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Din biblioteca revistei „Climate literare“

Din biblioteca revistei

Climate literare

Doamnei Veronica Strujan, din New York,
şi tuturor celor apropiaţi domniei sale,
cititori ai revistei noastre, le urăm un

creştin şi românesc Crăciun Fericit,
sănătate, noroc şi împliniri, împreună cu

tradiţionalul La Mulţi Ani.
Climate literare
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Ion Iancu
Vale

Vocea crainicului ros-
tea ultimele cuvinte ale
dizertaţiei despre mi-
crobi: „...de aceea tre-
buie să fim extrem de
precauţi, microbii invizi-
bili şi inumerabili plu-
tesc în aer, în apă, se
găsesc pe alimente, pe
lucruri, ei sunt pretutin-
deni unde sunt oameni,
plante, pretutindeni
unde este viaţă, aşa că...”

Policarp Resteu,
funcţionar la Căile Fe-
rate, răsuci butonul ra-
dioului ce-i rănea
timpanul. Gestul fiind
cam brutal, aparatul
căzu de pe măsuţă. Asta-
l înfurie şi mai rău. Îi
trase un şut de-i împră-
ştie măruntaiele pe
podea. Se aplecă să-i ri-
dice carcasa golită, dar
se răzgândi zicându-şi:
„Să ştii că şi pe ăsta sunt
microbi!”. Îl împinse din
nou cu piciorul şi o
zbughi afară rumegând
în minte: „Trebuie, tre-
buie, trebuie să aduc pe
cineva să şteargă, să
spele tot. De când mi-a
plecat nevasta, aparta-
mentul ăsta a fost inva-
dat de microbi.”

Căută o femeie, o
aduse acasă, îi explică
amănunţit ce avea de
făcut, după care intră în
baie să se spele. Văzu
nişte muşte ce bâzâiau
între pereţii albi. „Şi
ăştia sunt purtători, aşa
zicea ăla la aparat!”. Aţâ-
ţat, înşfăcă un prosop şi
începu o vânătoare tur-
bată în spaţiul strâmt al
băii. Câteva se refugia-
seră deasupra rezervoru-
lui WC-ului. Hotărât, se
sui pe cadă, învârti şter-

garul şi, poc!... alunecă
în cadă cât era de lung.
Se ridică după un timp,
ameţit şi icnind. Se privi
în oglindă. Pe frunte
avea o rană sângerândă.
Ieşi în goană din aparta-
ment urmărit de privirea
uluită a femeii. Ajunse la
circa sanitară. Acolo, o
soră tinerică, ascul-
tându-i bâlbâiala neinte-
ligibilă, se apropie să-i
facă toaleta plăgii. Poli-
carp sări, îi puse felceri-
ţei palma în piept  şi-o
întrebă precipitat: „V-aţi
spălat pe mâini? Să nu
puneţi aşa mâna pe
mine!” Fata îl privi intri-
gată şi, punându-i ner-
vozitatea pe seama
durerii, vru să-şi conti-
nue treaba. „Să nu pu-
neţi mâna pe mine până
nu vă dezinfectaţi, acum,
în faţa mea! Toţi sunteţi
saturaţi de microbi!”,
continuă amploiatul, îm-
brâncind-o pe biata fată
care se retrase încet, cu
gândul să anunţe medi-
cul de gardă. „Ăsta-i
nebun!”, îşi zise ea. Poli-
carp intui primejdia şi o
zbughi din cabinet. Ră-
tăci un timp pe străzi,
urmărit de privirile sus-
picioase ale trecătorilor
şi, simţindu-şi stomacul
hărţuit de foame, intră
într-un restaurant. Co-
mandă ceva de mâncare,
iar când ospătarul aduse
tacâmul şi pâinea, îi stu-
die avid mâinile. „Dum-
neata îţi speli mâinile
înainte de a servi la

masă?” Chelnerul îl privi
nedumerit, continuând
să aşeze masa. Eroul
nostru îi împinse cât colo
mâinile de pe faţa de
masă, ţipând furios:
„Pleacă! Du-te şi te spală
imediat, altfel nu-şi per-
mit să mă serveşti!” Ve-
cinii de la celelalte mese
priveau curioşi scena.
Chelnerul îşi ieşi din fire
şi-l împunse cu arătăto-
rul în piept. „Ieşi afară,
beţivule! Vii aici în stare
de ebrietate şi mai faci şi
scandal! Acum chem
sectoristul!” Speriat, Po-
licarp Resteu plecă ne-
mâncat.

Alergă, alergă... dar
foamea nedându-i pace,
intră într-un magazin
alimentar de unde cum-
pără pâine, salam,
brânză şi cu pachetul sub
braţ ieşi din magazin. Nu
merse mult şi-l fulgeră
un gând: „Pâine, salam,
brânză – astea sunt fă-
cute de muncitori, oa-
meni simpli care nu prea
fac caz de igienă”.
Aruncă pachetul într-un
coş de gunoi şi, ameţit de
foame şi de gândurile
negre ce-i roiau prin
minte, se îndreptă cu
paşi nesiguri spre casă.
Aici plăti femeii care îşi
terminase treaba şi se în-
tinse în pat, gemând
obosit. Foamea îl chinuia
acerb. Se sculă, se duse
la frigider, îi privi sceptic
interiorul şi-i trânti la loc
uşa, gata s-o rupă din ba-
lamale. Se aşeză din nou

în pat, cu lacrimi în ochi.
„O, Doamne! Totul este
incert, murdar, infec-
tat... Ce să mă fac? Ce să
mă fac, Doamne?” Chi-
nuit, epuizat, adormi
imediat.

Se trezi după miezul
nopţii, lac de sudoare şi
dârdâind. Visase. Se
făcea că microbii – care
în visul lui luaseră forme
de monştri hidoşi, im-
enşi – dansau în jurul lui
cântând: „Eu sunt viru-
sul dizenteriei şi am să-şi
fac praf intestinele!” „Eu,
al hepatitei şi am să-şi
distrug ficatul!” „Eu, al
tuberculozei şi am să-şi
găuresc plămânii!”... Po-
licarp sări din pat. Foa-
mea cruntă ce-l chinuia
dădu în sete. „O să fierb
nişte apă şi o s-o răcesc
în frigider... Dar în ce?
Vasele spălate de femeia
aceea precis sunt pline
de microbii de pe mâi-
nile ei de ţărancă igno-
rantă”. Pregăti aragazul
şi puse pe el o oală mare,
plină cu apă. Când o
văzu clocotind, aproape
opărindu-se vărsă apa
peste vasele îngrămădite
în chiuvetă. Mai răs-
turnă peste ele şi o cutie

E
DIT
ORI
AL��� Text despre 

năpraznica fobie a lui
Policarp Resteu

Continuare în
pagina 9

În loc de editorial
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Poezie

De vorbă cu iarna 
Ion Minulescu 

M-am întâlnit cu Iarna la Predeal...
Era-mbrăcată ca şi-acum un an,
Cu aceeaşi albă rochie de bal,
Păstrată vara sus, pe Caraiman...

Călătoream spre ţara unde cresc
Smochine, portocale şi lămâi...
Eram într-un compartiment de clasa I,
Cu geamul mat, pietrificat de ger,
Şi canapeaua roşie de pluş,
Sub care fredona-n calorifer,
Sensibil ca o coardă sub arcuş,
Un vag susur de samovar rusesc...

Şi-am coborât în gară, pe peron,
Să schimb cu Iarna câteva cuvinte...
Venea din Nord,
Venea din Rosmersholm -
Din patria lui Ibsen şi Björnson,
De-acolo unde,-n loc de soare
Şi căldură,
Înfriguraţii cer... Literatură...
Şi m-a convins c-acolo-i mult mai bine
Decât în ţara unde cresc smo-
chine,
Curmale, portocale şi lămâi,
Şi din compartimentul meu de clasa I
M-am coborât ca un copil cuminte
Şi m-am întors cu Iarna-n Bucureşti...

O! Tu, sfătuitoarea mea de azi-nainte,
Ce mare eşti,
Ce bună eşti,
Ce caldă eşti!...

O, brad frumos... 
Radu Gyr 

O, brad frumos, ce sfant pareai
în alta sarbatoare.
Mă vad copil cu par balai
si ochii de cicoare.
Revad un scump si drag camin
si chipul mamei sfinte,
imagini de Craciun senin
mi-apar si azi în minte.

Un brad cu daruri si lumini
în amintiri s-arata.
In vis zambeste ca un crin

copilul de-altadata.
Intregul cer era deschis
deasupra fruntii mele.
Azi strang doar pulbere de vis
si numai scrum din stele.

Copil balai, Craciun si brad
s-au stins în alte zile.
Azi, numai lacrimi cad
pe-ngalbenite file ...
Azi nu mai vine Mos Craciun
cu barba-i jucause,
ci doar tristetile mi-adun
să-mi planga langa use...

In bezna temnitei mă frang
sub grele lespezi mute,
si-mpovarat de doruri plang
pe amintiri pierdute.
Omatul spulberat de vant
se cerne prin zabrele
si-mi pare temnita mormant
al tineretii mele...

Colindătorii
George Coşbuc

Cad fulgii mari, încet zburând
Si-n casă arde focul,
Iar noi pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.
Demult şi patul ne-paştepta,
Dar cine să se culce?
Rugată, mama repeta
Cu glasul rar şi dulce

Cum sta pe paie-n frig Hristos
In ieslea cea săracă,
Si boul cum sufla milos,
Căldură ca să-i facă,
Drăguţ un miel cum I-au adus
Păstorii de la stână
Si îngerii albi cântau pe sus,
Cu flori de măr în mână.

Si-auzi ! Răsar cântări acum,
Frânturi dintr-o colindă,
Si vin mereu,s-opresc în drum,
Se-aud acum în tindă-
Noi stăm cu ochii pironiţi
Si fără de suflare:
Sunt îngerii din cer veniţi,
Cu Leroi, Domnul mare !

Ei cântă-nălţător si rar
Cântări de biruinţă,
Apoi se întoirc şi plâng amar
De-a Iudei necredinţă,
De spini, de-postaşi, şi c-a murit..
Dar s-a deschis mormântul

Poezia de Crăciun în literatura clasică
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Si El acum e-n cer suit
Si judecă pământul.

Si pănă nu tăceau la prag,
Noi nu vorbeam niciunul-
Sărac ne-a fost, dar cald şi drag
In casă-ne Crăciunul.
Si în târziu ne biruia
Pe vatra caldă somnul,
Si-n vis vedeam tot flori de măr
Si-n faşă, mic, pe Domnul.

Magii
Nichifor Crainic

V-ati faurit un vis de-acele 
Ce-au fost aievea-n Cannan, 
Stravechi talmacitori de stele 
Sub cerul din Iran. 

intinderea scanteietoare 
Palea-n adancuri ca un fum, 
Cand calauza de valvoare 
V-a luminat a drum. 

Si-a fost ca zile dupa zile 
Pe crestet steaua va lucea. 
in pas molatic de camile 
Calatoreati cu ea. 

Pareau picati pe cer curmalii 
Umbrind roare de fantani; 
in golul mort urlau sacalii, 

Dar voi, trei magi batrani, 
Sporind din semnul peste fire 
Taria cugetului slab, 
Treceati paraginile-asire 
Si haosul arab. 

Treceati cu ochii-n steaua care, 
Cu vraji in minunatu-I chip, 
Tara trei umbre legendare 
Pe drumuri de nisip? 

O, magi, pe curgerea de veacuri, 
Tremuratorul strop de foc 
Ni-arata cai fara conacuri 
Spre tainicul noroc. 

Si de-am crezut intr-o minune, 
Dureri-potop nenumarat- 
Legenda voastra nu le spune, 
Dar noi le-am indurat. 

Si, peste maguri de ruine, 
Acelasi crez vizionar 

Anima marile destine 
De-acelasi strop de jar. 

Pe frunti cu magica lucoare, 
Strabatem neguri si valtori, 
Spre zarea vesnic schimbatoare 
Statornici calatori. 

Treptat se face cant obida, 
Iar indoielile-temeiu: 
Ne-mbraca steaua cu hlamida 
Cerescului poleiu. 

Si-n fulgerarea-I diafana, 
Prin vremi, o, magi, va stravedem- 
Cutezatoare caravana 
Sosind la Betleem.

Nasterea Mantuitorului
Ion Creanga

În Betleem colo-n oras
Dormeau visând locuitorii

Iar lânga turma, pe imas
Stateau de paza, treji, pastorii.
Si-n miez de noapte dulce cânt
Din cer cu stele-a rasunat
Se rumenise cerul sfânt
Pastorii s-au cutremurat.
Din slavi un înger coborî:
„Fiti veseli!”- îngerul Ie-a spus
„Plecati, si-n staul veti gasi
Pe Craiul stelelor de sus!”
Pastorii veseli, în oras
Spre staul cu pasi iuti pornira
Si-un prunc atât de dragalas
Acolo-n paie ei gasira.
Nici leagan moale, nici vreun pat
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle sta culcat
Micutul prunc: Iisus Christos.
El, Fiul domnului si Crai
Al stelelor de farmec pline
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarna vine!…

Craciunul copiilor
Octavian Goga

Dragi copii din tara asta,
Va mirati voi cum se poate
Mos Craciun din ceriu de-acolo
De le stie toate-toate…
Uite cum, va spune badea…
Iarna-n noapte, pe zapada,
El trimite câte-un înger
La fereastra sa va vada…
Îngerii se uita-n casa,
Vad si spun - iar Mosul are
Colo-n ceriu la el, în tinda,
Pe genunchi o carte mare…
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil si ce purtare…
Si de-acolo stie Mosul,
Ca-i siret el, lucru mare.
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Mari prozatori

Mircea Horia
Simionescu

Scosei maşinal din
buzunar carnetul de în-
semnări şi, oprin-du-mă
o clipă în faţa unui mala-
xor nichelat, notai în
văzul dră¬guţei mele că-
lăuze: „Trecut Achero-
nul. în faţă, ca nişte cutii
de bomboane, cercurile
infernului. Categorii:
Desfrânaţii, Lacomii,
Nenorociţii care n-au
fost niciodată vii, Zgârci-
ţii şi Risipitorii, Mânio-
şii, Epicurienii..."

- Să nu glumim,
interveni vestala care ci-
tise peste umărul

meu însemnările, şi
să ne facem datoria...

Dar eu notai, în conti-
nuare: „Tiranii, Sinuci-
gaşii, Nelegiuiţii,
Sodomiţii, Pezevenghii,
Falsificatorii, Alchimi-
ştii..."

Călăuza traversă un
culoar, trăgându-mă
după ea, hotărâtă să-şi
impună până la sfârşit
voinţa. Notez: „Raze de
soare fil¬trate prin feres-
tre înalte. Femei albe, cu
braţe frumoase. Rafturi,
borcane. Univers al sti-
clei chinuite. Retorte, ţe-
vărie - felurită şi
fantastică."

Aici trăiesc şi se în-

mulţesc seminţiile cele
mai de jos ale universu-
lui - spuse deodată buna
mea călăuză (care conti-
nua s,i mă tragă cu vioi-
ciune de haină).

Citeam undeva că...
- Citeşte mai bine

ce scrie pe aceste eti-
chete...

lată sub un capac
transparent o delicată
reţea de tulpini scu-
moase şi, mai încolo, o
pâslă verzuie, umedă,
sclipitoare. Sub un
pahar, seminţe de mei
năpădite de mustăţi.

Culturi microbiene...
Nu mă putui abţine şi
dădui frâu imaginaţiei,
pe care o port întot-
deauna cu mine, în orice
împrejurare:

A, părinţii acestui mi-
crob au fost persoane
mult călătorite. I lllimul
domiciliu: nasul borcă-
nat al unui şofer! A fost
suficient un strănut, ca
un imperativ răstit, şi a
ajuns una cu trupul
nevă¬zut al vântului... L-
aţi cules din aer, nu?

Fireşte...
E ceva să te ştii fiul

unuia care a trăit cei mai
frumoşi ani -pardon,
cele mai gingaşe ore, în
sângele unui viceami-
ral... Ti¬pul o fi având şi
câţiva fraţi...

în condiţii prielnice,
printr-o diviziune uimi-
toare, specia se înmul-
ţeşte fantastic...

- Cunosc pro-
blema...

- Atunci, să trecem
în sala mare a incubatoa-
relor...

- De fapt, nu mă

îndoiesc că şi viitorul
acestor progenituri va j fi
măreţ..., continuai.
Omenirea e cuprinsă din
timp în timp de j admi-
rabile epidemii...

- Cum vorbeşti!...
- Decisive... Şi to-

tuşi, ce viaţă şi asta: să
trăieşti azi în
intesti¬nele unei milio-
nare, mâine în creierul
unui papuaş, şi să nu faci
i puţină distincţie...
Poate că sunt microbi
care preferă un anu- I
me mediu, de pildă limfa
saturată de titluri a unui
bibliotecar... I Atmosfera
planetei e o băltoacă
având în soluţie toate
substan- I ţele necesare
vieţii.

- N-am diplomă
de filozof... Sunt doar o
cercetătoare la în- I ce-
putul carierei...

- îmi pare rău...
După cum ai observat şi
dumneata, respi-1 răm
acelaşi aer...

Ne oprirăm în faţa
unor mari ceainice sub
presiune. Aici, după alte
operaţiuni pe care nu mă
angajez să le descriu, se
selecţionează şi se mace-
rează culturile.

- Avem în faţă un
viitor vaccin. Culturile
sunt realizate în bulion
glucozat 2%o, incubate
la 37° timp de 30 de zile,
pentru stafilococ...

- Bacii piocianic
nu aveţi, vă rog?...

- Avem, desigur...
Dar ai notat procesul?

De fapt eu urmăream
lumea mea, pentru că,
zău, nu e ni¬mic de pi-
păit şi de văzut într-un

laborator de seruri şi
vaccinuri, iar călăuza, în
loc să mă afunde în ne-
cunoscut, îmi arăta pro-
zaic nişte borcane cu
materii indiferente. Ba,
ţinea cu tot dinadinsul să
mă tragă adesea de guler
din visarea în care alune-
cam.

- Ai vorbit despre
femei urâte... Nu mi le
arăţi?

- Este singura
noastră figură de stil.
Urâte sunt culturile cu
miros greu, înţepător.

Decepţie. Femeia asta
tânără n-are fantezie.
Mă aşteptam să-mi vor-
bească cu entuziasm
despre frumoasele ste-
luţe ale bo¬lilor tropi-
cale, despre războinicii
cuirasaţi ai lui Koch. N-
avea de¬cât să fie uma-
nitaristă şi să militeze în
războiul contra lor, dar...

încercai terenul: Aveţi
sentimente alese, stranii,
rafinate, voi, cei ce lu-
craţi In laboratoare. O
seară de dragoste între
borcanele astea în care
sunt închise decenii de
suferinţă, oceane de
moarte, tre¬buie să fie
sublimă... Cea mai fru-
moasă impresie din ulti-
mii ani ini-a fost oferită
de doi foarte tineri în-
drăgostiţi care se săru-
tau, l.irna trecută,
într-un cimitir.

Aici, trei borcane cu
bacilul febrei tifoide...

- Dacă am fi scrii-
tori, am spune că avem
în faţă istoria scurtă a
unor biografii dramatice. 

Va urma

Mircea Horia
Simionescu

Dicţionar onomastic (11)



Theodor
Codreanu

După aprecierea lui
Bloom, un scriitor poate
fi „canonizat" (deci in-
clus şi într-o „istorie ca-
nonică", precum cea a lui
Manolescu) abia după
două generaţii de la
moarte: „Canonicitatea
poate fi testată la două
generaţii după moartea
scriitorului"12. Or, puz-
deria de scriitori şi de
scriitoraşi „canonizaţi"
de autorul Istoriei cri-
tice... arată de la sine ce
înseamnă să lucrezi la
două mâini care se agre-
sează una pe alta. Conse-
cinţa? Istoria mano   -
lesciană, deşi pretinde
contrariul, nu este nici-
cum canonică, în sensul
criticului american, iar
numeroasele excluderi
de pe lista lui nu mai au
motivaţie „canonică",
încât cartea îi devine, cu
tot cu privilegiaţi, una
inflaţionară. Vreau să
subliniez răspicat că o is-
torie canonică nu poate
avea dimensiuni mai
mari decât ale cărţii lui
Harold Bloom, care aco-
peră o arie mult mai
mare de valori decât a lui
Manolescu. Impresia de
hibrid, de aceea, este
foarte jenantă. Faptul îl
plasează pe Nicolae Ma-

nolescu, în pofida inten-
ţiei, direct în ceea ce
Bloom numeşte Şcoala
Resentimentului, care,
prin „deschiderea" pro-
dusă în canon conduce la
distrugerea acestuia. Mă
tem că strădania autorului
nostru de a construi im-
aginea canonului literatu-
rii române înseamnă
tocmai o lovitură dată ca-
nonului naţional (ceea ce
voi dovedi în capitolele vii-
toare), de pe poziţiile ideo-
logiei resenti mentare a
postmodernităţii.

Ironia face că armoni-
zarea mâinilor esche-
riene în scrierea unei
istorii literare trimite la
o gândire de tip proto-
cronist, dar fără vreo dis-
pută ideologică sterilă cu
sincronismul, cum bine
procedează istoria lui
Bloom. A înţelege cano-
nul - atrage atenţia criti-
cul american - ca „fiind
în slujba vreunei ideolo-
gii înseamnă... a nu-1 în-
ţelege deloc. Or, din
vremea comunismului,
Nicolae Manolescu a fost
condiţionat să se posteze
ca adversar tocmai al
protocronismului, ală-
turi de Gogu Rădulescu,
în postura de ideolog
care, acum, pretinde că
viza ideologia oficială,
împotriva căreia ar fi
frânt multe săgeţi. Doar
n-o să ne închipuim că
Gogu Rădulescu, ata-
când teoria lui Edgar
Papu (fără a-i permite
acestuia dreptul elemen-
tar la replică!), ataca
ideologia Partidului!?

Observaţia e valabilă şi
pentru ceilalţi angrenaţi
în dispută, într-o clară
incomprehensiune faţă
de schiţa conceptului
cultural oferit de autorul
Feţelor lui Ianus. în ac-
tuala istorie, d-1 Mano-
lescu păstrează intactă
vechea idiosincrasie,
construind despre proto-
cronism o imagine ideo-
logică total compro-
miţătoare, asimilându-l
doctrinei ceauşiste a na-
ţional - comunismului.
In cartea mea, A doua
schimbare la faţă
(2008), am dezbătut pe
larg problema protocro-
nismului, într-un capitol
special, subliniind, cred,
suficient de limpede, ce
se poate întâmpla cu un
concept cultural atunci
când încape în malaxo-
rul ideologiilor. încă di-
nainte de 1989 am
încercat să arunc o lu-
mină asupra ingratei si-
tuaţii, dar intervenţia
mea în discuţiile din
jurul proto - cronismului
şi sincronismului a fost
cenzurată, articolul fiind
valorificat abia după
1989. Demonstram că
spiritul teoriei lui

Iklgar Papu era dena-
turat, cu stridenţă, atât
dinspre susţinători (unii
înclinaţi să reducă proto-
cronismul doar la „prio-
rităţi" româneşti, în
sensul unui orgoliu na-
ţional), cât mai ales dins-
pre adepţii sincro-
nismului unilateral, pri-
zonieri ai unui ciudat
complex de sorginte ru-

sească, de pe vremea lui
Petru cel Mare, acela al
aculturaţiei occidentale.
Or, marea surpriză e că,
dacă nu denaturăm gân-
direa lui Edgar Papu, im-
aginea mâinilor esche -
riene, adoptată cu atâta
entuziasm de Nicolae
Manolescu, se găseşte
intactă şi nuanţată în
sintagma feţele lui lanus,
care dă titlul uneia din-
tre cele mai importante
cărţi ale creatorului con-
ceptului de proto - cro-
nism. Paradoxul e că
abia Edgar Papu, pe ur-
mele lui Kogălniceanu,
Eminescu, Blaga, Mircea
Eliade, încerca, după
1950, să reintroducă o
normă occidentală (ca-
non occidental) în mie-
zul culturii româneşti.
Sincronismul unilateral
susţinut cu atâta ardoare
de adepţii lui Eugen Lo-
vinescu (prin denatura-
rea teoriei sincronis-
mului, cu ignorarea
principiului diferenţie-
rii) este cu totul străin
mentalităţii occidentale,
care a fost dintotdeauna
protocronică, în sensul
feţelor lui lanus din gân-
direa lui Edgar Papu,
gândire pe care o desco-
peră şi dl. Manolescu în
revelaţia din faţa gravu-
rii lui Escher. Eu am pro-
bat cândva, ceea ce l-a
supărat foarte tare, că dl.
Manolescu este un pro-
tocronist pur sânge care
îşi neagă cu vehemenţă...
protocronismul.

Va urma
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Adrian Marino

Trebuie, totuşi, să-mi
asum până la capăt acest
mare eşec şi să-l conver-
tesc în „stilul" meu. Dar
cu preţul unor eforturi
foarte greu de descris.
Un cataclism ireparabil,
pe care nici nu pot să-l
accept moral, nici să-l
îndrept practic. Ceau-
şescu a învins postum.
Ţara este într-adevăr co-
munizată. A observat-o
foarte repede şi Stelian
Tănase, înaintea mea, în
Şocuri şi crize (1993),
care reuneşte articole
din perioada 1990-l991.
Urmează doar să înţeleg
şi să-mi explic această
deplorabilă situaţie.

La prima vedere - şi
sociologic şi statistic vor-
bind - o astfel de reali-
tate era inevitabilă. A
demonstrat-o foarte bine
Alina Mungiu în cartea
sa, excelentă, Românii
după '89. Istoria unei
neînţelegeri (1995).
Când mai bine de 55%
din populaţia ţării s-a
născut sub comunism,
nu are alte repere şi ter-
meni de comparaţie (o
proporţie care creşte
mereu) este firesc să fii,
să te „naşti comunist".
Că intervine şi psiholo-
gia „deprinderii" nu mai

am, iarăşi, nici o îndo-
ială. Vorba lui Mâine de
Biran: De l'influence de
l'habitudv sur la faculte
de penser (1802). îmi
propuneam să adâncesc
acest gen de studii şi prin
F. Ravaisson-Mollien, cu
a sa analiză L'Habitude
(1839), dar n-am mai
„apucat". Referinţele
mele sunt, după cum se
observă, „vechi". Nu
sunt, vai!... „postmo-
dern". La aceasta se
adaugă o serie de defecte
sau „reflexe" naţionale:
tradiţia „capului plecat",
conformismul servil, re-
semnarea şi lipsa de spe-
ranţă, constrângerea
unui sistem fără ieşire.
După cum observă
aceeaşi acută cercetă-
toare (într-un alt text,
22, supliment, 8 iunie
1991): „O sclavie unanim
acceptată devine supor-
tabilă. O sclavie cu disi-
denţi, o sclavie cu
opozanţi oslo, însâ, insu-
portabilă". Natura slu-
garnica a poporului
român a alimentat
„mitul situaţiei ireversi-
bile", de care am amintit
de atâtea ori. Am trăit,
istoric vorbind, sub o
serie de dominaţii ex-
trem de dure (turceşti,
ungureşti, ruseşti etc).
Ceea ce ne-a băgat „frica
în oase". Iar sistemul to-
talitar represiv n-a făcut
decât să intensifice, în
proporţii monstruoase,
această spaimă ances-
trală, instinctuală, a con-
servării individuale,
acerbe şi cu orice preţ.
La noi societatea nu
apreciază, în general, re-

zistenţa morală, vertica-
litatea, independenţa de
spirit O reacţie în genul
Solidarităţii poloneze
(observaţie care a făcut-
o şi Adam Michnik) n-a
fost, nu este şi nu va fi -
probabil niciodată - po-
sibilă. Am capitulat de
mult, încă din protoisto-
rie...

Comunismul a specu-
lat şi o altă latură nega-
tivă, în primul rând a
sufletului uman: ten-
dinţa spre egalizare şi ni-
velare, spre populism şi
suprimare a ierarhizări-
lor valorice. „Bătutul pe
burtă" devine general.
Invidia şi egoismul hidos
predomină. Un exemplu
recent: într-un sat de-
vastat de ape s-au adus o
serie de ajutoare. S-a de-
monstrat, cu creionul în
mână, că dacă s-ar îm-
părţi în mod egal în-
treaga cherestea
disponibilă, ar reveni fie-
cărui locuitor doar... trei
scânduri. S-a propus
atunci să fie reparate, în
primul rând, 14 case,
cele mai avariate. „Satul"
a refuzat indignat
această soluţie. Şi prac-
tică şi de bun-simţ. „Să
moară şi capra vecinu-
lui." Pe această mentali-
tate egalitaristă se
bazează şi teza conform
căreia „toţi am fost vino-
vaţi". Deci „nimeni nu
este vinovat". Ieşirea din
cutumă şi normă, din
dresajul socialist şi men-
tal distruge individuali-
tatea şi aboleşte reflexia
personală. în astfel de
condiţii, spiritul critic
devine o adevărată cala-

mitate.
Dar nu numai atât:

„cultul personalităţii" lui
Ceauşescu n-ar fi fost
posibil fără mentalitatea
profund paternalistă a
poporului român, în
structu¬rile sale rurale,
adânci. în trecut ne plân-
geam la „Poartă", la Sul-
tan, Horia pleca la Viena,
la „împărat" etc. Ceau-
şescu devine şeful su-
prem, care „dă",
„rezolvă", decide pentru
toţi şi în toate proble-
mele. O concepţie care
transferată Statului, de-
vine a Statului paterna-
list, care „dă" sau este
obligat „să dea" tuturor
„ceva". Statul-stăpân,
Statul-patron, Statul-
proprietar, Statul-admi-
nistrator în accepţia
comunistă a termenului
etc. A sta la „cozi" devine
tot ce poate fi mai firesc.
Este un reflex naţional.
Statul trebuie să asigure
tuturor un salariu, fie cât
de mic, de mizerie. Dar
sigur, care să ne elibe-
reze de griji şi răspun-
dere. Să ne scutească de
riscuri şi surprize neplă-
cute. De eforturi şi iniţia-
tive personale.

În acest mod se înţe-
lege la noi „protecţia so-
cială". O concepţie cum
nu se poate mai potrivită
lenei şi parazitismului,
sinecurilor, „ciupelilor"
şi furtişagurilor de tot
felul. A munci cât mai
puţin şi a te mulţumi
doar „cu ce se poate". De
unde şi preocuparea
prioritară - şi în imensa
majoritate a cazurilor ex-
clusivă - a satisfacţiilor
pur materiale, elemen-
tare, de simplă subzis-
tenţă, la limita de jos a
existenţei.    Va urma

Altă Românie (4)



„Ce domestic jucăm/
în marele spectacol/ al
durerii,/ eu în rolul prin-
cipal,/ ascultând fasci-
nat/ craniul zilei/ şi
golurile ei care mă
cheamă/ de fiecare dată
cu alt/ nume/ şi tu,/ tre-
când pe sub alge,/
eşuând/ pe malul funda-
lului suav.” Corneliu Ge-
orgescu scrie aceste
poezii într-un stil ludic,
improvizaţia fiindu-i
mereu eruptivă, dând de
fapt perspective de ordin
plastic iar procesul logic
al elaborîrii este, real-
mente, geometric, rele-
vându-ne un orizont

arhitectural gotic.
„De ziua ta/ voi şopti

cuvântul floare/ până
când/ vor albi de furie/
florile/ De ziua ta/ voi
şopti cuvântul inimă/ iar
dincolo-de-lucruri/ va
tresări întunericul./ De
ziua ta/ voi şopti cuvân-
tul credinţă/ şi pe oasele
lui/ vor apărea altare/ şi
pe inima cuvântului/
credinţă/ de ziua ta/ va
creşte o floare”. (pag. 74)

Uşor redundant acest
poem îmi relevă faptul
că poetul Corneliu Geor-
gescu posedă toate mij-
loacele de exprimare
disponibile întru contu-
rarea unor viziuni pro-
prii. În fine, autorul
deţine ştiinţa sacralizării
sentimentelor şi printr-o
atitudinală meditaţie
este ferit să cadă într-un
eros corosiv, evitând
beatitudinea compromi-
ţătoare şi convenţiona-
lismul derizoriu.

„Robii cară un altar/
păsări conduc nedumeri-
rea/ peste ape,/ cuvin-
tele îşi tocesc credinţa/ şi
pe Pământ nu mai sunt
decât mesteceni./
Dormi,/ se vor dezlega
limbile sclavilor;/ vai
nouă, până când vor
sclipi porţile/ în ceaţă”.
(pag. 36)

Observăm lesne că
autorul acestor – poezii
– are slăbiciune pentru
formele exterioare ale
versului preconceput.
Dar concentrează mesa-
jul în mod centripet şi
entazic, realizând o poe-
zie de concepţie ontolo-
gică.

„Prin praful amurgu-
lui/ parc-am văzut o
stea,/ mică,/ vopsită în
alb de nea./ Mai avea
puţin de luminat,/ plă-
pândă/ ca o mască a
unui/ cuvânt uitat./ Pe
sub praguri/ au trecut
armurile însinguraţilor/

şi au făcut cerc în jurul
său,/ stea bufniţă,/ că-
zută din hău./ Cu oase
de lemn,/ scorojită,/
parc-am văzut o stea/
Nici măcar nu pot să-mi
aprind/ ţigarea cu ea.”
(pag. 86)

O melancolie blândă,
delicată în subsidiar, un
loc potrivit amintirilor a
căror – rechemare –
umple consolator pre-
zentul relevant.

„Ai plecat/ în căuta-
rea cuvântului/ unic/ şi
liniştea mea se surpă/
seara,/ când cărăbuşi
dau ocol bucătăriilor/ şi
stelele/ se joacă de-a v-
aţi-ascunselea/ cu copiii;
eu caut/ cuvântul
umbră/ care te-ar putea
aduce înapoi./ Vezi tu,/ e
toamnă,/ e linişte./ Ai
plecat/ când aburesc ste-
lele/ şi salcâmii/ se sub-
ţiază/ pe calea vântului./
Eu întind mese mari/ pe
câmpiile roz/ şi veşnic
fugăritul mistreţ/ nu se
mai clinteşte/ de la căpă-
tâiul meu.” (pag. 6)
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Fulguraţiide Victor Sterom

de detergent şi cu o
cârpă curată începu să
frece crătiţi, linguri
oale... Nu ierta nimic!
Terminând cu vasele,
veni rândul lenjeriei.
Goli şifonierul, sertarele
toate, trase carpetele de
pe pereţi, adună covoa-
rele şi, dezbrăcându-se
până la piele, grămădi
totul în mijlocul casei.

Dădu drumul la robi-
nete şi începu să arunce
sodă şi apă fiartă peste
tot acest talmeş-balmeş.

Zorile, spărgând tur-
bata noapte, îl găsiră pe
neobositul Policarp spă-
lând, frecând, răstur-
nând... Vecinii treziţi de
zgomot, văzând apa ce
năvălea pe sub uşa învă-
luită în aburi a amploia-

tului, intrară peste el şi
încercară să-l liniş-
tească. Dar el nu vedea,
nu auzea – gol puşcă,
spăla întruna. Cineva
dădu un telefon. Nu
după mult timp, se auzi
sirena Salvării. Câţiva
inşi îl luară, mai mult pe
sus, învelit într-un cear-
şaf şi se îndreptară spre
ambulanţă. Ud, murdar,

opărit, cu privirea rătă-
cită, purtând încă în
mâini o cârpă şi o bu-
cată de săpun, fu împins
în maşina ce demară
imediat. Un timp vecinii
putură urmări duba ce
se îndepărta şi pe al
cărei geam pe jumătate
vopsit se vedea o mână
frecând-l cu o cârpă de
zor.

Text despre năpraznica fobie...
Continuare din pagina 3



Omul e un mesteacăn
răzleţit de pădurea lui,
tocmai spre a o cuprinde
şi înţelege mai cu temei,
spre a-i cântări zbaterea
şi respirul sub vântul în-
semnătăţii dintotdeauna
înspre oricând. Mestea-
cănul nu rătăceşte de
teama securii ce l-ar îm-
puţina dintr-o nevoie, ci,
în frunzele lui , ochii
lumii îi adună, văzul şi
umbletul atât de nece-
sare întocmirii altei pă-
duri, cât să nu sece zarea
şi departele de câtă uscă-
ciune le-ar cuprinde.

Florentin Popescu
este, de bună seamă,
unul dintre importanţii
scriitori contemporani,
pentru ale cărui merite şi
realizări în crângul lite-
raturii române, depun
mărturie o seamă de
nume tot aşa , cinstindu-
i valoarea şi, fireşte, du-
rabilitatea operei în
perspectivă. În rămânere
aşezăm şi monumentala
bibliografie a autorului, „
scrijelind pe nisipurile
Universului”, apărută la
editura Rawex COMS în
anul 2010, mărturie des-
pre om, operă şi extraor-

dinara-i forţă de cuprin-
dere a fenomenului lite-
rar românesc şi nu
numai. La 65 de ani cât a
împlinit Florentin Po-
pescu, nu-i de fel puţin o
asemenea întocmire în
istoria ăstui neam, dar
nici prea mult, gân-
dindu-ne la încă tinere-
ţea autorului şi la câte va
mai împlini de aici în-
colo. De la copilul Flo-
rentin Popescu, purtând
în suflet şi lacrimă zarea
satului Lera apaţinător
comunei Chiojdu, jude-
ţul Buzău, şi până la căr-
turarul de mai târziu,
încap studii, prietenii şi
dascăli ce i-au marcat
destinul şi viaţa, dându-i
aura de excepţie la care
ne raportăm azi. Sunt
amintite aici, mari nume
de profesori din gimna-
ziu, liceu şi de la Faculta-
tea de Limba şi
Literatura Română din
Bucureşti, Ion Moldo-
veanu, Traian Cristescu,
Silvestru Sânpetru, Al.
Piru,Romul Munteanu,
Mihai Pop, precum şi ale
unor tineri colegi ori
prieteni, ce vor însemna
la rându-le noi pagini în

marea literatură: Gheor-
ghe Pituţ, Marius Ro-
bescu, Octavian Stoica,
Daniel Turcea, Adrian
Păunescu, George Ţăr-
nea şi alţii.” Scrijelind pe
nisipurile  Universului” e
o poartă a intrării în mi-
racolele lumii literare,
prin care Florentin Po-
pescu a trecut odată cu
sufletul în palme, şi, des-
igur, rugându-se, dacă
ţinem seama de multa-i
sensibilitate, dublată de
o dârzenie pe măsura
celui ce ştie unde voieşte
să-şi aştearnă numele.
Încep să apară cărţile,
mai întâi cele de versuri,
subliniindu-i firea şi si-
nele prin profundă me-
ditaţie şi blând-
învăluitoare metafore,
apoi cele de proză , eseu
şi reportaj, ca să ajungă
la monografii şi readuce-
rea în lumina contempo-
raneităţii a mari nume
din temelia culturii na-
ţionale, cum ar fi Vasile
Voiculescu, Al. Odo-
bescu, Macedonski şi
alţii. Scriitor prolific, ne-
obosit şi dotat cu o mare
capacitate de a antama la
meandrele literaturii ac-
tuale, Florentin Popescu
trece prin sita lecturii
aproape tot ce se tipă-
reşte, „ scrijelind” şi pen-
tru alţii pe nisipurile
Universului, atunci cănd
este cazul, şi Universul
rabdă. De aici, şi până la
a trece în istorie şi dic-
ţionare, nu mai e mult.
Apar diplome de exce-
lenţă şi merit, numirile

în conducerea unor jurii
la importante Festivaluri
de Literatură Naţionale
şi Internaţionale, tradu-
ceri, recunoaştere una-
nimă din partea Breslei
scriitoriceşti, o operă de
invidiat, demnă de hăr-
nicia şi talentul unuiom
care nu glumeşte cu pos-
teritatea lui, toate astea
şi încă multe altele, într-
o carte de referinţă cum
este „ Scrijelind pe nisi-
purile Universului”, lu-
crare esenţială pentru
orice istoric literar. Cu
modestia-i arhiştiută şi
cu o tenacitate prover-
bială pentru cei ce-l cu-
nosc îndeaproape,
Florentin Popescu este
important, atât pentru
marea-i bunăvoinţă şi ri-
sipire în contul străda-
niei celorlalţi, cât şi
pentru atenţia cu care se
adună întru rămânerea
lui, în această „Carte a
Binelui” deocamdată.
Mâinele poimâinele, tot
lui îi aparţin. Ave!
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de Mihai
Antonescu

Consemnări
prieteneşti

Cartea binelui
întru rămânere
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Mâna mea…
catifelată.

de Valeri Toderici

Mâna mea…catifelată,
Telescopic,se întinde,

Nu ştiu cum,dar… cealaltă
Pe la mijloc, te cuprinde.

Cu emoţie, fierbinte;
Nu ştiu ce te-am întrebat
Ai răspuns…fără cuvinte:

Cu un zâmbet…  şi-un oftat.

Şi-apoi mi-am adus aminte,
Că atunci când erai fată

Tot aşa…fără cuvinte
Te-am cuprins, întâia dată!

Eu vorbeam,eu aprobam;
Te uitai furiş, la mine,

Eu din nou te cuprindeam 
Şi simţeam…că-ţi face bine!

Aveai ochii de… şopârlă:
Expresivi, pătrunzători;

Văzând că te uiţi la mine,
Te luam de …subţiori!

Te strângeam,parcă de  frică:
Să nu pleci de lângă mine;

Erai foarte …subţirică…
Să te stâng…şi-acuma-mi vine!

Te strângeam,te sărutam;
Mă uitam apoi la tine
Eu orice te întrebam,
Te uitai sfios la mine!

Tu te întrebai pe tine?!
Dacă eu nu mă prefac;

Aşteptai să vezi mai bine:
Ce urmaeză să-ţi mai fac!

Făceam tumbe ca şi clovnul!
Nu ştiam ce să-ţi mai fac,
Eram măscărici,bufonul;

Numai ca să-ţi fiu pe plac!

Făceam glume, spuneam bancuri
Te-aş fi stâns…te-aş fi lăsat;
Săream sus ca şi pe arcuri;
Pentru-n simplu sărutat!

Te strângeam cu mâna,roată:
Pe la mijloc,pe sub sâni,
Tu,mă-ndepărtai, îndată

Şi-apoi mă ţineai de mâini! 

Îmi spuneai: să stau cuminte,
Să nu mă mai zvârcolesc,

Să-ţi spun bancuri:ca-nainte,
Dar să nu te pipăiesc!

Ce să-ţi fac,aşa mi-e firea:
Nu pot sta, nu pot tăcea,

Când îţi întâlnesc privirea,
Nici eu nu-ştiu ce aş vrea.

Mi-am dat toată energia
Să te fac să îmi zâmbeşti

Mi-am pus toată strategia,
Ca-n final...să mă iubeşti!

Eu consider că iubirea
Fără, cât de cât, umor 

Este ca şi fericirea
Obţinută prea uşor.

Dacă n-ai muncit la ea
Şi n-ai fost participant
Parcă este-a altcuiva,

Nu-i nimic interesant!

Deaceia, vin la tine,
Să te fac să râzi mereu, 

Să mă strângi...ca-aşa-i mai bine
Şi să-mi faci ...ce-ţi fac şi eu!

Dorul de Ardeal
Florin Vârlan Neamţu

De către Apuseni un dor m-ajunge
Şi mi se face sete de Ardeal

De Iancu mi se face dor, când ninge,
De umbra lui trecând voievodal.

A nins în Transilvania azi-noapte
Şi au plecat ciobanii de la stâni
Mai miroase-n urma lor a lapte
Şi-a vară prăvălită în fântâni.

De clopotul din Alba mi se face
Un dor nebun când ninge în Ardeal
Şi moţii merg să doarmă somn de pace

Căci a trecut Măria-Sa pe cal.

Au nins peste păduri dureri încete
Şi-a roată amiroase prin goruni

Când Dumnezeu coboară pe la vetre
Să spună despre Iancu rugăciuni.
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In memoriam, Mihail I. Vlad

Nicolae Nicoară-Horia

Acum cinci ani a plecat dintre
noi, pe durutele sale poteci, şi a
rămas cu mâna  întinsă  în afara
nopţii , a plecat badea nostru Câr-
ţan, cum ne plăcea să-i zicem ade-
seori, a plecat cel ce căra pe
umerii săi gârboviţi, merinde
peste Carpaţi şi dincolo de frunta-
riile Ţării, în zările acelea unde,
încă, se mai vorbeşte în sfânta
noastră Limbă Română.

A adormit pe patul singurătăţii
sale, în a doua Zi Sfântă de Cră-
ciun, cu Colindul neterminat pe
buze, a adormit , înfriguratul de
el, gândind la Eminescu şi la Ni-
chita, ascultând corul cetelor de
îngeri, îngeri pe care nu i-a dis-
preţuit niciodată...

Când l-am văzut ultima oară,
aici la Arad, pe 30 octombrie
2006, la Biblioteca Judeţeană
„A.D.Xenopol”, alături de fraţii
noştri din Uzdin -Serbia- poeţii
Vasile Barbu şi Ionel Stoiţ, invita-
ţii acţiunii noastre de atunci-
Limba română fără frontiere,
poetul Mihail I. Vlad, părea un om
obosit, dar nu înfrânt...

Purta, asemenea Crăişorului
nostru din Munţi, o povară grea în
suflet, o  taină nedezlegată cu care
a luat drumul Şiriei, al Oradiei,
unde avea prieteni dragi, cu care
urma să se întâlnească pentru ul-
tima dată, grăbit să se reîntoarcă
acasă, la Târgoviştea lui, unde voia
să organizeze cel dintâi festival
,”Măreţia frigului...” dedicat poetu-

lui necuvintelor.
Nu ştiu dacă şi-a dus până la

capăt visul dorit, dar la ceasul
când mâna mea scrie aceste cu-
vinte, trupul lui se odihneşte în ţă-
râna sărată a satului său drag-
Bărbuleşti.

Fie-i memoria binecuvântată!

A plecat dintre noi...

Liviu Gabriel
Simionescu

Cu puţin timp în urmă m-am
întâlnit cu un cunoscut cu care am
rememorat momente aventuroase
de pe vremea când eram flăcăi, azi
fiind amândoi cărunţi, cărunţi.
Normal că am pomenit şi omul
datorită căruia ne-am cunoscut,
marele suflet al Târgoviştei, al
provinciilor istorice ale ţării apoi,
şi după Revoluţie,  şi a diasporei:
Mihail I. Vlad. Ştii că a avut casa
ascultată de securitate? Ştiam.
Dar asta nu mi-a diminuat admi-
raţia, respectul şi dragostea. Pen-
tru că l-am iubit pe omul ăsta mai
mult chiar decât pe propiul meu
frate. În spatele “piticului” puţin
crăcănat care te stropea când vor-
bea, era un suflet de o nobleţe
rară, jovial şi amabil, gata să-şi
rupă picioarele pentru un strop de
cultură în plus. De fapt prietenia
noastră începută în ’70 a fost cu
totul deosebită – cum a fost ca-
racterizată de un alt prieten,

N.I.Vale – în primul rând datorită
sufletului său. Că avea microfoane
în casă cu ştirea lui, mi-a spus fără
să-mi spună. Odată, când începu-
sem să-mi dau drumul la gură
„contra partidului” în garsoniera
lui, m-a luat pe sus să-l însoţesc la
farmacie ca să cumpere nişte as-
pirine, deşi pe masă avea o bandă
întreagă de aspirine. Afară pe
drum, mi-a cerut să fiu atent că
pereţii au urechi, mai ales în gar-
soniera lui. N-a fost de alte expli-
caţii, am înţeles; şi am înşeles şi
de ce acceptase. Căci dacă n-ar fi
fost de acord, băieţii de la Secu’ tot
ar fi plantat microfoanele şi atunci
ar fi fost mai rău, că dacă cineva
ar fi riscat să se exprime mai
“penal” , nu l-ar fi putut proteja.
În plus, a putut avea acces la nişte
fonduri de la Comitetul de Cultură
pe care nu i-a tocat pentru el, ci
pentru sute de tinere talente de
peste tot. Un compromise cu Sis-
temul în urma căruia s-a născut
Festivalul Concurs de Poezie
“Moştenirea Văcăreştilor”. Şi cred

că a meritat. Şi tot datorită lui a
apărut Festivalul Internaţional
„Eminescu - Voievod al Poeziei
Româneşti“. Şi tot datorită lui, re-
vista de cultură “Târgoviştea”. Da-
torită lui am avut doi ani de
domiciliu forţat în Maramureş şi
îi mulţumesc că prin asta s-a evi-
tat contrafacerea unui dosar de
drept comun în urma căruia ar fi
urmat o detenţie cine ştie cât de
lungă pentru gura mea bogată. În
loc de pedeapsă a fost o recom-
pensă de vis. Fără el, mulţi am fi
fost mult mai săraci spiritual, am
fi trăit mai palid,mai puţin intens.
Eu îi mulţumesc că a existat şi m-
a onorat cu prietenia lui. Mi-e dor
de el şi cred că nu numai mie.
Cred că încă la câteva sute din
Regat, din Ardeal, din Basarabia
şi Bucovina, din Banatul Sârbesc
unde o comunitate de români de
acolo s-au simţit mândri să-l  de-
clare cetăţean de onoare al urbei
lor, şi chiar dincolo de ocean. De
multe ori, mă uit pe fereastră şi-
mi spun în gând: Mi-e dor de tine,
Vlăduţ, îţi mulţumesc că mi-ai
fost prieten, şi-ţi mulţumesc  că ai
existat.

Amintiri despre Vlad
M

ih
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Vai, cum se duc...
Nicolae Nicoară-Horia

Vai, cum se duc, se duc pe rând poeţii,

Aici, cât stau, doar linişte vă cer

Şi-s obosiţi ca roua dimineţii

Când dă năvală soarele din cer!...

Boala lor o ştie doar Înaltul-

Lumina picurată în poem

Şi tot mai supărat rămâne Satul

Şi tot mai singuri fără ei suntem...

Ei poartă semnul timpului pe frunte,

Acestui timp de-a pururea flămând

Vai, cum se duc spre zări necunoscute,

Chemaţi, de cine, aşteptaţi de când?!

* * *

Sonet de
aducere aminte
acrostih

Grigore Grigore

Cam trecură câţiva ani de când

Ai plecat aşa cum ai trăit

Nimeni n-a ştiut ce ai de gând

Tu în jurul tău te-ai învârtit

Pentru tine totul era clar

E eternitate tot ce-ai scris

Numai un cuvânt al tău bizar

Te urca pe trepte în Paradis

Rănile pe care le-ascundeai

Umbrele din care evadai

Visele în care sângerai

Lacrimile pe care le beai

Ah  când de strigat te tot stigai

De-auzit de ce nu te-auzeai.

Mircea Drăgănescu

Nu există cuvânt prin care
să-mi exprim durerea şi regre-
tul pentru pierderea bunului
prieten Mihail I. Vlad, anima-
tor cultural, patriot înflăcărat,
om de cultură, poet sensibil.
Încă din anii comunismului,
prietenul meu Camelian Propi-
naţiu, care lucrase vremelnic la
Casa de cultură din Titu îmi
mărturisea că a cunoscut un
poet autentic, un om care de
atunci trăia exclusiv pentru li-
teratură, lucru subversiv şi de
neacceptat pentru ideologia de
atunci. Peste ani am avut privi-
legiul de al cunoaşte şi de ai de-
veni prieten. De o generozitate
extremă, încuraja pe toţi cei
care încercau să se apropie de
frumos prin poezie sau prin
orice altă formă de artă, deşi de
multe ori făcea rabat la calita-
tea acestora. Era apropiat faţă
de cei defavorizaţi de soartă,
pentru că el însuşi nu fusese un
răsfăţat al acesteia. În aparta-
mentul lui de la etajul patru în-
tâlneai întotdeauna personagii
ciudate; fete fără adăpost sau
băieţi cu probleme. Era altruist
şi gata oricând să-şi ajute
aproapele. Înainte de a se

stinge, având o premoniţie a
umbrei care se apropia necru-
ţătoare a poposit în Titu pentru
a-şi lua rămas bun. L-am con-
dus la gară, pentru ca peste câ-
teva zile să aflu că flacăra
numită Mihail I. Vlad s-a
stins...., pentru că flacără era
Vlăduţul omniprezent în toate
zările românităţii. Atunci am
vărsat o lacrimă şi am scris...

Vlăduţ
Vlăduţ a murit
oraşul-cetate a gunoaielor
se îndepărtează pustiu

Vlăduţ nu mai este
să îl populeze
cu fantasmele sale:
festivalul Nichita  Stănescu,
festivalul Mihai Eminescu
adunând români de pretutindeni
din Basarabia din Banatul sârbesc...

Vlăduţ cu paşii lui legănaţi
marinar pe apele visului
nu mai este....
iar noi înotători bezmetici
nu îl mai găsim
printre ruinele
cetăţii Târgovişte scufundate
Atlantidă a românităţii
care se pierde într-o Europă

anostă...

Atunci am vărsat
o lacrimă

Libertatea
pe umeri

Mihail I. Vlad

S-a rupt o ceaţă, iubire.
Pământul se întoarce
în cântec.
Seva e sunet,

Iubirea e pâine,
Noi doi
Zalele
Acelaşi lanţ.

În ţara Viselor
Se intră cu

LIBERTATEA pe
UMERI.
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A TE, MUSA..
Tienimi la mano,
partecipe e muta..
chi suscita il mio pianto?
Ignota e sublime,
sposa che disdegni facili pianti,
non abbandonarmi;
ti sento, faro ammaliante,
luce accecante,
e sull'erta riva
mi porti lontano..

TIE, MUSA..
Tine-ma de mana,
partasa si muta..
cine starneste plansul meu?
Necunoscuta si sublima,
mireasa ce dispretuiesti
lamentarile usoare,
nu ma abandona;
te simt, far farmecatoar,
lumina orbitoare,
si in urcusul malului
ma duci departe...

*
Sono ortica tra le messi
ove un peso languido
non mi cinge;
sono sabbia sul selciato
che un carro solca al cavalcare;
pelle ruvida al ritorno
dove il sole è fiele e punisce le mie
membra;
ma penso a quella pietra svellersi
al contrasto
per il troppo ostro,
per il grande astro.

*
Sunt urzica dintr-o recolta
ce durerea lanceda nu o cuprinde;

sunt nisip pe dalele
pe care un car il brazdeaza
in trecerea sa;
piele aspra la intoarcere
unde soarele este fiere
si pedepseste membrele mele;
dar ma gandesc la acea piatra
smulgandu-se contrastului,
din cauza vantului,
pentru marele astru.

TRAMONTO
Semplice come un abbandono,
allettante come un richiamo,
musa di canti vespertini,
nobile certezza,
elementare transitorietà,
spiga di grano a maggio,
rosa purpurea,fiore di loto,
risonanza armonica di celesti crini
fulvo-crèmisi...
Il cielo si spegne,
la terra giace
nel sapore arcigno di fine giornata
e tu,cullata dall'incanto,
sogni, amica mia.

APUS
Simplu ca un abandon,
ademenitor ca o chemare,
musa cantecelor de vecernie,
nobila certitudine,
elementara vremelnicie,
spic de grau in mai,
trandafir purpuriu, floare de lotus,
rezonanta armonioasa a celestului
par de cal
blond-carmaz...
Cerul se stinge,
pamantul zace
in aspra savoare a sfarsitului de zi
si tu, leganata de vraja,
visezi, amica mea.

*
Assorta, dai gigli raccolta,
quale ardire ti contempla?
Il silenzio trova voce

dove anima di pietra ti sotterra.
Sarà pace o forse guerra?
Sarà fato come sparo
nella nebbia?
Ma il silenzio ti seduce
e l'orbita devia,
già soppesa e immacolata,
da quei gigli sollevata.
E diventi primavera..

Absorbita,dintre crini culeasa,
ce ardoare te contempla?
Tacerea gaseste voce
unde suflet de piatra te ingroapa.
O fi pace sau poate razboi?
O fi ca si cum as trage in ceata?
Dar tacerea te seduce
si orbita deviaza,
deja inaltata si imaculata,
din acei crini ridicata.
Si devii primavara..

*
Forse una virgola
nel libro del tempo,
un entusiasmo sfiorato da poco,
riposto in quell'angolo
segreto di strada..
Forse la luna,la strada, le luci
dai colli vivaci
che chiamano piano..
Forse pensarci, il contrasto
che dal passato chiama
come un' eco..
e sperare, ancora e sempre.

*
Poate o virgula in cartea timpului,
un entuziasm atins de putin,
repus in acel colt secret de strada..
Poate luna, strada, luminile
de pe colinele vii
care cheama incet..
Poate a gandi la acestea,
contrastul
care din trecut cheama
ca un ecou..
si tot a spera, mereu.

Poeme de Luca Cipolla - Italia
- în traducerea autorului -
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Mircea Cotârţă

„Să călătoreşti, este
foarte folositor, călătorind
îţi dezvoţi imaginaţia. În
rest, totul în viaţă nu este
decât dezamăgiri şi obo-
seli“. Cuvintele îi apaţin lui
Celin, dar la fel de bine ar fi
putut fi rostite şi de Marco
Polo. Transcrierea faimoa-
selor sale relatări, de către
colegul său de celulă, tipă-
rirea lor, la sfârşitul secolu-
lui al XIII-lea, efectiv a
înfierbântat imaginaţia oc-
cidentalilor, alimentând tip
de secole, imaginarul co-
lectiv inconştient. Cartea a
fost cunoscută sub diferite
titluri: “Le devisement du
monde” (“devisement” în-
semna, în franceza veche,
“descriere”), “Cartea minu-
năţiilor” sau “Il Milione”
(în versiunea toscană). În
scurt timp, cartea a ajuns
un fel de best-seller al Evu-
lui Mediu, la concurenţă cu
“Legenda aurită“ a lui Jac-
ques de Voragine. Cristofor
Columb, după cum se ştie,
când a plecat în a treia că-
lătorie spre “Indii”, luase
cu el “Descrierea lumii” pe
care o adnotase cu multă
scrupulozitate.

Totuşi, Marco Polo nu a
fost primul European care
să fi călătorit în Extremul
Orient, descriindu-l. Înain-
tea lui, franciscanii Jean du
Plan Carpin şi Guillaume
de Rubrouck se întorseseră
din  teritoriile stăpânite şi
controlate de mongoli (tar-
tari sau tatari, cum le spu-
neau la vremea respectivă,
occidentalii) cu o fasci-
nantă relatare a peripeţiilor
prin care trecuseră. Dar
aceste mărturisiri, scrise în
latină, se adresau unei
elite. Marco Polo a avut
idea genială de a folosi
limba comună de comuni-
care, folosită de toţi, în se-
colul al XIII-lea: franceza.

De fapt acesta a şi fost mo-
tivul pentru care l-a ales ca
“negru” pe Rustichello de
Pise, cel pe care Istoria l-a
dat uitării, dar al cărui
nume ar fi trebuit, în mod
logic, să figureze pe coperta
lucrării. Căci “Descrierea
lumii” este o carte scrisă la
patru mâini, produsul unei
improbabile întâlniri…
dintr-o închisoare din Ge-
nova. În 1298, Marco Polo
stătea în celula sa cu Rusti-
chello de Pise, scriitor pro-
fesionist şi francofon, autor
de compilaţii arthuriene.
Marco povestea, Rusti-
chello scria. Fondul şi
forma. Din această colabo-
rare a ieşit un text straniu
(unde “eu” alterna cu “el”),
cu un stil inclasabil şi nova-
tor. Cartea se adresa “tutu-
ror care vor să ştie totul
despre diferitele rase de
oameni, despre varietatea
diferitelor regiuni ale lumii
şi vor să fie informaţi des-
pre viaţa şi obiceiurile aces-
tor oameni, deci luaţi
această carte şi citiţi-o voi,
punându-i şi pe alţii s-o ci-
tească“, după cum se spu-
nea în prologul lucrării.
Marco Polo era, înainte de
toate, un negociator inter-
naţional, un VRP de lux, a
cărui familie se ocupa cu
vânzarea de pietre pre-
ţioase şi alte rare alimente.
Asia îl pasiona şi-l ispitea
prin bogăţia infinită a pro-
duselor locale: mirodenii,
ţesături, diamante etc. Dar
circumstanţele şi tempera-
mental său l-au transfor-
mat într-un extraordinar
ambassador. Cănd a plecat
împreună cu tatăl şi un-

chiul său, în 1271, cei trei
aveau o misiune précisă: să
ducă marelui han Kubilai,
împăratul mongolilor, ulei
de la Sfântul Mormânt. În
Cathai (denumirea medie-
vală a Chinei), va sta şapte-
sprezece ani în serviciul
hanului, fiind atât om de
încredere al acestuia, cât şi
administrator itinerant.

Dar ce a mai rămas as-
tăzi din ceea ce el a făcut,
din tot ceea ce a văzut?
Pentru a şti, trebuie să por-
nim pe urmele sale, să re-
facem traseul străbătut de
el, în urmă cu şapte secole.
Vom constata că suntem
constrânşi să mergem pe
drumul urmat de el, cel
care i-a purtat paşii spre
China. Dar, spre deosebire
de el, nu se mai poate călă-
torii cu galera, nu se mai
poate străbate pe jos pu-
stiurile sau, tot pe jos, să se
treacă peste Pamir, să se
sufere de foame sau de
sete. Acum, cel curios să re-
facă drumul străbătut de
Marco Polo, se mulţumeşte
cu etapele cele mai impor-
tante sau simbolice ale tri-
bulaţiilor sale. Totuşi,
trebuie făcută o precizare:
din motive obiective de in-
securitate, călătorul care
vrea să meargă pe urmele
sale, evită Afganistanul ac-
tual, înlocuindu-l cu Uzbe-
kistanul pe care Marco nu
l-a străbătut, dar pe îl men-
ţionează (oraşele Buhara şI
Samarkand), deoarece este
una dintre axele impor-
tante pe drumul mătăsii.

În 1271, văzut din larg,
Pământul Sfânt este în-
ainte de toate, cenuşiu,

unde Saint-Jean-d’Acre
este ultimul bastion creş-
tin, la poalele dealurilor
Galileei şi ale muntelui
Carmel. Din cauza recon-
chistei musulmane, portul
cruciaţilor, construit până
în largul apelor adânci,
unde se îmbarcau şi debar-
cau europenii, a fost pro-
movat la rang de capitală a
regatului latin al Ierusali-
mului. A fost o greşeală,
din punct de vedere strate-
gic. Căci de pe vremea lui
Saladin, cetăţile deţinute
de creştinătate au căzut
una după alta, iar teritoriul
regatului s-a micşorat pre-
cum o piele de şagri. Dar
Acra (Akko, în evreieşte) a
rezistat, protejată de forti-
ficaţiile sale, considerate
indestructibile, dar şi de
fervoarea religioasă care-i
însufleţea pe cruciaţi. 

Acest oraş franc, în pre-
zent, zace la treizeci de pi-
cioare, sub pământ. Acum,
Saint-Jean-d’Acre este o
suprapunere de mii de file
arheologice unde succesivii
ocupanţi (asirieni, egipteni,
greci, latini, bizantini, cru-
ciaţi, otomani) au construit
peste vestigiile predeceso-
rilor. Actuala sa fizionomie
arhitecturală şi topografică
datează din secolul al
XVIII-lea, de pe vremea lu-
crărilor efectuate de paşa
el-Jazzar, supranumit “Că-
lăul”. Acest guvernator-
constructor a dat numele
său marii moschei, în stil
turcesc, ridicată pe ruinele
catedralei Sfintei Cruci. Fo-
losind pietrele cioplite ale
zidurilor garnizoanei tem-
plierilor, acest pasă a înăl-
ţat şi completat fortifi -
caţiile oraşului, ceea ce i-a
permis să reziste cu vitejie
asediului generalului Bo-
naparte, în 1799, fortifica-
ţiile fiind şi acum admirate
din larg, de turiştii care trec
prin dreptul lor cu bărcile
cu motor.

Minunata viaţă
a lui Marco (IV)
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Corin Bianu

În ciuda promisiuni-
lor de răsplată îmbelşu-
gată, urgiile răului se
vădesc pe faţă, într-atât
încât lefegiii se adună
mai anevoie decât tre-
buie!... Ca să răspundă
repede nevoilor asupri-
toare, Măria sa Mavro-
gheni hotărî să aridice de
îndată o oştire a ţării!
Ţara nu mai are oameni
de-ai ei sub arme! Îi va
reveni Măriei sale acest
merit, al înfiripării unei
oştiri neaoşe! Ţăranii şi
ceilalţi din norod ur-
mează a fi cătanele, iar
fiii boierilor, căpitani. A
încropit şi steagurile for-
maţiilor, în numele Sfin-
ţilor Mihail şi Gavril, al
Sfântului Gheorghe,
adică acei sfinţi ce şi-au
dobândit gloria, cu spa-
dele lor în slujba Crucii,
dar şi cu al celorlalţi
sfinţi de nădejde, pre-
cum Dumitru, cel cu pre-
ţăluirea recoltelor, a
muncii oamenilor de
peste an şi tot aşa...
Toate vor face a răsuna
cât de curând Carpaţii,
ca mai dedemult, pe vre-
mea viteazului domnitor
Mihai Bravu! 

De-te sfoară-n ţară că
are nevoie de ostaşi pen-
tru biruinţa Crucii! Şi

mai văzu Măria Sa cum
se porni năvală de opin-
cari din sate, ca şi calfe şi
ucenici de la oraşe, mâ-
naţi de vitejia seculară a
neamului românesc şi de
dorinţa de mărire grab-
nică! Iar în fruntea lor
cine-i era?! Feciorii de
boieri, unii căftăniţi de
Măria Sa, toţi plătiţi cu
bani peşin, galbeni luci-
tori-dulce sunători! 

Instruirea începu din
chiar clipa înrolării! Mai
întâi alinierea în cete şi
pâlcuri, pâlc pe româ-
neşte, în loc de buluc,
precum zic stăpânii
turci! Dar gura lumii nu
doarme! Ea strigă pizma
celor ce nu văd cu ochi
buni înfiriparea oştirii
neaoş-româneşti!... 

Într-o dimineaţă de-
vreme, Turnavitu se în-
făţişă la Vodă cu un petic
de hârtie, dezlipit de pe
unul din zidurile Curţii
domneşti! Ii spuse mo-
horât, dar cu tot respec-
tul datorat, că i-o
adusese prietenul Sava
Bimbaşa, care plecase
apoi repede la instrucţie! 

...Şi ce-mi scrie pe
hârtea?! /Păi scria măre
scria, / Tot ce gloata cle-
vetea!/ De oştire că-mi
zicea...

Aşa ni-s de nevoiaşi,/
Cerşetori, iar nu ostaşi/
La trei-patru un pistol/
Fără cremene şi gol/ Cu
ciomege cei mai mulţi/
Prea puţini îi vezi cu
pusci/ Are unii câte-un

cal/ Dar de slab nu are
hal/ Cum şi alţii câte-o
iapă / De nu face cât o
ceapă!...

Dumitrăchiţă, om de
suflet al Măriei sale, îşi
spusese că trebuie să-l
lase mai întâi pe domni-
tor să dea pe gât cana de
cafea aburindă şi bine a
făcut că Vodă se şi scu-
lase, întărâtat peste mă-
sură! Încălecase  şi
plecase spre locul de
adunare a oştirii, unde,
porunci a se suna aduna-
rea! Şi văzându-şi oşte-
nii, aliniaţi după tipic, se
minună încă o dată în
sinea sa voievodală de
orbirea oamenilor din
ziua de azi!

Frumos aliniaţi pe
rânduri-rânduri, de
către veteranii lefegii că-
rora le fuseseră încredin-
ţaţi pentru instrucţie,
tipicul fusese împlinit pe
de-a-ntregul! În prima
linie, primul rând de oş-
teni, lungă, cât vede cu
ochii: unul cu sabie sau
iatagan, apoi unul cu pis-
tol sau puşcă, al  treilea
cu lance, suliţă sau
coasă, furcă ori ceva ase-
mănător şi încă unul – al
patrulea, cu buzdugan
ori ghioagă (nu ciomag!)
sau topor! 

Da, aşa vine: la trei-
patru, un pistol! Şi tot la
fel până la capăt, iar rân-
dul din spate, aidoma!
Linia cât o vrei de lungă
şi rândurile, cât poţi face
pâlcul de numeros! Ai

necuratului clevetitori,
gura lumii n-o astupă
decât pământul! Păi cum
cleveteşte foiţa aia otră-
vită, ai înţelege că oştenii
români se adună trei-
patru la un pistol şi aş-
teaptă să moară ăl de-l
mânuieşte, ca să-l preia
al doilea şi tot aşa! La
această revelaţie, îşi
simţi gândul voievodal
cum se scurge repede de
tot pe tiparul răgnetului
de război! Se sumeţi în
şa, drept şi de neclintit,
cu mustaţa mare şi zbur-
lită în bătaia vântului! Îşi
dădu giugiumanul de
samur pe ceafă, îşi mân-
gâie barba într-un gest
de neaşteptată mânie şi-
şi jucă bidiviul din pin-
teni! Aşa cum se află în
faţa oştirii de care e
mândru, călare pe tabla-
başa, calul arăpesc dă-
ruit de sultan,
încremenit şi el acum pe
iarba bătătorită de călcă-
turi, le pare oştenilor săi
o statuie cu albastrul
senin al cerului în spate,
toţi îl privesc cu admira-
ţiune, dar Măria sa iz-
bucni mânios:

- Ostaşi ai mei, lei-pa-
ralei, cine sunteţi voi?!
Sunteţi au nu, vitejii vi-
tejilor, fala neamului şi-
a ţării?!

- Ura! Ura! Să tră-
iască, să trăiască/ Pentru
Ţara Românească!

- Cine să trăiască, cine
să trăiască?!

- Vodă Mavrogheni să
trăiască! Şi să ne învite-
jească!

- Aşa vă vreau copiii
mei!

Pe când oştenii strigă
încă de mama focului,
Vodă îşi simţi din nou
inima crescând
în pieptu-i vite-

Oastea lui
Mavrogheni

Fragment din volumul
„Văcăreştii la amiază“ - vol. II
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jesc, ceea ce nu-l
împiedică însă a
observa, cu o

umbră de mare tristeţe,
că asta este doar princi-
palul, adunarea tutu-
rora, înarmarea şi
instruirea, dar oştenii
Măriei sale sunt încălţaţi
tot cu opincile de-acasă,
de-asupra iţarilor nu le-
a putut croi nici măcar
câte o scurteică, toate la
fel, ca ale galeongiilor,
dar sfârşi gândul cu nă-
dejdea, că vor izbuti ei să
şi le facă rost singuri, din
prăzile de război!

Nu poate totuşi să-şi
scoată din minte ce i-a
mai povestit Bimbaşa
Sava, înainte de a desfă-
şura oştirea! Mai mulţi
dintre flăcăi i-au tot spus
ce vântură gura gloatei,
dar de scris fiţuica aia
murdară şi apoi, de pus

pe zidul palatului, asta
numai careva dintre bo-
ieri a îndrăznit! Cât des-
pre versificare, n-ar
putea fi străin de ea, nici
parşivu-ăla de Enăchiţă,
cu poezelele lui! Un ne-
recunoscător! I-a tipărit
cărţulia aia de învăţătura
limbii române, cu bani
din vistieria domnească
şi cu efigia sa, a Măriei
sale Mavrogheni Vodă,
iar el, velitul boier, tot
nerecunoscător se arată,
de o vreme – aproape
făţiş! Vrea oare doar să-i
dea de înţeles că nu
poate fi cumpărat, ori
voieşte mult mai multe,
anume a-i arăta că i se
împotriveşte, laolaltă cu
toţi ceilalţi boieri?! Va
vedea Măria sa, cât de
curând! Lanţul se tot
strânge pe ţăruş!

Până una alta, le-a

arătat tuturor acelor ve-
liţi că n-o fi el os boie-
resc, dar nici os de prost
nu este! Le-a dovedit că
ştie istorie din destul,
cum nu mulţi dintre ei
cunosc! Deunăzi, când fu
înfruntat în Divanul
domnesc, că românilor
nu le trebuie oaste de-a
lor, că e destulă şi sigură
aceea plătită de împără-
ţie, c-o fi, c-o păţi, s-a
ţinut tare, dar n-a vrut
nimeni să-i dea ascul-
tare, tot în felul lor, par-
şiv; boier Filipescu roagă
să fie lăsat de-o parte şi
să-i fie cu iertăciune, că e
bătrân, Creţulescu, că e
bolnav, mai că l-a lovit
damblaua şi abia se
mişcă, Ghica ăl mijlociu,
neam cu Luxandra, cum
că are treburi multe la
moşia lui de la Ghergani
şi tot aşa!... Bine le-a

făcut, altceva nu merită
nici unul dintre ei! I-a
scos îndată afară din
Divan şi i-a dus buluc la
grajdurile domneşti,
unde în faţa tuturor veli-
ţilor înlemniţi nu doar
de uimire, a poruncit, ai-
doma imperatorului Ca-
ligulla în antichitate,  să
i se îmbrace armărsarul
cu  caftan boieresc şi le-a
glăsuit aspru:

- Iată, l-am făcut spă-
tar şi căpitan de oşti pe
viteazul meu murg! Mer-
geţi la treburile voastre,
că se poate şi fără voi! –
dar ăla a fost răspunsul
în vorbe, urmează a-i
face să simtă răspunsu-i
domnesc şi în fapte!
Aman de ce urmează a
cădea peste căpăţânile
lor îndărătnice!

Dragoş Manuela-Elena

În data de 23 noiembrie 2010
la Şcoala „Prof. Paul Bănică” din
Târgovişte a avut loc o acţiune în
parteneriat cu Casa Corpului Di-
dactic Dâmboviţa.

Activitatea cu
tema „Toamna - a
treia fiica a anului”,
coordonată de bi-
bliotecarii Săvu-
lescu Cătălina şi
Dragoş Manuela-
Elena, în colaborare
cu învăţătorii Ioniţă
Sofia, Radu An-
dreea, Ştefan Mar-
cela, Zegheru Maria.

La activitate au
mai participat direc-

torul Şcolii „Prof. Paul Bănică”,
profesor Badea Nela, cadrele di-
dactice şi elevii şcolii.

Într-o sală decorată în culorile
toamnei, elevii clasei a III-a B şi
cei ai clasei a III-a C au prezentat
un program atractiv ce a cuprins

un montaj literar-artistic, cu ver-
suri scrise de autori români şi in-
terpretarea unor melodii cu
versuri referitoare la anotimpul
toamna.

Către final elevii împreună cu
doamna bibliotecar Săvulescu Că-
tălina au prezentat o serie de ghi-
citori ale căror răspunsuri erau
scrise pe frunze.

A fost realizată expoziţia de co-
laje ale elevilor şcolii. Vernisajul
expoziţiei de colaje realizate de
elevii Şcolii „Prof. Paul Bănică”
poate fi admirată la sediul Casei
Corpului Didactic Dâmboviţa. 

Cu aceasta ocazie au avut loc
două concursuri: concursul de re-
citări, concursul de colaje. Diplo-
mele au fost oferite de Casa
Corpului Didactic Dâmboviţa.

Parteneriat educaţional

Şcoala „Prof. Paul Bănică” Târgovişte şi
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
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Ana Hâncu

Atât să ştiu bine, doar
aşa cum vor dori  ei, o să
fie! 

Normal că eram dis-
perată. Maşina dată, bani
nu mai veneau, şomajul
meu nu ne-ajungea nici
de mâncare.Dar... nu m-
am speriat! Speram cu
ardoare, într-o miracu-
loasă rezolvare.

La tribunal, o fostă
colegă de liceu - ca preşe-
dintă - m-a sfătuit ce tre-
buia să fac.Am scris o
plângere contra şoferului
pentru inducere în
eroare prin contract şi
nerespectarea clauzelor.
Contractul trebuia rezi-
liat şi ea cerea deja se-
chestru pe maşină. Nici
eu, nici Felix nu mai
aveam voie să folosim
maşina până se rezolva
petiţia mea şi dacă el era
de acord cu rezilierea,
totul se rezolva amiabil.

Am întrebat-o - deja
gândind s-o fac - ce se în-
tâmpla, dacă găseam pe
undeva maşina lăsată de
Felix, şi eu o luam, că
doar păstrasem dublura
de chei, era la mine.

- „Faci închisoare!
Stai cuminte! Odată dat
cu semnătură, luarea cu
forţa, înapoi a bunului
respectiv se consideră
furt, e caz penal. Încalci

condiţiille din contract.
Aşteaptă să iasă decizia
de sechestru pe obiectul
contractului. Dacă şofe-
rul este de acord cu rezi-
lierea, numai aşa ţi-o
recuperezi legal.

Simplu de spus, dar
imposibil de făcut. Felix
era de negăsit, ca şi ma-
şina. Ieşisem de la birou,
cu gândurile răvăşite de
griji, eram aproape de
platoul halelor centrale,
socotind ce bani mai am
şi ce puteam să cumpăr
de mâncare pentru a
doua zi. Afară era cald,
soare şi speram, nici eu
nu ştiu la ce, parcă plu-
team...

Deodată! Înlemnesc
surprinsă, mi se părea că
nu văd bine, că visez!
Maşina mea, verzuie ca
păşunea, sta liniştită pe
margine de drum! Gea-
mul dinspre volan, lăsat
de tot, portiera descu-
iată. Felix, probabil înse-
tat de-atât şofat, era la
cârciuma de romi, cu su-
curi colorate şi ciudate ca
gust – din câte se vorbea
- că eu nu avusesem cu-
riozitatea să le fac saf-
tea.Nu l-am văzut, nu mă
vedea.Săr iute în maşină.
La bord nu văd nimic,
decât documentele maşi-
nii. Mai privesc odată
afară, cu teama de a nu fi
văzută de nemernic, pun
cheia în contact – biata
de ea, porneşte – şi de-
marez în forţă! Tremur
toată: încă nu cred că e
posibil, că minunea se
întâmplă, că sunt din
nou cu mâna pe volanul
maşinii mele, date unui
golan, ce-şi bate joc de

mine, de naivitatea mea,
de nenorocul soartei!

Creierii îmi fierb în
spectru larg de luat deci-
zii: unde o duc, pe ce
stradă s-apuc, poate că
m-a văzut, deja mă ur-
măreşte? Oglinda retro-
vizoare   nu-mi dă
semnal de alarmă. Şofez
cu prevederea de a nu
intra în culpă cu poliţia,
îmi concentrez la maxim
intuiţia, unde să duc ma-
şina în păstrare, cât timp
va trece până îşi dă
seama idiotul, că acuma
eu am “hamul”. Ah, călu-
ţul mă ascultă, merge
“strună”! Sunt toată asu-
dată, dar nu mă las bă-
tută şi-i “dau bice”.O
să-ţi arăt eu cine-i mai
tare, măi “amice”!

- Doamne, cât curaj,
Maman! Erai bună de fil-
mat!Parcă te şi văd - e-n
firea ta să fii tot timpul
agitată - cu sufletul la
gură, sfârâindu-ţi creie-
rii, şofând ca un pilot de
curse! Biata de tine, ce-ai
mai pătimit! Chiar nu îţi
era teamă?

- N-o simţeam. Spe-
ranţa şi surpriza  că o gă-
sisem, parcă pregătită să
mi-o iau, îmi dădea aripi.
Poate că-n sinea mea
chiar fredonam, de bucu-
rie îmi venea să cânt.

Gândeam: urmărită
nu sunt, Felix probabil
încă se ospătează, ce mă
bucur!. De-ar sta mai
mult în crâşmă, de nu m-
ar denunţa! Mă opresc în
curtea unei foste fabrici
de pâine, ferită de trafic
şi priviri, să dau un tele-
fon acasă. Copila mă aş-
tepta să vin de la birou,

îngrijorată. Ştia prin ce
treceam - necazul cu şo-
ferul - i-am spus atât cât
mai puteam de calm, să
se înarmeze cu răbdare,
curaj şi diplomaţie, aşa
cum ştiam eu că poate ea
să fie şi draga mamei a
înţeles ce trebuia să facă,
dacă în timp ce eu aler-
gam să ascund maşina,
poliţia m-ar căuta acasă.
Intuiam că Felix va da
alarma, că bănuia cine a
fost făptaşul. Doar îi dis-
păruse obiectul muncii!
Normal că avea răspun-
deri, aşa cum prevedea
contractul. Acum, el tre-
buia să caute maşina.

Mi-am anunţat o prie-
tenă din orăşelul  înveci-
nat, să fie pregătită, că
i-o duc în custodie. Am
prevenit-o că trebuia as-
cunsă, până la rezolvarea
legală a litigiului ivit.Ştia
povestea, mă aştepta cu-
prinsă de indignare: 

- Să vină la mine, jigo-
dia! Să îndrăznească să
mi-o ceară! Noi, ştim
bine cât v-aţi străduit să
o aveţi, cât de greu aţi
reuşit să o plătiţi. Cu rate
la bancă, altele pentru
casă, program prelungit
la muncă, sacrificii...Câtă
neruşinare, să fure de la
o văduvă, ce luptă ca o
leoaică să îşi hrănească
puii.  Drăguţa mea, adu-
o la noi, va sta în garaj, a
noastră poate sta în
curte.

- Vai, Maman chiar
nu-ţi era teamă de ţigan?
Spui că te ameninţase cu
injurii.

Va urma

Soacra mea trăsnită
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Sebastian Drăgan

ziua întâi
Nici nu ştie cât o iu-

besc. Zău. Habar n’are.
În schimb, n’o să aflu ni-
ciodată cât  mă iubeşte şi
asta mă doare. E ca un
drog nenorocit care îmi
dă dependenţă, după ce
mă izbeşte cu tâmpla de
culori, de sunete ţesute
între Chopin şi Ravel,
între Lizst şi Haendel.
Acum o privesc cum vine
spre mine, sub dezinvol-
tura jucată îi simt emo-
ţia, reuşeşte să o ascundă
de ochii lumii, dar ochii
ei, ochii ireali de frumoşi
o trădează,  precum neli-
niştea din privirile nudu-
rilor lui Modigliani  (
chiar, aţi văzut că toate
femeile pictate de Modi-
gliani au mai întâi ochi
mari şi negri, musai
negri şi abia pe urmă
sâni, şolduri cambrate şi
sexe?). Nu se dezminte.
Dacă mă simte că vreau
să o îmbrăţişez cu sufle-
tul, fuge. O zbugheşte  şi
mi-e teamă că o pierd.
Îmi iau faţa de indife-
rent, de golan plictisit,
nu ştiu cât îmi iese, văd
că bate în retragere, cău-
tătura i se schimbă, pa-
rează şi îşi ascunde, fără
succes, curiozitatea, căl-
dura, inima. Schimbăm
câteva vorbe, dar totul
până când în nări îi simt
mirosul, a piele tăvălita
prin ambră şi clorofilă,
nu mai pot  decât să o
respir, adică să o trag
adânc, în mine, şi să o ţin
acolo definitiv. Pot ?
Reuşesc, dacă-mi ţin ră-
suflarea. O să vadă asta .
O să vadă şi nu va mai fi
nevoie de nici un cuvânt
între noi. Doar muzica.

Continui să cred că la în-
ceput a fost muzica şi
muzica era de la Dumne-
zeu şi Dumnezeu era
muzica. Auzi? Se cântă
pe trei note. Mi-re-la. 

ziua a doua
(martie, 3, 2010 )

Azi a turbat vântul a
înălţare la cer şi pare c-
au luat-o razna bidivii
Sfântului Ilie. Îmi fac
singur cafeaua, nu vreau
sa împart momentul,
mereu pândesc clocoti-
rea apei, răbufnirea
aproape revoluţionara a
moleculelor şi zgomotul
fierberii, bolborosirea
niciodată aceeaşi, se re-
verberează în ibricul de
aramă. Sting repede „re-
voluţia” din ibric cu o
ploaie fină şi catifelată
de aromă .E ceva între
ciocolată amară, alune
prăjite şi rom. A, mai are
şi-un iz de Mireille, ca o
boare proaspătă de
verde şi abanos, că doar
mâinile ei au desfofolit
staniolul.  Ea tace. Îi simt
privirea atârnând de col-
ţul mesei , ca un fald
proteguitor. Când nu
sunt atent, dar numai
atunci, tresar şi o aud
cum mă mângâie cu iri-
şii , ca şi cum fiecare ce-
lulă şi-ar întinde
degetele spre mine, pe

mine, în mine. Doamne,
e atât de plăcut încât aş
vrea să întind clipa până
se rupe-n bucăţi! Dacă
mă întorc să o privesc
sau numai îmi furişez
ochii flămânzi, fie şi pen-
tru o fracţiune de se-
cundă, înspre ea, roşeşte
sub pleoape şi în obraji,
colţul stâng al gurii se ri-
dică în zâmbet şi uşoor,
foarte uşor, îşi apleacă
văpaia , ca o reverenţă. 

Suntem stingheri. Nu
ştiu de ce. De fiecare
dată când suntem îm-
preună  e parcă pentru
prima dată. Îmi vine s-o
muşc de ureche, de lobul
moale, desenat ca-n
Pieta lui Michelangelo.
Ştie.

Zâmbetul i se trans-
formă într-un surâs larg
şi-atunci aş săruta-mes-
teca-frânge de nebun
locul ăla unde i se unesc
buzele, în două viraje
ameţitoare, ca-n „acul de
păr” de la Maranello. Ne
aşezăm faţă-n faţă. Ca-
feaua e doar pretextul
de-a ne jupui, fiecare pe
fiecare, de gânduri ne-
rostite. Nici măcar nu ne
atingem, dar aurele ni se
întrepătrund şi fac dra-
goste aşa de firesc, ca-n
templul indian din Kha-
juraho, fără mirare, ca şi
cum s-ar recunoaşte, ca

si cum s-ar revedea după
o despărţire de-o mie de
ani. Ne iubim îndelung
cu ochii şi nu transpirăm
decât dorinţă.

ziua a treia
(martie, 4, 2010)

Dacă n-aş respira-o
când nu e lângă mine,
m-aş aglutina într-o
masă amorfă de frustrări
şi nevolnicii primare.
Nu-mi mai place nimic.
Nici să beau apă, nici  să
merg, nici sa mănânc,
nici  măcar să mai visez
fără de ea. Asta e dra-
goste? Senzaţia de locura
temporal… nebunie tem-
porară ? Dar la mine e
permanentă, cu lungi -
prelungi puseuri de acu-
tizare. Sau e mai mult ?
Obsesie? Trebuie că asta
e…Ah, obsesie compul-
sivă…de n-ar afla, de n-
ar vedea cum mă topesc,
idioţeşte, când îşi stre-
coară făptura lângă mine
şi o văd pe de-a-ntregul,
despuiată de suflet,
goală şi pură, ca şi cum
m-aş vedea pe mine în-
sumi, netrebnicul,  şi
apoi, după ce plec sau
pleacă, cum stau ore în
şir la „vorbe” cu ea…sau
cu mine? Nu ştiu…şi nici
nu vreau să aflu. Îmi tre-
buie, aşa cum îmi trebuie
căldura ei, flacăra aia de-
voratoare şi umedă (cum
poate sa fie o arsură
umedă… uite că se
poate!). Ascult cum se
deşiră ceasornicul dintre
noi, ce sentiment al in-
utilităţii şi futilităţii, tim-
pul. Nu-l pot cuprinde cu
ea, n-am nici o şansă, o
luăm mereu de la capăt,
mereu de la capăt
ca-n Groundhog
Day  (Ziua cârti-
ţei) a lui Harold

Jurnalul

de la
ora 6
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Anton Gagiu

A
văzut cineva vreo crizantemă neagră? Nu,
pentru că aceasta nu există. În toamna
aceasta însă amirosind a rod mănat, a tri-

steţe, a sărăcie şi a mult tupeu colorat în purpura ne-
pasării, crizantema s-a colorat în negru. Nici macar
nu e un negru de abanos, strălucitor, cu reflexe de
corb tânăr, ci unul de noapte mohorâtă, stropită de
o ploaie măruntă, un negru care ustură, înţeapă,
muşcă, stropeşte acid fiecare privire ce încearcă
timid s-o mângâie. Aş putea întreba pe cel care a co-
lorat în negru crizantema, de ce a făcut-o? Îl ştiu, îl
cunosc, l-am văzut de mai multe ori strângând mâini
şi apoi ucigând cri- zanteme, îi cunosc şi ucenicii, ci-
racii, ghizii către sărăcie, durere şi suferinţă. El ştie
ca a colorat în negru crizantema, dar nu-i pasă, mur-

murul clătinat al mâinii lui aminteşte de boala ba-
trânilor ce uită sa încalţe pantofii când pleaca de
acasă, glasul, gesturile, privirea sunt nepăsarea în-
săşi, iar vorbele... o... vorbele sunt doar avortoni ce
nu apucă să pornească în lume. Dar nu ştiu de ce-i
pomenesc eu de crizantemă, fie ea şi neagră? Pentru
că florile pentru el sunt doar obiecte de decor,  iarbă
fără viaţă pe care-şi şterge picioarele la intrarea în
palat, iar crizantema? Nici măcar nu ştie că există,
aşa cum nu ştie că există suferinţa şi durerea celor
mulţi strigate în pieţele prin care nepasători trec pe
întuneric în maşini opace, cei care prin simpla sem-
natură omoară destine. Nimic nu e întâmplător în
anotimpul crizante melor. Fiecare urmă de noroi de
pe pantofii celor care se cred trimişii Domnului pe
pământ, e semn că odată şi odată vor da socoteală,
iar proba aceasta îi va conduce în faţa instanţei mo-
rale. Instanţa morală există întotdeauna, ea aduce
cu rabdare la picioarele ei pe toţi cei care pângăresc
crizantemele şi odata cu ele pe toţi aceia care le iu-
besc. Noi cei oropsiţi ai sorţii, mulţi, aflaţi pretutin-
deni, rămânem cu crizantemele noastre, voi cei
nepasători la durere şi suferinţă rămâneţi cu aro-
ganţa voastră fie ea şi colorată în purpură, niciodată
nu veţi avea parte de crizanteme.

Ramis, însă un
pic altfel decât în
film, răsturnat :

nimic nu se repetă când
sunt cu Mireille, ci totul
pare un perpetuu conti-
nuu început, dar flacăra
dogoare , pojarul acesta
numit dragoste mă de-
vastează şi mă recom-
pune iar şi iar. Mi-e bine
şi mi-e frică că-mi e atât
de bine cu ea. Când gân-
desc asta, se uită la mine.
Şi-mi pipăie gândul cu
ochii. Râde cu sufletul,
că-n ea e la fel. 

ziua a patra
(martie, 5, 2010)

Mireille mă răsfaţă.
Se dezbracă încet-încet,
covârşită de emoţie, n-o
privesc direct, aerul de-
vine aproape material,
greu, sufocant şi totuşi
dulce, răspândeşte dis-
cret miros de bergamotă
şi patchouli, n-o privesc

făţiş pentru că simt c-aş
rupe vraja, sunt gâtuit de
frumuseţea ei, mă împie-
treşte, nu vreau să mă
vadă aşa uimit-robit, in-
spir-expir, o văd cu al
treilea ochi, apoi mă în-
torc spre ea,  beat de fe-
ricire,  bate din pleoape
ca un fluture spre lumină
(îmi vine în minte flutu-
rele Karner blue, ireal,
parcă scoborât de pe
umerii lui Dumnezeu) :
şi-a dat jos, cu mişcări
nemaivăzute, derulate
dintr-un film cu încetini-
torul, bluza, inspir-expir,
îi văd sânii per-fecţi, sfi-
dând orice elipsă sau
sferă euclidiană, uşor
cambraţi, ca doi armă-
sari sălbatici ridicaţi pe
picioarele din spate - aşa
i se întăresc sfârcurile
ciocolatii, Doamne! iar
inspir-expir, inspir
adânc şi rămân aşa, su-
focat. Fără grai. Îi văd

trupul modelat ca într-o
sculptură necunoscută,
coapsele magnifice şi ge-
nunchii regeşti cerşesc
mângâieri, mijlocul sub-
ţire trebuie frânt, apuc să
mă gândesc, într-un
flash mental, ce norocos
sunt şi că ar crăpa de in-
vidie Michelangelo şi Ca-
ravaggio, Botticelli şi
Tizian, Velazquez şi
Giorgione, numai să
vadă, numai să ştie… iar
Mireille, conştientă de

frumuseţea ei obraznică,
puternică, mă îngenun-
che. Cad firesc la picioa-
rele ei , ca în templul
unei zeităţi păgâne.  Ştiu
că e ea, zeiţa hindusă
Aditi ( Aditi este totul:
este suma, începutul,
sfârşitul şi în acelaşi
timp contrariile). Aş ră-
mâne aşa, îi cuprind
gambele cu mâinile-
amândouă şi-o strâng în
mine, dar mă ia în braţe.
Ne topim.

Crizantema
neagră

�
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Zmeul
George Peagu

L-am făcut dintr-o hârtie
Mare, albă creponată,
Galbenă şi vişinie,
Ca o zebră. Să se vadă
Sus, pe cer, pe la chindie.

Cred că l-aţi văzut  vreodată
Cum se-ndoaie;
Cum se-noadă
Coada lui învolburată...

Iar în colţ, pe o stinghie,
I-am pus bec ţi baterie,
Ca să vadă ce-i pe sus...
Şi să nu se tamponeze
Cu vreun nor care aleargă
Undeva, înspre Apus.

Chiar şi-un cântec i-am făcut
Ce-l îngân pe lângă vânt.
Tot îl iau de la-nceput
Şi-l repet, ca pe-un descânt
Care sună cum urmează:
-„ Urcă zmeule, sfârlează,
Cât mai sus pe bolta clară
Şi de-acolo priveghează

Ce mai e la noi prin ţară!
Că ţi-am dat lumini şi foc,
Sus pe cer, să ai noroc.
Urcă sus până la stele,
Luminează printre ele!”

Cum stăteam aşa, spre seară
Şi tot îl trăgeam de sfoară,
A venit atunci, Ionel
Să se laude şi el,
Că al lui e mult mai mare
Şi că urcă pân la soare.

Vrea să-mi facă în necaz
Când mă prinde pe izlaz:
-„ Hi, hi, hi! Ce, ăsta-i zmeu?!
Păi să-l fi văzut pe-al meu!...
Doamne, cât era de mare!
Nici nu s-a mai pomenit.
Zău, să ştii că nu glumesc!
Şi când mă gândesc la el,
Cum sălta de la pământ
Şi cum se lupta în vânt,
Mă şi tem să n-ameţesc-
Drept să-ţi spun că iar mi-e frică.
Zmeul nu avea răbdare,
Se lupta cu-nverşunare
Şi norocul meu a fost,
Că m-am prins de un copac
Şi de-acesta l-am legat.

Dar, deodată mi l-a smuls
Şi l-a luat cu el pe sus.
Zău! Să vezi minune mare,
Că  s-a agăţat de soare...
Ce zici tu de-aşa minune?
Haide, ai curaj şi spune!

- Ce să zic?
Nu zic nimic...
Că povestea-i minunată...
N-am mai auzit vreodată.
Doar atât: că-i gogonată....
Dă-le-ncolo de pisici!
Mie-mi zici?

VÂRTEJ ŞOPTITOR
TIMPULUI
Cobor în mine,
Iau de mână
Lumea cuvintelor
Şi încerc să fiu
Vârtej şoptitor
Timpului.

ÎNSEMN
Însemn clipa aceasta
Cu lacrima mea
Şi simt
Ce dureroasă rămâne
Amintirea…

DE PLICTISEALĂ
Mă mişc între ceva şi
ceva,
Eu, punct perpendicular
Pe axa lumii.
Beau în fiecare noapte
Câte o stea
Şi-mi înnod aripile 
Cu gânduri.

CĂDEREA SPRE
NICIUNDE
Cădeam mereu
Între jos şi sus.
Începusem să ameţesc
De atâta cădere
Spre niciunde.
Veşnicia îmi transpirase
În palme.

DINCOLO DE NOI
Dincolo de uitare,
E nelinişte.
Dincolo de durere,
E boală.

Dincolo de boală,
E fiinţa.
Dincolo de noi,
Suntem noi

CUVÂNT ROTIT
M-am ascuns 
În umbra unei idei.
Nimic mai frumos
Ca acest joc !
Sunt un cuvânt
Care se roteşte.
Nimic mai bun
Decât zborul
Cuvântului !

SEMN
Îngenunchezi 
În iarba cuvintelor
Şi genunchii
Îţi prind rădăcini.
În clipa următoare
Devii semn.

P o e m e  d e
Betrice Silvia Sorescu



Autobiografie
M-am născut pe strada anului 1942,

bombardată de oameni cu ochii roşii,
îmbrăcaţi în verde,

când vara scotea la porţi moşii,
aruncându-şi mantaua soldăţească şi ploi,

luna iunie aducea în ferestre visele femeilor
şi dor,

mergând nicăieri, aşteptând în pridvor…
Mama mi-a pus în straiţă în loc de pâine

visul zilei de mâine,
pe care l-am trăit într-o singură noapte,

când ursitoarele jucau pe un lătrat de câine
pe strada unde şcoala intrase în vacanţă

şi paznicul plecase cu cartela
după pâine,

legând poarta cu o speranţă…
Jucării confecţionam din zdrenţe de vise,

ciorapul piciorului desculţ îl făceam minge,
în curtea şcolii cădeau iubiri ucise,

pe dealuri contempla sania
cum în sufletele noastre ninge

cu cântece ruseşti, Tania.

Se asfaltează cerul
Azi deschizând fereastra spre cerul meu de hârtie

Pe care desenase Dumnezeu stele,
Albastru devenise negru şi utilaje o mie

Vărsau asfalt peste Calea Lactee a viselor mele.
Am închis imediat geamul de gânduri şi frică

Şi mi-am desenat un alt cer de constelaţii,
Cu altă lumină, alte înţelesuri, să nu zică

Dumnezeu că printre heruvimi mi-am făcut relaţii…

Rugăciunea zilei
E o primăvară cu muguri adormiţi în copaci

ca ochii dimineţii cu care eu
privindu-te în miezul clipei te fac să taci,

s-asculţi rugăciunea zilei către Dumnezeu.
O oră blândă dă ocol prin împrejur,

te aspiră dintr-un cer de vise,
când cucul îşi lasă cântecul său sur
clocit să fie în cuibul clipelor ucise.

Anotimpul acesta-i o cameră sigilată,
o lume vibrând într-un fluier de os,

doar ploaia de mult aşteptată
te înveşniceşte-ntr-un bărbat frumos.

Abatere de la firesc
Un verb ce-a încăput într-un Cuvânt

Se roagă în silabe la mormântul unui sfânt
Şi o rimă rebelă ieşită din lege

Se-aşează rubin pe coroana unui rege;
Iese icoana din cerul unei rostiri –

Fraza încheie clipa din sfinţiri.
Poetul – verbul unei abateri de la firesc –

Poartă sub aripi visul îngeresc,
El este şi ploaie, secetă şi duh

Pasăre măiastră rătăcind prin văzduh.

Al doisprezecelea ceas
Vremea urcă în imponderabil,

Păsările sub zborul cărora moleculele de aer mor
Poartă tăcerea între particule,

Doar mişcarea browniană în dezordinea ei
Ordonează apa de ploaie
Din paharul de pe masă.

Cântecul mierliţei pune miere în levitaţia
Fulgului de păpădie

Dus mai departe în interiorul zilei
Cum orele sunt plimbate de indicatoarele ceasului

Pe cadranul numerotat de cineva
Ce n-a ştiut să numere

Decât până la al doisprezecelea ceas.
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Prefaţă
Suita de poeme din aceasta carte, unele aduse

din volumele anterioare, degajă o stare elegiacă:
sunetul poetului vine sentimental şi trist, iar mur-
murul lumii se aude elegiac. Un plânset al lumii
sfâşiate, cu natura sa cu tot, se revarsă şi se reflectă
în starea şi poetului. Fiecare pare a-şi deveni parte
consolatoare celeilalte: cuvântul – lumii, de unde
trena de metafore întinsă peste rănile acesteia, şi
lumea – cuvântului, de unde materia lirică încăr-
cată de situaţii dureroase, insesizabil de mici dar
care fac covorul vieţii, tot mai acoperite de colbul
zilnic şi pe care nimeni nu le mai percepe, ele de-
venindu-ne un modus vivendi. Cândva, cu
aproape un veac şi jumătate în urmă, s-a solicitat
o linişte interioară pentru a auzi cum creşte iarba,
surioara naturală a omului; puţin mai târziu, omul
s-a minunat de puterea şi forţa ei de a veni rege-
nerator; dar în ultimul timp, neputincioasă, s-a re-
tras în propria-i ofilire, ca semn de pregătire
pentru jertfirea fără sens. Ce poate face fratele-cu-
vânt?! Să orchestreze o sonată pentru creşterea
ierbii, sperând să lege între ele părţile despărţite,
şi nu atât de deosebite, într-o curgere şi vieţuire
unitară. Gestul poetului Al. Florin Ţene are ceva
din candoarea copilei care, într-o zi de sărbătoare,
se îmbracă cu iia şi fota din lada de zestre a buni-
cii, iar versurile, din lacrima întinsă pe faţa bătrâ-
nei.

Dumitru VELEA

Poeme din volumul
Sonată pentru creşterea ierbii

de Al. Florin Ţene
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Scrisoare
deschisă

Niculina Bacriu

Nu vă faceţi griji pentru mine.
Nu mă întrebaţi despre
Starea mea actuală de spirit.
Nu mă întoarceţi
Din drumul spre nemurire
Cu cuvinte mincinoase.
Voi ştiţi de câtă dragoste
Sunt capabilă.
Voi ştiţi că
Dacă ar trebui să se găsească
Un sinonim la numele meu
Acela ar fi Iubire...

Deci,
Nu vă bateţi capul
Să născociţi cuvinte.
Oricum,
Cine vorbeşte minte!

Nu mă-ntrebaţi nimic!

Aşteptaţi să ard
Până la ultima picătură din mine.
Toţi convinşi că
Voi zbura curând
Către voi.

Nu vă faceţi griji pentru mine.
Nu mă judecaţi prea aspru
Pentru starea mea.
Ascultaţi numai
La miezul nopţii
Tăcerea
ce sălăşuieşte-n întuneric.
Adunaţi toate stelele la un loc.
Strângeţi fiecare frunză 
Doborâtă la pământ
De acest anotimp.
Ascultaţi durerea
Din glasul copiilor părăsiţi
Prindeţi ploaia de mânecă
Şi luaţi-o la întrebări,
Acuzaţi-o de melancolie!
Întrebaţi pământul pe care umblaţi
Dacă
Nu cumva îl doare atingerea 
Paşilor voştri.

Trageţi de păr ziua

Pentru neobrăzarea
De a vă fi trezit din visare
...Atunci când vă amintiţi
De mine
Rugaţi-vă la Dumnezeu
Să plouă cu Iubire,
Rugaţi-vă la Dumnezeu
Să plouă cu Lumină...

În fine,
Nu vă faceţi griji pentru mine.
Fiţi convinşi că din propria-mi iubire
Voi zbura către voi.

Gânduri nespuse
Gânduri nespuse,
doar uneori în taină şoptite
La ceas târziu de noapte,
doar vântul le ştie
Purtându-le în zări îndepărtate
Dându-mi speranţă
că ţi le va spune.

Frânturi din vise
mă macină ziua
Închipuindu-mi scene
ce nu au fost 
Dar aş vrea să fie.
Sperând că într-o zi
o să fim împreună.

Pe stradă adesea te confund
Încercând să te ating
Strigându-te,

speriindu-i pe cei din jur
Crezându-mă nebun.

Îndrăznind
O, Doamne … câte mi-ai dat.
Aşa de mic sunt, că abia le duc.
Mi-ai umplut desaga vieţii
Cu bucurii, necazuri şi nevoi
O port mereu cu mine
Târând-o,
Prin labirintul vieţii
Ca muritor,
Spălând-o mereu cu lacrimi
Din izvorul sufletului dor.

Sunt prea păcătos…
Dar îndrăznesc
în neruşinarea mea
Să te rog.

Lasă-mi mintea limpede
Doamne,
Chiar dacă ar fi să merg târâş
Să pot să las amintiri
Pe drumurile ce doresc
să le străbat

Râzând.
Iar când o fi să-mi ei
lumina ochilor
Punând capăt vieţii mele
de muribund
Te rog, Doamne
Să-mi laşi imaginea
nevestei ce mi-ai dat-o
C-o iubesc nespus de mult.

Copii ţi  las în seama ta Doamne
Să le dai har
Cum mi-ai dat şi mie
Şi să-i nu laşi să plângă
Cum am plâns eu.

Atâta-s cer,
Când o fi să mă chemi la Tine
Ora ceasului doar Tu o şti.

Dă poruncă, Doamne
Să fie scris în cartea vieţii mele
Să nu se uite.
Mai am ceva de umblat prin lume
Apoi să mă chemi la tine.

Poeme de
Costel Iftinchi
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MOTTO :
„Poporul care con-

ştientizează procesul is-
toric prin care trece, are
toate drepturile să se le-
gitimeze în istoria uni-
versală“.  V. Pârvan 

„Nu pot altfel“. Lut-
her

Alexandru
Manafu Târgovişte

Clasa politică, „cea mai
incompetentă, mai la-
comă şi mai arogantă din
istoria României", lipsită
de expertiză, avidă de că-
pătuială şi sigură de impu-
nitate, s-a aruncat asupra
resurselor ţării cu un sin-
gur gând: să-şi umple bu-
zunarele, să se
îmbogăţească. Lupii, hie-
nele şi şacalii moderni au
trecut la un jaf sistematic
al Ţării.

După 20 de ani, indus-
tria românească este lichi-
dată, fabricile - care au
mai rezistat - sunt în pro-
prietatea străinilor, agri-
cultura este complet
distrusă, rareori cu pro-
ducţii peste limita de sub-
zistenţă, sistemul de
sănătate este în colaps
după nenumărate experi-
mente, învăţământul este
în criză profundă, iar pe
plan internaţional, indivi-

dualitatea României nu
mai există.

Criza economică a
acestei perioade, declan-
şată de economia occiden-
tală, a ajuns şi la noi, în
pofida declaraţiilor pline
de speranţă ale politicieni-
lor incompetenţi şi nu a
făcut decât să agraveze re-
lele care au precedat-o.
Guvernanţii, aroganţi şi
incompetenţi, nu au ştiut
şi nu s-au preocupat să
atenueze efectele şocului
crizei.

Când marea masă a
populaţiei - „România
profundă" - se chinuie în
dificultăţi şi deznădejde,
clasa politică prosperă cu
neruşinare, politica fiind
mijlocul cel mai sigur de
îmbogăţire în România.

S-a indus astfel o stare
de lehamite, de resemnare
generală, de pasivitate,
care a permis clasei poli-
tice să-şi bată joc, nepe-
depsită, de ţară. Lipsită
totalmente de spirit civic,
societatea românească nu
a fost capabilă să tragă la
răspundere „hoţii, hienele,
lupii şi şacalii" clasei poli-
tice, sau măcar să tempe-
reze setea de înavuţire a
acesteia.

In aceste condiţii, spe-
ranţe, destine, energii şi
vieţi româneşti se irosesc
pe meleaguri străine, în
special, din cauza „dispre-
ţului suveran" cu care sunt
trataţi românii de noua
clasă politică, apărută
după '89.

în fapt, reprezintă o
contribuţie la distrugerea
fiinţei naţionale româ-

neşti, la erodarea identită-
ţii naţionale, la ieşirea din
istorie.

Astăzi, mai mult ca ori-
când, românii au nevoie
de o idee-forţă, de un ideal
mobilizator al energiilor
naţiilor, de un proiect de
amploare pentru a ieşi din
acest colaps economic, din
această situaţie de colonie.

În loc să profităm de
şansa oferită, am rămas la
periferia Europei şi nu se
întrevede nici cea mai
mică posibilitate de ieşire
din această situaţie.

Oamenii nu judecă
meritele democraţiei în
funcţie de calitatea princi-
piilor sale declarate, ci în
funcţie de rezultate. Şi pun
întrebări.

Cine guvernează as-
tăzi? Democraţia sau
banul? Demnitatea, soli-
daritatea, plăcerea de a
trăi sau viaţa fără faţă
umană?

În situaţia în care vom
continua să mergem pe
acest drum, stabilit de cei
puternici ai momentului,
străin de interesul naţio-
nal, de interesul colectivi-
tăţii româneşti, vom
deveni sclavi ai unei socie-
tăţi fără valori spirituale,
fără valori morale, o socie-
tate slăbită şi, în care sin-
gura evidenţă
atot    cuprinzătoare este
banul.

O societate sclavagistă
în care cuvintele de ordine
sunt rata, creditul, împru-
mutul, dobânda, sigu-
ranţa locului de muncă,
frica şi disperarea pentru
incertitudinea zilei de

mâine.
în acest sens, merită

adus în atenţie ce ni se
pregăteşte de guvernul
mondial, doctrină lansată
în 1954, la sesiunea gru-
pului Bildeberg, înscrisă
în Manualul Tehnic de
Ştiinţă Operativă TM-SW
7905.1.

„Este imposibil”, în-
cepe manualul, „să discuţi
ingineria socială sau auto-
matizarea societăţii, adică
ingineria de automatizare
socială (armele tăcute) pe
scară naţională sau mon-
dială, fără să vorbeşti de
scop: acesta este controlul
social şi distrugerea de
vieţi umane, cu alte cu-
vinte, sclavia şi genocidul.
Acest manual trebuie as-
cuns de ochii publicului,
căci astfel publicul ar pri-
cepe că este o declaraţie
formală de război intern".

Pentru a obţine o eco-
nomie lipsită de neprevă-
zut, trebuie să existe un
control total asupra clase-
lor de jos din societate,
care să fie instruite şi an-
gajate în realizarea unor
sarcini de durată, înce-
pând de la o vârstă fra-
gedă, înainte de a ajunge
la vârsta la care să pună
întrebări. Pentru a-i face
omogeni, unitatea familiei
trebuie să fie dezintegrată
în clasele de jos, obligând
părinţii să se ocupe de al-
tceva şi înfiinţând creşe de
stat pentru copii.

Va urma

Gânduri şi reflecţii de final (3)
din volumul „Cavaleria română“, editura CIEA, Bucureşti, 2010



25

nr. 36 � decembrie 2010

Teatru

Gheorghe Palel

CORUL VORBIT AL SCLA-
VELOR ELENE: Cînd la altar
ajunse Ifigenia, cînd la altar,/în-
suşi măritul Agamemnon, tatăl
ei,/însuşi măritul,/Izbi în gîtul
tînăr cu toporul,/izbi în gîtul
tînăr,/Şi sîngele sări-mprejur
scîntei/şi sîngele sări-
mprejur,/Şi-un nor de ceaţă co-
bori în juru-i/şi-un nor de
ceaţă,/Şi lacrimi mari curgeau pe
obrajii lui/şi lacrimi mari,/Şi
ceaţa cînd se răspîndi văzură/şi
ceaţa cînd se răspîndi,/Un cerb pe
treptele altarului/un cerb,/Pe Ifi-
genia a scăpat-o Ariemis/pe Ifige-
nia,/De cuminţenia ei
îndrăgostindu-se/de cuminţe-
nia,/Şi Agamemnon beat era de
bucurie/şi Agamemnon,/Soţiei
sale Clitemnestra lăudîndu-i-
se/soţiei sale,/Bine am făcut, bine
am făcut femeie,/bine am
făcut,/Fiica noastră e acum
zeiţă/fiica noastră,/Ia-ţi pruncul
şi te-ntoarce-n grabă-n Argos/ia-
ţi pruncul,/Că vîntu-i bun, co-
boară peste mare/că vîntu-i
bun,/Şi flota noastră pleacă în-
spre Troia/şi flota noastră/De
unde ne-om întoarce cu victo-
ria/de unde ne-om întoarce...

CORUL VORBIT AL CO-
RABIERILOR DIN AHAIA:
Plecăm că vîntul ne coboară-n
pînze/plecăm,/Veniţi că marea
calmă ne aşteaptă/veniţi,/Drum
bun avem spre zidurile care/Ne
cheamă pentru marea bătălie/ne
cheamă,/Veniţi, veniţi, plecăm!
Ce veselie,/Veniţi!/Sînt zeii azi cu
toţi de partea noastră!

CORUL VORBIT AL SCLA-

VELOR ELENE: Corăbiile
poartă pînze albe de vîntul bun în-
tinse. Marea albastră vi s-a supus
acum ca o amantă din cele iubi-
toare şi cu care nu veţi avea fur-
tuni, nici neplăcere, vi-e drumul
larg deschis, frumoasă marea vă
duce spre victorie înainte! Plecaţi
poate spre a muri la Troia. Vînt
bun v-a dat iar Artemis Mult lău-
data soră a lui Apollo, Ce-a luat-o
dintre noi pe Ifigenia. S-a-
nduplecat! Plecaţi, vi-e calea
dreaptă, Plecaţi, plecaţi! Victoria
v-aşteaptă...

(Impresionat, pe valurile al-
bastre şi domolite, cele o mie
două sute de corăbii de război, cu
pînzele albe umflate de vîntul
prielnic pornesc majestuos către
teatrul marii bătălii ce se va în-
tîmpla în tragedia fără de sea-
măn a Troiei peste care vremea
şi-a scuturat cenuşa arderilor în-
tîmplate şi pulberea de aur a cîn-
tecelor nemuritorului Homer.)

CÂNTUL AL
PATRULEA

în cortul lui Agamemnon,
ajuns la Troia, înainte de în-

ceperea asediului.

Scena I
CHALCHAS. AGAMEMNON,

PROTESYLAS, ARIS, 
CRISEISA.

CHALCHAS: Fiindcă iar îmi
cereţi profeţia, voinţa zeilor, este
aceasta şi să o ştiţi: Cel care-n
lupta împotriva Troiei va pune
primul, piciorul pe ţarina duşma-
nelor meleaguri, va muri!

AGAMEMNON: Din cauza
acestei prevestiri nu mai voieşte
nimeni să înceapă şi fiecare pe
altul îl îndeamnă! Eu am să fiu
acela ce voi pune primul, piciorul
pe pămîntul blestemat!

PROTKSYLAS: Mă lasă
acum pe mine, prea slăvite! Tu ai
făcut atîtea pentru gloria acestei
lupte, care o voi începe! Cu toate
că abia o zi trecu de când mă în-
surai cu Laodania soţia mea, fără
asemănare în frumuseţea-i ade-
menitoare. Iar de va fi ca moartea
să mă fure, să-l rogi pe Thanatos
să-mi dea favoarea de-a mă mai
întîlni numai o dată cu scumpa
mea soţie, Laodania.

AGAMEMNON: Oracolul
doar veşti întristătoare ne preves-
teşte zi de zi. Vezi bine! Dar dacă
asta este voia celor ce cîrmuiesc
întreaga omenire ne vom supune
fericiţi, slăvidu-i. Dar n-ai să
mori! Sunt profeţii în care nici un
cuvînt nu se-adevereşte.

CHALCHAS: Ce bine ar fi !
Numai aşa să fie. Când profeţiile
nu-s dintre acelea care vorbesc de
fericire şi iubire, pe fiecare îl su-
pără când află că moartea îl aş-
teaptă. Protesylas, tu vei muri.
Măritul Agamemnon . te-mbărbă-
tează-n felul său, dar uită că pro-
feţia de la zei e dată.

(Oracolul Chalchas se ridică,
se înclină şi iese din cort.)

PROTESYLAS: Săgeţile-s la
mine. Ca să înfăptui proorocirea
lui cum se cuvine, plec să arunc
prima săgeată-n aer spre zidurile
Troiei înrăite. De-o fi să mor, slă-
vite Agamemnon în grijă s-o aveţi
pe Laodania.

AGAMEMNON: O vom avea.
Dar vei rămîne-n viaţă. Oracolul
acesta minte straşnic.

PROTESYLAS: De n-o minţi,
eu nu am nici o vină. De cită
vreme-s rege în Phylaca La toţi le-
am amintit că vitejia nu ştie ce în-
seamnă frica morţii şi frică n-am.
Mă duc s-arunc săgeata! (pleacă
grăbit.)

(Agamemnon se plimbă cîteva
momente singur prin cort)

Va urma

Agamemnon (8)



26

nr. 36 � decembrie 2010

Eseu

Ştefan Petra

Aici, moartea se diso-
ciază net de perechea sa,
dragostea. Ea nu e doar
presentiment şi nici
măcar reală, ca înainte.
Ea depăşeşte acest prag,
devenind ireală, prin
profunzimea dusă la ex-
trem a extraordinarelor
ei reverberaţii. Parcă aici
răsună cu sporită vigoare
şi frumuseţe versurile
poetului exprimând dua-
litatea, îngemănarea vie-
ţii şi morţii, a
pământului şi cerului:
„Tierra de luz / cielo de
tierra”.

Poemul porneşte de la
un fapt real – şi el de ex-
cepţie – un toreador de
clasă, preocupat totodată
de literatură şi cultură în
general, ca puţini din
tagma sa, revine în
arenă, după o carieră
fantastică, neputând su-
porta despărţirea de ea,
acea lipsă a voluptăţii
primejdiei, a „gustului
morţii” de care era de-a
dreptul îndrăgostit. Şi
moare. „Toreadorul care-
şi înspăimântă publicul
prin curaj e un toreador
autentic ... în schimb, to-
readorul muşcat (străbă-
tut( de duh îi conferă
publicului o lecţie de mu-
zică pitagoriană” în opi-
nia lui Lorca. Un astfel
de toreador – autentic  şi
plin de duh, era şi eroul
bocit.

Refrenul cunoscut
redă atmosfera din
preajma morţii toreado-
rului: „La orele cinci spre

seară/ Ay, ce crud al serii
cinci !/ Cinci pe ceasurile
toate !/ Cinci pe umbra
înserării !”. Chinul mor-
ţii generează groaza şi re-
fuzul acceptării realităţii:
„O, negru taur de chin !/
Nu./Nu vreau să-l văd”.
„Trupul prezent evocă pe
cel dispărut – chipul,
pieptul, tot, iar „sufletul
absent” desemnează dis-
pariţia în neant a Omului
şi trecerea lui în legendă:
„Nici muta amintire nu
te mai învie,/ căci ai
murit şi moartea ţi-e ne-
agră veşnicie./ ... Nu te
cunoaşte nimeni, dar eu
pe mai departe / cânta-
voi frumuseţea şi chipul
tău”.

Eliberată de senti-
mental şi îmbogăţită prin
metafizică, cu o deose-
bită paletă a sensibilită-
ţii, în consonanţă cu
armonia spaniolă,
„Bocet...” intră maies-
tuos în universul liric
mondial.

Tema morţii, oricât ar
fi de puternică în poezia
lui Federico, nu e încă
totul.

Spre surpriza gene-
rală, în urma unei lungi
călătorii în SUA şi Cuba
(1929-1930), apare un
nou volum de versuri
„Poetul la New York”,
măsură deplină a marii
capacităţi de autodepă-
şire pe plan tematic, mult
diferită, nu însă ruptă, de
creaţia sa anterioară.
Discontinuitatea nu e
însă absolută. Firul sub-
ţire lorquian continuă.

Aplecat asupra sufle-
tului, a chipului interior
al omului, a emoţiilor,
mergând până la dramă
şi tragedie, într-o ma-
nieră pe deplin şi pro-
fund umanistă, printr-o
viziune proprie asupra
problemelor vieţii şi a
morţii, Lorca refuză civi-
lizaţia tehnicistă, dezu-
manizantă, alienată şi
alienantă prin însăşi
esenţa ei, care-i apare în
faţă în marea metropolă
americană. El este unul
dintre primii poeţi care-
şi dau seama de această
realitate. Chiar dacă nu
reuşeşte să înţeleagă
semnificaţiile, implicit
pozitive, ale tehnicii, fapt
pentru care refuzul său e
total, mergând până la
ură: „Urăsc umbra păsă-
rii / de pe obrazul alb,/
conflictul dintre lumină
şi vânt/ din salonul de
aer condiţionat”, iar con-
traponderea e ...natura,
Andaluzia şi omul: „Iu-
besc albastrul pustiului,/
nehotărâtele gesturi bo-
vine,/ înşelătoarea lună-
a dansului andaluz,/
dans curb al apei lângă
ţărmuri” (Negri.Măsura
şi paradisul negrilor).
„Dar nu vreau lumea,
nici visul, nici glasul
divin,/ vreau libertatea
mea, iubirea mea
umană...” (Poeme pentru
lacul Edem Mills).

Spiritul alienării e ex-
primat în cuvinte dure,
în poezii ca: „Peisajul
mulţimii ce vomită”,
„Oraşul fără vis”, ori în

versurile: „Denunţ în-
treaga lume / care ignoră
cealaltă jumătate/...
Nu.Nu este infernul.E
strada./ Nu. Nu este
moartea. Este magazinul
de fructe” (Întoarcere în
oraş –New York).

Simbol al acestei de-
dublări, mergând până la
incompatibilitate în ochii
lui garcia Lorca, sunt
negri, cei aduşi din
Africa, ce-şi păstrează
puritatea şi asupra că-
rora se îndreaptă în-
treaga lui simpatie.
„Masca ! Priviţi masca !/
Din africa la New York a
sosit ! – doar ei sunt ca-
pabili de dans în această
lume absurdă – Masca
va dansa printre coloa-
nele de sânge şi cifre,/
printre furtuni de aur şi
geamăt de şomeri,/ ur-
lând, obscură noapte,
după timpul fără lu-
mină,/ o, sălbatică Ame-
rică de Nord ! impudică,
sălbatică / întinsă  pe
frontierele zăpezii”
(Stzrăzi şi vise). Doar ei
înţeleg adevărata durere:
„Adevărata durere, cea
care mai păstrează  lu-
crurile treze,/ e o mică
arsură fără de sfârşit,/ în
ochii inocenţi din alte
lumi” (Peisaj orb la New
York).

Va urma

Federico Garcia Lorca – poet al
Andaluziei, dragostei şi a morţii (6)

Ştefan Petra
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Dimitrie Grama
Copenhaga

Dar de ce este nevoie
de încercare şi iertarea
unui păcat pe care în
fond nu l-am creat noi?
Necunoscând care este
păcatul, care este şansa
fiinţei umane să scape de
el, unde se ascunde pro-
misiunea blagoslovirii şi
revelaţia cunoaşterii
„adevărului”? Cine are
dreptate: Abraham, Isus
Cristos, Mohamed sau
Brahma? Citind cărţile
scrise de om, deoarece
sunt scrise de om, cu
toate că muslimii pre-
tind că Koranul este scris
de Allah, trebuie să le dai
dreptate la toţi sau tre-
buie să-i renegi pe toţi.
Aceleaşi forme de imagi-
naţii spiritual-construc-
tive caracterizează toate

aceste povestiri umane.
Dumnezeu nu vorbeşte
în textele noastre, oricât
de fuduli ne-am crede.
Ar însemna că Dumne-
zeu să fie un oarecare
zeu, uitat de grecii sau
egiptenii antici, un zeu
care s-a trezit mai târziu
şi are toanele lui si, care
toane pot fi înţelese mai
bine cu ajutorul unor in-
termediari auto-numiţi.
Budha, a ales un alt
drum spre un fel de
mântuire absurdă în
felul ei. Budha caută sal-
varea prin anihalarea
personalităţii (a selfu-
lui), dar se pune întreba-
rea ce mai poate fi oare
salvat atunci când nu
mai exişti?! Când prin
intermediul meditaţiei
sau fachirismului, ai
ajuns la condiţia non-

existenţei, ti se promite
„nirvana” cu posibilita-
tea ei de eliminare a su-
ferinţei umane prin
intermediul „morţii to-
tale”. Pur şi simplu nu te
mai reîncarnezi, nu te
mai renaşti! Asta pro-
mite Budha. Daca toată
fauna actuală ar urma
învăţătura budistă,
lumea aşa cum este ea
acum nu ar mai fi posi-
bilă. Ar dispare deoarece
nu ar mai exista renaş-
tere. Probabil că budiştii
mă vor combate spu-
nând că atunci, cândva,
toţi vom fi în nirvana,
toţi fără suferinţă, fără
personalitate proprie.
Noi toţi vom fi atunci
doar „unul” şi mort. Re-
ligiile monoteiste, dez-
voltând iluzia unui
singur adevăr, care poate
fi cunoscut de om prin
intermediul unor rituale
sau manipulaţii de na-
tură umană, au pus ba-
zele îndoielii, a
necredinţei. Au creat
ateismul, care acum a
autorizat „stiinta” ca su-
rogat religios. Pentru ca
ştiinţa este noua institu-
ţie unde se produc „mi-
nuni”, unde omul caută
adevăr şi salvare. Ştiinţa
promite acum o viaţă
fără suferinţă şi prelun-
gită, cine ştie poate
eternă. „Daca susţineţi
financiar descoperirile
noastre genetice, noi
suntem siguri că în cu-
rând vom elimina genul
îmbătrânirii şi deci vom
elimina moartea”. Vă

pare cunoscută aceasta
frază? Cineva a spus că
„cei care cu dispreţ re-
jectă natura lor animală,
nu vor deveni mai umani
ci doar nişte caricaturi
ale umanităţii”. De ce
adaug aici aceasta frază,
este doar pentru a-mi
aminti eu însămi, cine
sunt şi să nu uit să spun
că acest eseu nu repre-
zintă o lecţie nici de filo-
zofie şi nici de conduită
umană. Eu, jumătate
maşină, sunt complet in-
diferent la exerciţiile de
gândire ale confraţilor
umani, acceptând fiecare
teorie din miliardele de
teorii posibile. Este
vorba de aventuri sinap-
tice, care sunt necesare
funcţiilor cerebrale. Eu
jumătate om, sunt revol-
tat de ipocrizia umana
care îmbracă toate man-
tele posibile în ambiţia
de parvenire materială,
morală şi spirituală. Co-
tidianul mistic, este acel
loc unde nu există reguli,
nu există rang, unde
într-o toamna târzie te
poţi plimba şi avea o
conversaţie serioasă cu
un fluture sau cu Dum-
nezeu. Acea conversaţie
nu poate fi expusă altora,
este strict personală, dar
poate lăsa o amintire
vagă a unei trăiri deose-
bite şi pe care încerci
să-l împărtăşeşti altora.

O punte între cotidianul
mistic şi omul-maşină

Durerea
Ion Iancu Vale

este sămânţa vieţii ce pântecu-o refuză
când visul de-a fi mamă mocneşte viu în spuză
e pomul ce rodind îşi etalează fala
şi un topor stupid îi curmă verticala
este reproşul vitei, mugind tânguitor
când o ucide setea şi n-o duci la izvor
e zâmbetul ce-ngheaţă nedumerit pe gură
când celui ce-i faci bine te minte şi te fură
e gânguritul alb al pruncului ce suge
pe care un părinte îl leapădă şi fuge
e perna îmbibată cu plânsul de fecioară
ce în zadar aşteaptă iubitul într-o seară
e scârţâitul porţii ce omenesc scânceşte
când pe pribeag în casă, stăpânul nu-l primeşte
e deseori poetul ce tainic germinând
cu silnicii mărunte se năruie luptând
e Ţara mai ales ce sacru te alarmă
şi-n crudă nepăsare nu te transformi în armă.
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Sanije Gashi

Post scriptum
Cartea lui Sanije

Gashi, tradusă în limba
română de Ana&Şerban
Tabacu, este tulbură-
toare, având în vedere
autenticitatea faptelor
consemnate, caracterul
inedit al acesteia fiindu-
i conferit de structurarea
lucrării pe mărturiile fe-
meilor kosovare, mame,
soţii sau surori ale victi-
melor holocaustului
sârb. Conform traducă-
torilor „Declaraţiile su-
p r a v i e ţ u i t o r i l o r ,
consemnate ca atare în
procesele intentate cri-
minalilor de război de
către Tribunalul Penal
Internaţional de la Haga
pentru fosta – Jugosla-
vie, îţi provoacă un sen-
timent de  repulsie şi de
revoltă faţă de fărădele-
gile comise de militarii şi
paramilitarii sârbi, atât
la ordinul unor căpetenii
degenerate, cât şi din
proprie iniţiativă, din sa-
dica plăcere de a ucide şi
de a chinui. Şi toate astea
în numele unei cauze, pe
cât de nejustificată, pe
atât de degradantă - epu-
rarea pe criterii etnice şi
religioase a unei popula-

ţii nevinovate. Am tra-
dus cartea lui Sanije
Gashi cu sentimentul
împlinirii unei datorii
morale, considerând că
dosarul crimelor de răz-
boi, întocmit de jurna-
lista kosovară pe baza
relatărilor martorilor
oculari, reprezintă un
document valoros, ce
trebuie adus la cunoş-
tinţa opiniei publice ro-
mâneşti şi nu numai,
pentru ca ororile războ-
iului din Kosovo, din anii
1998-1999, să nu se mai
repete niciodată şi nică-
ieri pe această planetă.” 

Conform opiniei
noastre, apariţia acestui
album de trista amintire,
combate propaganda
sârba din presa română,
precum şi atitudinea an-
tiamericană a preşedin-
telui Băsescu privind
independenţa kosovară.
De ce oare? Fiindcă re-
cunoaşterea celui mai
tănâr stat din lume din
partea administraţiei
presidenţiale şi minis-
trului nostru de externe,
nu reprezintă nici-un
atac împotrivă siguranţei
naţionale, ci dimpotrivă:
întâreşte relaţiile ro-
mâno-euroamericane, fi-
indcă, virgulă, Kosova
nu este HarCovasna Ro-
mâniei ci Basarabia Al-
baniei. Românii nu eu
exercitat genocid împo-
trivă ungurilor din Ar-
deal, precum au operat

sârbii Măcelarului din
Balcani (Miloşevici) îm-
potrivă confraţilor noştri
albanezi, albanezii koso-
vari fiind mândria Balca-
nilor şi daco-dardanii
noştri, despre care Bog-
dan Petriceicu Haşdeu
afirma în Conferinţa
Academiei, în mai 1901:
„Albanesii dară, nu sunt
rude cu noi Românii, ci
fraţi, fraţi buni din ace-
leaş sânge dacic”. (Baki
Ymeri)

Clipele  cele  mai
critice  ale ţării 
Pe  6 februarie 1999,

la Rambuillet, în Franţa,
au început convorbirile
de pace pentru kosovo,
intermediate de miniştrii
de externe, francez (Hu-
bert Vedrin) şi englez
(Robin Cook), cu partici-
parea celor trei media-
tori: SUA, UE şi Rusia.
Întrucât în principiu ac-
ceptase acordul, partea
albaneză a cerut o amâ-
nare de două săptămâni
pentru a obţine  şi apro-
barea populaţiei din Ko-
sovo. Pe 15 martie 1999,
la Paris, partea albaneză
a semnat planul de pace
pentru Kosovo, propus
de grupul de contact, dar
partea sârbă a refuzat să
semneze. Acesta a fost
momentul când Ociden-
tul a înţeles că forţa era
singura  modalitate ca-
pabilă să oprească maşi-
năria sârbă, care, în

timpul negocierilor de la
Rambouillet a trimis în
Kosovo peste 40 de mii
de soldaţi cu mijloace
grele de luptă.

Momente cheie
pentru istoria

Kosovei
Preşedintele Clinton a

apărut în momentele
cheie pentru Kosovo. În
primul rând el a apropiat
NATO şi Europa într-un
tot unitar, pentru a-i
apăra pe albanezi de
ameninţarea cu transfor-
marea într-un popor fără
ţară, care să-şi poarte ră-
nile exterminării şi geno-
cidului de care au avut
parte în Kosovo, în me-
moria generaţiilor  care
trăiesc în ţări străine. El
a trimis armata SUA,
forţele sale aeriene şi a
bombardat Serbia până
ce aceasta a fost obligată
să semneze capitularea
şi să-şi retragă armata şi
forţele poliţieneşti din
Kosovo.  A doua sa apa-
riţie a fost  încurajatoare
în momentele cele mai
grele ale acestui popor,
când, în taberele de refu-
giaţi din Macedonia,  îm-
preună cu soţia sa,
Hillary, a fost garantul
faptului că albanezii se
vor întoarce din acele ta-
bere  în ţara lor, în Ko-
sovo. Tot încurajatoare a
fost şi vizita sa în Ko-
sovo, imediat după răz-
boi, când  le-a strâns
mâinile oamenilor aces-
tei ţări, dornici să-i ureze
bun-venit şi să-i aducă
mulţumiri acestui mare
om, Preşedintele State-
lor Unite ale Americii

Va urma

Istoria groazei
o carte vie (2)

Sanije Gashi
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Emanuel Gojdu
Emil Perşa

Românul Emanuil Gojdu vine la Budapesta să intre în tipografia
Culturii universale să tipărească cărţi şi reviste în limba română.
Se aşează la Masa Libertăţii sub fereastra deschisă în Grădina cu 
Trandafiri, să privească Curcubeul Lumii de Mâine,
Ce luminează feeric Transilvania între Tisa şi Carpaţi pe un drum albastru,
Când razele de soare coboară pe Dunărea bătrână. Ascultă Orologiul de
Aramă  ce anunţă Ora Străluminată în Patria Română, sub cerul 
Eternităţii legiunilor de moţi conduse spre victorii de prefectul
General Avram Iancu în Revoluţia din 1848 din Munţii Apuseni se duce sub
Un cireş înflorit să-i scrie Testamentul pe Hârtia unui Astru.

Avocatul Emanuil Gojdu, prefect în comitatul Caraş-Severin vine la 
Adamclisi să revadă monumental lui triumfal, Tropaeum Traiani;
Construit de împăratul Traian în antichitate.
Când soarele răsare în cerul istoriei voievozilor români într-un
Palat medieval să privească două tablouri romane unde-s pictate

Columna lui Traian şi altarul Patriei, o alegorie în Marmora albă
Unde se afla cripta cu osemintele Eroului Necunoscut.
Priveşte urna cu cenuşă a vieţii în Dacia Romană sub lumina
Coborâtă pe Platoul Dobrogean Moesia Inferior unde clopotul
Istoriei între Tomis şi Roma azi încă bate.
Deschide atlasul Regelui Decebal
Să descopere forul lui Traian şi
Podul lui Apolodor din Damasc
Să respire aerul latin coborât pe situl arheologic de la Sarmisegetuza
Şi pe flacăra de veghe aprinsă de regale Burebista în trecut.

Deputatul Emanuil Gojdu intră în palatal Parlamentului
Să urce la Tribuna Renaşterii Popoarelor ce trăiesc în Europa,
Să le vorbească domnilor deputaţi maghiari şi români despre
Viitor lângă flori.
Are în ochi Speranţă şi Adevăr când vine pe terasa cu crini roşii
Să se aşeze pe scaunul dreptăţii să citească o Carte de Aur,
De lângă un cactus înflorit priveşte panorama cu clădiri istorice
Sub oglinda vrăjită de focurile aprinse pe insula Margareta
În sărbători,
În zori călătoreşte în trăsura roşie pe care-i pictat un vultur alb pe
Drumul asfaltat cu piatra din Carpaţi
Să coboare la Oradea Mare, unde s-a născut sub cerul unui tezaur.

Filantropul Emanuil Gojdu intră în biblioteca naţională construită
În cetatea Bihorului în sala fundaţiei sale înfiinţată de el.
Se gândeşte la românii ce trăiesc în ardeal să-i moştenească marea sa avere
În bani (coroane) şi curtea interioară cu clădiri.
Pe raftul cu cărţi tipărite în evul mediu, hărţi şi manuscrise se află o 
Orhidee să lumineze Aleea cu Stejari înverzită lângă un castel,
Se duce spre vitrina istoriei poporului daco-roman scrisă de Romulus
Şi Remus la Roma să aprindă candela albastră a învierii sa-l lumineze
Pe crucea cu spini pe Isus Christos pe dealul Golgota în aerul
Cu arhangheli şi cu îngeri coborât din cer pe pământ în străluciri.

La
Mulţi
Ani!

Emil Perşa
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Vavila Popovici,
SUA

În plan material să-
răcia este o problemă de
viață care trebuie anali-
zată și pentru care tre-
buie căutate soluții. Ea
poate atinge orice ființă
de pe acest glob, atât pe
cei cu venituri mici, cât
și pe cei cu venituri mari.
Precum o boală, sărăcia
ne sperie, ne întristează
în prima fază, apoi doare
din ce în ce mai tare,
după care ne poate duce
la disperare, revoltă
sau… tristă resemnare.
În oricare situație s-ar
ajunge, omul este neferi-
cit și din această cauză el
trebuie să nu stea „cu
mâinile în sân”, ci să în-
cerce să scape de sărăcie,
pe căi cinstite. „Căci cău-
tăm să lucrăm cinstit, nu
numai înaintea Domnu-
lui, ci şi înaintea oameni-
lor”(2 Corinteni 8:21).
Problema este că singur
nu poți ieși din sărăcie,
decât ajutat de semeni și
rău este când societatea
îngrădește efortul tău de
a scăpa de sărăcie. Oricât
ar fi vremurile de vi-
trege, oamenii trebuie
ajutați, protejaţi şi res-
pectaţi.

Sărăcia a existat,
există și va exista, per
ansamblu, cât va fi
lumea. Ea este cea care
accentuează sau slăbește
inegalitatea dintre oa-
meni; poate acoperi o
parte din viața unui om
sau viața sa întreagă.
Poate din această cauză
omul este dator, în viața
care i se dăruiește, să
lupte pentru înlăturarea
ei. Astăzi, sărăcia este
mai bine cunoscută, pre-
zentă fiind pe glob în di-

ferite țări, chiar în marile
orașe de pe diverse con-
tinente. Este prezentă pe
străzi, în case, alături de
marile hoteluri și restau-
rante de lux, de băncile a
căror clădiri sfidează o
lume întreagă prin as-
pectul lor, dar și prin su-
mele colosale de bani pe
care le găzduiesc. Din-
totdeauna, de la nașterea
statelor în istoria lumii,
din vremuri ancestrale
chiar, din vremea cetăți-
lor, a imperiilor antice, a
suveranilor atotputernici
și a conducătorilor pă-
gâni sau creștini, ni se
spune, bogăția a fost mo-
dalitatea de manifestare
a puterii, stimulul pen-
tru care oamenii s-au
luptat de secole și poate
a avut partea sa bună,
progresul de multe ori
depinzând de acest sti-
mul. Unii susțin că
aceasta a demonstrat
fundamentul egoist și
egocentric al naturii
umane, întrecând uneori
limita umanului.

Este trist că sărăcia a
atins mizeria în unele
părți ale lumii, căci nu
este o rușine să fi sărac
dar este o mare rușine să
ajungi să trăiești în mi-
zerie. Extrapolând, se
cunosc destule cazuri și
la oamenii cu funcții în-
alte, pregătire intelec-
tuală, care vrând să

eludeze mizeria econo-
mică, au ales calea mize-
riei morale. Dostoievski
spunea că nu sărăcia, ci
mizeria este un viciu, în-
trucât „în sărăcie mai
păstrăm încă noblețea
sentimentelor înnăscute,
ele neputând fi păstrate
în mizerie”.

Ioan Gură de Aur
afirma: „Sărăcia sau bo-
găția nu pot învinge dra-
gostea, dar dragostea
poate învinge și sărăcia
și bogăția.” În sărăcie
dragostea, comuniunea
ajută ca traiul tău să fie
decent, după cum în bo-
găție lipsa dragostei
duce la orgoliu, lăcomie
și egoism. Ori, am ajuns
astăzi în situația din țara
noastră, dar nu numai,
când oamenii nu-și pot
plăti întreținerea, când
nu pot oferi copiilor
hrana, îmbrăcămintea
necesară; foarte mulți
bătrâni trăiesc din grija
copiilor, chiar și atunci
când nici aceștia nu se
pot bucura de un trai de-
cent. S-au înmulțit ce-
rșetorii, s-au înmulțit
bolile, s-a amplificat foa-
metea. Unii oameni fug
de sărăcie pentru că iu-
besc libertatea, pentru că
nu doresc continua de-
pendență a lor de per-
soane sau lucruri -
sclavie - și fug folosind
toate mijloacele posibile:
unii doresc să ajungă în

țări mai bogate, prefe-
rând să trăiască într-un
soi de semi-sclavie, alții
încearcă tot felul de
munci care să le ofere
banii necesari supra-
viețuirii, alții își con-
sumă energiile
răzvrătindu-se, de cele
mai multe ori în zadar.
Întrebarea este cine îi
apără de cei puternici,
egoiști și lacomi? Ame-
nințate fiindu-ne condi-
țiile de existență, trebuie
totuși găsite soluții de în-
depărtare a destinului
fără speranță pentru
unii, și de înțelegere și li-
mitare a lăcomiei pentru
alții, căci „un om sărac
este ca un străin în pro-
pria ţară” afirma cineva.

Ascultăm diferite sce-
narii despre sfârșitul
lumii; oameni cu studii
înalte, de teamă ca mize-
ria economică să nu se
transforme în mizerie
morală, ne aduc în față
diferite scenarii ale sfâ-
rșitului lumii, ca o fatali-
tate. Cât adevăr și cât
ne-adevăr există în toate
aceste scenarii? Nu
putem cântări cu exacti-
tate! Cert este că Iisus a
vorbit (Matei 24) și des-
pre faptul că vor avea loc
modificări ale soarelui,
lunii, stelelor.
Poate oamenii
de știință din

Sărăcia îi va
smeri pe unii?
Nimeni nu poate scăpa omul de tristețe 

atâta timp cât lipsa, grija, neputința, 
îmbătrânirea, boala și moartea îi dau târcoale. 

P. Țuțea 
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acest punct și-au
pornit cercetă-
rile? Biblia,

această carte sfântă, con-
ține multe elemente pro-
fetice legate de sfârșitul
lumii. Cum vor arăta
vremurile către sfârșit?
„Să ştii că în zilele din
urmă vor fi vremuri
grele, căci oamenii vor fi
iubitori de sine, iubitori
de bani, lăudăroşi,
mândri, defăimători, ne-
ascultători de părinţi,
nemulţumitori, fără ev-
lavie, fără dragoste fi-
rească, neînduplecaţi,
vorbitori de rău, neînfrâ-
naţi, neîmblânziţi, neiu-
bitori de bine, trădători,
obraznici, îngâmfaţi, iu-
bitori mai mult de plă-
ceri decât iubitori de
Dumnezeu” (2 Timotei
3:1-4). Cât de aproape
sau de departe suntem

de aceste vremuri, nu
putem spune cu certitu-
dine, fiindcă timpul nu
ne aparține în totalitate,
ni se dă doar o fărâmă
din el de la naștere și
până la moarte, iar noi
suntem datori să lucrăm
pentru îmbunătățirea și
înfrumusețarea lui pe tot
parcursul vieții noastre.
Să lăsăm știința să cerce-
teze, noi să credem în
spusele lui Matei: „Des-
pre ziua aceea şi despre
ceasul acela, nu ştie ni-
meni: nici îngerii din ce-
ruri, nici Fiul, ci numai
Tatăl.”

Această situație de
inechitate existentă în
prezent, reprezentată
printr-o diferență din ce
în ce mai accentuată
între polii avuției și sără-
ciei, este reală și ea a
atins, se pare, cote ma-

xime.
Sărăcia însemnă con-

strângere; ea ne forțează
să ne concentrăm atenția
asupra aspectelor mate-
riale ale vieții, asupra
faptului că ne e frig, că
ne e foame, că nu avem
posibilitatea de a ne
odihni cât trebuie, că nu
ne putem permite bucu-
ria de a ne cumpăra ce
dorim și ceea ce este mai
tragic, ne duce în situația
de a ne lipsi de viața spi-
rituală. Ne aduce în
minte continuu, ca un
refren, cuvântul econo-
misire, dar și această în-
deletnicire are o limită a
umanului.

Promisiunile politi-
cienilor nu ne mai încăl-
zesc, realitatea este prea
aproape de noi și ne-a
atins cu aripa sa vlăgui-
toare. Moralitatea omu-

lui a început să tremure
precum o creangă de sal-
cie în bătaia vântului.
Bucuriile mărunte ale
zilei, râsul, iubirea încep
să se înstrăineze de noi.
Criza ne afectează pe toţi
într-o măsură mai mare
sau mai mică. Ea poate fi
o încercare pentru noi
toți, pentru cei bogați și
pentru cei săraci. Oare
cei bogați se vor smeri,
vor înțelege pe ceilalți
să-i miluiască? Suferința
oamenilor trebuie au-
zită! Egoismul nu ne
poate duce decât la de-
zastru. De civilizația ma-
terială la care s-a ajuns,
ar trebui să se bucure
toți oamenii; să benefi-
cieze de ea, fiindcă a fost
făcută spre folosul tutu-
ror. Numai în acest caz
binele moral pe care ni-l
dorim, va putea însoți bi-
nele material. 

FRÂNTURI
Frenetice gânduri se zbat

La îngânarea zilei de mâine.

Obloane trase cu gândul – 
Că albul zilei de mâine zăresc.

Luna dusă la baza tăcerii
Evlavie arsă în timpul durerii.

Călcatul moale pe iarbă:
Iar sus – se scutură toamna.

DE-AŞ  ŞTI…
De-aş şti ce soartă ne-a legat

Între a fi şi a nu fi –
Prea multe punţi ursite
Pe care viaţa le-a unit.
Şi niciodată, niciunde

Viaţa pe rânduială le-a legat.

De-aş repeta…?
Poate că da, poate că nu…

Doar sucul vietii date
Nu-ţi dă dreptul niciodată

De-a răsufla adânc:
- Fără a-l bea.

CÂNTEC NAIV
Trăiri ascunse-n  noaptea

Viselor pierdute-n zori.

Pierdute-n ulba sortii
La marginea sânilor tăi goi…

Pierdute toate-n hăul 
Speranţelor din ochiul tău.

Se varsă totul în uitare;
Cum de-as putea avea

Un vis, o sărutare?

VORBE DE DUH
Am să le spun păsărilor

Să zboare peste sărutul meu.

Am să-i poruncesc soarelui
Să încălzească inima ta.

Am să le vorbesc apelor
Să curgă precum suspinul meu.

Am să le vorbesc brazilor
Asemeni lui Deceneu.

Am să le vorbesc tuturor;
- Găsiţi-o căci mie tare dor!

ROPOTUL
Pâraie calde curg din noi

În rostogoale lungi uşoare – 
Din ochii care ard aprinşi de dor
Din clipa care a apus…mai ieri.

Si astăzi… după atâta vreme
Din ochii care ard aprinşi în noi

Se văd scântei mistuitoare
Şi lacrimile nu mai curg puhoi.

Şi corpul pare c-a împietrit
De atâtea rostogoale[…]

Si stană, parcă, el a devenit – 
Iar clipa pare c-a venit acum: în toate.

Poeme de
Constatin

Nicolae
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Piloţii
orbi
Mircea Eliade

Imoralitatea clasei
conducătoare românesti,
care detine “puterea” po-
litică de la 1918 încoace,
nu este cea mai gravă
crimă a ei. Că s-a furat ca
în codru, că s-a distrus
burghezia natională în
folosul elementelor alo-
gene, că s-a năpăstuit tă-
rănimea, că s-a introdus
politicianismul în admi-
nistratie si învătământ,
că s-au desnationalizat
profesiunile libere –
toate aceste crime împo-
triva sigurantei statului
si toate aceste atentate
contra fiintei neamului
nostru, ar putea – după
marea victorie finală –
să fie iertate. Memoria
generatiilor viitoare va
păstra, cum se cuvine,
eforturile si eroismul
anilor cumpliti 1916-
1918 – lăsând să se as-
tearnă uitarea asupra în-
tunecatei epoci care a
urmat unirii tuturor ro-
mânilor.

Dar cred că este o
crimă care nu va putea fi
niciodată uitată: acesti
aproape douăzeci de ani
care s-au scurs de la
unire. Ani pe care nu
numai că i-am pierdut
(si când vom mai avea
înaintea noastră o epocă
sigură de pace atât de în-
delungată?!) – dar i-am
folosit cu statornică vo-
luptate la surparea lentă
a statului românesc mo-
dern. Clasa noastră con-

ducătoare, care a avut
frânele destinului româ-
nesc de la întregire în-
coace, s-a făcut vinovată
de cea mai gravă trădare
care poate înfiera o elită
politică în fata contem-
poranilor si în fata isto-
riei: pierderea
instinctului statal, totala
incapacitate politică. Nu
e vorba de o simplă găi-
nărie politicianistă, de
un milion sau o sută de
milioane furate, de co-
ruptie, bacsisuri, dema-
gogie si santaje. Este
ceva infinit mai grav,
care poate primejdui în-
săsi existenta istorică a
neamului românesc: oa-
menii care ne-au condus
si ne conduc nu mai văd.

Într-una din cele mai
tragice, mai furtunoase
si mai primejdioase
epoci pe care le-a cunos-
cut mult încercata Eu-
ropă – luntrea statului
nstru este condusă de
niste piloti orbi. Acum,
când se pregăteste
marea luptă după care se
va sti cine merită să su-
pravietuiască si cine îsi
merită soarta de rob –
elita noastră conducă-
toare îsi continuă micile
sau marile afaceri, micile
sau marile bătălii electo-
rale, micile sau marile
reforme moarte. 

Nici nu mai găsesti
cuvinte de revoltă. Cri-
tica, insulta, ameninta-
rea – toate acestea sunt
zadarnice. Oamenii ace-
stia sunt invalizi: nu mai
văd, nu mai aud, nu mai
simt. Instinctul de căpe-
tenie al elitelor politice,
instinctul statal, s-a
stins.

Istoria cunoaste unele
exemple tragice de state
înfloritoare si puternice

care au pierit în mai
putin de o sută de ani
fără ca nimeni să înte-
leagă de ce. Oamenii
erau tot atât de cumse-
cade, soldatii tot atât de
viteji, femeile tot atât de
roditoare, holdele tot
atât de bogate. Nu s-a în-
tâmplat nici un cata-
clism între timp. Si
deodată, statele acestea
pier, dispar din istorie.
În câteva sute de ani
după aceea, cetătenii
fostelor state glorioase
îsi pierd limba, credin-
tele, obiceiurile – si sunt
înghititi de popoare ve-
cine.

Luntrea condusă de
pilotii orbi se lovise de
stânca finală. Nimeni n-
a înteles ce se întâmplă,
dregătorii făceau poli-
tică, negutătorii îsi ve-
deau de afaceri, tinerii
de dragoste si tăranii de
ogorul lor. Numai istoria
stia că nu va mai duce
multă vreme povara
acestui stârv în descom-
punere, neamul acesta
care are toate însusirile
în afară de cea capitală:
instinctul statal. 

Crima elitelor condu-
cătoare românesti con-
stă în pierderea acestui
instinct si în înfiorătoa-
rea lor inconstientă, în
încăpătânarea cu care îsi
apără “puterea”. Au fost
elite românesti care s-au
sacrificat de bună voie,
si-au semnat cu mâna
lor actul de deces numai
pentru a nu se împotrivi
istoriei, numai pentru a
nu se pune în calea desti-
nului acestui neam.
Clasa conducătorilor
nostri politici, departe de
a dovedi această resem-
nare, într-un ceas atât de
tragic pentru istoria

lumii – face tot ce-i stă în
putintă ca să-si prelun-
gească puterea. Ei nu
gândesc la altceva decât
la milioanele pe care le
mai pot agonisi, la ambi-
tiile pe care si le mai pot
satisface, la orgiile pe
care le mai pot repeta. Si
nu în aceste câteva mi-
liarde risipite si câteva
mii de constiinte ucise
stă marea lor crimă, ci în
faptul că măcar acum,
când încă mai este timp,
nu înteleg să se resem-
neze. […] 

Pilotii orbi! Clasa
aceasta conducătoare,
mai mult sau mai putin
românească, politiciani-
zată până în măduva oa-
selor – care asteaptă pur
si simplu să treacă ziua,
să vină noaptea, să audă
un cântec nou, să joace
un joc nou, să rezolve
alte hârtii, să facă alte
legi. Acelasi si acelasi
lucru, ca si când am trăi
într-o societate pe ac-
tiuni, ca si când am avea
înaintea noastră o sută
de ani de pace, ca si când
vecinii nostri ne-ar fi
frati, iar restul Europei
unchi si nasi.[....] 

Sunt unii, buni “pa-
trioti”, care se
bat cu pumnul
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în piept si-ti
amintesc că ro-
mânul în veci nu

piere, că au trecut pe aici
neamuri barbare etc. Ui-
tând, săracii că în Evul
Mediu românii se hră-
neau cu grâu si peste si
nu cunosteau nici pela-
gra, nici sifilisul, nici al-
coolismul. Uitând că
blestemul a început să
apese neamul nostru
odată cu introducerea
secarei ( la sfârsitul Evu-
lui Mediu ), care a luat
pretutindeni locul grâu-
lui. Au venit apoi fana-
riotii care au introdus
porumbul – slăbind con-
siderabil rezistenta tăra-
nilor. Blestemele s-au
tinut apoi lant. Mălaiul a
adus pelagra, austriecii
în Ardeal si “cultura” în
Pricipate au adus sifili-
sul. Pilotii orbi au inter-
venit si aici, cu imensa
lor putere politică si ad-
ministrativă. 

Toată Muntenia si

Moldova de jos se hră-
neau iarna cu peste
sărat; cărutele începeau
să colinde Bărăganul în-
dată ce se culegea po-
rumbul si pestele acela
sărat, uscat cum era, al-
cătuia totusi o hrană
substantială. Pilotii orbi
au creat, însă, trustul
pestelui. Nu e atât de
grav faptul că la Brăila
costă 60-100 lei kilogra-
mul de peste (în loc să
coste 5 lei), că putrezesc
vagoane întregi cu peste
ca să nu scadă pretul, că
în loc să se recolteze 80
de vagoane pe zi din la-
curile din jurul Brăilei se
recoltează numai 5 va-
goane si se vinde numai
unul (restul putrezeste),
grav e că tăranul nu mai
mănâncă, de vreo 10 ani,
peste sărat. Si acum,
când populatia de pe
malul Dunării e secerată
de malarie, guvernul
cheltuieste (vorba vine)
zeci de milioane cu me-

dicamente, uitând că un
neam nu se regenerează
cu chinină si aspirină, ci
printr-o hrană substan-
tială.

Nu mai vorbiti, deci,
de cele sapte inimi în
pieptul de aramă al ro-
mânului. Sărmanul
român, luptă ca să-si
păstreze măcar o inimă
obosită care bate tot mai
rar si to mai stins. Ade-
vărul e acesta: neamul
românesc nu mai are re-
zistenta sa legendară de
acum câteva veacuri.......

…Dar pilotii orbi stau
surâzători la cârmă, ca si
când nimic nu s-ar în-
tâmpla. Si acesti oameni,
conducători ai unui
popor glorios, sunt oa-
meni cumsecade, sunt
uneori oameni de bună-
credintă, si cu bună-
vointă; numai că, asa
orbi cum sunt, lipsiti de
singurul instinct care
contează în ceasul de
fată – instinctul statal –

nu văd suvoaiele slave
scurgându- se din sat în
sat, cucerind pas cu pas
tot mai mult pământ ro-
mânesc; nu aud vaietele
claselor care se sting,
burghezia si meseriile
care dispar lăsând locul
altor neamuri… Nu simt
că s-au schimbat unele
lucruri în această tară,
care pe alocuri nici nu
mai pare românească.

Că pilotii orbi s-au
făcut sau nu unelte în
mâna străinilor – putin
interesează deocamdată.
Singurul lucru care inte-
resează este faptul că
nici un om politic
român, de la 1918 în-
coace, n-a stiut si nu stie
ce înseamnă un stat. Si
asta e destul ca să începi
să plângi.

[Vremea,
Nr. 505, 19

Septembrie 1937,
p. 3]

�

Imaginea
a III-a
Victoria Duţu

Leşin şi visez o scară pe
care trebuie să urc. Simt
că dacă o pot urca, ajung
la prima imagine şi voi
putea schimba această
trăire a dezastrului şi a
foamei. O scară pe care eu
o văd cu multe trepte şi eu
chiar urc pe ea, urc. Dar
cine îmi dă putere să urc,
cine? Fiecare bucată de
ură pe care o rup şi o las să
cadă în jos, în neant, acest
efort al rupturii, mă înalţă
pe o noua treapta. Eu
parcă aş fi încadrată într-
un paralelipiped de piatră
şi piatra aceasta gri şi

murdară înseamnă ura.
Dacă dau jos câte o bucată

din acest trup diform în
lumea visului, în realitatea

minţii înseamnă că am
urcat o treaptă. Da, da, am
urcat încă o treaptă!

Nu mai sunt în deşert,
sunt într-o altă realitate,
într-o altă existenţă a min-
ţii. Ura prin acest trup de
piatră mi-a prins copilăria
prizonieră. Nu există uşi,
nu există lacăte, doar cu
puterea minţii trebuie să
fărâm acest înveliş care
mă îmbătrâneşte, care mă
împiedică să vreau să urc
scara copilăriei şi să mă-
nânc până la urmă mânca-
rea care mi-a fost dăruită.
Dar oare când voi ajunge
acolo? Şi această imagine
de chin al urcuşului este
continuată cu o altă im-
agine.

Va urma

Fragment din volumul „Ilinca“

Cinci imagini
ale conştinţei (II)
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Eseu

Nicolae Steinhardt

Când un om reuşeşte
să facă ceva ce i-a solici-
tat mult efort, în el în-
cepe să lucreze trufia.
Cel ce slăbeşte, se uită cu
dispreţ la graşi, iar cel ce
s-a lăsat de fumat răsu-
ceşte nasul dispreţuitor
când altul se bălăceşte,
încă, în viciul său. Dacă
unul îşi reprimă cu sîrg
sexualitatea, se uită cu
dispreţ şi cu trufie către
păcătosul, care se căz-
neşte să scape de păcat,
dar instinctul i-o ia în-
ainte! Ceea ce reuşim, ne
poate spurca mai ceva
decât păcatul însuşi.
Ceea ce obţinem se poate
să ne dea peste cap repe-
rele emoţionale în aşa
manieră încît ne umple
sufletul de venin.

Banii care vin spre
noi ne pot face aroganţi
şi zgârciţi, cum succesul

ne poate răsturna în abi-
sul înfricoşător al pati-
milor sufleteşti. Drumul
către iubire se îngus-
tează când ne uităm spre
ceilalţi de la înălţimea
vulturilor aflaţi în zbor.
Blîndeţea inimii se usucă
pe vrejii de dispreţ, de
ură şi de trufie, dacă su-
fletul nu este pregătit să
primească reuşita sa cu
modestia şi graţia unei
flori. Tot ce reuşim pen-
tru noi şi ne aduce ener-
gie este menit a se
întoarce către aceia ce se
zbat, încă, în suferinţă şi-
n păcat.

Ochii noştri nu sunt
concepuţi pentru dis-
preţ, ci pentru a exprima
cu ei chipul iubirii ce se
căzneşte să iasă din su-
fletele noastre. Succesele
nu ne sunt date spre a ne
înfoia în pene, ca în
mantiile statuilor, ci

pentru a le transforma în
dragoste, în dezvoltare şi
în dăruire pentru cei din
jur.

Dacă reprimi foamea
în timp ce posteşti, foa-
mea se va face tot mai
mare. Mintea ta o să vi-
seze mâncăruri gustoase
şi alese, mintea o să
simtă mirosurile cele
mai apetisante chiar şi în
somn, pentru ca, în ziua
următoare, înnebunită
de frustrare, să compen-
seze lipsa ei printr-un
dispreţ sfidător faţă de
cel ce nu posteşte.
Atunci, postul devine
prilej de trufie, de expri-
mare a orgoliului şi a iz-
bânzii trufaşe asupra
poftelor. Dar, dincolo de
orice, trufia rămâne tru-
fie, iar sentimentul frus-
trării o confirmă.

Dacă ai reuşit în viaţă,
nu te agăţa de nereuşi-
tele altuia, pentru a nu
trezi în tine viermele cel
aprig al orgoliului şi pa-
tima înfumurării. Reu-
şita este energia iubirii şi
a capacităţii tale de ac-
ceptare a vieţii, dar ea nu
rămâne nemişcată, nu
este ca un munte sau ca
un ocean. Îngâmfarea şi
trufia reuşitei te coboară,
încetul cu încetul de pe
soclul tău, căci ele des-
enează pe cerul vieţii tale
evenimente specifice lor.

Slăbeşte, bucură-te şi
taci! Lasă-te de fumat,
bucură-te şi taci! Curăţă
ograda ta, bucură-te de
curăţenie şi lasă gunoiul
vecinului acolo unde ve-
cinul însuşi l-a pus. Căci
între vecin şi gunoiul din
curte există o relaţie as-

cunsă, nişte emoţii pe
care nu le cunoşti, senti-
mente pe care nu le vei
bănui vreodată şi cauze
ce vor rămîne , poate,
pentru totdeauna as-
cunse minţii şi inimii
tale.

Între omul gras şi
grăsimea sa există o rela-
ţie ascunsă. O înţelegere.
Un secret. Un sentiment
neînţeles. O emoţie ne-
consumată. O dragoste
respinsă. Grăsimea este
profesorul grasului. Vi-
ciul este profesorul vicio-
sului. Şi, în viaţa noastră
nu există profesori mai
severi decât viciile şi in-
capacităţle noastre.

Acum stiu, stiu ca
orice ura, orice aver-
siune, orice tinere de
minte a raului, orice
lipsa de mila, orice lipsa
de intelegere, buna-
vointa, simpatie, orice
purtare cu oamenii care
nu e la nivelul gratiei si
gingasiei unui menuet de
Mozart... este un pacat si
o spurcăciune; nu numai
omorul, ranirea, lovirea,
jefuirea, injuratura,
alungarea, dar orice vul-
garitate, desconsidera-
rea,orice cautatura rea,
orice dispret, orice rea
dispozitie este de la dia-
vol si strica totul. Acum
stiu, am aflat si eu...

Acum stiu, am aflat si eu...

Poezia
Nicolae Nicoară Horia

Niciun balsam în lume ca Poezia nu-i!
Când e mâhnit poetul şi veşnicia-l doare
Ştergându-i de pe frunte broboana de sudoare
Ea stă mereu de veghe la supărarea lui...

Eu am văzut cu ochii minunea asta vie
Şi am simţit cu duhul acest cuvânt divin,
Aşa cum simte pâinea când e muiată-n vin,
Ori clopotul ce bate înalt a liturghie...

Atunci când ea  mă strigă îndrăgostit pe nume,
Ca să îi pot răspunde, doar linişte vă cer
Şi mă-nfioară gândul de jos şi până-n Cer,
Iar trupul mi se umple de bucurii antume...

Nimic mai sfânt în lume ca Poezia nu-i!
Când e bolnav poetul e lacrimă şi doare,
Ştergându-i de pe suflet povara de sudoare
Ea stă mereu alături de suferinţa lui...
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Culte

Al vostru Arhipăstor
şi către Dumnezeu rugător, pentru

binele vostru sufletesc şi trupesc,

†  NIFON
Arhiepiscop şi Mitropolit

Iubiţi creştini şi slujitori ai
altarelor noastre străbune,

Din an în an, în această sfântă
zi de 25 decembrie, sărbătorim cel
mai mare eveniment ce s-a petre-
cut vreodată pe pământ: Naşterea
după trup a Domnului nostru
Iisus Hristos.

Potrivit făgăduinţei făcute stră-
moşilor noştri, la „plinirea vremii”
(Galateni 4, 4), Fiul lui Dumnezeu
S-a întrupat „de la Duhul Sfânt şi
din Fecioara Maria” în oraşul Bet-
leem din Ţara Sfântă.

În colindele străbune – aceste
nestemate cântece de Crăciun în
versuri şi melodii de mare frumu-
seţe  –  se cântă: „Astăzi S-a năs-
cut, Cel făr’de-nceput”, adică Cel
veşnic, „Cel de o fiinţă cu Tatăl”,
„Fiul cel din vecie”. În mărturisirea
de credinţă cuprinsă în colinde se
afirmă că pe acest Fiu din vecie,
„Tatăl mi L-a trimis mie”. A fost
trimis, deci, pentru fiecare din noi,
să ne ridice la mântuire, să ne în-
veţe despre Tatăl, despre Sine ca
Fiu şi despre Duhul Sfânt, să ne în-
veţe ce şi cum să credem, cum tre-
buie să trăim ca să fim fericiţi în
viaţa aceasta şi cum să dobândim
Împărăţia cerurilor. Fiind trimis
de Tatăl, ştim că învăţătura Lui

este adevărată. „Tu ai cuvintele
vieţii celei veşnice” (Ioan 6, 68) au
recunoscut apostolii şi El Însuşi Şi-
a descoperit adevărata identitate
atunci când a spus: „Eu şi Tatăl
Meu una suntem” Ioan 10, 30).

De aceea, încredinţarea pe care
trebuie să ne-o reînnoim cu prile-
jul acestei mari sărbători este că
Cel născut în Betleem a fost cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu. Întă-
rindu-ne şi reînnoindu-ne această
credinţă, ne vom putea bucura de-
plin de darurile Naşterii Domnu-
lui, pentru o viaţă plină de
credinţă, iubire, lumină şi spe-
ranţă.

Iubiţii mei
fii sufleteşti,

Prin Naşterea Domnului ni s-a
descoperit Fiul lui Dumnezeu –
izvorul vieţii noastre. El ne-a dat
un îndrumar pentru a trăi, cu-
prins în Sfânta Scriptură a Noului
Testament. Tot ce ne-a învăţat
Mântuitorul vine de la Dumnzeu-
Tatăl, precum Însuşi mărturiseşte
(Ioan 10, 30), pentru că El şi Tatăl
una sunt. De aceea, sunt pe calea
greşită cei care zic: „eu cred în
Dumnezeu, cred într-o forţă supe-
rioară, cred la modul general, abs-
tract”. Astfel de gânduri confuze
au mulţi din semenii noştri nău-
ciţi de epoca actuală a seculariză-
rii şi valorilor relative nemân -
tuitoare. Acestora, Iisus le dă
avertismentul sever şi categoric:
„cel ce nu ascultă de Fiul nu va

vedea viaţa, ci mânia lui Dumne-
zeu rămâne peste el” (Ioan 3, 36).
Sfântul Apostol Petru ne previne
şi el: „Şi întru nimeni altul nu este
mântuirea, căci nu este sub cer
nici un alt nume, dat între oa-
meni, în care trebuie să ne mân-
tuim noi” (Faptele Apostolilor 4,
12). Fără Domnul Hristos nu
putem găsi drumul vieţii şi adevă-
rului spre cele ce nu se pot afla
prin puterea minţii omeneşti, spre
tainele vieţii şi ale morţii. 

Sfântul Apostol Pavel, marele
învăţat şi filosof, şi-a format pro-
pria concepţie despre viaţă numai
după întâlnirea cu Mântuitorul şi
pe aceasta a propovăduit-
o în epistolele şi călăto-
riile sale misionare. De

Pastorală De Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului

Naşterea Domnului,
praznicul vieţii şi al familiei

Iubitului cler, Cinului monahal şi tuturor
creştinilor din arhiepiscopia Târgoviştei, Har,

pace şi ajutor de la Dumnezeu, iar de la noi,
arhierească binecuvântare şi

părintească îmbrăţişare

„Întru aceasta s-a arătat iubirea 
lui Dumnezeu către noi, 
că pe Fiul Său Cel Unul-Născut,
L-a trimis în lume,
ca prin El viaţă sa avem”

(I Ioan 4, 9)

�
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aceea, acest mare apostol
şi extraordinar gânditor
face din Domnul Hristos

premiza oricărei orientări în pro-
blemele sufletului, ale vieţii şi ale
destinului  spiritual al oamenilor:
„Nimeni nu poate pune altă teme-
lie, decât cea pusă, care este Iisus
Hristos”         (I Corinteni 3, 11).

Să ne reamintim, de asemenea,
la acest mare praznic al Crăciunu-
lui, că Fiul a venit să ni-L desco-
pere şi pe Duhul Sfânt, pe care El
Îl numeşte „Mângâietorul” şi
„Duhul Adevărului” (Ioan 15, 26),
Acela care ne luminează mintea
spre toată înţelegerea, spre gândi-
rea şi simţirea cea dreaptă. El este
„Domnul de viaţă făcătorul”. Des-
pre El, Mântuitorul spune: „Duhul
este cel ce dă viaţă” (Ioan 6, 63).
Dumnezeu este „Izvorul vieţii”
(Psalmul 35, 9). Desigur că şi Mân-
tuitorul spune că a venit în lume
pentru ca lumea „viaţă să aibă şi
din belşug să aibă” (Ioan 10, 10).

Aşadar, viaţa vine de la Dum-
nzeu şi, de aceea, avem îndatori-
rea să promovăm acest adevăr
prin cinstirea şi apărarea vieţii ca
pe darul cel mai de preţ al lui
Dumnezeu. Nimeni nu are vreun
drept asupra vieţii, nici măcar asu-
pra vieţii sale, căci nu el şi-a dat-o.
Cu atât mai mult, nimeni nu are
vreun drept asupra vieţii altora,
afară de Dumnzeu care a dat-o.

Dreptmăritori
creştini,

Sfântul Apostol şi Evanghelist
Ioan, cunoscut şi ca apostolul iubi-
rii, ne descrie, aşa de frumos, strălu-
cirea acestui praznic al Naşterii: „Şi
Cuvântul   S-a făcut trup şi S-a sălă-
şluit între noi şi am văzut slava Lui,
slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14).
Aşadar, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel
veşnic şi necuprins de marginile
lumii, Se naşte într-o iesle modestă,
ca să dea sens vieţii noastre pămân-
teşti şi să ne facă vrednici de viaţa
cea veşnică. 

Fiul lui Dumnezeu a venit în
lume ca să ni se arate prin El iubi-

rea lui Dumnezeu şi, ca prin El,
prin puterea şi învăţătura Lui, să
avem viaţă plină de iubire şi sens
autentic şi deplin. Despre aceasta
ne încredinţează Sfântul Evanghe-
list Ioan, care spune că Dumnzeu a
trimis în lume pe Fiul Său Cel
Unul-Născut,  „ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţă veş-
nică” (Ioan 3, 16); şi, în alt loc,
Mântuitorul zice: „Adevărat, ade-
vărat zic vouă: Cel ce crede în Mine
are viaţă veşnică” (Ioan 6, 47).

Venirea Fiului lui Dumnezeu în
lume s-a săvârşit în chip senin şi
uman, în chip de Prunc nevinovat.
Dumnezeu S-a arătat şi a petrecut
ca oamenii, fiind ca şi noi, în afară
de păcat, ca noi să-L cunoaştem pe
Dumnezeu şi să fim, prin har,
întru asemănare cu El.

Privind, mai ales în aceste zile,
icoana care ne înfăţişează Naşte-
rea Pruncului Sfânt, preamărim
pe Dumnzeu-Tatăl, Care, din nes-
fârşita iubire de oameni, a trimis
în lume pe Fiul Său; ne închinăm
împreună cu păstorii, cu magii şi
cu tot neamul creştinesc Pruncu-
lui dumnzeiesc, Mântuitorului
nostru, Care a venit să ne arate
calea vieţii adevărate. Lăudăm pe
Preacurata Maică, pentru curăţe-
nia vieţii ei şi o cinstim mai pre-
sus decât pe heruvimi şi serafimi,
pentru că a născut pe Mântuitorul
sufletelor noastre. Avem, astfel, în
această icoană chipul Preacuratei
Fecioare Maria, al Pruncului
dumnezeiesc, al Tatălui ceresc,
precum şi chipul dreptului Iosif,
ocrotitorul Pruncului Sfânt de
mânia lui Irod. 

Contemplând icoana Naşterii,
deci, Crăciunul este, mai mult
decât alte sărbători, sărbătoarea
familiei creştine, sărbătoare de la
care se revarsă atâta lumină şi căl-
dură pentru familie şi atâtea învă-
ţături preţioase pentru membrii
ei. Dar sărbătoarea Crăciunului
este o sărbătoare a familiei şi pen-
tru că ea este ziua în care s-a ară-
tat iubirea lui Dumnzeu, e
sărbătoarea vieţii creştine. „Întru
aceasta s-a arătat dragostea lui

Dumnezeu către noi, că pe Fiul
Său Cel Unul-Născut L-a trimis în
lume, ca prin El viaţă să avem” (I
Ioan 4, 9).

După învăţătura creştină, fa-
milia este aşezământ rânduit şi
bine- cuvântat de Dumnezeu, ca
iubirea dintre oameni să aibă un
sălaş ocrotit de harul lui Dumnzeu
şi să protejeze viaţa. Familia, deci,
este cea mai de seamă instituţie
care stă la temelia vieţii.

Ieslea din Betleem, în care S-a
născut ca Prunc Fiul lui Dumne-
zeu, şi Crucea de pe Golgota, pe
care a fost răstignit, sunt ca două
îndrumătoare ale iubirii familiale:
iubirea din care izvorăşte viaţa şi
iubirea care se împlineşte prin
jertfă. Căci adevărata familie creş-
tină se întemeiază pe iubire şi se
întreţine prin iubire jertfelnică. 

Cât de însemnată este familia
după învăţătura creştină, vedem
şi din faptul că Domnul Hristos a
săvârşit cea dintâi minune la actul
de întemeiere a unei familii, la
nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-
11).

A rânduit Dumnezeu familia ca
să apere pe om de confuzie, de
distrugere şi de moarte şi să-l aso-
cieze în lucrarea de continuă crea-
ţie a vieţii prin împlinirea
statornică a iubirii. Fără familie se
tulbură şi se pierde fluviul şi sen-
sul vieţii. 

De la praznicul Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos putem
învăţa care este rostul familiei
creştine şi care sunt îndatoririle
membrilor săi. Chipul Preacuratei
Maici este modelul desăvârşit al
mamei creştine. La ea, mamele
creştine află pildă de iubire a
pruncilor, de fidelitate şi dăruire
pentru creşterea lor cu trupul, cu
înţelepciunea şi cu harul lui Dum-
nezeu. Ea este nedespărţită de
harul dumnezeiesc de la Peştera
Betleemului până la Jertfa de pe
Cruce. 

Însăşi întruparea Fiului lui
Dumnezeu în chip de
prunc vine să ne arate că
menirea familiei este de a

�
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fi creatoare de viaţă. De
aceea, Biserica noastră do-
reşte ca familiile neamului

nostru să fie nişte izvoare de viaţă
şi de creştere în înţelepciune a co-
piilor. Pruncii şi tinerii nu trebuie
lăsaţi pradă tulburărilor vieţii în so-
cietate datorită înţelegerii greşite a
libertăţii privită fără responsabili-
tate în punerea în practică a princi-
piilor de educaţie religios-spirituală
şi morală. 

Sfânta noastră Biserică Orto-
doxă Română, prin Sfântul Sinod,
a luat hotărârea binecuvântată ca
anul viitor să fie dedicat studiului
şi aprofundării învăţăturii despre
Sfântul Botez şi Sfânta Taină a
Cununiei – care binecuvintează
viaţa şi familia prin pruncii care
vin pe lume, prin milostivirea şi
darul lui Dumnezeu. Familia,
această instituţie sacră a umanită-
ţii, trebuie apărată de manifestări,
concepţii şi comportamente care-
i ameninţă stabilitatea şi menirea
ei sfântă de perpetuare a vieţii.

Programul „Hristos împărtăşit co-
piilor”, iniţiat şi promovat de Pa-
triarhia Română pe plan naţional,
este o activitate educaţional-creş-
tină menită să contribuie la con-
solidarea familiei, prin
transmiterea valorilor creştine, ti-
nerilor noştri. 

Iubiţi fii
duhovniceşti,

Cuprinşi de bucuria sărbătorii
de Crăciun şi a colindelor stră-
bune, vă îndemn pe toţi să priviţi,
cu speranţă sfântă, viaţa, ca dar al
lui Dumnezeu; să vă reînnoiţi prin
iubire sufletele în raport cu familia
şi cu semenii pentru a dobândi
harul regenerării noastre spiri-
tuale. Sfânta noastră Biserică re-
prezintă un tezaur de valori
spirituale, culturale şi naţionale,
care contribuie la creşterea duhov-
nicească a societăţii, dar şi la depă-
şirea crizei morale a lumii în care
trăim. Manifestările de răutate şi

violenţă sunt generate de egoismul
şi mentalităţile nepurificate de
sfânta învăţătură a Mântuitorului,
propovăduită de Biserică.

Să mulţumim lui Dumnzeu
pentru toate binefacerile revăr-
sate, în anul care se încheie, asu-
pra noastră a tuturor, preoţi şi
credincioşi din Sfânta noastră Ar-
hiepiscopie, şi să-L rugăm să ne
ocrotească şi în anul ce vine pen-
tru a ne bucura de roade materiale
şi spirituale bineplăcute Mântui-
torului, Cel ce S-a născut pentru
noi şi pentru mântuirea noastră. 

Fie ca armoniile colindelor
strămoşeşti să vă înnobileze sufle-
tele şi inimile pentru a primi pe
Pruncul Iisus cu Evanghelia şi
dragostea Sa, pentru binecuvânta-
rea familiilor şi a celor dragi. 

Vă îmbrăţişez pe toţi, iubiţi
preoţi şi credincioşi, tineri şi vâr-
stnici, şi să petreceţi sfintele săr-
bători ale Naşterii Domnului,
Anului Nou şi Bobotezei, în sănă-
tate, pace şi bucurii.

�

Cu ocazia Sfintelor
Sărbători ale Crăciunului,

Centrul Judeţean de
Cultură Dâmboviţa

urează creatorilor,
oamenilor de cultură şi

tuturor locuitorilor judeţului
sănătate, fericire,

un An Nou plin de realizări
şi un călduros

La Mulţi Ani.
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Culte

Episcopatul
Catolic din

România

Episcopii catolici din
România, întruniţi în se-
siunea de toamnă a Con-
ferinţei episcopale , la
Lugoj, având în vedere
situaţia actuală a ţării,
doresc să vă transmită
un mesaj pastoral.

Caritas enim Christi
urgent nos ( 2cor 5,14),
căci dragostea Domnului
nostru Isus Cristos ne în-
deamnă pe noi, ca Bise-
rică (instituţie divino-
umană ce trebuie să se
îngrijească de binele su-
fletesc al credincioşilor
catolici şi nu numai), să
împărtăşim problemele
dificile ale timpurilor ac-
tuale şi să reflectăm asu-
pra modalităţilor în care
am putea veni în spriji-
nul pastoral al celor care
au de suferit de pe urma
actualei perioade de
criză economică şi poli-
tică pe care o traversează
România.

Aşa cum a subliniat în
repetate rânduri în ul-
tima vreme Sfântul Pă-
rinte Benedict al
XVI-lea, criza prin care

trecem este în primul
rând una de ordin moral.
De aceea, orice putere,
dacă nu este bazată pe o
responsabilitate morală
şi nu este motivată de un
profund respect al per-
soanei, înseamnă distru-
gerea umanului în sens
absolut.

Suntem cu toţii con-
ştienţi de efectele crizei
şi simţim urmările dra-
matice ale măsurilor de
austeritate. Acestea au
afectat la noi mai ales pe
lucrătorii din sectorul
public, pe cei care îi
educă pe copii pe cei care
îngrijesc bolnavii, pe cei
care asigură liniştea pu-
blică, dar şi persoanele
în vârstă şi în general fa-
miliile vulnerabile, adică
pe acelea cu venituri
mici. Aceste soluţii de
criză sunt propuse în nu-
mele solidarităţii, solida-
ritate care nu ţine seama
de dialogul şi de consen-
sul social, care nu res-
pectă transparenţa
deciziilor şi a actului de
guvernare, care doreşte
restrângerea dreptului la
liberă exprimare, şi care
astfel nu poate fi decât” o
vorbă goală care amă-
geşte” ( Ef 5,6). Conse-
cinţele le putem vedea cu
toţii în viaţa de fiecare zi,
iar ele se agravează de la
o lună la alta: acutizarea
sărăciei, precaritatea lo-
curilor de muncă, degra-
darea actului medical şi
al celui educativ, creşte-

rea  migraţiei forţei de
muncă cu urmări deza-
struoase în planul dezbi-
nării familiei, abandonul
şcolar, consumul de dro-
guri, pierderea gustului
şi a respectului pentru
darul cel mai de preţ
făcut de Dumnezeu
omului: viaţa.

De aceea dorim să
reafirmăm cu putere
demnitatea persoanei
umane şi necesitatea
răsplătirii muncii cu un
salariu corespunzător ce
permite un nivel de trai
decent şi oferă condiţiile
necesare creşterii, edu-
cării şi formării tinerei
generaţii . Reamintim şi
subliniem faptul că per-
soanele cu dizabilităţi,
cele în vârstă, bolnavii,
săracii, orfanii, migranţii
şi alte categorii de per-
soane ce necesită asis-
tenţă social-caritativă,
sunt cetăţeni cu dreptul
la o viaţă decentă, iar
măsura grijii faţă de
acestea reflectă de fapt
nivelul de civilizaţie al
unei naţiuni.

Dorim de asemenea
să subliniem că întregul
context actual, oricât de
dificil ar părea, trebuie
să constituie pentru noi
creştinii o ocazie de întă-
rire în credinţă şi spe-
ranţă în iubirea lui
Cristos, o invitaţie la a
nu ne închide sufletele în
egoismul propriilor pro-
bleme şi necesităţi, ci
dimpotrivă, întorcându-

ne spre Cristos, prin con-
vertire şi rugăciune, să
regăsim acele valori
creştine care, punându-
ne împreună, ne ajută să
putem răspunde unor
probleme ale semenilor
noştri. Astfel, încurajăm
apostolatul ordinelor şi
congregaţiilor călugă-
reşti, asociaţiile Caritas
diecezane, asociaţiile
persoanelor cu dizabili-
tăţi, asociaţiile pentru
viaţă, educarea şi catehi-
zarea tinerei generaţii la
diferite niveluri.

„Veniţi la mine toţi
cei osteniţi şi împovăraţi
şi Eu vă voi da odihnă” (
Mt 11,28).

Cristos Domnul ne
cheamă şi astăzi să ne
apropiem cu încredere
de El, mai cu seamă
atunci când suntem obo-
siţi sau în dificultate şi
ne promite că, dacă vom
şti să învăţăm blândeţea
şi smerenia Lui, vom
găsi odihna sufletelor
noastre. Noi, Păstorii Bi-
sericii Catolice din Ro-
mânia, împărtăşind
dificultăţile credincioşi-
lor noştri, vă asigurăm
de rugăciunile noastre
pentru fiecare dintre voi
dar şi pentru cei care ac-
tualmente au fost rân-
duiţi la cârma ţării,
pentru ca Domnul să-i
lumineze şi să-i respon-
sabilizeze asupra misiu-
nii de care vor trebui şi ei
să dea socoteală la tim-
pul potrivit.

„Harul Domnului
nostru Isus Cristos şi
dragostea lui Dumnezeu
şi împărtăşirea Sfântului
Duh să fie cu voi toţi!”
(2Cor 13,13).

Prin Biserica „Sf.
Francisc de Assisi“

din Târgovişte

„Biserica Catolică
cere salvarea

demnităţii umane”

Sf. Francisc
de Assisi
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Apare sub egida Consiliului Judeţean Dâmboviţa prin
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa

S-au împlinit cinci ani de apariţie neîntreruptă a
publicaţiei noastre. Cu această ocazie se vor edita
două antologii „Climate literare“, una de poezie, iar
cealaltă de proză. Se preconizează ca în paginile an-
tologiilor respective să fie inserate producţii proprii
ale tuturor autorilor care au publicat până în pre-
zent în revistă. Specificăm că se pot folosi materiale
deja apărute, sau altele mai noi, în funcţie de pre-

ferinţa fiecăruia.
În consecinţă, facem, pentru început un apel, ca

cei care doresc să se regăsească într-una dintre
aceste antologii, să ne transmită un acord de parti-
cipare.

Vom reveni cu amănunte.
Redacţia

Antologii „Climate literare“
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Gardă la cuvânt

Radu Mihai Crişan
Toate libertăţile în-

scrise în Constituţia
noastră le iubim şi le
sprijinim; departe de-a
urmări răsturnarea lor,
le-am apăra, din contra,
împotriva acelor ce ar
voi să se atingă de ele”.

„Aceea ce nu voim(;)
sunt(;) despotismul şi
opresiunea prin mul-
ţime, radicalismul şi de-
magogia.

Este incapacitatea
erijată în titlu de merit,
prostia şi neştiinţa bre-
vetate ca titluri de reco-
mandare.

Ceea ce combatem
este(;) împresurarea
atribuţiunilor reciproce
ale puterilor statului pre-
cum sunt stabilite de
Constituţie”.

„Dacă acei care pro-
clamă liberalismul lor au
principii mai liberale
decât aceste[a] atunci re-
cunoaştem că suntem
rămaşi înapoi, dar toto-
dată mărturisim că, de
câte ori se vor face încer-
cări de a păşi peste limi-
tele libertăţilor şi
aşezămintelor constitu-
ţionale, noi ne vom face
reacţionari, în adevăra-
tul şi binefăcătorul înţe-
les al cuvântului”.

„Ceea ce se numeşte
reacţiune în alte ţări e

atât de departe de noi şi
pentru că elementele
unei reacţiuni lipsesc –
din nefericire(;)”: „o no-
bilime ereditară şi isto-
rică, bogată şi puternică
prin maiorate, adică prin
dreptul de moştenire al
celui dintâi născut; o di-
nastie asemenea istorică,
răsărită din acea nobi-
lime şi identificându-se
oarecum cu ea; în fine
prerogative politice ere-
ditare, de es[emplu] un
Senat compus numai sau
aproape [numai] din pri-
vilegiaţi. Această clasă
privilegiată ar trebui să
lupte sau pentru mănţi-
nerea drepturilor ei faţă
de tendinţele de uzurpa-
ţiune fie din partea altor
clase, fie din partea Co-
roanei (din partea şefului
statului n.n.), sau ar tre-
bui să tindă a recâştiga
prerogative pierdute.

Deie-ni-se voie a
spune că toate aceste pre-
mise(;) nu există la noi.

Clasa privilegiată de
mai nainte ajunsese un
fel de nobilime de servi-
ciu mai mult decât din
naştere, iar despre eredi-
tate nu era nici vorbă.
Se-nţelege că existau fa-
milii influente şi bogate
cari mănţineau un fel de
ereditate de facto a pre-
rogativelor în familie,
dar acea ereditate nu
exista de jure(;).

Cauza pentru care bo-

ierimea în ţările noastre
n-a ajuns niciodată la
acea formă strictă şi nes-
trămutată a instituţiei
din alte ţări, a fost veş-
nica neaşezare a lucruri-
lor de la noi din ţară,
veşnicele schimbări de
domnie cari se făceau în
urma influenţelor po-
lone, ungare şi turceşti,
căci câteştrei marile pu-
teri vecine căutau să ab-
soarbă pe socoteala lor
patria noastră, iar
aceasta căuta să pareze
tendinţele lor prin alege-
rea unui Domn cât se
poate de plăcut vecinului
aceluia care pentru mo-
ment era mai puternic.
Nu tăgăduim că aceasta
era o politică de slăbi-
ciune, dar, bună-rea cum
era, a prezervat ţara de
lucrul cel mai rău din
toate, de căderea pe
mâini străine, şi tot poli-
tica aceasta a fost cauza
neaşezării dinăuntru,
cauza pentru care nu s-a
cristalizat din fierberea
vieţii istorice un miez
statornic al unei nobilimi
naţionale care să aibă
voinţa şi puterea de-a re-
zista tuturor încercărilor
necoapte şi costisitoare
de înnoire şi de pospă-
ială apuseană”.

Egala îndreptăţire a
600.000 de lipitori şi
precupeţi este(;) o ce-
stiune de moarte şi viaţă,
şi poporul nostru cred c-

ar prefera moartea re-
pede prin sabie decât
moartea lentă prin vitriol.

Concedem că între
aceşti 600.000 va fi unul
la sută care să producă
ceva prin sine şi să ţie la
ţară şi la popor, dar când
în ţară avem 700.000 de
lucrători cari produc, ţă-
ranii, nu-nţelegem ală-
turi cu aceştia 600.000
de speculanţi ai produc-
telor, încât fiecare evreu
să trăiască din precupe-
ţirea muncii unui singur
ţăran român. Drepturile
dumnealor civile şi pu-
blice nu-nsemnează
decât dreptul de a es-
ploata poporul nostru în
bună voie. Plece 99 de
procente în America, ca
să-şi câştige acolo prin
muncă productivă pâi-
nea de toate zilele şi
atunci cu cei ce vor ră-
mânea ne vom împăca
uşor, dar pân-atunci să
mai fie încă şepte
alianţe, ca cea univer-
sală, care să conspire cu
uşile închise în contra
naţiei româneşti, noi
vom şti să li arătăm tot-
deauna lungul nasului,
căci nu ne spăriem nici
de înjurăturile presei ji-
doveşti, nici de declama-
ţiile oratorilor idealişti
pe câtă vreme e vorba de
existenţa poporului nos-
tru.

Va urma

„Înmulţirea claselor consumatoare şi scăderea claselor productive,
iată răul organic, în contra căruia o organizare bună

trebuie să găsească remedii.“

Testamentul politic al
lui Mihai Eminescu (10)
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