, deci, paradoxal, o forţă benefică: expresia forţei Duhului
uman, de a înţelege (…mai degrabă ori mai târziu, cu mai multă sau mai puţină bunăvoinţă ori
…”încântare”, ori “graţie”…!) profunzimile sufleteşti ale omului şi legile disimulate, dar absolute,
ale cosmosului. Cosmos care-şi impune legile nu doar în natura liberă, ci şi în lumea oamenilor, în
societatea care, până la urmă, va trebui să-şi regleze cântarele relative, după cele divine, imuabile şi
perpetue…
Arta lui NICOLAE ŢIC constă atât în devoalarea, prin jocul sorţii oamenilor, a acestor legi invulnerabile
ale celestului divin, îngropat în lume – cât şi în violenţa ciocnirilor dintre caractere, pentru a provoca
ţâşnirea Adevărului (vehemenţa şi vioiciunea, aproape diabolică, a dialogurilor cărţii - sunt partea ei
―forte‖, cea mai rezistentă parte a construcţiei epico-dramatice!) : Adevărul din lume, din oameni, din
societatea umană.
Mai mult ca sigur că această greutate de a accepta şi a lăsa să fie dezvăluit Adevărul a dus (în acele
vremuri în care armata sovietică, ―CIUMA ROŞIE‖, încă nu-şi luase ―ciubotele‖ de pe geografia valahă!)
la…topirea tirajului cărţii aici recenzate, după aproape 60 de ani de tăcere cu totul nedreaptă… - …căci,
pe ultima filă a cărţii date la topit, scria: ‖Dat la cules: 21.12. '57. Bun de tipar: 18. 02. '58‖.
Dorim ca, măcar acum, după moartea autorului ei, această carte a unui muritor, plecat la îngeri (…dar cât
talent, rarissim talent! - închis sub transparenţa pielii sale de efemeridă!) - să devină nemuritoare – aici,
pe planeta Pământ!
Arta nu este, în esenţa ei - politică! - nu este nici, în primul rând, o realitate socială…: Arta este un
miracol demiurgic, UMANO-DUMNEZEIESC!
Pe care miracol trebuie să-l înţelegem, cu toată fiinţa noastră, dacă pretindem (…o! – şi cu câtă aroganţă,
uneori deşănţată…!) să ni se spună ―OAMENI‖!
Mai ales, dacă ne este călăuză iniţiatică un Maestru al prozei scurte, precum este şi va rămâne, în mod
cert, NICOLAE ŢIC…!
prof. dr. Adrian Botez
***
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IX-ORFEU, TAUMATURGUL:
POEZIE, TRADUCERI, TRANSPUNERI

1-POEŢI AROMÂNI, DIN MACEDONIA

DINA CUVATA, Skopje/MACEDONIA
CÃNDILA-A DUNJEAILJEI
Pindul daima yiro
Hiljlji-al Ionitsa – ardi Steauùa-ali Fisi
sãndzãneadzã
Iara dit Pindu – ardi Vatra-ali Ginsi!
Shi-lji sãndzãneadzãArmãnjlji tsi
… prit muntsã shi-api va s-neam tu videalã
bãneadzã:
sã shtim cà nã-armasi ‗nã dzuùã bealã
Izvuri ti pirã – has
sã shtim cari him shi iu nã dutsem …
ca candila-a dunjeailjei noi ta s-ardem …
… tseri tsi-n Pindu ca-Armãnji curbani li dàm
ca-anàltsã cãlãuzi ti daima s-bãnàm!

ca coasta-al Hristos
Pindul – Marli Caimo – ― pi tseruri dighos‖ …
… fu ‗nã oarã – sh-va s-hibã ti eti
Tsitati tu Duh shi yitrii shcreti:
*
ARUGLU-AL BELEMACE
Di sàltsãli stri Dragor tsi funji-acatsã
Bucni-arug sh-lãmbadã ti-Armãnjlji-a s-hibã:
Di-aoa sh-muntili Piristera s-anatsã
Di-aclotsi-i prufetlu-armãneascãljei limbã!
Muluvishti – Puljlu Fenix xana-nyeadzã
Ti frixea-a ehtsãrlor tsi nica cãrleadzã
Trubadur ti-Armãnjlji – Belemace di Her
S-featsi trubadurlu-a Vlãhiiljei din tser!

Ciuflichea-a noastã nu-i ti ehtsãrlji-arugã
Ornjea di Roma ti-Armãnji-agiutor va s-fugã –
Gionjlji-armãneshtsã tu lucru-s dãeachi!
Belemace – Velo - sh-Cunia sun Preaclji!
Nu lã cheari numa-atselji cari di-aoa fug
Mash ehtsãrlji-a s-agiungã s-hãrseascã – pi-arug

Dragor = valea tsi curã prit mesea di Bituli.
Muluvishti = hoara iu s-featsi Constantin Belemace, Trubadurlu national a Armãnjlor.
Velo = Nicolae Velo avdzãtlu baladistu-armãnescu.
Cunia = Tiberius Cunia, marli editor armãnescu – dupã tatã-su s-tradzi di Magaruva, ningã Bituli.
Armãnipseari: Dina Cuvata
***

2- TRANSPUNERI ŞI TRADUCERI:
DINA CUVATA (REPUBLICA MACEDONIA) transpune
în aromână, din poezia lui Adrian BOTEZ
GALBINÃ METAFIZICÃ
Mãnuclji-ntredz,
frãndzã galbini din
tser
Dipun, ca chiruti,
vãvãlushi yii
C iurdii di balerini tu-agonii … Spectaclu-ntreg ti anghilji – shi deapoaia cher

Prit parcuri, ãncãsurati, trec stihii
Tu-atsel galbin ochean – non-identitati
Tuti li zãbunuseashti tu hristii:
Cu-unã hãrcheari – sh-tricurã shi tu carti!
Ti moarti – acà azã nu-i sh-bash lipsitã
Cà geanurli ti-n delir aù ãnchisitã:
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Analtu-n tseruri s-mutarã mirmintsã-ntredz
Di chitchi – di oaminji apreshi cum ãlji vedz …
… ―Vini toamna …‖ gri un anghil ca stihiù

… Nu bre, meatafizicã-analtã-i – ahãt shtiù‖!

*

METAFIZICĂ GALBENĂ
mănunchiuri – galbenele frunze se pogor
din cer – dansând în roate lunecânde
precum un stol de balerine-agonizânde ...spectacol pentru îngeri - ...şi-apoi mor...
prin parcuri – gârbovite – trec stafìi
oceanul galben – non-identitate
pe toate le îneacă-n calomnii:
c-un horcăit – au şi trecut în carte!

de moarte – chiar că astăzi nu-i nevoie
căci sufletele urcă spre delir:
în ceruri s-a mutat un cimitir
de flori – de oameni – de arzânde troie...
... „– e toamnă...” – zice-un înger străveziu
„-ba-i metafizică înaltă – asta ştiu”!
***

BANA SHI NOIMA-LJI
Un hamu-arãs – dauùã, sh-suschiràri-ndauùã
Tsiva tu cheatrã – semnu ti videari bunã
A poati sh-‗nã carti – atsea nã-armãni-a nauùã
… Dada ti daima … cum s-nu-lji dai bãsheribãbunã?
Oarfãni teljuri – stihuri verdzã shi uscati:
Multsã-ascultã sum cãmãgitsi ti fugã
Cu-ağunjii va-ù treacã Lethe – tu drats s-ducã
Shi rezignats – va s-cadã tu grochli-adrati …

Tsi s-cãntsã – canticlu maca nu ti va azã
Sh-tsi-ahãtã zburari – zborlu s-fatsi icoanã
Shi tuti sun cinushi – mash ‗nã oazã
Ti-anganã ti daima ca Moartea – lihoanã?
- Eshtsã-nvirnat – ma tutã bana nu s-curmã
Armoniea pãnã-alasã nãpoi ‗nã urmã …

*

VIAŢĂ ŞI ROST
un zâmbet – două... – câteva suspine...
nimic sculptat – doar gesturi de adio
poate şi-o carte... – cam atât rămâne
...Eterna Mamă – cum n-am ferici-o?
sărace strune – stihuri verzi şi-uscate:
mulţi ascultând - sub bicele plecării
grăbiţi vor trece Lethe-apa-uitării
şi – resemnaţi – s-or îngropa-n muşcate...

de ce să cânţi – când cântu-ţi te trădează
de ce să spui – când vorba-ţi arde buza
când totul e cenuşă – nicio oază
doar te îngână-n veci Moartea - lehuza?
...eşti trist – dar viaţa toată nu se curmă
cât Armonia lasă-n tine-o urmă...
Armãnipseari: Dina Cuvata
***

prof. GABRIELA PACHIA (TIMIŞOARA/ROMÂNIA) traduce, în engleză,
din poezia lui Adrian BOTEZ

GABRIELA PACHIA
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1-SIHĂSTRIA VORONEŢULUI
din pieptul vulturilor ascunşi în nori
se pornesc jos pâraie : se-mping văzduhuri
cu tot cu lună cu stele cu sori –
până la − luminată de duhuri culori

se-arată porţile raiului – Gospodarul
ne-ntâmpină cu îngeri şi sfinte bucate –
epopeile s-au tors – din cer – toate

sihăstria plutind pe valul de deal...
fulgere – rugăciunile fără de mal
ostoiesc mări şi-nfruntări de păcate
între răstigniri de brazi – desferecate

pân-am rămas tăcuţi – singuri cu Harul :
copacii vuiesc a pădure şi-ocean
la Cina de Taină surâd toţi – fără an...

Aici – la-ntâlnirea tuturor câinilor (...poeme îngreţoşător de noi...),
Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2009
*
THE HERMITAGE OF VORONEŢ
from the breasts of the vultures hidden in clouds
streams run their downward courses : the skies
the Gates of Heaven loom − the sage
jostle
Householder
their way rolling moon and stars and suns in
welcomes us with angels and sacred victuals −
crowds −
epic threads − from above − are spun − in rituals
to − illumed by the Holy colours‘ apostle
till we drop words − alone with His Grace − and
the hermitage floating on the hillside‘s wave...
bolder :
lightning flashes − shoreless prayers mighty to
trees roar their calls echoing forests and oceans
save
the Last Supper guests smile − nescient of
soothe the seas and the fiery clashes of sins
Time‘s notions...
unfettered − amongst fir tree crucifix pins
Hereabouts – At All Dogs’ Assembly (...Loathsomely Newfangled Poems...),
Rafet Publishing House, Râmnicu Sărat, 2009
English version by Gabriela PACHIA
***
2-NEPUTINŢE MISTICE
bat clopotele neputinţa lumii
de-a-şi duce-n linişti trai cuviincios
bat clopotele neştiinţa lumii
de-a găsi-n ceasuri miezul cel gustos

ce nobilă-i Grădina cu-ai ei îngeri... −
de peste tot vin incendiatorii
de eşti Hristos ori numai om – tot sângeri

degeaba plâng în bătătură pomii
degeaba-şi risipesc apele-arginţii :
de peste tot se furişează gnomii
vampirii-şi tot ascut la lună dinţii

culegi din praf preaînjosite glorii...
...drept în orbite îţi înfig făclia
n-apuci să-i vezi : îşi fac doar meseria
Liniştea lumii, Editura Dacia XXI, 2011
*

MYSTIC INAPTITUDES
church bells toll humankind‘s inability
to lead life harmoniously, in decency
church bells toll humankind‘s sheer fatuity
of not delving in the hours‘ core sapiency

in vain do the trees in earthen front yards weep
in vain do the rivers squander silver drops :
from all corners of the world gnomes peep and
creep
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dark vampires sharpen their fangs on moonbeam
props

should you be Crist or a blank mortal − you
bleed

how stately is God‘s Garden with angels‘
meed... −
from all sides there dash in th‘ incendiaries

you raise from dust the much too debased
glories...
...they thrust the blazing torch into your orbits
no glimpse of faces : grim duty prohibits
The World’s Quiescence, Dacia XXI Publishing House, 2011
English version by Gabriela PACHIA
***

3-LIEDUL METAMORFOZELOR
ar fi fost bine să plouă-ntreaga noapte
să mă înec în florile de rod :
aşa – doar voi privi de pe înaltul pod
cum faclele se sting – discret – în şoapte

e cântul bolii zborului de flutur
e cântecul seminţei prinsă-n brazdă :
din fâlfâiri – târâş fără de gazdă

cumplitul lied mă urmăreşte-n stele
orbesc privind la şarpele uitării :
de-atâtea-ncolăciri − se rup ostroave
oprindu-l pe Ulysse-n gura mării

din moartea zânei – florile se scutur...
...mareea morţii unduie-n coroane :
răsare luna – cap punând la zvoane
Liniştea lumii, Editura Dacia XXI, 2011
*

THE LIED OF THE METAMORPHOSES
how beguiling if it had rained the whole night
so I could‘ve plunged through fruit-bearing
flowers :
yet − from the high bridge my craving sight
devours
night torches waning low − in whispers bedight

it‘s the plague song of the butterfly‘s flutter
it‘s the song of the seed clasped by the furrow :
from flaps − to hostless crawls out of the burrow
from the fairy‘s death − flowers shake and
gutter...
...the high tide of death undulates in grave
wreaths :
the moon rises − dispatching rumours to heaths

the gloomy lied would haunt me up to the stars
the serpent of glances would bedazzle me :
from so many meanders − islets break free
detaining Ulysses at the sea mouth bars

The World’s Quiescence, Dacia XXI Publishing House, 2011
English version by Gabriela PACHIA
***
4-MI-AM HOINĂRIT O VIAŢĂ
neajutat decât de Dumnezeu
mi-am hoinărit o viaţă – mână-spartă ;
mi-a fost şi greu – mi-a fost şi mult mai greu
tot scotocind – degeaba – după-o hartă...

nervos – se fâţâie-n grădină moartea...
s-o chem ? s-aştept ca Domnul – în boccea
să-mi ‘ghesuie – furiş – boìtă – soartea ?

n-am cui să fac cu degetu-a mustrare
orb dac-am fost – ochi singur mi-oblonii !
schimbai – de filfizon – buna cărare :
erau stejar – şi zeu : eu nu-i zării !

decât pomanagiu – mai bună-i piaza-rea !
...nu L-am hoţit nicicând pe Dumnezeu –
de ce n-accept c-aşa mă vrusei eu ?
Liniştea lumii, Editura Dacia XXI, 2011
*
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I’VE WANDERED THROUGHOUT MY LIFE
destitude of all succour but God‘s rusher
I‘ve wandered throughout my life − a spendthrift
chap ;
my life was harsh − at times t‘was even harsher
while questing − to little avail − for a map...

high strung − death is fidgeting in the garden...
should I call him ? or should I wait for the Lord
−
to stealthily cram − my smeared fate − to harden
?

none to whom I‘d raise a reproachful finger
since I was blind − heedlessly shuttered my eyes
not a scrounger − rather the ill omen chord !
!
...I‘ve never thieved the Almighty − a gusher
I failed − poor dandy − the righteous path
like me can‘t bear I chose to be a flusher ?
stringer :
there were an oak − and a god : I spoiled the
dyes !
The World’s Quiescence, Dacia XXI Publishing House, 2011
English version by Gabriela PACHIA
***
5-ÎN VISUL GRĂDINII
în visul grădinii mă voi odihni
şi – de n-am fost smerit – acum voi fi :
plutească-mi mantii de senin pe umăr
deasupra mea-i un stol de îngeri fără număr !

...n-aduc suspin – nici fumuri de mărire
doar inorogii blânzi ai cosânzenei :
sunt doar văzduh – parfume şi uimire

...şi mintea-mi toarce preacuminte strună
şi inimii i-am dat – pentru iubiri – arvună :
s-a luminat fereastra preacuratei –
sunt trubadurul aşteptat al soartei...

sfioasă rază-aprind – spre voalul genei...
...îngenunchem minunii de candoare :
regina-n cânt de dor – privighetoare !
Liniştea lumii, Editura Dacia XXI, 2011
*

IN THE GARDEN’S DREAM
I‘ll take a lengthy rest in the Garden‘s dream
so − hadn‘t I been pious − I‘d join the stream :
may serenity mantles float on my shoulder
flights of countless angels sing to the beholder !

...I stir no sighs − put on no high-standing airs
but Fairy Cosânzeana‘s meek unicorns :
I‘m merely air − fragrances and wonder‘s fairs

...and my worldly-wise mind spins sagacious
strings
I gave my heart earnest money − for love‘s rings
:
the Holy Virgin‘s window has brightened up −
I‘m fate‘s long-awaited troubadour windup...

I kindle shy beams − to tame the eyelash
thorns...
...we bend our knees to the candour‘s marvel
veil :
the Queen of Yearning Songs − the sweet
Nightingale !

The World’s Quiescence, Dacia XXI Publishing House, 2011
English version by Gabriela PACHIA
***
6-LINIŞTEA LUMII
e linişte pe crengile măririi
linişti de soi − că-şi uită şi Grădina
solemnul cânt lunar al nemuririi

...mugure-ntârziat îşi plânge vina
e linişte pe crengile măririi
121

însuşi Hristos visează într-o stea
târâşul şi-l amână solul firii
şarpelui înţelept i-e limba grea

duhul din mine uită de misiune
şi-aplaudă – în delir – pe cântăreţii
îngerii – bolnavi de roua dimineţii...
...nu-i cine şi nu-i ce din răni s-adune

nu ştiu de-i clipă sau e promisiune
nu ştiu de-i rai sau doar o pauză-a vieţii

Liniştea lumii, Editura Dacia XXI, 2011
*

THE WORLD’S QUIESCENCE
there‘s quiescence on aggrandisement
branches
choice silences − so that the Garden forsakes
the solemn monthly song of aeon bunches
...belated buds weep bitter tears for mistakes

the wise serpent would have no say insofar
I can‘t tell if it‘s a twinkling or a promise
I can‘t tell if it‘s Heaven or a life break
the spirit within myself forgets its premiss

there‘s quiescence on aggrandisement
applauds − deliriously − the singers at stake
branches
the angels − suffering from the morning dew
Christ Himself dreams on a star seen from
− rake...
afar
...there‘s no one and nothing to pick from
nature‘s ground adjourns its raw crawling
wounds that miss
crunches
The World’s Quiescence, Dacia XXI Publishing House, 2011
English version by Gabriela PACHIA
***
73-SONETUL MEU
trăiesc într-o continuă înviere
zodii mi-apar – ca bubele – în pălmi :
sunt patrie continuă a sfinţirii
ce-i pentru voi zăbranic şi durere
sunt neştiinţa răului din fire :
la mine-i zarvă constelată − făr‘ de ţărmi
voi masacraţi jivinele simţirii −
eu dau tăcerilor senine al meu nume
zeii-şi fac cuiburi în visarea mea
arterele luminii-ngână strune
pe fruntea gândurilor arse-n Crin şi Nea

sunt liturghie-oprită-n nemurire
...nu vă privesc : sunt Orb − senin şi sfânt
chiar mult mai mult : sunt Unicul Cuvânt

Ion – Patria mea. Balada Kog-a-Ion-ului, Bacău, Ateneul scriitorilor, 2016
*
MY SONNET
I lead life in perpetual resurrection
zodiacal signs emerge − like boils − on my
palms :
what you define as mourning veil and
affliction
means for me constellated hubbub −
shoreless balms
I name tranquil quiescences after myself

gods set their nests within the dream that I
bestow
light‘s arteries murmur like strings
strummed by an elf
my forehead of fervent thought‘s for Lilies
and Snow
I‘m the endless Motherland of consecration
I am the ignorance of being evil-natured :
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...I can‘t behold you : I‘m Blind − serene
and sacred
and − which is more : I‘m the Sole Word
that is nacred

while you massacre the monsters of
sensation −
I‘m the liturgy prolonged to times
unmeasured

Ion – My Motherland. The Ballad of Kog-a-Ion,
Bacău, The Writers‘ Atheneum Publishing House, 2016
English version by Gabriela PACHIA
*
THE WORLD’S QUIESCENCE
there‘s quiescence on aggrandisement branches
choice silences − so that the Garden forsakes
the solemn monthly song of aeon bunches
...belated buds weep bitter tears for mistakes

I can‘t tell if it‘s a twinkling or a promise
I can‘t tell if it‘s Heaven or a life break
the spirit within myself forgets its premiss

there‘s quiescence on aggrandisement branches
Christ Himself dreams on a star seen from afar
nature‘s ground adjourns its raw crawling
crunches
the wise serpent would have no say insofar

applauds − deliriously − the singers at stake
the angels − suffering from the morning dew −
rake...
...there‘s no one and nothing to pick from
wounds that miss

The World’s Quiescence, Dacia XXI Publishing House, 2011
English version by Gabriela PACHIA
***
107-VIS NEROD
să mergi pe păduri – peste munţi – până-n lună
să faci a răzbate în aştri – iar – strună :
cavalèrii de jar – amânând cavalcada
ne-or ierta – i-om jeli – sfârşindu-se sfada
poieni iar vor umple-nţelepţi inorogi
scutieri Preacuratei – spre oglindă te rogi –
şi-nţelege-vei limba de Păsări Măiestre
deschide-va Crist – colo-n ceruri – ferestre

din pulberea lumii scântèie lumină
mânii şi trădări s-or schimba în iertare
vor pleca spre amurguri toţi cei ce dezbină
să iubească-nvăţa-va – din nou – fiecare...
...e-un vis de nerod şi-nşelare de sine ?
păcat oar‘ să fie dorirea de bine... ?
Frumuseţea durerii, Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2017
*

A FOOLISH DREAM
to walk on the woods − over mountains − to the
moon
to make the strings − anew − reach the astres‘
commune :
the fiery knights − reprieving their red cavalcade
would exempt us − we‘d mourn them − ending
the strife‘s trade
wise unicorns would once again throng the
meadows
squires of the Unblemished − the mirror
foreshadows

your prayers − you‘ll fathom the Miraculous
Birds
Christ will unbind − up in Heavens − the
windows‘ girds
the world‘s dust and ashes will scintillate
skywards
wrath and betrayal will turn into forgiveness
those who favour discord will soon proceed
hellwards
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each dear soul will recapture warm
wholeheartedness...
...is this a foolish dream and sturdy self-deceit ?

a sin to wish well to the depleters‘ conceit... ?

The Beauty of Excruciation,
The Writers‘ Atheneum Publishing House, Bacău, 2017
English version by Gabriela PACHIA
***
23-SONETUL POETULUI
încă e vară-n sufletu-mi uscat
dor de frumos îmi scurmă încă-aripa :
vùlturi n-au zis că-s vrednic de scuipat
iar florile-mi îngăduie risipa...

un greiere boem – cântat-am lunii
un biet scaiete – agăţat de straie
„un nimeni şi-un nimic― – mă-njură unii

dar cât va ţine-acest dezmăţ de raze
dar eu tac mâlc – cu nasul în tigaie...
cu ce în lume-mi voi plăti chiria ?
...cu cât s-adună hula mai avană
îmi murmură Hristos – nu dă ucaze :
Crist mai degrab‘ coboară-mi ici în rană !
„plăteşti aflând luminii Poezia !―
Ion – Patria mea. Balada Kog-a-Ion-ului, Bacău, Ateneul scriitorilor, 2016
*
THE POET’S SONNET
there‘s still summer lavishing in my parched
soul
a bohemian cricket − I‘ve chirped at the moon
the yearning for beauty still scratches my wing :
a poor burdock burr − stuck to the garment span
vultures haven‘t pronounced me less than a
―a nobody and a nought‖ − some would
spit‘s roll
harpoon
while lenient flowers still suffer my ebbing...
but quiet as a mouse − nose to the frying pan...
yet how long will this beam profligacy last
...the more furibund blaspheme might be
how will I pay the rent in this adjourning world ?
spooned
Christ murmurs − no haughty ukase would He
the sooner Christ will descend and heal my
cast :
wound !
―you’ll reveal the Poetry of Light when purled
!‖
Ion – My Motherland. The Ballad of Kog-a-Ion,
Bacău, The Writers‘ Atheneum Publishing House, 2016
English version by Gabriela PACHIA
***
41-ŢĂRANII MEI
ţărani şi-au pus cămăşi de sărbătoare
cum crinul alb grăit-a cu Hristos :
curatul lor dumnezeiesc mă doare
îngerii mă cutreier‘ pân‘ la os

e-atâta linişte pe masa cu lumine
sicriele sunt tronuri de-mpăraţi
neamul acesta liniştit tot vine

se duc în moarte cum la sfânta liturghie
umplut-au cerul Craii din Carpaţi
se duc pe îndelete şi smeriţi :
...ţăranii mei – stăpanii de moşie
ei ştiu că între lumi nu e frânghie
nu mor : veghează totul sfânt să fie !
că viii şi cu morţii-s fericiţi
Ion – Patria mea. Balada Kog-a-Ion-ului, Bacău, Ateneul scriitorilor, 2016
*
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MY FELLOW PEASANTS
my fellow peasants put on their festive shirts
as settled between the white lily and Christ :
for me their divine purity almost hurts
angels pervade my whole being to the bones
whilst

such a silence on the candle-lit table
the coffins like emperors‘ thrones sing paeans
this gentle nation flows like in the fable

they pass away through the sacred liturgy
stepping into death leisurely and meekly :
they know the two realms have no rope strategy
the quick and the dead are happy implacably

the Kings fill the skies of the Carpathians
...my fellow peasants − the landlords of
wholeness
will never die : they safeguard our saintliness !
Ion – My Motherland. The Ballad of Kog-a-Ion,
Bacău, The Writers‘ Atheneum Publishing House, 2016
English version by Gabriela PACHIA
***

PATRICIA OANA BOTEZ, Cluj-Napoca/ROMÂNIA –
traduce, în engleză, din poezia lui Adrian BOTEZ
AUTUMN
why would you think it‘s autumn?
it‘s in the power of your soul to be any season

to split it like the frost does – and the pain
got lost – so you received a word of death

it‘s not leaves falling, but angels – sailing
through gold
they come to sit on your shoulders

let me die – close your eyes – and when you
open
them you‘ll see a thin white fume

to look deep into your eyes

flickering high in the air –
sailing away with the clouds.

*
chase away this pain – it isn‘t yours
God had sent it for the stone near you –
TOAMNĂ
de ce crezi tu că e toamnă?
orice anotimp – stă în puterea sufletului tău să
fie

despice de ger – şi durerea s-a rătăcit din
drum – de ţi-a venit ţie – veste de moarte
*

nu cad frunze – ci sunt îngerii – plutind în aur
care vin pe umerii tăi să se aşeze

lasă-mă să pier: închide ochii – şi când îi vei
redeschide – ai să vezi un fum alb – subţire

în adâncul ochilor să te cerceteze
durerea aceasta alung-o: nu-i a ta: Dumnezeu o
trimisese să ajungă în piatra de-alături – s-o

zbătându-se sus – dus de-acelaşi
curent – şi odată cu norii
125

***
A LIFE’S POEM – POEMUL UNEI VIEŢI
only the temptations have abided more than I did
I was on the verge of understanding and
rising above – but, in that very moment,
I fell asleep.

I‘ve strangled the peacock‘s colors with just one
hand
but I couldn‘t stop their vain cry
*
POEMUL UNEI VIEŢI
cât mine nu au răbdat decât ispitele

am fost pe punctul de a înţelege şi a mă
ridica: şi chiar atunci
am adormit

am sugrumat cu o mână culorile
păunilor – dar nu şi deşerticul lor ţipăt
***
AQUATIC WOOD – LEMN ACVATIC
deep, deep into the wood – it‘s heaven
turbid and full – lighted by Medusa‘s waltz

for you to point to a new kind of sunset
shivered by green threads – and darkened by
branches.

pick your flute from these piles of shells – it‘s
time
*
LEMN ACVATIC
adânc – adânc în lemn – este raiul – tulbure şi
plin – luminat de valsul Meduzei

timpul să sugerezi un apus – înfiorat de fire
verzi – şi-ntunecat de
ramuri

din aceste mormane de scoici – alege-ţi flautul: e
***
BEWILDERED - DEZORIENTAT
If I stay awake – they call me a liar
Whom could I call if everyone is part of my

upcoming mistake?
*

DEZORIENTAT
dacă rămân treaz – mi se spune că mint

pe cine să chem – când toţi sunt
mădularele greşelii mele – iminente
***

DARKNESS - ÎNTUNERIC
you cannot commit only one crime
into the virgin dark – but

all crimes at once.
*

ÎNTUNERIC
nu poţi săvârşi o crimă în imaculatul întuneric –
ci toate

crimele – dintr-odată
***

GRASSHOPPER - LĂCUSTĂ
I‘m jumping like a grasshopper from hope to
faith

and back.
*

LĂCUSTĂ
sar – ca o lăcustă – din speranţă în credinţă

şi înapoi
***
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PURGATORY - PURGATORIU
the silence I use to seal my body
slowly gives me the strength and resignation of

a statue: I no longer wonder.
I acknowledge.
*

PURGATORIU
tăcerea cu care-mi cetluiesc înţelept
mădularele – treptat – îmi dă tăria şi
resemnarea profilului de

statuie: nu mă mai mir - ci
recunosc

***
PARIAH - PARIA
I‘m standing in front of
Mother universe
Like an innocent baby

With the pure glow of
Curiosity.
*

PARIA
mă aflu în faţa maicii
univers:

prunc nevinovat – sclipind de curăţenia
curiozităţi
(din vol. JURNAL DIN MAREA TEMNIŢĂ INTERIOARĂ)
***

ORFEU
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X-PAGINA PROFESORULUI:
NICOLAE/NIKOLA TESLA
TESLA ŞI TABLA ÎNMULŢIRII
Iată o nouă metodă de a reprezenta înmulţirea şi relaţiile dintre anumite numere.Artistul Abe Zucca a
descoperit într-un magazin de antichităţi, din Pheonix-Arizona, o colecţie de desene ce aparţin
inventatorului Nikola Tesla. Printre aceste desene se afla şi o „hartă‖ a înmulţirii, care prezintă un sistem
foarte interesant de poziţionare a numerelor, dar şi o diferită abordare a operaţiei de înmulţire, în general.
Se presupune că desenele au fost create în timpul ultimilor ani de existenţă a laboratorului lui Tesla.
Multe mistere sunt ascunse în aceste desene şi, în timp, vom afla răspunsuri la multe probleme
matematice nerezolvate, până acum.
Foarte interesant cum aceste schiţe au fost nedescoperite până acum. Se pare că erau ascunse într-un
cufăr, împreună cu multe alte desene şi manuscrise, despre diferite inovaţii şi idei de sisteme sau
mecanisme. Câteva idei sunt cunoscute publicului larg, dar o parte din ele încă ascund secrete. Cea mai
discutată schiţă este „Map to Multiplication‖ (harta înmulţirii, în traducere directă) - sau „Math Spiral‖.
Zucca a făcut câteva copii şi le-a împrăştiat cunoscuţilor, matematicienilor, istoricilor şi altor cercetători.
Primul care a venit cu câteva idei legate de această metodă este Joey Grether, instructor de matematică.
Grether şi-a petrecut destul de mult timp încercând să înţeleagă ce a vrut Tesla să reprezinte şi ce
cosecinţe ar putea să aibă această reprezentare asupra matematicii. El consideră că, pe lânga table
înmulţirii, schiţa oferă o mai bună înţelegere a faptului că toate numerele se auto-organizează în 12
grupuri (sau poziţii, în cazul diagramei lui Tesla). Acest fenomen este denumit „12 positions of
compositability‖ .
‖Acest sistem ne ajută să observăm o anumită structură, in formarea şi înţelegerea numerelor
în general: formarea numerelor prime, a numerelor compuse, înmulţirea, împărţirea şi multe altele, pe
care nu le-am descoperit încă‖, declara Grether.
Diagrama în sine pare foarte intuitivă, permiţând elevilor să înţeleagă diferite proprietăţi ale numerelor,
doar prin aşezarea lor într-o spirală cu 12 poziţii. 12 şi multiplii săi fac parte din categoria numerelor
compuse cele mai interesante, dar şi apreciate de matematicieni şi cercetători. Din această cauză, avem 12
luni într-un an, 24 ore într-o zi. Divizorii lui 12 sunt 2,3,4 şi 6. Conform diagramei Grether!!!
prof. GABRIELA CAMPEANU, Colegiul Tehnic „Gh. Balş”-Adjud
***
TE CHEM…
Te chem cu toată fiinţa mea
Dă-mi mâna să mergem spre infinit !
Spui că e prea departe
Şi nu vom ajungea colo ?
Chiar crezi?
Nu…Noi vom ajunge,
Nu e nici chiar aşa de departe!
Întinde mâna a-ntrebare,

Pasărea o va lua
Şi va zbura cât va putea.
Apoiva fi luată de nori,de vânt
Şi va ajunge acolo unde
Va putea căpăta răspuns.
Într-un fel, deci, am găsitrăspunsul!
Vezi, nu-i chiar aşa de departe
Infinitul, dragul meu!
Gabriela CÂMPEANU
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I S T O R I A H A N D B A L U L U I R O M Â N E S C - CRONOLOGIE
PARTEA A II-A
1946 – 1962 - RECONSTRUCŢIE – CONSOLIDARE – GLORIE : PRIMELE MEDALII
Activitatea handbalistică reîncepe puternic, imediat după război, chiar din anul 1945.
-Structura nou-creată ―Organizaţia Sportul Popular‖ organizează ―Cupa Victoriei‖, la mai multe ramuri
de sport. Handbalul (în 11) este prezent chiar de la începuturile acestei competiţii, care s-a vrut să fie ―de
masă‖ şi, parţial, a reuşit. „Organele sindicale‖ (şi acestea nou create şi total politizate) ―primesc
sarcina‖ de a se ocupa îndeaproape de activitatea sportivă de masă şi de performanţă, atât ca organizare,
dar şi ca finanţare.
-1946: Se reia campionatul INTERN, în care, pe locul I la feminine, se va clasa echipa KERRES, din
MEDIAŞ. De acum, în continuare, mulţi ani, centrul de greutate al handbalului feminin în 11, din
România, va fi în acest oraş. Principalul artizan al acestor succese a fost antrenorul BRUNO
HOLSTREGER, cel pe care îl vom găsi şi ca primul antrenor al naţionalei de senioare, în 1949. La
masculin, o mare surpriză: câştigă VICTORIA SIGHIŞOARA, care detronează – dar numai pentru un an!
– echipa din Sibiu, în plina reorganizare şi preluată, temporar, de C.F.R.-ul din localitate. Pentru a avea un
punct de plecare, comun chronologic, am apreciat drept Campionat Naţional, competiţia din acest an, la
prima ediţie - pentru feminin şi I pentru masculin. Aceasta se desfăşura sistem cupă, angrenând echipe
mai ales din Ardeal şi Banat, din sate şi oraşe cu populaţie apreciabilă, de origină germană, saşi şi sârbi. –
-CAMPIONATUL NAŢIONAL DE HANDBAL (în 11 jucători), 1946: Feminin, Ediţia I-a Masculin,
Ediţia a 10-a :
1. KERRES Mediaş 1. VICTORIA Sighişoara 2. S.G. Sighişoara 2. KARRES Mediaş.
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Acestea sunt echipele care şi-au disputat finala, pe teren mare (de fotbal), la handbal în 11 jucători:
GROSSFELDHANDBALL, aşa cum l-au numit cei care l-au ―inventat‖, în anii 1919-1920, şi practicat
în curtea Institutului de Educaţie Fizică din Berlin.
-1947: În campionatul INTERN, care este încă foarte clar dominat de echipele din Ardeal, la feminine,
aceeaşi DERUBAU MEDIAŞ, cu acelaşi BRUNO HOLSTREGER. Pe locul II, VOINŢA Sighişoara.
La masculin, lucrurile ―intră în normal‖: pe primul loc, Sibiul, acum cu o nouă denumire ―de legendă‖:
ARSENAL. Pe locul II : CFR SIGHIŞOARA.
1948: Situatia în campionatul INTERN este, în linii mari, aceeaşi. La feminin, dominaţia oraşului Mediaş
este categorică şi se petrece chiar un fapt unic: în finala campionatului se întâlnesc două echipe din
acelaşi oraş, IRTI Mediaş învinge pe VOINŢA Mediaş. Loc III: AVÂNTUL AGNITA. La masculin,
locul I revine echipei ARSENAL Sibiu, iar pe locul II, în fine, apare şi o echipă din Regat: ―11 Iunie‖
Ploieşti.
1949: La feminin se produce o surpriză: monopolul echipelor din Ardeal începe să se clatine. Pe locul I:
Record Mediaş, antrenor: BRUNO HOLZTREGER; pe II: C.F.R. Sighişoara, antrenor WALTER
SCHMIDT - iar pe III, o surpriză: CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR BUCUREŞTI, antrenori
VICTOR COJOCARU, CONSTANTIN PILICĂ POPESCU. La masculin, în continuare, pe locul I:
Arsenal Sibiu, iar pe doi: CFR Sighişoara, echipe rivale de ani de zile. Loc III: CSU Timişoara, iar pe
IV : IRTJ Mediaş.
Dar anul 1949 este marcat de un eveniment major: la Timişoara se organizează primele meciuri
Internaţionale după război, la masculin: ROMÂNIA – UNGARIA 1-7, antrenor VICTOR
COJOCARU, iar la feminin este chiar primul meci INTERNAŢIONAL de handbal din istoria acestui
sport: ROMÂNIA – UNGARIA 1-4, antrenor: BRUNO HOLSTREGER. Să notăm pentru
„ISTORIE‖, organizarea primului cantonament al handbalului românesc, care parcă, anticipând ce va fi a fost unul de lungă durată. Ambele echipe, de senioare şi seniori, s-au pregătit, timp de o lună de zile, pe
terenurile Politehnicii Timişoara, unde se vor juca meciurile, dar şi în satele apropiate: Jimbolia,
Sânnicolau Mare - jucând cu echipele locale.
ROMÂNIA Seniori 1949: ZUGRĂVESCU GABRIEL (DINAMO Bucureşti), LACHE
CONSTANTIN (ŞTIINŢA Timişoara), LIGNER WALTER (FL. ROŞIE Sighişoara), COVACI
LADISLAU (DINAMO Bucureşti), SPIER FRANCISC (DINAMO Bucureşti), ROTH BERNARD
(VOINŢA Sibiu), WOLF ERNEST (VOINŢA Sighişoara), LANG PETRE (VOINŢA Sibiu), LIŢĂ
COSMA (DINAMO Bucureşti), TOMA IOAN (ZEFIRUL Mediaş), HOFFMAN ARTUR (FL.
ROŞIE Cisnădie), KIRSCHNER WILHELM (VOINŢA Sibiu), BALAŞ MOZEŞ (FL. ROŞIE
Sighişoara), CĂLIMAN IULIAN (DINAMO Bucureşti).
ROMÂNIA Senioare 1949: JIANU ELENA, ADAMI MARIANA (ICEF Bucureşti), GEORGETA
NITOIU, ECATERINA ŞTEFĂNESCU / CSU Bucureşti), BUCUR ECATERÎNA, HOMEN
GHERDA, SCHOBEL ERNA, KISS ROZI, GRAESER TRUDE, BLAHM ERICA, BOIER
IULIANA (FLAMURA ROŞIE Mediaş), THEILE ADELE, DEPNER EDITH, ŞIGMUND MARTA,
ROTH LIANE (FLAMURA ROŞIE Sighişoara). În echipă remarcăm pe ELENA RADO JIANU, în
viitor, căpitanul echipei Campionă Mondială 1956.
Un alt eveniment al anului 1949, care trebuie remarcat, a fost competiţia de masă, CUPA
TINERETULUI MUNCITOR, care angrenează – scrie ziarul ―SPORTUL POPULAR‖ – peste 1000 de
echipe din întreaga ţară. Chiar dacă cifra, în entuziasmul acelor timpuri, este puţin exagerată, totuşi
aceasta COMPETIŢIE a fost cea care a pus, să spunem, ―baza de mase‖ a handbalului din România.
1950: De acum putem să spunem că jocul de handbal – deocamdată, cel în 11 – este răspândit în toată ţara
şi practicat atât de fete, cât şi de băieţi. Se reorganizează Federatia Româna de Handbal, care, ani buni,
se va numi COMISIA CENTRALA DE HANDBAL şi va fi ataşată, o scurtă vreme, la Federaţia
Româna de … Fotbal şi chiar de Rugby. Hazardul pentru handbalul românesc (sau providenţa…) face ca,
dintre salariaţii de la Fotbal, cel mai tânăr şi nou venit, LUCIAN GRIGORESCU, fost fotbalist de B, la
Râmnicu Vâlcea, să fie repartizat să răspundă de handbal. LUCIAN GRIGORESCU, ulterior profesor
de educaţie fizică, a condus destinele handbalului, ca un funcţionar desăvârşit, timp de 36 de ani (1950 1985). De numele lui, vom vedea, sunt legate o bună parte dintre succesele handbalului românesc. Din
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acest an, 1950, putem vorbi de o activitate competiţională internă de regularitate, bine şi corect
organizată. La masculin, pentru prima oară, se organizează un campionat naţional, cu 12 echipe, sistem
Divizia A, tur – retur: C.N.
Editia 14-a 1950: Handbal masculin în 11 :
1. CCA Bucureşti – antrenor: FRANCISC MONIS;
2. Metalul Sibiu – antrenor: IOAN SCHUSCHNING;
3. ŞTIINŢA Timişoara – antrenor: GHEORGHE GUNEŞ. Se poate aprecia că antrenorul FRANCISC
MONIS, ―racolat‖ de la Sibiu, de către CCA Bucureşti – odată cu o serie de jucători din Sibiu, Cisnadie
şi Agnita - a fost primul tehnician profesionist din handball! – toţi ceilalti erau fie cu ½ norma, fie chiar
―voluntari‖.
La feminin, cele 12 echipe sunt împărţite în patru grupe geografice şi se încheie cu un turneu final de
patru echipe.
C.N. Editia 5-a 1950: Handbal feminin în 11:
1. Flamura Roşie Mediaş – antrenor: VILHEM LAPKA;
2. CSU Bucureşti – antrenor: CONSTANTIN POPESCU PILICĂ;
3. Flamura Roşie ILSA Timişoara – antrenor: ION STĂNESCU.
După cum se vede, Mediaşul domina în continuare, dar studentele din Bucureşti (majoritatea la ANEF)
urca. Apare un nou centru, Timişoara, cu echipa fabricii INDUSTRIA Lânei ILSA, care va rezista, în
campionat, fie în A, fie în B, până în anul 2001. Dezvoltarea accentuată a handbalului, în toată ţara, este
atestată de cele peste 200 de echipe înregistrate la F.R.H. şi participante în competiţii (în afară de cele
şcolare) şi prin aparitia unor noi centre puternice: Timişoara şi Bucureşti, a unei serii de antrenori de
valoare, care vor avea o lungă şi fructuasă carieră competiţională INTERNĂ şi INTERNAŢIONALĂ.
-La sfârşitul anului 1950, au fost convocaţi, la Ştrandul Tineretului din Bucureşti, o mână de oameni –
circa 20 – toţi antrenori, cu şi fără calificare, dar, în special, mari iubitori şi devotaţi ai handbalului. Timp
de aproape două săptămâni, într-un dormitor comun, care ţinea loc şi de sală de mese, aşezaţi pe paturi de
campanile, înghesuite în jurul unei sobe de tablă, când încinsă, când rece, cei prezenţi au participat,
aproape non-stop, la un ciclu de lecţii teoretico-practice, dar şi la dezbateri furtunoase. Discuţiile se
prelungeau până noaptea târziu şi, din frământările, dezbaterile ce au avut loc atunci, din schimburile de
informaţii, s-a legat un limbaj comun, concretizat într-o CONCEPŢIE UNITARĂ DE PREGĂTIRE ŞI
DE JOC. Aşa s-au născut primii germeni a ceea ce se va numi ŞCOALA ROMÂNEASCA DE
HANDBAL. Stau mărturie profesiunea de credinţă a venerabililor antrenori şi profesori ai handbalului –
care mai sunt printre noi, că atunci, în 1950, s-a cristalizat, în cele 20 de pagini – scrise de mână – ―prima
CONCEPŢIE DE JOC ŞI PREGĂTIRE”, “primele direcţii de unificare a procesului de antrenament,
de terminologie, de limbaj ethnic”. Şi astăzi, multe pagini din acest proces-verbal de la Strandul
Tineretului sunt încă perfect valabile. Atunci, discuţiile şi chiar disputele aprige, între experimentaţii
antrenori din Ardeal: IOAN SCHUSHICHNIG, WILHELM KIRSCHNER, FRANCISC MONIS,
BRUNO HOLSTREGHER, OTTO şi WILHELM SCHMIDT şi profesorii teoreticieni din ―Regat‖:
VICTOR COJOCARU, DUMITRU POPESCU-COLIBAŞ, tânărul asistent IOAN KUNST, cu cei
câţiva studenţi de la specializare: LULU CĂLIMAN, CONSTANTIN POPESCU PILICĂ, ca şi
proaspătul – pe atunci – secretar al COMISIEI CENTRALE DE HANDBAL, profesorul de mai târziu,
LUCIAN GRIGORESCU, care a stat, zi de zi, în ―băncile‖, de fapt pe ―paturile sălii de curs‖. Din
apriga dispută între ―ardeleni‖, mai bine zis ―Nemţii noştri‖, toţi deja antrenori cu experienţă, adepţi
totali ai şcolii germane, a profesorului KARL SCHELENTZ şi ―regăţenii‖, adepţii şcolii ANEF-ului de
atunci, s-a făcut lumină, în primul rând, în terminologie – ca să vorbim aceeaşi limbă – dar şi suita
mijloacelor de învăţare şi perfecţionare a jocului şi în antrenamentul echipelor. Consensul a fost general şi
toţi aceşti antrenori-pionieri ai şcolii româneşti de handbal s-au declarat încă elevi şi au stabilit, în
concluzie: ―mai avem foarte mult de discutat şi de învăţat, unii de la alţii, va trebui să ne vedem mai
des‖ – şi, de atunci, aceste cursuri au fost ţinute – cu unele excepţii – în fiecare an. Cursul de la Strandul
Tineretului, din 1950, a stat la baza Şcolii Românesti de Handbal şi explică multe din cauzele
fundamentale ale succeselor handbalului românesc în perioadele ce vor urma. Şi una din aceste ―cauze‖,
trebuie spus clar, a fost influenţa germană, pe culoarul căreia a pătruns handbalul în România, în mod
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concret, a specificului nemţesc: ORDINE şi DISCIPLINĂ, MUNCĂ SERIOAŞA şi ORGANIZARE
METICULOASĂ. Acest ―stil nemţesc‖ de muncă şi viaţă, combinat cu cel latin, plin de fantezie şi
imaginaţie, plus cel balcanic, cu ―orientări şi adaptari abile la situaţii noi‖, au stat la baza formării
tehnicienilor şi oamenilor care vor duce handbalul românesc în vârful piramidei, în lume.
În acelaşi an, 1950, semnalăm şi primele jocuri de handbal în 7, ceva mai constant organizate în săli,
deocamdată ca mijloc de pregătire – iarna – pentru echipele de handbal în 11.Pentru toate acestea,
socotim anul 1950 ca deosebit de important, cu adevărat anul renaşterii handbalului românesc şi al
începutului unui drum glorios.
1951: Pe plan Internaţional, după eşecul din 1949 cu echipele maghiare, se face o nouă încercare, dar
numai pentru echipa masculină. Confruntarea cu puternica echipă a Cehoslovaciei a avut loc la Bucureşti,
pe stadionul Republicii (Handbal în 11), refăcut şi modernizat, după distrugerile suferite în timpul
războiului (şi care, peste ani, va fi distrus de mana ―omului‖). Acest al doilea joc INTERNAŢIONAL al
echipei de seniori a României debutează în favoarea noastră şi conducem, surprinzător, cu 8 – 4. Se pare
ca adversarii au început jocul fără a ne acorda prea mult credit, dar după pauză, atacă furibund. Începe o
adevărată cursă de urmărire şi ne egalează (13 – 13), în ultimele minute. Când nimeni nu se aştepta,
GABRIEL ZUGRĂVESCU – marele antrenor de mai târziu şi federal ani de zile – supravegheat mai
puţin, datorită ―fizicului lui de gazelă‖, pătrunde şi marchează golul victoriei. A fost un rezultat de mare
importanţă, deosebit de încurajator pentru handbalul românesc, care făcea primii paşi, timizi, în arena
Internaţională, iar pentru marile forţe din handbalul European, un semnal de atenţie, recepţionat de presa
din Germania: ―România are o echipă despre care va trebui să ţinem seama, în viitor‖. În campionatul
INTERN, la vârf, nu sunt prea multe modificări:
-C.N. Editia a 6-a – 1951: Handbal feminin în 11:
1. Flamura Roşie Mediaş - antrenor: BRUNO HOLSTREGER;
2. Spartak Sighişoara - antrenor: WALTER SCHMIDT.
-C.N. Ediţia a 15-a – 1951: Handbal masculin în 11 :
1. CCA Bucureşti – antrenor: FRANCISC MONIS;
2. Dinamo Braşov – antrenor: OTTO SCHIMTZ;
3. Metalul Sibiu – antrenor: IOAN SCHUSCHNÎNG.
Daca activitatea INTERNĂ, la nivel de performanţă, se mărginea doar la cele două campionate naţionale
(masculin şi feminin), în schimb se organizează noi competiţii cu caracter de masă. ―Cupa Satelor‖,
COMPETIŢIE cu caracter popular, desfăşurată pe etape eliminatorii, cu un turneu final pe ţară, readuce
în prim plan, din nou, echipa elevelor din satul BĂBICIU, de pe malul Oltului. Acolo unde un tânăr
profesor de educatie fizică, DUMITRU POPESCU, face muncă de pionierat în handbal şi câştigă, mai
întâi, cu aceste eleve (în tenişi) CUPA UNITĂŢII TINERETULUI - şi apoi, ca senioare, deja ‖CUPA
SATELOR‖. Este vorba de PIK COLIBAŞ, unul dintre primii antrenori emeriţi ai handbalului,
îndrumător a multe generaţii de handbalişti, care era ostracizat în acel sat, ca ―mic moşier‖ ce era, prin
căsătorie.
1952 - Se menţine aceeaşi formulă de campionat şi acelaşi Clasament la masculin:
-C.N. Ediţia a 16-a – 1952 - Handbal masculin în 11:
1. CCA Bucureşti – antrenor: FRANCISC MONIS;
2. Dinamo Braşov – antrenor: OTTO SCHIMTZ;
3. CSA Sibiu – antrenor: WILHELM KIRSCHNER.
La feminine, înregistrăm o lovitură de teatru: detronarea – care va rămâne definitivă – a echipelor din
Ardeal, iar surpriza vine de la Bucureşti, unde studentele de la I.C.F. (ANEFS), urmaşele echipei C.S.U.,
cuceresc titlul.
C.N. Editia a 7-a – 1952 - Handbal feminin în 11:
1. ŞTIINŢA ICF Bucureşti - antrenor: IOAN KUNST;
2. Spartak Sighişoara - antrenor: OTTO SCHIMTZ;
3. Ştiinţa Sighişoara - antrenor: WALTER MEITHER.
De subliniat faptul că debutul, ca antrenor, al asistentului (ICF) IOAN KUNST GHERMĂNESCU, a
avut loc la o echipă feminină, dar mariajul acesta nu a durat decât doi ani. El se va consacra la echipe
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masculine de club şi la Naţională, devenind profesor universitar, antrenor emerit şi, aşa cum vom vedea,
una dintre personalităţile centrale ale handbalului românesc. În anul 1952, se acordau primele titluri de
―maeştri ai sportului‖ unui număr de 10 jucători de la CCA Bucureşti şi la trei jucatoare de la Flamura
Roşie MEDIAŞ, ca urmare a câştigării campionatului, pentru a treia oară, de către echipele respective.
1953: Este un an important, în special pentru activitatea internaţională, el marcând adevărata geneză a
echipelor naţionale, atât la masculin, cât şi la feminin, în febra pregătirilor, pentru participarea la turneul
Festivalului Mondial al Tineretului şi Studenţilor de la Bucureşti. Selecţia pentru echipa masculină nu
ridică probleme, formaţia fiind grefată pe scheletul echipei CCA din Bucureşti, care avea în lot şi pe cei
mai buni jucători din Ardeal. În schimb, pentru alcătuirea reprezentativei feminine, s-a organizat, în
primavara anului 1953, un turneu cu opt selecţionate: ―Cupa Oraşelor‖, disputată la Tg.Mureş. Primul loc
a revenit selecţionatei Bucureştiului – antrenor: VASILE BRĂVEANU, avându-l ca ajutor pe foarte
tânărul absolvent al I.C.F.-ului, CONSTANTIN POPESCU “PILICĂ”, acesta îndeplinînd şi functia de
―responsabil cu selecţia‖, alături de ceilalţi antrenori. Pe locul al doilea, s-a clasat Braşovul, antrenor
DUMITRU POPESCU – COLIBAŞ, iar pe locul trei, echipa din Mediaş, antrenor: BRUNO
HOLSTREGER. Şi, de aici, începe povestea frumoasă a unei echipe de aur, care, timp de zece ani, 1953
– 1962, va cuceri trei medalii de aur, la Campionatele Mondiale (1956, 1960, 1962), o alta de aur la
Festivalul de la Varşovia (1955) – care era un veritabil Campionat European al vremurilor şi foarte
multe locuri întâi la Trofeul CARPAŢI - şi alte turnee din Europa. Pregătirile pentru jocurile
Festivalului au avut o amploare deosebită. Campionatele naţionale se întrerup în luna mai şi se
organizează o pregătire centralizată, băieţii la Braşov, sub conducerea colectivului de antrenori:
FRANCISC MONIS, WILHELM KIRSCHNER, OTTO SCHMITZ şi FRANCISC SPIER; iar
fetele la Sighişoara, sub conducerea antrenorilor: CONSTANTIN POPESCU PILICĂ, BRUNO
HOLSTREGER şi DUMITRU POPESCU – COLIBAŞ. Se poate spune că atunci, în 1953, în acele
cantonamente de aproape patru luni, s-au pus bazele echipelor naţionale ale României, sau, cum scria
mult mai târziu gazetarul Hristache Naum: ―Sighişoara, pentru fete, şi Braşovul, pentru băieţi, din
anul 1953, au constituit rampa de lansare a handbalului românesc, spre culmile marilor performanţe‖
(cf. Sportul Popular). Ca o primă verificare a acestor pregătiri se organizează, în luna iunie, dubla
întâlnire, la masculin şi feminin, cu echipele R.D.G., încheiată cu o mare satisfacţie: câştigăm, la
masculin, cu 14-9 - şi la feminin - cu 5-4. Se pare că, pe de-o parte, ne-au desconsiderat – noi nu contam
încă, în Clasamentele Internaţionale – şi, pe de altă parte, mai experimentaţii jucători şi antrenori din
R.D.G. nu s-au desconspirat total. În orice caz, la festival am suferit o deziluzie cumplită, fiind învinşi cu
7-14 la masculin şi 5-7 la feminine, de aceleaşi echipe. În pofida acestor eşecuri, handbalul a plăcut
spectatorilor şi oficialilor, realizându-se o largă popularizare a lui. Jocurile echipei feminine au avut loc
pe terenul de fotbal al Clubului Dinamo, aproape zilnic cu tribunele pline. Jocul băieţilor cu R.D.G. s-a
disputat pe stadionul ―23 August‖, construit special şi înaugurat cu ocazia Festivalului, în prezenţa a
80.000 de spectatori, în deschidere la semifinalele de la fotbal.
Cu acestea, vă pot spune că nu mă pot opri aici, şi va urma o nouă pagină, sau alte pagini, despre handbal
modern şi handbal iubit de români . În incheiere, că tot suntem pe plan handbalistic, aş putea scrie că,
acum doua zile, am reuşit o mare surpriză : România – Polonia 28-23 , meci ce contează pentru calificarea
la Campionatul European. De ce e important ? Polonia este nr 3 în lume, la ora actual – deci, e o forţă
mondială.
Cu drag ,
prof. drd. Marian Adrian DRĂGHICI, Colegiul Tehnic “Gh. Balş”-Adjud
***

CRISTIAN GAŢU
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XI-„NECAZURI” ŞI...UMOR
a-Un elev “năcăjit”…care s-a trezit
că vine iarna! – semnat: CAUTĂMĂ!

-―…Scrie, scrie, măi paiaţă!” – aşa este îndemnat, cu mult respect şi consideraţiune, elevul, de către dl
profesor.
-Ba, de-acum mă dau pe gheaţă! – replică, cam egal de politicos, elevul.
-Vezi că te ―lunec‖, făr' de prudenţă - spre corigenţă! – îl avertizează pe elev, păstrând acelaşi aer
dominant, profesorul.
-Ba, eu zic că nu-i urgenţă! – veni replica, elegantă şi extrem de responsabilă, a elevului.
-Ne vedem după un an! – se înnegură profesorul.
-Ei, mă duc să fac un ban! Şcoala nu te-ajută, doar nasul ţi-l mută… – …nici nu-ţi umple buzunarul, şi te
şi ia, de tot, amarul…de atâta plictiseală, profu'…! Uite, ţi-am zis ofu'!
…Bine-bine, vine iarna, e drept… - săniuş, lunecuş…la teze – frecuş!
Dar cui îi sunt folositoare, oare, aceste înţepături şi, respectiv, impertinenţe, într-o sală de curs? Oare n-ar
fi mai util să se păstreze distanţa, dintre catedră şi bănci, dintre Maestru şi ucenici…cum se şi face, de o
istorie întreagă a învăţăturii şi-a învăţământului? Pentru că numai aşa, şcoala nu-ţi va ―muta nasul‖, în
viitorul cumplit de apropiat!
…Eu nu sunt golan - vă urez bun an!
Semnat: Caută-mă!
***

b-diverse pentru…”diverşi”!

BANCURI POLITICE…

1-La Kremlin s-a discutat cum să bombardeze România. Sinteză excelentă. Pentru prima dată Putin se
simte neputincios. Românii au prevăzut tot…
Putin cu Medvedev :
-Bombardăm România ?
-S-o bombardăm naibii, domnule președinte. Cu ce să-ncepem ?
134

- Păi, Mitea, eu zic să-ncepem cu infrastructura, să le belim fabricile. Uite, asta de tractoare din Brașov.
- S-a închis, și s-au închis toate, domnu' președinte.
- Păi, obiective nevralgice - Institutul ăsta de vaccinuri, Cantacuzino.
- Închis de zece ani, domnu președinte.
- Spitalul de arși, că le-ar trebui în caz de război.
- Și-așa nu funcționează, domnu' președinte.
- Spitalul de copii din Timișoara să-l bombardăm !
- Tocmai a fost restituit bulibașei Vișinel Cîrpaci.
- Parlamentul !
- O să se bucure tot poporul român că scapă de ei.
- Să le bombardăm cartierul Primăverii, Rahovei, Ferentari !
- În primul stau țeparii mari, parlamentarii, în ultimele două, hoții de buzunare. De ce să le rezolvăm noi
problemele interne ?
- Rafinăriile de petrol !!!
- Domnu' președinte, le-am cumpărat noi, sunt ale noastre, ale Rosneftului
- Nu știu, Mitea, ții cu noi sau cu românii ?! Vrei să-i bombardăm, sau nu ?!?!?!
- Da, domnu' președinte. Să-i bombardăm. Să le bombardăm autostrăzile.
- Alea-s autostrăzi ? Care se prăbușesc la o lună după darea în folosință sau la prima ploaie ?
- Nu știu. Pădurile. Codrii României. Să ardă ca un snop de paie.
- Le-au cam tăiat singuri. Nu prea au mai rămas.
- Moldova ! Să bombardăm toată Moldova.
- N-o să se observe, domnu' președinte. Au avut anul ăsta niște alunecări de teren de n-a rămas piatră pe
piatră.
- Vasluii !!! Orașul Vaslui !!
- Sînt toți la muncă în Italia. Mai sînt pompierii, primarul și fochistul de la primărie.
- Mitea, trebuie să bombardăm ceva. Ceva mic.
- I dunno, domnu' președinte. De 20 de ani practică tactica pămîntului pîrjolit. Ne-au luat-o înainte, au
prevăzut tot.
*

2-CIA caută să angajeze un agent-asasin.
La sfaârsşit, rămân 3 finalişti: 2 barbaţi şi o femeie.
Testul final: primul bărbat este dus lânga o uşă, i se dă un pistol şi i se spune că dincolo de această uşă, pe
un scaun, se afla soţia lui.
- Ucide-o!
- Glumiţi!? Nu-mi pot ucide nevasta!
- Atunci, asta nu-i o slujba pentru tine!
Al doilea bărbat primeşte aceleaşi instrucţiuni, intră în camera şi dupa 5 minute de linişte, iese
afară plângând:
- Am încercat, dar mi-e imposibil...
Vine rândul femeii. I se spune ca trebuie să-şi ucidă bărbatul.
Ia pistolul, intră în cameră şi se aud mai multe împuşcături, apoi strigăte, troznete, lovituri în pereţi.
După 10 minute, se face linişte, iese femeia obosită şi transpirată:
- Pistolul avea gloanţe oarbe, a trebuit să-l omor cu scaunul!
MORALA:
Angajatţi femei! Fac treaba mai serios decât bărbaţii!
*

3-Statul român n-are bani pentru o piatră cum e Cuminţenia Pământului.
Ne costă deja prea mult bolovanul de la Cotroceni, Muţenia Pământului.
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BANCURI CA…BANCURI!
-Într-o cafenea, stă un domn şi bea liniştit o cafea. Nu are laptop, nu are smatphone, nu are iPad. Stă aşa,
ca un psihopat….
*
E foarte important să faci femeile să râdă! Totuşi, dacă îţi reuşeşte faza asta doar când te dezbraci, nu este
un semn prea bun…
*
Anul 2025: Ungaria şi România acceptă orice imigrant german, care nu vrea să trăiască în Statul Islamic
German.
*
Planurile care nu corespund posibilităţilor tale financiare, intelectuale şi fizice, se numesc vise.
*
Poliţistul către şofer:
– Vă rog să coborăţi din maşină!
– Sunt prea beat, urcă tu! - că se vede bine și de aici…
*
Prima zi de şcoală a lui Bulă. Invăţătoarea îi întreabă pe copii cu ce au venit la şcoală.
Ionescu: Cu Ferrari.
Popescu: Cu BMW.
Bulă: Cu bicicleta.
Toţi incep sa râdă. Bulă, supărat, se duce la tatăl său şi îi spune despre cele întâmplate. Tatăl îi spune să le
spună colegilor că el se duce cu Bugatti. A doua zi, învăţatoarea întreaba iar:
– Copii, cu ce aţi venit azi la şcoală?
Ionescu: Cu Ferrari.
Popescu: Cu BMW.
Bulă: Cu Bugatti.
Invăţătoarea: Şi de ce ai întârziat?
Bulă: Mi-a sărit lanţul.
*
Grădina zoologică a fost închisă de inspectorii ANAF deoarece… au găsit un leu în plus!
*
O blondă se străduia în zadar să înfigă furculiţa într-o măslină. Sătul de chinul ei, iubitul îi şuieră:
– Foloseşte-ţi naibii degetele!
– Nu fi idiot, se revoltă ea, doar nu sunt mai ascuţite!
*
Într-un salon de frumuseţe:
– Să-mi faceti manichiura ca la Britney Spears, coafura ca a Angelinei Jolie şi pedichiura ca la Naomi
Campbell.
– Dar faţa o lăsăm aşa, ca a lui Gérard Dépardieu?
*
O blondă câştigase la loterie. Soţul ei a rămas surprins. A întrebat-o cum a reuşit să găsească numerele
corecte. Ea a răspuns:
– Am avut un vis în care îmi apărea cifra şapte de trei ori. Aşa că am înmulţit 7 cu 3 şi mi-a dat 28.
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– Şi apoi ce-ai făcut?
– Am cumpărat biletul cu numărul 28 şi am câştigat.
– Bine, dar şapte înmulţit cu trei nu fac 28, ci 21!
Femeia i-a răspuns:
- Auzi! Oi fi tu matemetician, dar tot eu sunt cea care am câştigat la loto!
*
După ce au băut, bărbaţii vorbesc inutil, devin emoţionali, conduc prost, încetează să mai gândească, se
bat pentru nimic. Femeile pot face toate acestea fără să bea.
*
Nu știu cum e la voi, da' io la, sfîrșitul banilor, mai am încă destulă lună!
*
- Cine credeţi că e principalul vinovat că nu aţi putut trece examenul de bacalaureat? - întrebă reporterul
pe una dintre proaspetele eşuate de anul ăsta.
- A profilor, normal! - răspunde aceasta, cu nonşalanţă. N-au fost în stare să explice bine la ore, aşa, ca să
înţeleaga toţi proștii...
*
Să te cerți cu nevasta e ca și cum ai cumpăra un bilet la loto.
Probabil că n-o să cîștigi, dar sigur merită să incerci.
*
- V-aş recomanda, pe cât posibil, o viaţă sexuală regulată. Sunteţi căsătorită sau aveţi un prieten ?
- Şi soţ, şi prieten, domnule doctor, dar se cam lasă unul pe altul !
*
Doi politişti la biserică; unul dintre ei îl întreabă pe preot, care avea braţul în ghips:
- Ce ai păţit, părinte?
- Nimic, fiule, m-am împiedicat de bideu şi mi-am rupt mâna.
Ies poliţaii din bisericaă sşi primul îl întreabă pe al doilea:
- Ce dracu e ăla bideu???
- Eu de unde dracu să ştiu, sunt mai bine de zece ani de când nu am mai fost la biserică!!
*
Doctorul către pacient:
- Nu-mi pot da seama care este cauza bolii dumneavoastră. Cred că pentru a ne edifica va trebui să
aşteptăm autopsia...
*
Bulă se duce acasă şi-l întreabă pe taică-său:
- Tata, care este diferenţa dintre 'teoretic' şi 'practic'?
- Vino, fiule, să îţi explic!...
Şi merg amândoi la mama lui Bulă. Tatăl o întreabă:
- Auzi, dragă, te-ai culca cu un negru, pentru 3.000,00 de Euro?...
La care, nevastă-sa răspunde:
- Normal, ce nu aş putea face cu atâţia bani?!?...
Apoi, merg la fiica-sa... Acelaşi lucru:
- Normal, ce nu aş putea face cu atâţia bani?!?...
Merg şi la bunica lui Bulă, de la care primesc acelaşi răspuns.
Atunci, tatăl se întoarce către Bulă şi îi spune:
- Ai văzut care este diferenţa dintre 'teoretic' şi 'practic'?... 'Teoretic', avem 9.000,00 de Euro; 'practic',
avem doar 3 curve!...
*

Două surori din spital, în dialog :
-Nu cred că pacientul de la salonul trei mai are mult de trăit !
-Aş ! Azi m-a înghesuit în colţ şi m-a pupat . . .
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-Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa !
*
-Cum să-l dezvăţ pe bărbatu-meu să vorbească în somn ?
-Lasă-l să vorbească un pic ziua !
*
-Pe acestă bancă mi-ai furat inima, scumpule !
-Aşa e. Dar mi-am primit pedeapsa pentru asta !
*
Un bărbat începe să poarte un cercel la ureche. Lumea se miră :
-Cum, om serios cu cercel ?
-Păi, de când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru, m-a obligat
să-l port la ureche !
*
Un autobuz plin cu femei a fost implicat într-un teribil accident fără supravieţuitori. La locul accidentului
s-a format un adevărat altar de flori şi lumânări, aduse de soţii femeilor decedate.
Barbaţii şi-au jelit nevestele o săptămână întreagă. După două săptămâni, unul singur mai stătea în
genunchi, plângând îndurerat.
Întrebat de un reporter cum de el este încă acolo, după atât de mult timp, acesta răspunde plângând:
- Soţia mea a pierdut autobuzul...
*
Fiecare bărbat de succes are în spatele lui o femeie.
Dacă succesul continuî, mai apar şi altele...
*
Doi prieteni, un englez şi un chinez, se plimbau împreună prin Londra.
- Uită-te la toate steagurile astea!
Îmi umplu sufletul de mândrie patriotică!
- Dar Chan, tu eşti chinez, iar astea sunt steaguri britanice!
- Da? Uită-te la etichete...
*
Soacra către ginere:
- Nu-nteleg de ce te iubeşte fiică-mea?
- Să-ţi arăt???
*
De cămaşa unui pacient care a fost adus de urgenţă la spital cu ambulanţa, era prins un bileţel:
"Domnilor doctori, aceasta este epilepsie, nu apendicită...De apendicită am fost operat deja de trei ori!"
*
O bătrânică la Pescărie:
- Domnu', e proaspăt peştele?
- Pai, nu vedeţi că este viu, cum să nu fie proaspăt?!
- Bine, bine, maică, răspunde batrana, vie sunt şi eu, dar nu proaspată...
*
Dumnezeu, după ce a făcut bărbatul şi femeia, îşi admira opera. Întâi îi cade privirea asupra bărbatului:
- Ce minunăţie, ce opera reuşită, câtă frumuseţe!
Apoi se uită şi la femeie:
- Eh… Tu va trebui să te machiezi puţin.
*
Singurul martor la un accident de muncă este un copil. Un poliţist vine şi-l întreabă:
- Mă, copile, de ce a căzut omul ăla de pe schelă?
- Păi, l-a bătut Dumnezeu.
- De ce l-a bătut Dumnezeu?
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- Că a înjurat..
- Şi cum a înjurat?
- Dumnezeii mă-tii de copil, nu mai scutura schela!!!
*
Doi prieteni se întâlnesc dimineaţa, la cafea. Unul dintre ei are un ochi vânăt.
- Ce-ai păţit la ochi?
- M-a lovit nevasta.
- De ce?
- I-am vorbit cu TU.
- Doamne, iartă-mă, dar ce fel de relaţie aveţi voi în familie de te-a lovit pentru atâta lucru?
- Păi, aseară, pe când mâncam, mi-a zis: "Ştii, dragă, noi n-am mai făcut dragoste de trei luni". Şi eu iam răspuns: "Poate TU!..."
*
Într-o zi m-am întâlnit cu un prieten şi am intrat să bem o cafea.
Vis-a-vis de masa noastră erau nişte bătrânei.
Mă uitam la ei şi i-am spus prietenului meu:
- Îi vezi pe şontorogii ăia de bătrânei? Peste 10 ani aşa o să fim şi noi!
Prietenul meu şi-a scos ochelarii, s-a uitat lung la mine şi mi-a spus:
- Băi, tembelule, vis-à-vis de noi e o oglindă!
*
Doi tipi, mergând pe stradă, văd două dame arătoase în faţa lor.
Primul:
-Uite, cea din stânga este nevastă-mea, iar cea din dreapta este amanta mea.
Al doilea:
-Curios! La mine este exact invers.
*
- Tată, tată, care e diferenţa dintre confident şi confidenţial?!
- Tu eşti feciorul meu, de asta sunt confident.
Prietenul tău, vecinul nostru cu care te joci în ogradă, tot feciorul meu e, însă asta e confidenţial.
*
- Cred că cea mai mare fericire pentru o femeie este să se căsătorească cu barbatul pe care îl vrea.
- Hm...Cea mai mare fericire pentru o femeie este să se căsătorească cu barbatul pe care il vrea
altă femeie!
*
La audieri, suspecta blonda:
- Ei bine, daca totuşi aţi găsit acea verigheta, de ce nu aţi predat-o poliţiei?
- Pentru că avea gravat în interior: ―A ta, pentru totdeauna”!
*
Bulă intră în biroul şefei lui, o plesneşte peste fund şi îi zice:
- Ce faci, păpuşă, mai merge una mică?
Şefa, indignată:
- Domnule Bulă, dar cum vă permiteţi?
- Uite aşa vorbesc eu cu tipele cu care am dormit împreună!
- Dar când am dormit noi doi împreună, domnule Bulă ? replică indignata şefa.
- Ieri, la şedinţa de analiză a rezultatelor departamentului nostru…
*
Preotul sună la uşă. Dinăuntru se aude o voce cristalină:
- Tu eşti, îngeraşule?
- Nu, răspunse slujitorul Domnului, dar lucrăm la aceeaşi firmă.
*
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O babă merge la farmacie:
- Daţi-mi vă rog un Acid Acetilsalicilic.
- Vreţi o aspirină nu?
- Aşa-i, maică. Că tot îi uit numele!...
*
Dacă nu e bine să mănânci noaptea, atunci de ce există un bec în frigider ?
*
De ieri până astăzi n-a avut loc nici un viol, nici un om n-a fost împuşcat, nici un avion prăbuşit, niciun
vas scufundat, nicio catastrofă naturală. ProTV-ul îşi cere scuze!
*
"Dragă Moş Crăciun, probabil anul trecut n-am scris corect cuvântul Роrsсhе..."
*
-Tată, ce e ecoul?
- E singurul care are curajul să-i răspundă mamei tale!
*
Bărbatul care are noroc în dragoste, se numeşte burlac!
*
– Dumnezeule, ce vânătaie ai !
- Da, e de la pisică!
- O aşa vânătaie imensă?
- Da, m-a lovit soţia cu pisica în cap!
- Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf!
- Da' de unde! N-a avut nimic, că era ... din bronz!
*
- Ioane, l-am prins pe fiu-tău la mine în beci!
- În beci şi eu pot să-l prind. Încearca să-l prinzi pe câmp!
*
Instructorul de paraşutism:
- După ce săriţi, număraţi până la 50 şi trageţi de inel. Ardelenii să numere doar până la 3!
*
După o ploaie zdravănă, un ardelean stă pe un trotuar din Bucureşti, în aşteptarea unui autobuz.
La un moment dat, o maşină trece în trombă printr-o baltă de la marginea trotuarului, stropindu-l din cap
până-n picioare; în mod evident, fără a se opri...Fără a se enerva, ardeleanul comentează cu voce tare :
- No, aşa ceva la noi - la Cluj - nu se poate întâmpla!...
La care, unul de lângă el îl întreabă:
- Da' ce, ba' ardelene, la voi, la Cluj nu sunt bălţi ?!?
- Ba sunt!... Da' dacă te stropeşte cu maşina, şoferul opreşte, se da jos şi-şi cere iertare, te urcă în maşină,
te duce acasă la el, îţi dă un rând de haine uscate, te pune să faci un duş, îţi dă o masa pe cinste şi-un sfert
de palincă, te ţine să te culci acolo şi dimineaţa, la plecare, îţi dă si o sută de euro.
- Ha, ha!... Te-ai tâmpit, omule, zău asa!... Ţi s-a întâmplat ţie una ca asta ?...
- Mie, nu!... Da' lu' nevastă-mea, da!...
*
Barmanul către un client:
- Ce bei?
- Alocaţia copiilor!
*
- Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am redactat, apoi m-a bușit plânsul.
- De ce?!
- E păcat să trimiți un asemenea om la muncă.
*
-Aveţi cumva probleme cu băutura în familie?
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-Nu. Chiar deloc! Ne ajunge la toţi!
***

c-ÎNŢELEPCIUNEA LUMII DIN VEAC…
de la doamna ANDANA CĂLINESCU
Un înţelept zen se plimba pe stradă, când un om a ieşit brusc dintr-un gang şi cei doi s-au izbit
puternic unul de celălalt. Străinul şi-a tieşit din minţi de furie. Înţeleptul a făcut o mică plecăciune,
a zâmbit amabil şi i-a spus:
- Prietene, nu ştiu care dintre noi este răspunzător de această întâlnire bruscă. Nu am intenţia să-mi
pierd timpul făcând investigaţii în această direcţie. Dacă a fost vina mea, îmi cer iertare. Dacă a fost
vina ta, consideră-te iertat.
După care a zâmbit din nou şi şi-a văzut de drum.
*
Dispută filozofică
- Spune-mi un singur efect practic, concret, al spiritualităţii - i s-a adresat scepticul Ghidului
spiritual, gata de o dispută filosofică.
- Iată unul - i-a răspuns Ghidul spiritual. Când cineva te insultă, îţi poţi ridica spiritul la o înălţime la
care insulta nu mai poate ajunge.
*
Aspirantul spiritual
Un aspirant a făcut o greşeală foarte mare şi toată lumea
se aştepta ca Ghidul spiritual să îl pedepsească. Însă
Ghidul spiritual s-a comportat ca şi cum nimic nu s-ar fi
petrecut.
După o lună a venit un aspirant la el şi i-a zis foarte
indignat: „Nu pot să cred că nu i-ai zis nimic când ai văzut
că a greşit. Doar de asta ne-a dat Dumnezeu gură”.
Ghidul spiritual i-a răspuns: „Da, dar ne-a dat şi pleoape”.
*
Rabinul și călătorul
Într-o bună zi, un călător trecu pe la un rabin faimos. Fu uimit să vadă că rabinul nu avea altceva
decât o odaie plină de cărţi. Avea drept mobilă doar o masă şi o laviţă.
- Dar, învăţătorule, unde-ţi este mobila? - întrebă călătorul nostru.
- Dar a ta unde este? - întreba la rându-i rabinul.
- A mea? Păi, eu sunt doar în trecere pe aici - răspunse călătorul.
- Şi eu la fel - zise rabinul.
Samuraiul
Lângă Tokio trăia un vestit războinic samurai, care a decis
să-i îndrume pe cei tineri în budismul Zen. Se spune că, în
ciuda vârstei înaintate, el putea înfrânge orice adversar.
Într-o după-amiază, un luptător – cunoscut pentru lipsa
lui de scrupule – a ajuns în localitatea unde trăia bătrânul
samurai. Era cunoscut pentru tehnicile lui de a provoca la
lupta, aştepta până când adversarul făcea prima mişcare şi
apoi contraataca foarte repede.
Tânărul luptător nu pierduse încă nicio luptă. Auzind de reputaţia samuraiului, a decis să-l învingă
pentru a-şi mări faima.
Toţi studenţii erau împotriva luptei, dar bătrânul samurai a acceptat provocarea. S-au adunat toţi
în piaţa din centrul oraşului, iar tânărul a început să-l insulte pe samurai. A aruncat câteva pietre
în direcţia lui, l-a scuipat în faţă, l-a insultat, i-a insultat până şi pe strămoşii săi.
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Timp de câteva ore, a făcut totul pentru a-l provoca pe maestru, dar bătrânul rămânea impasibil.
La sfârşitul după-amiezii, simţindu-se obosit şi umilit, războinicul a abandonat lupta şi a plecat.
Decepţionaţi de faptul că Ghidul spiritual primise atât de multe insulte şi provocări, studenţii l-au
întrebat:
- Cum ai putut răbda atât de multă umilinţă? De ce nu ţi-ai folosit spada, chiar dacă ştiai că ai fi
pierdut, în loc să-ţi expui laşitatea în faţa tuturor?
- Dacă cineva vine la tine cu un dar şi tu nu îl primeşti, cui aparţine darul? - întrebă samuraiul.
- Celui care ţi l-a oferit - replică unul dintre discipoli.
- La fel şi cu orice mânie, insultă sau invidie - spuse Ghidul spiritual. Când nu sunt acceptate,
continuă să aparţină celui care le-a purtat.

SFATURI ZEN
Filozofia ZEN, de provenienţă asiatică, a pătruns puternic şi iîn lumea occidentală. Astăzi nu vom
prezenta nici rădăcinile, nici elementele de bază, ce guvernează acest curent. Practic, vă vom arăta
doar “vârful”, şi anume un şir de 12 învăţaturi ce le sunt recomandate celor care urmează aceasta
filozofie. Utilitatea şi universalitatea acestor principii este evidentă si v-o aducem astăzi în atenţie.
Mulţumim autorului acestui text pentru grupajul inspirat pe care l-a făcut, în aceasta selecţie.
“Principiile prezentate mai jos se înrudesc între ele, dar tocmai acest aspect face din calea ZEN o cale
uşor de urmat.
1-FĂ UN SINGUR LUCRU LA UN MOMENT DAT! Când petreci timp cu copilul tău, fă doar asta,
fără a mai vorbi la telefon cu cei de la birou; când mănânci, doar mănâncă... nu şi privi la televizor;
când faci baie... fă baie.. şi savurează liniştea.
2-FĂ-L UŞOR ŞI INTENŢIONAT! Ia-ţi timp pentru a îndeplini o sarcină şi nu o fă la întâmplare... Ia
timp să reuşeşti, dar se poate.
3-TERMINĂ CE AI ÎNCEPUT! Ce facem de cele mai multe ori? Primim sarcini peste sarcini. Nici nu
terminăm bine una, că ne şi mutăm atenţia către alta. Este INCORECT. Concentrează-te pe ceea ce ai
început. Şi organizează-te. Sau chiar începând de la lucruri simple. Se recomandă, chiar şi atunci când
îţi pregăteşti un sandwich, să nu te apuci de mâncat până nu strângi ingredientele rămase după ce l-ai
pregătit - vasele şi ustensilele. După, te poţi concentra pe următoarea activitate, respectiv a mânca
sandwich-ul.
4-FĂ MAI PUŢIN! Asta nu înseamnă că filozofia ZEN te îndeamnă să fii leneş, dar, făcând mai
puţine activităţi, cu siguranţă le faci mai bine - şi le şi termini.
5-IA PAUZE ÎNTRE ACTIVITĂŢI! Acest principiu este înrudit cu cel anterior şi ajută la relaxarea
corpului, dar şi a spiritului.
6-DEZVOLTĂ „RITUALURI”! Călugării ZEN au diverse ritualuri chiar şi pentru cele mai simple
activităţi, gen a mânca, a face curat, a medita. Noi nu trebuie să facem exact ca ei, dar ne putem
inventa propriile ritualuri. Aceastea au rolul lor de a ne însenina ziua. Începând cu ritualuri de la felul
în care îţi începi ziua (poate că dansezi un minut de unul singur ) până la felul în care gândeşti...
7-FĂ-ŢI TIMP PENTRU „ANUMITE” ACTIVITĂŢI! Sunt activităţi de rutină pe care le faci în
fiecare zi: mănânci, munceşti, faci baie. Este importantă şi rutina asta!
8-FĂ-ŢI TIMP PENTRU A STA ÎN POZIŢIA ZAZEN! În viaţa unui călugăr ZEN, aşezarea în poziţia
ZAZEN (seiza - poziţie şezând în genunchi, pe o bancă sau un zafu) este cea mai importantă activitate
a zilei. Noi nu suntem călugări ZEN, dar acest timp dedicat doar „statului” este o practică care te ajută
foarte mult şi te învaţă cum să fii cu adevărat prezent.
9-ZÂMBEŞTE ŞI AJUTĂ-I PE CEILALŢI! În ceea ce-i privesşte pe călugării ZEN, aceştia îşi petrec
o mare parte din zi ajutându-i pe ceilalalţi călugări din mânăstire sau pe oamenii aflaţi în afara
mânăstirii. În ceea ce ne priveşte pe noi, zâmbind şi fiind buni cu ceilalţi putem să ne îmbunătăţim
considerabil viaţa.
10-ASIGURĂ-TE CĂ AI MÂNCAT ŞI AI FĂCUT CURAT ÎNAINTE DE A MEDITA! Gătitul şi
curăţenia pentru practica ZEN sunt unele dintre cele mai importante activităţi ale zilei. Pentru noi, cei
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mai mulţi, a găti sau a face curat este o rutină plicitsitoare. Însă, personal, de ceva timp, atunci când
fac asta, de fapt mă bucur, căci am timp pentru mine, pentru gândurile mele… Şi aşa putem adapta…
11-GÂNDIŢI-VĂ LA CEEA CE AVEŢI CU ADEVĂRAT NEVOIE! Un călugăr budhist nu are nevoie
de 10 perechi de pantofi, 10 perechi de balerini şi aşa mai departe… Nu are nevoie de un frigider plin
cu carne, de zeci de haine. Nu zic că trebuie să gândiţi asemeni lui, dar poate fi un model de inspiraţie
pentru noi toţi, pentru a ne reaminti care este diferenţa dintre nevoie sşi dorinţă şi care ne sunt, până
la urmă, dorinţele reale... şi care sunt prea mult, create! Deci, dacă ceva nu e absolut necesar, atunci
probabil poţi trăi şi fără acel ceva!
12-TRĂIEŞTE SIMPLU! Fa loc in viata ta pentru esential! Esentialul poate insemna ceva diferit de la
persoana la persoana. Spre exemplu, pentru mine, familia, mâncatul sănătos (sau cât de cât sănătos),
cititul - sunt elemente esenţiale. Pentru alţii, să petreacă timp cu prietenii, să călătorească... sau zeci de
alte exemple… - poate fi esenţial. Diferă! Dar ce este important este să-ţi faci o listă de priorităţi
(mentală sau scrisă) şi să fii conştient de importanţa realizării ei, zi de zi. În felul acesta, faci loc
pentru ce este cu adevărat important şi elimini neesenţialul.
***

d-SECRETUL ZILEI DE NAŞTERE
Fiecare cifra are o semnificatie aparte si o vibratie proprie, care ne influenteaza in mod subtil
personalitatea si viata.
1-LIDERII
Personalitate: Fire puternica si independenta. Spirit de initiativa si organizare, calitati de lider. Gandire
rapida si foarte inventiva. Majoritatea celor nascuti pe 1 sunt ambitiosi, competitivi, apti sa-si croiasca un
drum in viata si dornici sa atinga succesul. Nu le place sa li se dicteze ce trebuie sa faca si au oroare de
rutina. Curajosi, loiali si usor idealisti, au nevoie de un scop, o provocare, un tel. Detin darul minunat de
a-i motiva pe ceilalti. Defecte: Graba, incapatanare, gust pentru risc, agresivitate, individualism si tendinta
de forta nota cand lucrurile nu evolueaza in directia sau in ritmul dorit. Dragoste: Pasionati si inclinati
catre extreme.. Se aprind rapid, sunt predispusi la iubiri fulgeratoare, le place sa cucereasca. Au
magnetism si o sexualitate plina de forta.
2. COOPERANŢII
Personalitate: Pasnici si prietenosi, cei nascuti pe 2 depind mult de anturaj si de mediu. Sunt sensibili,
afectuosi si au nevoie de atentie. Cauta armonia si siguranta. Diplomatia e o calitate de baza. Sunt buni
mediatori si colaboratori. Au intuitii excelente si abilitati psihologice. Iubesc frumosul, au gusturi rafinate
si adesea au talente artistice. Atenti la detaliu si perseverenti, le este mai la indemana sa definitiveze un
proiect decat sa-l initieze. Nu le place sa iasa in fata, preferand planul secund. Defecte: Timiditate,
neincredere, vulnerabilitate, nervozitate, lipsa de combativitate, pesimism si inclinatia de a accepta prea
multe compromisuri. Dragoste: Sunt romantici, tandri si foarte sentimentali. Iubirile lor se nasc mai lent,
prin tatonari succesive, sunt profunde, linistite si discrete.
3. Imaginativii Personalitate: Inspirati, plini de vitalitate, sociabili, veseli si entuziasti, cei nascuti pe 3 au
capacitatea de a le transmite celorlalti emotiile, mai ales in dragoste si in arta. Au charisma, gratie,
stralucire. Sunt imaginativi, au simtul culorii, scenei, micului si marelui ecran. Scriu frumos. Buni
comunicatori, se descurca minunat in negocieri si vanzari. Inteligenta ascutita si spontana e dublata de o
mare sete de cunoastere. Defecte: Superficialitate, nestatornicie, toane, frivolitate, nerabdare si tendinta de
a risipi, de a trai mai scump decat le ingaduie veniturile. Dragoste: Reactioneaza viu la stimulii erotici,
sunt afectuosi, atragatori si foarte cautati de sexul opus. Se poate sa umble din floare-n floare pana
intalnesc partenerul potrivit, dar, cand il intalnesc, ii sunt foarte devotati.
4. Constiinciosii Personalitate: Disciplinati si responsabili, cei nascuti pe 4 isi iau sarcinile in serios, atat
in profesie, cat si in viata particulara. Sunt oameni cu principii, cu simt moral. Iubesc munca, dau dovada
de metoda, disciplina si precizie. Foarte realisti, trebuie mai intai sa vada ca sa creada, vor situatii clare si
construiesc doar pe teren verificat si solid.. Sunt rezervati si mandri (dar nu aroganti), insa au intelegere
pentru ceilalti, carora le inspira incredere. Defecte: Rigiditate, incordare, scepticism, incapatanare si
pornirea de a-si reprima emotiile, ceea ce poate antrena o serie de frustrari. Dragoste: Nu agreeaza
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efuziunile amoroase, sunt prudenti si nu isi daruiesc inima prea usor. Chiar daca par mai reci, leaga relatii
temeinice, sunt fideli si isi pretuiesc partenerul de viata.
5. ISTEŢII
Personalitate: Inteligenti, inventivi si foarte curiosi, cei nascuti pe 5 stiu totul despre orice sau macar cate
un pic din toate si au marele talent de a gasi rapid solutii la orice problema. Mereu in cautarea noului, sunt
adaptabili, progresisti si deschisi catre schimbari. Le place sa calatoreasca, sa cunoasca fete noi, sa
comunice, sa socializeze. Iubesc libertatea, nu suporta restrictiile si cauta mereu provocarile, mai ales pe
cele de natura intelectuala…
Defecte: Neliniste, nerabdare, impulsivitate, incapatanare si inclinatia catre excese (mancare, alcool, sex,
medicamente sau droguri), cu efecte nocive asupra sanatatii.
Dragoste: Au o mare putere de seductie, de care insa nu sunt intotdeauna constienti, mai ales in prima
tinerete. Romantici si pasionali, au nevoie de un partener cu care sa rezoneze mental si spiritual.
6. FAMILIŞTII
Personalitate: Intelegatori, sociabili si generosi, cei nascuti pe 6 sunt fericiti cand pun umarul la fericirea
altora, in special a familiei. Vor urmari calea de mijloc, armonia. Sunt corecti, de incredere si sar in
ajutorul semenilor. Stiu sa-i ingrijeasca, sa-i trateze, sa-i aline, si incurajeze. Au virtuti medicale sau
terapeutice. Au simt estetic, imaginativ si artistic. Bunastarea si linistea caminului raman insa telurile lor
majore.
Defecte: Sunt oscilanti, au inertie, sentimente extreme si vulnerabile, credulitate, slabiciune in fata
rugamintilor, laudelor si linguselilor.
Dragoste: Au sentimente puternice si sunt foarte tandri. Pot avea mai multe relatii, dar, cand gasesc omul
potrivit, isi gasesc tihna si echilibrul. Stiu sa-si faca partenerul fericit.
7. INŢELEPŢII
ersonalitate: Capabili de o perceptie profunda si analitica, cei nascuti pe 7 sunt inclinati spre cultura,
spiritualitate, filozofie, stiinta si tehnica. Ii atrag misterele, lucrurile oculte... Dispun de vaste facultati
mentale, au spirit de observatie si o intuitie deosebit de dezvoltata.. Prefera sa lucreze singuri si duc la
bun sfarsit ceea ce incep. Introvertiti, meditativi si uneori enigmatici, au totusi un caracter puternic si plin
de curaj.
Defecte: Egocentrism, obstinatie, orgoliu si faptul ca-si exteriorizeaza greu sentimentele, ceea ce le poate
aduce neajunsuri relationale.
Dragoste: Isi traiesc intens emotiile, dar nu le dau frau liber, si ii considera pe cei care o fac drept labili
sau imaturi. Distanti, exigenti, critici si crispati, isi reduc singuri sansele de fericire afectiva.
8. BUSINESSMENII
Personalitate: Avand o personalitate de anvergura, ambitioasa si plina de forta, cei nascuti pe data de 8
detesta mediocritatea. Nu se tem de nimic, au initiativa, talent organizatoric, putere de munca, sunt
competitivi si originali. Isi folosesc inzestrarea nativa pentru a porni pe cont propriu, pentru a fauri si
dezvolta, de cele mai multe ori cu rezultate spectaculoase. Au simtul afacerilor si al banului. Asocierile le
lasa adesea un gust amar.
Defecte: Tendinte dominatoare sau extremiste, nerabdare, impulsivitate. Sansele irosite, lipsa de scrupule,
greseala de a risca gratuit ceea ce au construit sau acumulat se razbuna, sau aduc esecuri.
Dragoste: Pentru ei, pasiunea e la ordinea zilei. Au un mare apetit sexual, se inflacareaza repede, se
daruiesc total, dar le trece repede. Magnetici si fascinanti, cuceresc fara efort.
9. IDEALIŞTII
Personalitate: Dotati cu vederi largi, marinimie si mult idealism, cei nascuti pe 9 par sa fie destinati unor
cauze nobile. Sunt altruisti, caritabili, plini de compasiune, dar dinamici si eficienti. Adesea, joaca un rol
important in societate si se implica in actiuni umanitare sau progresiste. Imaginatia, inspiratia si talentul ii
imping frecvent spre sfera artistica…Sunt un pic ciudati, extravaganti, rebeli si aventurosi.
Defecte: Neliniste, reactii subite si neasteptate, idei fanteziste, inconstanta, orgoliu, lipsa de tact.
Dragoste: Cei de sex opus ii gasesc seducatori si fascinanti. Cuceresc usor, dar, romantici si visatori fiind,
uneori sufera deziluzii tocmai din cauza credulitatii si naivitatii. In ciuda firii lor contradictorii, isi iubesc
sincer familia si pot fi fideli. Au o relatie speciala cu copiii.
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10. AMBIŢIOŞII
Personalitate: Avand o mentalitate de invingatori, cei nascuti pe 10 sunt razbatatori si isi croiesc drumul
in viata fara sa aiba nevoie de sprijin. Sunt puternici, curajosi, dinamici, siguri pe ei si foarte ambitiosi.
Au spirit de comanda, abilitati strategice si manageriale, sunt inventivi. Raspund prompt la provocari. In
general, ajung oameni de succes, mai cu seama cand isi stabilesc obiective precise si constructive..
Pretuiesc prietenia si o cinstesc prin loialitate si devotament.
Defecte: Fire iute, posesivitate, gelozie, idei fixe, tendinte dominatoare, refractare la sfaturile venite de la
ceilalti.
Dragoste: Au iubiri intense, sunt pasionali. Poseda o mare forta de atractie, iar faptul ca sunt eleganti le
sporeste farmecul. Le place sa cucereasca, dar trebuie stimulati incontinuu, pentru ca altfel se plictisesc.
11. INSPIRAŢII
Personalitate: Cei nascuti pe 11 sunt dintre "cei alesi". Se disting prin insusiri aparte: vocatie, iluminare,
inspiratie, intuitie, imaginatie, abnegatie. Sunt niste idealisti cu un destin deseori special, calauzit de
puterea convingerilor si marcat frecvent de un talent timpuriu, de o revelatie sau de chemarea unei
misiuni. Au forta morala, sunt intelepti si diplomati. Le place studiul. Pot avea o perceptie ascutita, pana
la aparitia unor manifestari parapsihice.
Defecte: Lipsa de realism, exaltare, excentricitate, aroganta, individualism.
Dragoste: Sunt romantici, sensibili, au sentimente nobile si tendinta de a idealiza fiinta iubita. Au nevoie
de un partener de viata cu care sa comunice spiritual, dar care sa aiba in paralel ceva mai mult simt practic
decat au ei.
12. ARTIŞTII
Personalitate: Fie ca evolueaza sau nu in domeniul artelor, cei nascuti pe 12 au un simt dramatic dezvoltat
si pun talent in ceea ce fac, chiar daca e vorba doar de lucruri banale. Au o fire prietenoasa, le place sa
socializeze, sa lucreze in colaborare. Sunt liantul grupului si sufletul petrecerilor. Ii maguleste sa se afle in
centrul atentiei. Energici si dornici de schimbari, sunt mereu in miscare, preocupati mereu de altceva.
Defecte: Stari de spirit schimbatoare, nervozitate, instabilitate, dispersie, atribute care ii pot impiedica sasi exploateze resursele.
Dragoste: Inclinati mai mult spre flirt decat spre ceva serios, arareori au legaturi stabile. Chiar si atunci
cand iubesc sincer, independenta lor si dorinta de a face doar ce ii taie capul, indiferent ca celalalt este sau
nu de acord, pot compromite relatia.
13. PROFESIONIŞTII
Personalitate: Uzand de calitati precum simt practic, creativitate si disciplina, cei nascuti pe 13 au darul de
a sti sa imbine frumosul cu durabilul si functionalul. Sunt oameni realisti, logici, organizati, meticulosi si
de incredere, care pun pret pe munca, familie si traditie. Profesia e de baza pentru ei, dar este esential sa le
placa ceea ce fac. Se poate sa-si schimbe ocupatia pana isi gasesc vocatia, dar cand o gasesc, fac o arta
din meserie. Sunt, in general, seriosi, vorbesc putin, sincer si cu miez.
Defecte: Rigiditate, incapatanare, conservatorism, scepticism, care pot blo-ca accesul la o serie de
oportunitati. Le trebuie mai multa deschidere...
Dragoste: Au sentimente profunde si statornice. Prudenti, se leaga greu, in timp. Chiar daca nu sunt prea
expansivi in dragoste, au un farmec special.
14. JUCĂTORII
Personalitate: Curiosi, independenti si adaptabili, cei nascuti pe 14 au nevoie de informatie, provocari si
schimbare... Sunt curajosi, risca deseori si cred in steaua lor norocoasa, avand o fire de jucator.
Inteligenti, ingeniosi, practici si creativi, gasesc rapid solutii la orice si sunt talentati in multe domenii.
Daca isi consacra aptitudinile unei cariere pe placul lor, daca fac apel la vointa si realismul cu care sunt
dotati, pot munci foarte mult si pot atinge mari succese. Altfel, s-ar putea irosi in van...
Defecte: Impulsivitate, lipsa de echilibru, inclinatie catre dependente (alcool, tutun, mancare,
medicamente, droguri, jocuri).
Dragoste: Fermecatori si plini de temperament, nu duc lipsa de oferte. Totusi, prefera sa aleaga, nu sa fie
alesi. Au o viata sentimentala bogata si adesea destul de furtunoasa.
15. CREATIVII
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Personalitate: Pentru cei nascuti pe 15 familia pare a fi cel mai important lucru din lume. Totusi, au
propriile lor nevoi, care nu trebuie neglijate, cum ar fi: de a-si exersa talentele si functiile mentale, de a
dovedi ca pot functiona independent, fara sprijinul altora, de a se pune in slujba unei cauze sau a unei
activitati caritabile. Sunt sensibili si generosi, au talent pentru arte si deprind usor limbile straine. Sunt
curiosi, dornici sa calatoreasca si sa invete lucruri noi.
Defecte: Neincredere, timiditate, sensibilitate exagerata, mai ales la critici sau la lipsa de atentie a
celorlalti.
Dragoste: Sentimentali, visatori si senzuali, sunt insetati de dragoste. Uneori tind sa-si faca iluzii, sa se
lege de persoane nepotrivite. Cu timpul, invata sa isi gestioneze mult mai bine enorma afectivitate..
16. SPIRITUALII
Personalitate: Intuitivi, inteligenti, analitici si profunzi, sunt aplecati spre cercetarea subiectelor serioase,
de fond, interesati de cultura, filozofie, religie, etica, psihologie, legislatie, ezoterism.Chiar daca lumea
spiritului predomina, implinirea vine doar daca au o familie si o buna integrare sociala. Darul de a
aprofunda poate face din ei excelenti specialisti sau experti foarte apreciati..
Defecte:
Dogmatism,
suficienta,
vanitate,
spirit
de
contradictie,
spirit
critic.
Dragoste: Au sentimente adanci, dar nu si le exteriorizeaza usor. Adesea, se indragostesc de persoane
diferite de ei ca temperament, varsta, preocupari, etc. Cand decid sa-si intemeieze o familie, aleg parteneri
stabili, de incredere.
17. MANAGERII
Personalitate: Ambitiosi, plini de energie si cu o viziune larga si sintetica, au un talent special pentru
afaceri. Sunt excelenti organizatori, manageri si promotori. Au o minte iute, progresista, cuprinzatoare.
Proiectele lor sunt ample si indraznete, mijloacele de implinire sunt originale, ingenioase si eficiente. Pot
sa faca bani, uneori chiar foarte multi, dar nu banul este scopul, ci provocarea de a realiza ceva deosebit.
Pot avea in paralel si preocupari spirituale.
Defecte: Spirit autoritar, impulsivitate, simt al posesiunii, lipsa de scrupule, obsesia controlului si a
puterii.
Dragoste: Personalitatea lor radianta si plina de forta atrage ca un magnet. Au mai multe iubiri, mai toate
intense; adesea, trebuie sa faca o alegere importanta in viata lor sentimentala.
18. FINALIŞTII
Personalitate: Capabili, cu caracter puternic, curajosi si hotarati, cei nascuti pe 18 implinesc aproape
mereu ce-si pun in minte. Sunt independenti, inflacarati si idealisti, dar nu pana intr-atat incat sa piarda
contactul cu realitatea. Au un acut simt al afacerilor si al banului, pot sa administreze firme mari si
prospere. Au succes mai ales in comert si servicii. Pot sa fie fini psihologi, pot avea talent artistic, ba
chiar si politic!
Defecte; Incapatanare, despotism, dificultatea de a intelege si a ierta; de evitat gandurile de razbunare,
care se pot intoarce impotriva lor.
Dragoste: Au sentimente pasionale, arzatoare, pe care nu se tem sa si le exprime, ba chiar sa le insoteasca
de gesturi impresionante, dramatice. Chiar daca nu sunt exemplu de fidelitate, isi respecta si ocrotesc
familia.
19. HOTĂRÂŢII
Personalitate: Hotarati si mari iubitori de libertate, cei nascuti pe 19 nu fac decat ce doresc ei. Sunt
ambitiosi si manati de imboldul de a reusi, de a castiga putere, de a ajunge sa fie recunoscuti si respectati.
Organizati si eficienti, ajung sa fie piloni de rezistenta ai sectorului in care activeaza. Au aspiratii nobile,
sunt intuitivi si inzestrati cu imaginatie si talent. Iubesc noul si schimbul de idei. Navalnici, isi
controleaza emotiile cu destula abilitate.
Defecte: Neliniste, stari de spirit schimbatoare, orgoliu, infatuare, impresia ca sunt superiori celorlalti.
Dragoste: Au o sexualitate puternica si mult farmec. Iubesc cu pasiune, insa nu le place sa-si etaleze
sentimentele in public. Sunt capabili de sacrificiu pentru omul iubit.
20. SENSIBILII
Personalitate: Foarte sensibili la mediu, cei nascuti pe 20 isi "acordeaza" emotiile la acesta. Aspira la
armonie, frumusete si afectiune. Desi par linistiti si retrasi, au cultul prieteniei si sunt facuti sa traiasca in
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cuplu. Sunt foarte buni colaboratori, asociati sau consultanti, aportul lor este deosebit de pretios, dar nu le
place sa iasa in fata. Au o gandire profunda, analitica si imaginativa, serioasa; sunt atenti la detalii.
Defecte: Reticenta, lipsa de incredere in propriile forte. Incapacitatea de a refuza ii face usor de exploatat.
Dragoste: Pot darui mult, dar cer mult in schimb. Au nevoie de iubire si caldura, atingeri tandre si vorbe
dulci. Sunt parteneri fideli, intelegatori si diplomati.
21. SOCIABILII
Personalitate: Comunicativi si foarte deschisi catre ceilalti, cei nascuti pe 21 au un talent social innascut.
Detin darul de a-i antrena, entuziasma, atrage, inveseli pe oameni. Se remarca la petreceri sau alte
evenimente mondene. Sunt plini de vitalitate, iuti la minte, talentati. Au putere de convingere, sunt extrem
de dotati pentru intermedieri si vanzari. Provocarea, pentru ei, este canalizarea aptitudinilor catre scopuri
precise si perseverenta in atingerea lor.
Defecte: Instabilitate, lipsa de disciplina, superficialitate, tendinta de a se risipi in mai multe directii fara
sa finalizeze.
Dragoste: Sclipitori si plini de farmec, nu intampina nici o dificultate in a lega o relatie. Problema se
poate ivi in a o mentine... Le trebuie un partener ager si sensibil, dar ceva mai stabil.
22. PLUTOCRAŢII
Personalitate: Dispun de forta, stapanire de sine, o mare ambitie si au spirit de aventura. Au un caracter
puternic, simt practic, creativitate, initiativa, talent de lider si abilitatea de a-i influenta pe ceilalti.
Actiunile lor se indreapta catre afaceri de mare intindere, imperii financiare, putere politica, faima.
Orientarea spre material predomina, iar pornirea de a acumula, de a face avere ii propulseaza adesea in
lumea plutocratiei. Destinul lor e maret, promitator, dar poate fi si dificil.
Defecte: Infumurare, lipsa de scrupule, inflexibilitate, nesiguranta, lacomie, tendinte acaparatoare si
manipulative.
Dragoste: Sentimentele lor nu cunosc cale de mijloc: iubesc sau detesta. Cauta un partener din acelasi
aluat, cu aceleasi ambitii - de preferat, care provine dintr-o clasa sociala de varf.
23. SPONTANII
Personalitate: Inteligenti, flexibili, agili si ingeniosi, cei nascuti pe 23 au o mare capacitate de adaptare.
Reactioneaza spontan, rapid si adecvat. Pentru ei, viata este o aventura, in care pot experimenta mereu
ceva nou si incitant. Socializeaza usor si au darul comunicarii. Imaginativi si perspicace, au talente
diverse si interese multiple. Au un destin schimbator, dar nu le lipseste sansa.
Defecte: Inconstanta, nerabdare, lipsa de tenacitate, inclinatii catre dependente (mai ales alcool, mancare,
tutun, eventual droguri).
Dragoste: Sunt afectuosi si sensibili, dar marea lor curiozitate ii indreapta spre mai multe relatii, dintre
care unele nepotrivite sau imposibile. Isi doresc totusi un echilibru afectiv, asa ca pana la urma fac tot
posibilul sa fondeze o casnicie armonioasa si stabila.
24. PRIETENOŞII
Personalitate: Marinimosi, saritori si gata sa raspunda prompt la solicitari, cei nascuti pe 24 sunt foarte
buni prieteni. Pentru ei, cercul apropiatilor este sfant si sunt gata sa faca sacrificii pentru a pastra bunele
relatii. Pe umarul lor fidel si devotat poti sa te sprijini sau sa plangi. Altfel, sunt persoane casnice si
responsabile, dar care au adesea, gratie sensibilitatii, veleitati artistice, mai ales dramatice sau actoriceşti.
Defecte: Prea mare sensibilitate, emotivitate, indulgenta exagerata, de care altii pot incerca sa abuzeze;
indolenta.
Dragoste: Sunt romantici, au emotii puternice, le place sa-si arate dragostea. Au o enorma nevoie de
afectiune. Sunt placuti de sexul opus si pot avea avantaje prin intermediul lor. Plini de farmec, sunt iubiti
de partenerii lor.
25. INTELECTUALII
Personalitate: Posesori ai unei judecati logice si patrunzatoare, cei nascuti pe 25 stralucesc prin facultatile
intelectuale si prin dorinta de studiu, de instruire. Le place sa afle, sa cerceteze, sa investigheze si trebuie
incurajati de mici in aceasta directie, fiindca este pacat ca inzestrarea lor sa nu fie folosita. Au o intuitie
excelenta, pe care trebuie sa se obisnuiasca sa o asculte. Firi care nu suporta restrictiile si care prefera sa
lucreze independent, in liniste, retrasi.
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Defecte: Raceala, aroganta, atitudine de superioritate, spirit critic, melancolie.
Dragoste: Sensibilitatea lor afectiva este mare, dar se feresc sa lase sa se vada acest lucru. Sunt retinuti,
nu isi comunica emotiile si reusesc anevoie sa lege ori sa mentina o relatie. Au putere de atractie, dar sunt
greu de inteles.
26. AFACERIŞTII
Personalitate: Energici, eficienti si ambitiosi, cei nascuti pe 26 au stofa de afaceristi. Sunt buni
organizatori, inteligenti, realisti, cu viziune de ansamblu si putere de razbatere. Se descurca excelent in
hatisul finantelor. Managementul lor este diplomatic si cooperant. Relatiile sociale si familia conteaza
pentru ei cel putin la fel de mult cat cariera. Isi gasesc siguranta cand stabilesc un echilibru intre toate
acestea.
Defecte: Tendinta de a se atasa excesiv de lucruri si oameni, scepticism, ranchiuna, gelozie, incapatanare.
Dragoste: Au pasiuni devoratoare, pe care se straduiesc sa si le stapaneasca. Pot darui mult in dragoste,
dar cer la fel de mult. Dilema lor este cum sa echilibreze setea de absolut cu compromisul necesar
mentinerii cuplului, de care au atata nevoie.
27. ORGANIZATORII
Personalitate: Deschisi la minte, dinamici, entuziasti si idealisti, au darul de a-i inspira si organiza pe
ceilalti. Sunt autoritari fara sa fie duri. Au talente multiple. Ii intalnim des in mediul cultural, stiintific,
politic, artistic. Sunt performanti in comunicare, relationeaza usor, iubesc calatoriile. Au simt social. Cu
cat fac mai mult pentru ceilalti, cu atat vor primi mai mult in schimb.
Defecte: Exigenta, tendinta de a dezvolta atasamente nocive; au adesea senzatia ca nu au primit ce merita.
Dragoste: Fascineaza prin tinuta si charisma. Sunt romantici si isi exprima simtamintele cu patos, uneori
putin cam prea dramatic. Poarta inconstient in minte portretul partenerului ideal, ceea ce poate fi un
handicap in calea implinirii afective.
28. ASOCIAŢII
Personalitate: Plini de initiativa si manati de dorinta de a se impune, cei nascuti pe 28 au stofa de lider,
dar au mai mare succes in asociere decat singuri. Au o fire puternica, dar contradictorie. Cooperanti si
totodata independenti, se simt in largul lor cand au libertate de miscare, insa au nevoie de incurajari
pentru a reusi. Sunt, prin excelenta, niste initiatori si le trebuie cineva care sa finalizeze ceea ce ei incep.
Buni strategi, au o minte analitica, novatoare si lucida, care vede bine in perspectiva.
Defecte: Incapatanare, rigiditate, iritabilitate, agresivitate, inclinaţie spre risc. Dragoste: Pasionali, plini de
erotism si magnetism sexual. Insetati de iubire, dar rareori au rabdare sa construiasca o relatie stabila.
Destin amoros framantat.
29. VIZIONARII
Personalitate: Personaje cu totul speciale, cei nascuti pe 29 se bucura de instincte si intuitii iesite din
comun. Sunt niste vizionari. Detesta banalitatea, au teluri inalte si proiecte ambitioase. Pot face multe
lucruri in viata, dar le trebuie mereu hrana pentru spirit (cultura, religie, filozofie, stiinta). Se disting
intotdeauna prin ceva si au mare nevoie de atentie. Adesea, spre 30-35 ani, intampina frustrari sau
provocari.
Defecte: Perioadele de exaltare alterneaza cu cele de deprimare si anxietate; sunt influentabili si
imprudenti.
Dragoste: Au mult sex appeal, emotii navalnice si nevoi afective uriase. Dar relatia de cuplu e o zona
fragila, in care nu fac cele mai fericite alegeri. Indoieli, deceptii, neimpliniri.
30. CREATIVII
Personalitate: Daruiti cu sensibilitate, dragoste pentru frumos si o doza neobisnuita de creativitate, cei
nascuti pe 30 au un suflet de artist. Cauta armonia, sunt inspirati, au talent si il manifesta, daca nu prin
profesie, cel putin ca hobby. Sunt simpatici, entuziasti, prie-tenosi, au darul vorbirii si multa putere de
convingere. Problema lor este ca tind sa se risipeasca in lucruri marunte in loc sa-si focalizeze energiile
pentru a-si exploata potentialul.
Defecte: Dezordine, lipsa de consecventa, superficialitate, stari de spirit schimbatoare, incapatanare.
Dragoste: Fermecatori, seducatori, tandri si iubitori, cuceresc fara efort. Totusi, au tendinta de a-si
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controla partenerul, lucru pe care acesta s-ar putea sa nu-l tolereze. Au noroc in dragoste, dar un noroc
cam schimbator...
31. FĂURARII
Personalitate: Harnici, priceputi, practici, responsabili si atenti la detaliu, cei nascuti pe 31 sunt niste
maestri faurari. Tot ce iese din mana lor este temeinic, frumos si functional. Sunt disciplinati, perseverenti
si organizati. Au o minte clara, lucida, invata usor, reusesc si in activitatile de natura intelectuala. Sunt
oameni cu principii, care pun pret pe familie, traditie, munca.
Defecte: Rigiditate, incapatanare, intransigenta, avaritie, orgoliu.
Dragoste: Au sentimente profunde, pe care le exteriorizeaza doar atunci cand sunt siguri ca nu vor fi
respinsi. Nu se lasa dusi de valul pasiunii, iar iubirea lor se instaleaza progresiv, in timp. Sunt loiali
partenerului si familiei.
***

ROATA HOROSCOPULUI
***
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