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Din biblioteca revistei „Climate literare“

Din biblioteca revistei

Climate literare

Fericire, sănătate şi putere de muncă
vă doreşte redacţia revistei

„Climate literare“
la ceasul sfânt al Învierii Domnului,

alături de tradiţionalul
Paşte Fericit!



Ion Iancu
Vale

M-ai întrebat odată,
dacă o să-mi pară rău,
dacă mă va durea,
dacă voi plânge în si-
tuaţia în care vei muri
înaintea mea. Şi nu ţi-
am răspuns atunci. Nu
ţi-am răspuns pentru
că pur şi simplu nu
ştiam ce să-ţi spun.
Căci nu este deloc
uşor, să răspunzi la o
astfel de întrebare, fă -

ră să meditezi cât de
cât. Acum când aştern
pe hârtie acest text
ştiu, şi îţi pot oferi un
răspuns: Nu, nu o să-
mi pară deloc rău, da -
că o să mori înaintea
mea, cum nu o să-mi
pară rău dacă voi muri
eu înaintea ta. Căci
moartea nu este decât

o eliberare, o mare eli-
be rare, aşa cum bine
şti şi tu. Pot, însă, să te
asigur că nu te voi uita
niciodată, căci o să-mi
lipseşti mult, la nesfâr-
şit o să-mi lipseşti. Că
o se te caut asiduu în
vise, în gând, în apă, în
aer, în lumină... Şi,
Doamne, ce dor, ce dor

o să-mi fie de tine. De
aceea, te rog, nu muri,
nu muri înaintea mea.
Pământul şi stelele pot
aştepta oricât. Noi nu.
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AL��� Text despre

o anume moarte

În loc de editorial

Aşteptarea lui Hristos
Ion Iancu Vale

E iarăşi Paşte, aicea, pe Pământ,
În suflete, în aer şi-n cuvânt.

E iarăşi Paşte, Hristos a înviat
Ca niciodată mai hulit şi-nsângerat.

Căci răii vor să ne lipsească de Hristos,
Plămadă din Dumnezeiescu Os,
Şi stau la pândă, cocoşaţi de ură,

În buncăre de aur şi de zgură.

Fiindcă nu-i lasă prin a Lui Nemoarte,
Spre moarte omenirea să o poarte

Şi Îl împroaşcă cu vorbe şi înscrisuri,
Otravă adunată din marile abisuri.

Dar nu au cum şi ce să-i facă lui Iisus,
E prea aproape, prea prezent, prea Sus,

Şi e în fiecare muritor de rând
Ce-L poartă pân-la nesfârşire-n gând.

Şi care tot aşteaptă să Se-ntoarcă
Într-o sublimă şi celestă arcă
Pe El, pe Marele Iisus Hristos

Cel Bun, Cel Drept şi cel Milos.

E iarăşi Paşte, aicea, pe Pământ,
În suflete, în aer şi-n cuvânt.

E iarăşi Paşte, Hristos a înviat
Ca niciodată mai hulit şi-nsângerat.
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Eseu

Dimitrie Grama

Îmi amintesc vag că
ne dădusem întâlnire la
Bois de Boulogne. Nu
pentru vreun motiv
anume şi nici pentru
vreo amintire comună
am ales acel loc. Acum
când mă gândesc mai
bine, am impresia că nu
noi am ales locul, ci
soarta care, cu obisnuita
ei nonsalanţă, ne-a pla-
sat acolo, doi străini, mai
mult sau mai putin indi-
ferenţi şi aproape incon-
ştienţi de existenţa
celuilalt.

Poate că tocmai o ast-
fel de relaţie indiferentă,
ne obligă câteodată să ne
oprim din goană, să ne
privim în ochi şi să ne
destăinuim cu adevarată
uşurare şi sinceritate. O
astfel de destăinuire nu
este posibilă decât între
doi străini, care nu au
absolut nimic nici de
câştigat şi nici de pierdut
unul faţă de celălalt.

Da, noi eram doi stră-
ini perfecţi, unul cu sinu-
ciderea lui într-o lume
absurdă, iar celalalt cu
un cotidian mistic într-o
lume de neînţeles.

Şi iată-ne, brusc, faţă-
în-faţă, fiecare înarmat
până-n dinţi cu realita-
tea lui şi cu restul reali-

tăţilor posibile, pe care
fiecare are impresia că le
întelege mai bine şi mai
profund decât celălalt.

Mi-am dat seama că e
un om care nu face risipă
de cuvinte, deoarece fără
nici un fel de introducere
mi-a spus: - Dar tu nu
crezi în „această reali-
tate“, deci ar trebui, de la
sine, să înţelegi risipa
această absurdă de ener-
gie pe care o numim
„viaţă“!

Vezi, eu am încercat
să iubesc „viaţa“, dar...

A tăcut privind frun-
zele gălbejite şi uscate pe
care vântul le răsucea de
pe o parte pe alta.

-Aşa suntem şi noi,
nişte frunze mânate de
colo-colo de nişte forţe
necunoscute, şi vrem-
nu-vrem ne alăturăm
altor frunze, numai ca să
putrezim împreună. Nu
ţi se pare că acest lucru-i
de o tristeţe fără de mar-
gini?

-Depinde, i-am răs-
puns. În universul meu,
atunci când sunt Om,
frunza din mine e poate
aşa cum o vezi tu, mai
uscată şi uitată undeva la
o margine de suflet, iar
atunci când sunt Frunză,
omul din mine e mic şi
umblă cu gura cascată
prin labirinte verzi, iar
atunci când...

-Nonsens, nonsens! A
strigat el întrerupându-
mă.

-Evadarea ta în
frunză, evadarea în acel
„cotidian mistic“ cu care
te tot lauzi, nu este nimic
altceva decât o sinuci-
dere din această lume

umană, a cărei existenţă
este de prisos!

-Schimbându-ţi na-
tura umană, tu de fapt te
sinucizi. Te sinucizi cu
speranţa că te vei rea-
duna, că te vei renaşte
într-o altă lume. Spe-
ranţa care, cu fiecare si-
nucidere şi cu fiecare
reîntoarcere din acel co-
tidian mistic, devine tot
mai disperată.

Şi eu am încercat să
evadez într-o altă lume,
mai simplă, lăsându-mă
cărat la întâmplare de
motoreta mea în doi tacţi
şi nu de puţine ori am
avut impresia că m-am
descărcat de mine în-
sumi, că m-am debara-
sat de umanitate,
pierzându-mă în mărăci-
nile şi gardurile de la
marginea drumului. Şi
eu am sperat că moto-
reta mă va transporta,
fără nici un fel de efort
din partea mea, în nefi-
inţă.

În zadar am sperat şi
încercările mele ca om
au eşuat, una dupa alta.
Oricum, eu mi-am păs-
trat mereu luciditatea de
om! De aici poate mi se
trage patima disperării si
mizeria neputinţei exis-
tenţiale.

Tu, însă pari fericit în
cursa ta de maraton în
care parcurgi distanţe
egale de conştient şi de
inconştient, ca să ajungi
din nou la punctul de
plecare, unde , de fapt nu
s-a întamplat absolut
nimic de când ai plecat şi
pâna când te-ai întors.

Dar eşti încă tânăr, ai
timp să te trezeşti.  Ai

încă timp destul să te si-
nucizi cu adevărat!....

S-a ridicat să plece,
dar l-am oprit trăgându-
l uşor de mâneca de la
fulgarin.

-Tu de ce nu te-ai si-
nucis?! l-am întrebat
aproape răstindu-mă la
el.

S-a întors mirat în-
spre mine şi ridicându-
şi sprâncenele stufoase
până la mijlocul frunţii,
mi-a raspuns:

-Vad ca nu intelegi
nimic! Esti mai prost
decât credeam, dar aşa
era şi Eliade, tot un pros-
tănac. Eu, m-am sinucis
demult, înca din copilă-
rie, dar trebuie să mărtu-
risesc că nici sinuciderea
aia nu mi-a adus vreo
bucurie.

-Bine, bine, i-am răs-
puns. Oi fi eu prostănac,
dar dacă, aşa cum spui,
sinuciderea nu ţi-a adus
nicio bucurie, atunci de
ce ai continuat să o pro-
movezi?

Prostănaci ca mine,
ca Eliade sau tineri încă
nevinovaţi, pot fi uşor
corupţi de nemarginita
ta „inocenţă“, de nemar-
ginita ta lipsă de răspun-
dere existenţială şi călare
pe motoreta vieţii fără de
ideal, să se sinucidă pre-
matur şi asta nu din con-
vingere proprie.

Sinucidere inutilă,
deoarece, aşa cum spui,
ea nu aduce nici o uşu-
rare, nici o bucurie, sau
vreun alt sentiment
anume, demn de sacrifi-
ciu.

Deci, sinuciderea de
care vorbesti, este la fel
de absurdă ca şi viaţa pe

De vorbă cu Cioran

Continuare în
pagina 11
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� Bolnavi de speranţă,
aşteptăm întruna... iar
viaţa nu e decât aştepta-
rea devenită ipostază.

� Orice-aş face, nu voi
prinde nicicând rădăcini
în lumea aceasta.

� Dacă admiri cu patimă
pe cineva, ar trebui să-i
faci serviciul de a-l asa-
sina.

� Pesimistul trebuie să-
şi găsească zilnic câte-o
nouă raţiune de a exista:
e o victimă a "sensului"
vieţii.

� � Dimensiunea ero-
tică a fiinţei noastre este
o plinătate dureroasă
care umple golul din noi
şi din afară de noi.

� Obligându-ne să zâm-
bim pe rând la tote ideile
celor de care ne lovim,
Mizeria ne degradează
scepticismul în metodă
de asigurare a subzisten-
ţei.

� Franceza e o limbă a
cărei sevă a secat; iată de
ce poemul, romanul, fi-
lozofia, totul apare în
această limbă ca un exer-
ciţiu, ca o scamatorie de
virtuoz.

� Dacă mă zbat în conti-
nuare, e fiindcă, în taină,
sunt încredinţat că fap-
tul de a avea conştiinţa
propriei decăderi mă îm-
piedică să fiu un decăzut.
Decăzutul care se judecă
pe sine încetează să fie
decăzut. Într-atât, con-
ştiinţa pe care o avem
despre starea noastră ne
face stăpâni asupra ei.

� Lumea asta n-a fost
creată la bucurie. Se pro-

creează totuşi în plăcere.
Da, fără îndoială, dar
plăcerea nu e bucurie, e
şi simulacrul ei: funcţia
ei este de a amăgi, de a
ne face să uităm că, până
în cel mai mic detaliu,
creaţiunea poartă pece-
tea tristeţii iniţiale din
care s-a ivit.

� Parfumul e istoria unei
flori.

� Destin înseamnă a
lupta deasupra sau ală-
turi de viaţă, a-i face
concurenţă în pasiune,
răzvrătire şi suferinţă.

� Soarele nu numai că
nu învinge întunericul,
dar măreşte până la su-
ferinţă aspiraţia noc-
turnă a sufletului. De ne
ar servi azurul de pat şi
soarele de pernă, sfâr-

şeala voluptuoasă ar
chema noaptea spre a şi
îndestula nevoia de obo-
seală vastă.

� Cosmogonia mea per-
sonală adaugă la haosul
primordial o infinitate
de puncte de suspensie.

� Filozofia este medita-
ţia poetică a nefericirii.

� Teologia n-a mai păs-
trat pentru Dumnezeu
decât respectul majuscu-
lei.

� Orice-ai face pentru
femeie, nu poţi avea
decât un cult, chiar mi-
sogin fiind. Cu fruntea
pe sâni, te despământe-
neşti cu tot pământul.

� O autobiografie tre-
buie să se adreseze lui
Dumnezeu, şi nu oame-

nilor. Natura însăşi îţi dă
un certificat de deces
când te povesteşti muri-
torilor.

� Când dezgustul de
mine însumi mă cople-
şeşte, îmi spun că poate
mă acuz pe nedrept, că
nu văd cine, chinuit de
aceleaşi obsesii, ar fi
putut trece drept o per-
soană în viaţă timp de
atâţia ani.

� Ce păcat că, pentru a
ajunge la Dumnezeu,
trebuie să treci prin cre-
dinţă.

� Despărţit de semeni
prin soarta insulară a ini-
mii, te agăţi de Dumne-
zeu ca mările nebuniei să
nu-şi înalţe valurile mai
sus de singurătatea ta.

Din înţelepciunea lui Emil Cioran
Emil Cioran s-a nascut la 8 aprilie

1911 la Rasinari, ca cel de-al doilea fiu
al preotului Emilian, Emil Cioran
frecventeaza ince - pand din 1921 Li-
ceul Gheorghe Lazar din Sibiu, oras
in care se va muta intreaga familie in
1924. Intre 1928 si 1932 urmeaza cur-
surile Facultatii de Litere si Filosofie
din Bucuresti iar incepand din ulti-
mul an incepe sa publice articole in
periodicele "Calendarul", "Gandirea",
"Vremea", "Azi". Isi incheie studiile
universitare cu o teza de licenta asu-
pra intuitionismului bergsonian, iar
in acelasi an (1932) se inscrie la doc-
torat, sperand sa obtina o bursa pen-
tru Franta sau Germania. In 1934 ii
apare prima carte, "Pe culmile dispe-
rarii", pentru care i se confera Pre-
miul Comisiei pentru premierea
scriitorilor tineri needitati. Va mai
publica inca patru carti in tara, in-
ainte sa se stabileasca definitiv in
Franta. Intre 1933 si 1935 se afla la
Berlin, ca bursier al Fundatiei Hum-

boldt. Reintors in tara, ocupa vreme
de un an postul de profesor de filoso-
fie la Liceul Andrei Saguna din Bra-
sov iar in anul urmator, 1937, pleaca
la Paris cu o bursa a Institutului fran-
cez din Bucuresti, bursa care i se va
prelungi pana in 1944. In 1940 incepe
sa scrie "Indreptar patimas", ultima
sa carte in limba romana, a carei va-
rianta definitiva va fi incheiata in
1945, an in care se stabileste definitiv
in Franta. Dupa 1945 incepe sa scrie
in limba franceza, iar in 1949 ii apare
la Editura Gallimard prima carte,
"Précis de décomposition"; ii vor
urma, pana in 1987, inca noua, publi-
cate la aceeasi prestigioasa editura
pariziana. Cu exceptia Premiului Ri-
varol, care i se confera in anul 1950
pentru debutul francez, va refuza
toate celelalte importante premii lite-
rare decernate ulterior (Saint-Beuve,
Combat, Nimier). Se stinge din viata
la Paris in 1995.
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Proză

Mircea Horia
Simionescu

ARSAVIR Egretă de
oţel.

ARSENE Vorbă lun-
gă, cap pătrat.

ARSINOE Familia
Roşcatelor. Trăieşte în
mari umbre, oxidează,
intoxică. Pe la treizeci de
ani, însuraţi sau nu, glo-
rioşi sau necunoscuţi,
săraci sau bogaţi, virili
sau ramoliţi, toţi visăm o
Arsinoe.

ARTA Ingrată. Prea
mândră şi prea puţin so-
lemnă ca să fie o femeie
nobilă. Se îmbracă ţipă-
tor. Suferă de icter sufle-
tesc. ARTA G.: Fiinţă
capricioasă, superficială,
emotivă, puţin prea vo-
luntară. Caracteristici: pi-
cior frumos arcuit, piele
albă spumoasă, şolduri
pline, blondă. Udă ca o si-
nucisă în Sena. Curtată de
bărbaţi-cocoşi.

ARTABAN Sacrilo-
tengorograf.

ARTAMON I. în
hainele lui negre, bărba-
tul părea ferecat într-o
crustă de insectă; o mie
de copci îl ţineau strâns,
sufocat. Pândea din
dosul fiinjei sale, ca o pi-
sică sângeroasă. Judecă-
tor de oameni prin
vocaţie. II. „Ţăranul în-
tâlnit se numea Arta-

mon. Locuia într-o uliţă
cu mulţi salcâmi, în
Amărăşti. Părerile lui,
deşi azvârlite cu aceeaşi
uşurinţă ca şi scuipatul,
erau definitive, reci, cris-
tale cu lame dure. A pri-
vit cerul senin şi a
prevestit ploaia. A lăsat
pădurea. Peste o oră a
venit potopul. Şi-a ame-
ninţat nevasta. Dacă nu
interveneau vecinii, o
omora. Negoiul, Omul,
Caraimanul, Artamo-
nul..." (Niculae Roşu)

ARTEMIS Insectă
fragilă. Numele se reco-
mandă femeilor cu carne
puţină, cu gleznă de
ghindă şi mâini alungite.

ARTEMIU Nas şi
deget arătător de grefier.

ARTEMON şi Chin-
tilian, în Calendarul or-
todox la 12 aprilie. II.
Vărul tatii. Stătea în per-
manenţă sprijinit de bra-
ţul unui scaun, în
apropierea unui vas din
care ieşeau flori de hâr-
tie. Zâmbea speriat,
parcă cineva din spatele
lui l-ar fi ţinut cu pistolul
să fie sociabil. Ochii, în-
fundaţi în obrazul roşu,
erau stinşi, negrăit de
trişti şi imobili. Mâna
dreaptă, într-o decepţio-
nată alunecare, se oprise
în deschizătura hainei.
Ar fi vrut să se scuze pen-
tru tăcerea lui, să se ex-
plice. Dar ce să explice?

Nu ne cunoşteam.
Mama îmi vorbise cu ad-
miraţie despre el: era
singurul din familia
noastră care ştia nem-
ţeşte. Fapt extraordinar!
Aştepta un cuvânt din
partea mea. Eram indife-

rent cu premeditare faţă
de tristeţea lui. Singurul
meu gest de prietenie a
fost un desen pe spatele
fotografiei, o casă cu un
copac şi un dulău.

Era tot ce se putea
dărui unei rude pe care o
cunoşti din relatări. Urât
din partea lui că nu mi-a
lăsat moştenire pantalo-
nii de vânător, pe care i-
aş fi purtat şi în somn,
unde - din senin - aş fi
vorbit nemţeşte.

ARTHURI Îmbrăcat
în cămaşă albă şi panta-
loni roşii, strânşi pe
pulpă, pe puntea unei
corăbii, Arthur ţine
mâna streaşină şi pri-
veşte ţărmul crenelat. II.
Avocat cu părul negru şi
foarte creţ. Apare în fie-
care seară, pe strada
principală, într-o haină
cadrilată, cu baston, cu
pălărie având borurile
mult întinse. Salută pe
cei patruzeci de cunos-
cuţi ai oraşului, intră în
librăria lui Stănescu şi
răsfoieşte, timp de două
ore, cărţile noi, pe care le
semnează grandios pe
fiecare primă pagină. Nu
le cumpără niciodată;
semnătura rămâne ca
murdăria de muşte pe
buza unui pahar. Discută
apoi, la balustrada cine-
matografului, cu fiul pre-
fectului. Când se asigură
că a fost văzut de toată
lumea, se retrage acasă,
unde ia un ceai de tei şi
citeşte o oră Destinul
Omenirii.

E burlac, a împlinit
patruzeci şi cinci de ani,
visează să ajungă direc-
tor în Ministerul Justi-

ţiei, să participe la confe-
rinţe importante, să mă-
nânce antricoate,
ciuperci şi, la onomas-
tică, să bea Cotnar.

ARZRUNI Castană
coaptă, pe o farfurie de
piatră: Arzruni Harutin
Echighian, expert al ma-
gazinului Consignaţia.

ASAN „Petru şi
Asan: primul era blond,
tânăr, binevoitor, plăcut
la vorbă, milos şi sincer.
Cel de-al doilea - trecuse
de cincizeci de ani - era
arţăgos, ascuns şi gata de
bătaie. Bolborosea toată
ziua, aşezându-se pieziş
în calea oricărui gest de
prietenie.“

ASIA învăluită în
mari, tainice umbre. Pa-
lidă. Tăcută. Miste-
rioasă. Nefericită. Ado -
lescentă. Focoasă, inspi-
rând roşul carmin. Vio-
lentă. Anatomie: muscu -
loasă (ca orice brună),
dăltuită în piatră, sim-
plă. Mi-o imaginez îm-
brăcată în rochii galbene
floarea-soarelui, cu şa-
luri largi pe umeri bron-
zaţi, cu pantof uşor,
legănându-şi şoldurile
cu ostentaţie. 

ASPASIA Femeile
cuminţi ale lui Chardin!
Vase, policioare, faianţă,
ţesături aspre le încon-
joară şi le reţin elogios. O
lume casnică, într-o or-
ganizare germanică. „As-
pasia, scumpa mea,
scoate vinul roşu, vârtos!
Berbecul acesta îşi cere
însoţitorul! Adu-mi pipa,
toarnă în cupe şi şezi pe
genunchii mei.“

Va urma

Dicţionar onomastic (15)
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Theodor
Codreanu

Speranţa noastră, în
ce-l priveşte pe Nicolae
Manolescu, era să com-
plementarizeze antino-
miile chiar în confor  -
mitate cu ideea scrierii
istoriei la două mâini,
premisă a unui spor de
obiectivitate. Dar spre a
se spăla pe mâini, ca
Pilat din Pont, de o ase-
menea povară, dl. Mano-
lescu se refugiază în
scuza facilă că nu poate
exista obiectivitate în
materie de istorie lite-
rară. Desigur, obiectivi-
tatea absolută e o
himeră, ţine de... de-
miurgie, dar nu admitea
Nicolae Manolescu fap-
tul că şi el este un De-
miurg al culturii româ -
neşti, citându-l pe Sorin
Alexandrescu? Atunci de
ce să abandonezi visul
obiectivitătii? înseamnă
altceva canonul decât
adevăr în cultură? Dar
parcă Titu Maiorescu,
modelul de la care se re-
vendică, susţinea tocmai
canonul adevărului în
cultură, esenţa teoriei
formelor fără fond!

Dar să vedem în ce
constă punerea în canon
a literaturii române. Au-
torul începe prin a se de-
limita de metodele scri -
erii istoriei literare în
modernitate, optând
pen tru aceea „la două
mâini“. Este modul său
de a se singulariza în faţa
didacticilor, a unui Wel-
lek, a structuralismelor,

în genere, mizând pe o
filosofie literară postmo-
dernistă, cea a diferen-
ţei. Observă că după
1989, în pofida apariţiei
unor istorii semnate de I.
Negoiţescu, Dumitru
Mi cu, Ion Rotaru, „ten-
dinţa generală este o pă-
răsire a istoriei literare
propriu-zise în favoarea
studiilor multiculturale,
în care perspectiva asu-
pra literaturii nu mai
este estetică, dar sociolo-
gică, filosofică şi al-
tcum“. Admite că „inter-
disciplinaritatea repre-
zintă un progres, dar eu
rămân la nostalgia este-
ticului“. Derutant pentru
curiozitatea intelectuală
a autorului e că, sesizând
limitele interdisciplina-
rităţii, nu a aflat încă de
existenţa transdiscipli-
narităţii. Din atare pri-
cină este gata să adere la
teoria expresivităţii in-
voluntare a lui Eugen
Negriei, altminteri, unul
clinlic criticii literari pe
care pariază. Desigur,
vrea mai mult. Esteticul
pur ar fi putut să-l ducă
spre transculturalism,
însă istoricul e prudent,
mărturisind că nu între-
vede cum arată canonul
de după postmodernis-
mul muribund al epocii
haotice. (Bloom, urmând
lo gica ciclicităţii vichi -
ene, crede că va urma o
nouă epocă de tip teocra-
tic). Preocupat de struc-
tura istoriei „la două
mâini“, încearcă să por-
nească de la descifrarea
raportului dintre tradiţie

şi inovaţie în gândirea
unor H.G. Gadamer sau
H.R. Jauss. Aşadar, per-
tinente premise „proto-
sincroniste“, cu intenţia
depăşirii dihotomiei (şi
aporiei) „dintre istoric şi
estetic pe seama intro-
ducerii factorului de re-
ceptare“. Esteticul impli -
că receptarea, pe când is-
toricul - evoluţia şi îmbo-
găţirea acestei receptări,
cum precizează Jauss în
Literaturgeschichte als
Provokation. În acest
mod a crezut Jauss că
poate rezolva dihotomia
sincronic/diacronic, se-
sizând „un lanţ de recep-
tări, cu putere de decizie
asupra importanţei isto-
rice a operei şi a rangului
ei în ierarhia estetică“.
Dl. Manolescu descoperă
aici posibilitatea scrierii
„la două mâini“, fără a se
mai complica şi cu her-
meneutica aferentă, el
refuzând în metodologia
sa orice travaliu herme-
neutic, de vreme ce calea
cea mai sigură spre
operă este impresia este-
tică. Dar nu cumva scri-
ind astfel „la două
mâini“ înseamnă, de
facto, a scrie tot la o sin-
gură mână? Ca herme-
neut, îi reproşează dl.
Manolescu lui H.R.
Jauss, germanul privile-
giază „pretutindeni «sen -
surile» operei“, ceea ce
ar constitui un bume-
rang îndreptat asupra
esteticului. întrucât ori-
zonturile estetice de aş-
teptare într-o epocă sunt
mai multe, receptarea

estetică însăşi devine re-
lativă. Altfel spus, recep-
tarea singură nu poate fi
operaţională, deoarece
consumul nu poate ex-
plica esteticul. De aceea,
criticul apelează la etaja-
rea timpului istoric al lui
Fernand Braudel: geo-
grafic, social, individual.
Istoricul are obligaţia să
le însumeze, zice savan-
tul francez. Operele, su-
puse şi ele timpului, au
momentul lor de splen-
doare, ca şi femeile, dar,
apoi, îmbătrânesc, ceea
ce observase şi Lovi-
nescu, îmboldit să creeze
teoria mutaţiei valorilor.
E de mirare că ideea
scoatem operei de sub
eternitatea valorică n-a
depistat-o Nicolae Ma-
nolescu la Eminescu. Să
fie vina lecturilor infi-
dele, adică, proprio mo-
tu, pe sărite? Dar să citez
cunoscutele versuri din
Memento mori: „Din
agheazima din lacul, ce
te-nchină nemurirei,/E o
picătură-n vinul poeziei
ş-a gândirei,/Dar o pică-
tură numai. Decât altele
ce mor/Ele ţin mai mult.
Umane, vor pieri şi ele
toate./În zadar le scrii în
piatră şi le crezi eterni-
zate,/Căci eternă-i nu-
mai moartea, ce-i viaţă-i
trecător“.

Va urma

Istoria „Canonică” a literaturii române

Istoria literaturii la două mâini (8)
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Adrian Marino

O întreagă viclenie ţă-
rănească milenară, per-
versă se putea citi în
privirea şi vorbele sale.
Când această mentali-
tate se dezvoltă într-un
mediu şovin, ea produce
personaje Humigrotoşti,
somipatologico, goii Fui-
wir Este stăpânul abso-
lut al Clujului, undo taie
şi spânzura. Îl desfigu-
rează. îl îmbracă într-un
kitch patriotard do un
suprem prost gust: bând
vopsit tricolor, în parc,
statui de o incredibilă
parodic istorică etc. Şi
afectiv nimeni nu poate
să i se opună în mod efi-
cace.

Statul comunist este
croit, condus, adminis-
trat şi exploatat de
această nomenclatură.
îmi exprim, din nou, în
puţine cuvinte, de ce mă
simt „singur“, „străin“,
în propria mea ţară, cu
care încerc - administra-
tiv vorbind - să am cât
mai puţine legături posi-
bile. Căci aproape nimic
esenţial nu s-a schimbat
nici după 1989. Şi expli-
caţia este foarte simplă:
aparatul de stat a rămas
acelaşi. El este cea mai
pură expresie a păturii
parazitare şi revanşarde,

birocratice, păstrate de
la vechiul regim. Şi, în
momente de criză, el nu
mai răspunde la co-
menzi. Vezi mineriadele
recente: „Miron Cozma
nu este de găsit“, „nu
poate fi arestat“ etc. etc.
Ajungem din nou la con-
statarea statului non-
funcţional, centralizat,
parazitar şi, în felul său,
paternalist. Expresie a
„clasei muncitoare“, el
trebuie în orice condiţii
(noţiunile de productivi-
tate, competivitate şi
rentabilitate fiind ex-
cluse) să asigure tuturor
„locuri de muncă“. Tot ce
se întâmplă la Braşov, la
Iaşi, în puţinele între-
prinderi privatizate, cu
patroni străini, care in-
troduc o altă disciplină
economică şi a muncii,
nu are altă explicaţie. Sa-
lariul de mizerie, dar
sigur şi garantat, este su-
premul privilegiu de
clasă. De altfel, furturile
din fabrici, sub 500 de
lei, nici nu mai erau jus-
tiţiabile sub Ceauşescu.
Se tolera pe faţă furtul
legalizat.

Un imens aparat biro-
cratic, de Partid şi admi-
nistrativ, pe care-l deţine
în totalitate, reprezintă o
altă formă a privilegiilor
de clasă. în sensul de a
avea, în primul rând, un
salariu asigurat şi de a
nu face, în realitate, ni -
mic. M-a umplut totdea -
una de perplexitate nu
numai birocraţia infer-
nală, dar mai ales, meca-
nismele sale reale. Mai
întâi, lenea tradiţională,
inerţia, pasivitatea, trăn-
căneala de prin birouri,

cafelele eterne, absenţele
nemotivate. Apoi, fuga
evidentă de orice răs-
pundere. O semnătură
trebuie să acopere o altă
semnătură, pe întreaga
scară ierarhică. De jos în
sus şi invers. Ceea ce
presupune şase-şapte-
opt mişcări pentru o sin-
gură mutare, o simplă
cerere, cozile de la ghi-
şee, plictiseala şi înceti-
neala cu care funcţi -
onarul se comportă în
faţa cetăţeanului. Mai
întâi, la noi, comunişti
sau necomunişti, totul
este personalizat. Tre-
buie să vii neapărat cu o
„atenţie“. Apoi, noţiunea
serviciului public, abs-
tract, mecanic, imperso-
nal, lipseşte cu desă-
vârşire. Dacă ţi se rezol-
vă, totuşi, o cerere, aerul
de „favoare“ este evident
şi umilitor. Funcţionarul
îţi dă de înţeles că el, de
fapt, nu are, pentru tine,
cetăţean, nici o obligaţie.
Iar dacă nu-ţi convine,
n-ai decât să pleci acasă.
Să nu-l mai plictiseşti cu
insistenţele tale inopor-
tune. îl „deranjezi". Ceea
ce se vede de la o poştă.

Că ţara a fost prost
administrată, prost gu-
vernată până în 1989, nu
mai trebuie demonstrat.
Cum s-ar putea împăca
vreodată spiritul de
eternă spontaneitate şi
improvizaţie al Românu-
lui cu „planificarea" so-
cialistă? O incompatibi-
litate fundamentală. Dar
pseudoreformele de du-
pă „Revoluţie“ au intro-
dus în plus o notă agra-
vantă. A fost dislocat
parţial un sistem, care,

de bine de rău, funcţiona
în felul său. Dar fără să
se pună ceva coerent şi
eficient în loc. De unde o
brambureală, un haos, o
cârpeală şi o improviza-
ţie continuă, care pur şi
simplu demoralizează
orice spirit cu o minimă
noţiune a ordinei şi efi-
cienţei. Legile ori nu
există, ori sunt prea
multe şi se contrazic, ori
se schimbă mereu, ori nu
se aplică. în astfel de
condiţii, orice noţiune de
legalitate dispare. Sau,
mai bine spus, ea nici nu
poate să apară. Nu există
pur şi simplu. Ceea ce
deschide din nou poarta
tuturor oportunis-melor
şi improvizaţiilor, abili-
tăţilor şi interpretărilor
personale. In România
nu există legi, ci numai
soluţii individuale, bine
personalizate, găsite şi
aplicate de la caz la caz.
Statul trebuie mereu „să
dea“. Dar fiecăruia doar
cum şi ce doreşte. De
fapt, un alibi pentru
domnia bunului său
plac. în forme aparent
„legale“, în care, de alt-
fel, nimeni nu crede.

Şi, totuşi, un element
de stabilitate, chiar de
mare stabilitate şi conti-
nuitate, există în Româ-
nia. Şi înainte şi după
1989: frica permanentă
de control poliţienesc şi
represiune, de poliţie po-
litică, indiferent de nu-
mele său: Securitate,
SRI, Unitatea 0215 etc.
Statul poliţist este, în
acelaşi timp, un mare
mit şi o mare realitate a
epocii. Sentimentul tero-
rii surde, invincibile, este
permanent.

Va urma

Altă Românie (8)



„Cel singur şi cel
trist/stau pe vârful mun-
telui/singur şi trist şi
el/şi nu găsesc cuvin-
tele/potrivite/care să-i
ajute să evadeze/din is-
pite/stau aşa/de-a pu-
ruri în simplicitate/căci
au de făcut ceva”. (p. 20)
Poezia din această carte
pleacă de la real şi
ajunge la real. Actul de
creaţie constă în capaci-
tatea de observaţie a rea-
lităţii imediate şi
asumate de poet pe un
plan superior al conştiin-
ţei către care - realul-
văzut şi auzit continuu,
tinde necontenit.

Grigore Grigore (năs-
cut la 5 septembrie 1948
în comuna Finta, judeţul
Dâmboviţa) deţine forţa
prezentului nocturn şi

înfăţişează – realitatea -
în vers alb, într-un lim-
baj modern, subsu-
mându-se gândirii în
imagini poetice. „Apele
toam nei se vor opri/
când vom termina/de ci -
tit poeziile/pe care încă
nu le-am scris/ cercul,
triunghiul/liniile parale -
le/orizonturi le/prin
zid/trecerea/celui care
a vea capul pătrat/şi min-
 tea-ntr-un colţ/şi şan ţu-
rile pe deasupra cărora/
curgeau apele sărate/şi
frunzele galbene/ şi gal-
bene frunzele” (p. 8)

Nostalgic şi meditativ
totodată, este aici Gri-
gore Grigore, în versuri
lapidare, chiar ludice,
pline de multiple semni-
ficaţii pe care le parcurge
cu inima, dar mai ales cu
sufletul la gură. Disting

în această ordine de idei,
o dimensiune cognitivă,
cum şi adevăruri trăite la
flacăra lucidităţii, dar şi
liniile de forţă cărora
poetul Grigore, năzuind
să se exprime pe sine, în-
cearcă şi reuşeşte să le
dea un substanţial răs-
puns. „Până la mine/
trece acela/care am fost/
înainte de/răsăritul soa-
relui/şi se uită/la mine/
ca la o/şoaptă” (p. 76)
sau: „Bine că sunt tânăr/
şi m-am împăcat cu
mine/cu eternitatea/cu
ziua/cu clipa/şi cu raza
de soare/care mă stră-
bate/din virgulă-n vir-
gulă/până. dincolo/de
punct/şi-acolo/sărut ari-
pile/ care n-au furat/
zborul/ din vârful mun-
telui/de aer” (p. 42)
Avea dreptate Tudor

Cristea când nota: „Prin-
cipala calitate a lui Gri-
gore Grigore este că
gândeşte (şi simte) poe-
tic. Simplitatea aparentă
a creaţiei sale este rodul
unei arte mature, înde-
lung decantate interior”.
Iată cum prin poezie, şi-
nele întrezăreşte -Mira-
colele nopţii - de dincolo
de cuvinte. Altfel spus,
Grigore Grigore în multe
poeme din această carte
şi nu numai, caută să ex-
prime prin simplitate
bucuria şi tristeţea exis-
tenţială, chiar la modul
reflexiv, căutând sensul
moral al adevărului, al
frumosului şi al binelui
ce nu pot trăi niciodată
separat. Închei spunând
aproape retoric, cum că
numai poetul adevărat
are ochi şi urechi pentru
a percepe realul în culo-
rile, în furtuna şi-n miş-
carea lui metafizică. „Se
lucrează la gardul/care
mă desparte de lume/cu
răutăţi/cu promisiuni/
cu minciuni/şi cu glu -
me/ zi de zi trebuie să
fiu/foarte atent/ca să nu
rămân repetent/la şcoa -
la vieţii/unde pe treptele
cele mai/de sus ale înţe-
lepciunii/sunt asceţii”
(p. 26)
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Fulguraţiide Victor Sterom

Victor Sterom

Grigore Grigore - Miracolele
nopţii - Biblioteca Albanezul,

Bucureşti, 2010, 100 p.

Volum de versuri bilingv
Traducere de Baki Ymeri

Trenurile cu femei
trenurile cu femei
merg pe o singură cale ferată
pe o singură linie a căii ferate
pe traverse

pe şuruburile deşurubate
pe nisip
merg cu amintiri ca pe lacrimi
pe lacrimi ca pe vise
pe vise ca pe speranţe
merg singure singurele
ca degetul printre inele
căci vor să demonstreze
că iubirile şi moarte
sunt treze.

Apele toamnei
se vor opri
apele toamnei se vor opri

când vom termina
de citit poeziile
pe care încă nu le-am scris
cercul, triunghiul
liniile paralele
orizonturile
prin zid
trecerea
celui care avea capul pătrat
şi mintea-ntr-un colţ
şi şanţurile pe deasupra cărora
curgeau apele sărate
şi frunzele galbene
şi galbene frunzele.

Poeme din
volumul bilingv
„Miracolele nopţii“,
de Grigore Grigore



Primim „HOŢUL DE
CURCUBEE” volumul
de sonete, rondeluri şi
alte poeme, al distinsului
poet Constantin Miro-
nescu, volum apărut la
Editura LIDER în anul
2010. Pe vârsta anotim-
purilor îşi aşterne poetul
versurile, pe introspecţii
sufleteşti de mare since-
ritate, legănând între
amintire si speranţă
bunul simţ al unui om
cuminte. În rondeluri,
mai mult ca în sonete,
aşezăm trăinicia acestui
volum, rezistenţa la ne-
uitare a poetului nostru:
„Călăream un cal albas-
tru/Pe câmpia înnoită-
/Evadasem dintr-un
castru,/încercat de-o
grea ispită. Mângâiat de-
al zilei astru/Şi cu min-
tea răvăşită,/Călăream
un cal albastru/Pe câm-
pia înnoită. Evitasem un
dezastru,/Protejat de-a
mea ursită,/Când vân-
dusem pe-un piastru/0
himeră necinstită, Călă-
rind un cal albastru.”
(Rondelul călăreţului pe
cal albastru) Pe ici pe

colo, nu numai motivul,
dar şi incantaţia textului
adie vag dinspre Nichita,
cum vedem. Nu-i rău.
Constantin Mironescu e
spiritul locuind univer-
suri imediate asupra că-
rora ochiul întârzie
benefic-moralizator, dar
si cu o părelnică umbră
de tristeţe aburind sub
cuvinte: „Duce-m-aş şi
tot m-aş duce/În adân-
curi de poveste/Unde
sunt lumini pe creste/Si
albesc gândiri năuce.
Despre lume să duc
veste/Că se află la răs-
cruce,/Duce-m-aş si tot
m-aş duce/În adâncuri
de poveste. Gândul bun
de m-ar conduce/Să
şterg relele funeste/
Când orbirea se produce,
/Pară grijă si proteste,
/Duce-m-aş şi tot m-as
duce.” (Rondel la răs-

cruce) Sau mai la vale,
într-un vers liber scăpat
de sub domnia canonu-
lui: „Mi-am ascuns sufle-
tul/într-un cuib de
cuc,/departe de larma
m u l ţ i m i l o r , / î n t r - o
vreme în care întuneri-
cul/ameninţă domnia
luminilor.” (din poemul
Impas) Obsesia cailor,
din şinele veşnic tânăr al
poetului vine, şi ea se în-
tâmplă frumos în versul
liber, poate fără prea
mare strălucire, dar
sigur, câştigând prin
profunzimea şi căldura
imaginii: „Viscoleşte
amarnic,/fără princi-
pii/tiranice/este un frig
de-ţi îngheaţă/vorba în
gură.../caii se împleti-
cesc/şi cad, nemaipu-
tând să înainteze/prin
zăpada/ce le ajunsese la
crupă-/sunt cai trăind în

sălbăticie/într-o as-
cunsă/dar liberă/pu-
stie...” (din poemul Cai
îngropaţi în zăpadă) Una
peste alta, „HOŢUL DE
CURCUBEE” cântă şi în-
cântă la o lectură de bun
simţ, iar poetul Constan-
tin Mironescu ocupă un
loc aparte în inima me-
moriei colective, prin
reuşitele, nu puţine, ale
acestui volum: „Doamne
Iisuse, /înveleste-mă cu
dragostea ta/ să nu-mi
îngheţe sufletul!” (Rugă)

Pe răbdare si întoar-
cere la sine, aşezăm spre
bună întoc-mire pietrele
dintâi ale lucrării de ră-
mânere. Pe renunţări si
neasemeni altora, fugim
din cercul etern rotitor al
lumii, spre a-i înţelege
mai bine rostul si cercui-
rea întru lauda drumu-
lui. Iară drumul, nu
întru spaima orbului se

aşterne, ci, musai întru
izbânda colindătorului
de vise ce-si ima-ginează
urma paşilor, hăt, din-
colo de semnul de între-
bare al departelui. 

Sonetul : gen literar
nemuritor, fir roşu prin
lirica lumii, cu legile si
canoanele-i arhiştiute,
incitând, ambiţionând,
ostenind până la esenţă

spiritul celor ce fac sarea
si cinstea oricărei mari
culturi. Sonetul: privirea
inversă a lacrimii înspre
ochiul care o plânge, ca
un recurs la nesingură-
tate. 

În peste o mie patru
sute de pagini însu-
mând, trei volume unul
mai frumos decât altul,
se aşterne Antologia So-
netului Românesc apă-
rută la Editura Muzeul
Literaturii Române sub
îngrijirea unuia dintre
cei mai importan ţi căr-
turari ai timpului nostru,
scriitorul Radu Cârneci.
Un volum de muncă

imens, ivindu-se din ne-
măsura timpului si bazat
pe o minuţioasă cerce-
tare, fac din lucrarea mai
sus amintită, un monu-
ment de referinţă si in-
contestabilă valoare
artistică a genului în dis-
cuţie. Căci, de la Gheor-
ghe Asachi
întemeietorul, prin Ion
Heliade Rădulescu,
Mihai Eminescu, Mace-
donski , Cosbuc , Cinci-
nat Pavelescu, Victor
Eftimiu, până la Nichita
Stănescu, Ioanid Roma-
nescu, Romulus Vul-
pescu şi, Doamne,
câţi încă alţii sute,
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Constantin Mironescu, HOŢUL DE CURCUBEE,
Editura LIDER-2010

de Mihai
Antonescu

Consemnări
prieteneşti

Un loc în memoria
colectivă

Radu Cârneci, Antologia Sonetului Românesc, Editura
Muzeul Literaturii Române, 2007 - 2008 - 2009

Din umbra
Creatorului absolut

�



sonetul românesc
stă cu fata la nre-

zent si istorie, cum ar sta
un izvor la începutul cur-
gerii lui, întru setea
lumii „Carte egala doar
cu sine si cu gândul în-
tocmitorului ei, scriito-
rul Radu Cârneci,
Antologia Sonetului Ro-
mânesc era inevitabilă si
stringent necesară pen-
tru întregul Istoriei Lite-
raturii, iar beneficiul,
unul pe termen nedefi-
nit, după cum viitorul o
va demonstra. Post faţa-
torii celor trei substan-
ţiale volume, cărturari la
rându-le şi instanţe fără
doar si poate, Constantin
Ciopraga, Dumitru Micu
si Minai Cimpoi, scot în

evidenţă importanţa de-
mersului istoric al lui
Radu Cârneci, cu ample
introduceri în trecutul
sonetului universal si al
impactului pe care l-a
avut acesta de-a lungul
timpului asupra creato-
rului român, până-n
c o n t e m p o r a n e i t a t e
„Despre estetica frumo-
sului vorbim, despre lu-
ciditate si spi rit critic,
atunci când textul musai
devine artă, cum si des-
pre surprinzătoare liber-
tăţi îngăduite, ca în cazul
sonetelor Anei Blan-
diana sau ale Carolinei
Ilica. Structură, formă,
legi, reguli. Dacă ne
uităm în opera aproape
oricărui autor antologat,

observăm că sonetul
este, nu numai piatră de
încercare, ci si izbândă a
întregului ei, cum ar
veni. Sub semnătură 0,
Prinţ, ivit sub zodia mi-
nunii/Sonet încins cu
legi dăinuitoare/din care
armonii se nasc, odoare/
dând străluciri adânci
înţelepciunii Pilduitor
genunchi-şi plea că
unii/la chipul tău, cu-
 vinte domnitoare/ sculp -
tându-te, iar frumuseţea
doare/de necuprins ca-
ntinderea genu - nii Şi
timpul trece, însă nu te
fură/nu-i pentru tine ne-
gurosul Lethes/drapat în
toga-ţi – fragedă armură
– Surâzător si trist ca
vechi portrete/sublimu-

lui dai veşnica mă-
sură/iar trecerii mirabile
regrete.... (Radu Cârneci
- „PRINŢUL SONET”)
Interogaţie meditativă
asupra fiinţei si fiinţării
sonetul românesc îşi află
definitiv loc de cetate, re-
cunoaştere şi dăinuire -
întru reînnoire pe seama
istoriei în mers, tocmai
pornind de la această ex-
celentă antologie. Din
umbra luminoasă a
Creatorului Absolut ne
vin cărturarii, căutându-
ne largul minţii si-al
simţirii cu tot ce au mai
bun, mai demn de oferit,
iar scriitorul Radu Câr-
neci tocmai asta face,
acum ca si altădată, ori-
când. Ave!
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care o renegi.
-Bine, recunosc că ai putea

avea dreptate în contextul „bana-
litatilor tale cotidiene“, mi-a răs-
puns el de data asta fără să mă
privească, dar eu nu scriu pentru
omul de rând, eu scriu pentru
„artist“, eu scriu pentru omul
nebun care deja e mort pentru ca
a tânjit la Nemurire!

Pe mine nu mă interesează
lupta meschină pentru supravie-
ţuire, nu mă interesează copilul
care ajunge om matur şi mai apoi
bătrân, ci mă interesează cel care
vede dincolo de „viaţă“. Dincolo
de moarte!

Nu vorbesc cu acei indivizi,
sau mai bine zis, nu le vorbesc
celor care acceptă viaţa aşa cum
viaţa le este vândută lor de unii şi
de alţii, nu le vorbesc celor care
sunt „programaţi“ într-o exis-
tenţă sau alta.

Eu vorbesc sau le vorbesc doar
celor care sunt „inprogramabili“.

Vorbesc despre acele animale
rare care mor cu fiecare cuvânt
spus, mor cu fiecare răsuflare.

Eu vorbesc despre „sinuciga-
şul total şi etern!“

Când a terminat de vorbit,
peste Bois de Boulogne s-a aşter-
nut o linişte de mormânt. Într-un
târziu, din spatele unor platani
s-a desprins  o umbră care, la în-
ceput şovăitor, dar apoi din ce în
ce mai hotărât s-a apropiat de
noi.

Era o femeie tânără, frumoasă
şi îmbrăcată foarte simplu. 

S-a oprit în fata noastra şi
dintr-o mapă neagră, mare, a
scos un tablou pe care l-a aşezat
cu grijă în aşa fel încât să nu
putem vedea desenul.

-Eu sunt Livia, a spus femeia
aia tânără. Sunt pictoriţă şi, fără
să vreau am asistat la discuţia
voastra. Ca artist, ca om nebun,
vă dau dreptate la amândoi şi nici
unuia din voi. Pentru că nu cred

în „dialog“, nu cred în cuvantul
scris!

Artiştii cuvântului sunt un fel
de sportivi aleşi să participe într-
o competiţie în care cel care
umple cele mai multe spaţii goale
cu alte spaţii goale, câştigă.

-Uite ce înţeleg eu prin artă, a
spus Livia, dezvăluind tabloul.

Şi batrânul şi eu l-am privit
mult timp în tăcere. În acel ta-
blou, în doar câteva linii şi culori
eram fără îndoială expuşi atât eu
cât şi bătrânul şi fiecare cuvânt
din conversaţia noastră. Frunzele
uscate, stalpii de lumină şi oame-
nii de prin parc, intrau şi ieşeau
din tablou, ca printr-o uşă larg
deschisă.

Fără să spună ceva, fără să-şi
ia rămas bun, bătrânul s-a ridicat
şi a dispărut. M-am gândit atunci
că poate iar a plecat să se sinu-
cidă sau cel puţin să-şi controleze
motoreta. Cine ştie, poate era
deja mort, şi eu, insensibilul, nici
nu am observat.

În schimb am rugat-o pe Livia
să se aşeze pe bancă lângă mine.
Pentru întotdeauna.

De vorbă cu Emil Cioran
Continuare din pagina 4
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Eseu

Florentin Popescu

Să tot fie aproape
treizeci de ani de când
m-am întâlnit pentru
prima oară cu scrierile
lui. într-un Bucureşti
deschis mai tuturor ex-
perienţelor şi experi-
mentelor literare
(„strângerea şurubului"
în ideologie abia dacă se
întrevedea la orizont).
Ingeniosul bine tempe-
rat cu care venea el în li-
teratură era, fără
îndoială, o scriere nu
numai insolită şi origi-
nală, ci de-a dreptul inci-
tantă, căci un „dicţionar
onomastic" (fireşte, scris
cu mijloace literare adec-
vate) nu mai publicase
nimeni până atunci. Şi n-
a fost de mirare, deci, că
o mare parte a criticii li-
terare din acel timp s-a
grăbit să sublinieze cali-
tăţile cărţii.

Toate acestea se pe-
treceau în 1969 şi de
atunci Mircea Horia Si-
mionescu avea să mai
publice multe cărţi, în-
delung comentate în
presă. La fel avea să se
întâmple şi cu câţiva co-
legi de generaţie (Radu
Petrescu, Petru Creţia,
Costache Olăreanu şi
Tudor Ţopa) - cei care,

dimpreună cu scriitorul
despre care aştern aceste
rânduri, aveau să fie nu-
miţi de către istoricii li-
terari „Grupul de la
Târgovişte" sau „Şcoala
de la Târgovişte". Perso-
nalităţi cu o amprentă
stilistică şi narativă
aparte şi greu de caracte-
rizat în doar câteva cu-
vinte sau fraze. De altfel,
istoriile literare şi dicţio-
narele care aveau să
apară ulterior puneau şi
ele în lumină formula
despre care este vorba.

Şi pentru că nu mi-
am propus să scriu des-
pre „Şcoala de la
Târgovişte" (lucrările de
istorie literară o fac pe-
ndelete), ci numai des-
pre unul dintre
reprezentanţii ei, voi lăsa
consideraţiile critice în
seama altora.

Cu certitudine pe
Mircea Horia Simio-
nescu l-am cunoscut în
1982, în nişte împreju-
rări care-mi sunt atât de
limpezi în memorie de
parcă nu le-aş fi părăsit
decât de o zi-două.

Lucram ca redactor la
Editura Sport -Turism şi
tocmai îi apăruse acolo o

nouă carte: Ulise şi
umbra (titlu care - mai
este oare nevoie s-o
spun? - Justifica" din
plin tipărirea volumului
la respectiva editură şi
nu la alta). S-a-
ntâmplat ca exact în acea
vreme să colaborez la o
emisiune de duminică
dimineaţa a Radioului şi
mi-a venit ideea să-i so-
licit un interviu fireşte,
legat de subiectul volu-
mului care tocmai lua
drumul librăriilor. Auto-
rul tomului a acceptat şi
aşa cum am ajuns să-l
cunosc pe scriitorul Mir-
cea Horia Simionescu,
autor aflat în acea vreme
în vogă şi ale cărui vo-
lume se tipăreau în zeci
de mii de exemplare.

La puţină vreme după
realizarea şi difuzarea pe
unde hertziene a inter-
viului, printr-o altă în-
tâmplare am ajuns să fiu
cooptat în juriul unuia
dintre cele mai presti-
gioase şi mai frumoase
festivaluri de literatură -
Moştenirea Văcăreştilor
de la Târgovişte, unde, se
ştie, este şi astăzi fieful
d-lui Mircea Horia Si-
mionescu originar din

Pietroşiţa Dâmboviţei,
unde şi-a construit cu
propriile-i mâini o casă,
întâmpinând fel de fel de
peripeţii, unele vesele,
altele mai puţin vesele.

Aşadar, la Moştenirea
Văcăreştilor, unde scrii-
torul era şi atunci, ca şi
azi, preşedintele de
drept şi de fapt al juriu-
lui, mi-a fost dat să mă
aflu, ceva mai multă
vreme în jurul domniei
sale, trăind, împreună fel
de fel de întâmplări.

Bunăoară, de pomină
a fost un protocol de di-
nainte de '89 când, fiind
alături la o masă, o per-
soană care tocmai ne
adusese nişte sandvişuri
i-a atras atenţia să nu
arunce la coş o amărâtă
de scobitoare din mate-
rial plastic pentru că gaz-
dele mai vor avea nevoie
de ea. Om de o rară dis-
tincţi e şi de mare bun
simţ, delicat în lume
până în pânzele albe, co-
legul meu de juriu n-a zis
nimic, însă n-am putut
să nu observ că din clipa
aceea nu s-a mai atins de
nimic... Onorându-mă
cu prietenia domniei
sale, cum puţini inşi au
făcut-o de-a lungul ani-
lor, dl. Mircea Horia

Un „absolvent“
al „şcolii de la

Târgovişte“
fragment din volumul

„Portrete în peniţă“
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Poezie

Simionescu s-
a dovedit a-
mi fi apropiat

(cu un sfat, o remarcă de
intelectual rasat, sau
chiar cu un gest care să
mă bucure) ori de câte
ori ne-am întâlnit. E
drept, am scris şi eu des-
pre unele cărţi ale dom-
niei sale, dar n-am
făcut-o din cine ştie ce
obligaţii morale sau de
altă natură, ci din con-

vingerea că mă aflam în
faţa operei unui mare
important scriitor con-
temporan.

Poate că de aceea la
târgul de carte „Gaudea-
mus" din toamna lui
2007 n-am fost deloc
surprins când am văzut
că un mare cotidian na-
ţional l-a propus cititori-
lor lui printre cei
cinci-şase scriitori ro-
mâni care ar merita Pre-

miul „Nobel".
Nu ştiu care va fi fost

rezultatul anchetei aces-
tui ziar, dar de un lucru
sunt sigur: Dl. Mircea
Horia Simionescu şi-a
„construit" o operă care
stă şi va sta cu cinste în
faţa judecăţii, oricât de
aspre, a criticilor şi isto-
ricilor de azi şi de mâine.

Din păcate ignoranţii,
cei care înlocuiesc lec-
tura cărţilor cu teleco-

manda televizorului
habar n-au de farmecul
şi valoarea scrisului
acestui mare autor. El
însuşi, îmi mărturisea,
mai an, cu umor negru,
cum i-a dat cineva tele-
fon şi s-a interesat cum
ar putea să se înscrie la
„Şcoala de la Târgovişte"
şi ce cursuri se predau
acolo. Amară, tristă rea-
litate.

�

Liu Xiaobo,
pentru soţia mea, care aşteaptă în fiecare zi

Nimic nu-ţi mai rămâne de făcut, nimic 
decât să mă aştepţi, împreună cu praful
casei noastre aceste straturi 
acumulate din belşug, în fiecare colţ 
tu nu vrei să deschizi perdelele 
să laşi lumina să le strice liniştea 

pe bibliotecă, mesajul scris de mână
este acoperit de praf
pe covor modelul absoarbe praful 
când îmi scrii o scrisoare 
şi dragoste, cu vârful peniţei plin de praf 
ochii mei sunt pătrunşi de durere 
tu stai acolo toată ziua 
fără să îndrăzneşti să te mişti 
de teamă că paşii tăi vor contesta praful 
încerci să-ţi controlezi respiraţia 
folosind tăcerea să scrii o poveste. 
Pe vremuri ca acestea 
praful sufocator 
oferă singura loialitate 

viziunea ta, respiraţia şi timpul 

pătrunde praful 
în adâncimea sufletului tău 
mormântul centimetru cu centimetru 
este scămos de la picioare 
ajungând la piept 
ajungând la gât 

ştii ca mormântul 
este cel mai bun loc de odihnă 
aşteptând după mine acolo 
fără sursă de frică sau panică 
de aceea tu preferi praful 
în întuneric, în calmă sufocare   
aşteptând, aşteptând după mine 
mă aştepţi cu praf 
refuzând lumina soarelui şi adierea aerului 
numai lăsând praful să te înmormânteze total 
numai lăsându-te s-adormi în praf 
până mă întorc 
şi tu te vei trezi 
ştergând praful de pe tine şi din sufletul tău. 

Ce minune – înapoi din mormânt !

Traducerea în limba română (a variantei
în engleză - Zheng Danyi,
Shirley Lee si Martin Alexander) de
Sandu Citizen /Canada.

Mă
aştepţi
cu praf
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Lucian Gruia

Autoarea s-a născut
în Bucureşti, la 12 mai
1984 şi locuieşte cu ma -
ma ei în Franţa, de la
vâr sta de 7 ani.

Începe să scrie litera-
tură, în limba franceză,
încă de la 12 ani: piese de
teatru şi povestiri. La 16
ani scrie piesa Il était
une fois, derrière de
fer...(A fost odată, în
spatele cortinei de fier...)
şi la 17 ani chiar un
roman C´était après ´89
(Era după ´89). Parti-
cipă la Memorialul de la
Sighet cu două lucrări:
Familia ideală şi Este sau
nu poporul român un
popor extremist? A mai
scris şi alte piese de tea-
tru, a urmat un cerc de
artă dramatică încer-
când să-l impună pe Ca-
ragiale francezilor. Ur-
mându-şi destinul, au-
toarea devine studen- tă
la Facultatea de filologie
şi Institutul de Limbi
Străine pentru Relaţii
Internaţionale din Paris.

Privind titlurile lucră-
rilor de adolescenţă ale
Tamarei, ne surprinde
gravitatea temelor exis-
tenţiale abordate. Micro-
romanul pe care îl
prezentăm, „Tu ai palma
cât o ţară“ (Ed. Paralela
45, 2009), ne întăreşte
afirmaţia. 

Tânăra autoare ne
mai uimeşte prin stilul
deplin închegat, care, în
cazul microromanului
reprezintă un ţipăt sfâ-
şietor, presat de puterea
fatalismului (ca în trage-
diile antice greceşti),
amplificat cu metodele
extenţialismului (absur-
dul camusian, revolta
sartriană) şi a noul ro -

man francez (demolato-
rul momentelor epice). 

Structura cărţii „Tu ai
palma cât o ţară“ consti-
tuie un colaj de secvenţe
ontologice, scurte ori mai
ample, scrisori, amintiri,
jocuri logice – toate de-
cupate cu bisturiul în
carnea sufletelor noastre.

Avem totuşi o intrigă,
violul la care a fost su-
pusă eroina cărţii, ado-
lescenta evreică Dott, de
către un ofiţer german,
în lagărul de la Aus-
chwitz. Evenimentul tra-
gic a declanşat bulver -
sarea valorilor în sufletul
eroinei, a năruit sensul
existenţei sale,  şi a pro-
vocat erupţia instinctelor
primare, compensatorii
într-o lume devenită tot
mai salbatică. Surpriza o
constituie faptul că
eroina se îndrăgosteţe de
violator. Leit-motivul
care străbate episoadele
îl reprezintă vesta ofiţe-
rului de care eroina se
ataşează cu disperare, ca
şi cum ar vrea să păs-
treze vie amintirea dra-
mei, pe care o retrăieşte
cu un fel de plăcere ma-
sochistă, în vis, în fiecare
noapte. Haina, ca ţesă-
tură, semnifică legarea
produsă de destin. Par-
cele din mitologia greacă
sunt ţesătoare, Penelopa
împleteşte şi despleteşte
o haină în aşteptatea în-
toarcerii lui Ulise. Alte
iubiri o capturează nu -
mai cu jumătate de fi-
inţă. Tandri dar insu -
ficient implicaţi sufle-
teşte:  Mircea, Vodnik,
Gadarn reprezintă suro-

gatele iubiri ideale. Alt
moment sfâşietor în cur-
gerea epică, este pierde-
rea fetiţei eroinei, Mebd,
imediat după naştere.
Destinul sumbru al per-
sonajelor se brodează pe
fundalul momentelor
tragice ale epocii prezen-
tate: al II-lea Război
Mondial, explozia cen-
tralei nucleare de la Cer-
nobâl a cărei radiaţie
provoacă mortea fetiţei
şi tatălui acesteia, Mir-
cea, şi generează o stare
euforică celorlaltor per-
sonaje implicate (trupa
de teatru fantomatică,
re făcută de profesorul
Dranjacz din supravie-
ţuitorii lagărelor – e chi -
pă cu care pornise la
drum înaintea războiu-
lui). Şi iată că piesa Ri-
chard al III-lea este ju -
cată tocmai în mediul in-
festat radioactiv, ceea ce
creează stări euforice ar-
tiştilor, amplificate de
consumul de alcool şi
haşiş.

Sub semnul extinc-
ţiei, existenţa a devenit
absurdă, morala e supri-
mată. Povestea poate să
se sfârşească oricând sau
să reînceapă oricând.
Viaţa eroinei prin lumea
maculată pare navigaţia
unei ambarcaţiuni şu-
brede mereu între Scyla
şi Caribda.

Dott, la un moment
dat parcă trăieşte viaţa
altcuiva, motivul dublu-
lui accentuând- lipsa de
sens a existenţei: „Poate
că ea, cea reală, ce acu
gene tari ale bunicului de
la cernăuţi... cea făcută

după calapodul valabil al
părinţilor ei... a murit
atunci, când era silită să
devină cenuşă, iar restul
fiinţei cu care a scăpat,
cu care a umblat prin
lume, de la Nistru până
la sena... aceea nici n-a
fost ea, ci o copie drăgu -
ţă... simpatică... pali dă...
sau poate a fost doar
fumul albăstrui vineţiu,
în bătaia celor pa tru vân-
turi cardinale... lacome,
hrăpăreţe, hulpave ca tot
ce-i viu şi inconştient.” 

Titlul microromanu-
lui „Tu ai palma cât o
ţară“ este un vers al lui
Adrian Păunescu din
poemul Întoarcerea ţă-
ranului. Formele geogra-
fice de relief reprezintă
suucesiunea ecvenimen-
telor din viaţa eroinei.

Cartea apare în ediţie
bilingvă, franceză-româ -
nă, traducerea din limba
franceză datorându-se
scriitorului Vasile An -
dru, tatăl autoarei.

Tamara Andrucovici
se dovedeşte o proza-
toare matură, care mâ-
nuieşte cu forţă şi
dezinvoltură persona-
jele. Forţa stilului speci-
fic, deplin format,
produsă de eul dictato-
rial, provoacă un „tsu-
nami” care bulversează
fiinţa.

Tamara Andrucovici

Tu ai palma cât o ţară
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După două vo-
lume de epigrame,
Gheorghe Râmbo -
iu-Bursucani vine
cu primul său
volum de poeme,
din cea mai con-
centrată specie de
poezie, care este
„Haiku-ul” practi-
cat în artele nipone
de marii haijini
cum ar fi: Matsuo
Basho, Yosa Buson
sau Kobayaski
Issa, iar mai aproa -
pe de noi haijinii
români şi europeni

totdată: Nichita Stă-
nescu, Ştefan Augustin
Doinaş, Gheorghe To-
mozei, Marin Sorescu,
Aurel Rău, Constantin
abăluţă şi alţii. Volumul
„Fulguraţii” - editura
Karta-Graphic, Ploieşti,
2007 este alcătuit din
şase capitole cu teme de-
finitorii, contemplând şi
meditând asupra ano-
timpurilor. Haiku-uri hi-
bernale: „Măiastra iar -
nă-a/Gătit în alb pămân-
tul-/Strat de zăpadă”.
Haiku-uri de primăvară:
„Clopoţei alb-verzui/
Soli ai primăverilor-/ Ghi -
o cei în floare”. Hai ku-uri
de vară „Spintecând
norii/ Croieşte drum
ploilor-/ Fulgerul vara.”
Haiku-uri automnale:
„Pale reci de vânt/ Şi doar
zâmbet de soare- /Ne-
aduce toamna.” la care
se adaugă haiku-uri di-
verse:”Se scutură de ani
/Dulcele pom al vieţii-/
Trecerea-n neant”. Şi
haiku-uri aforistice:
„Trăiesc veşnic doar/Cei
ce lasă-n urma lor-
/Amintiri de aur”:

Depăşind zona sim-
plului exerciţiu, cartea
aceasta vorbeşte de un

poet preocupat de e -
senţe, matur în gând şi-
n expresie, având vădite
disponibilităţi de a spu -
ne lumii câte ceva din
frumuseţile naturii şi im-
plicit din creditele sale
intriseci, supunând cu-
vântul unor procese de
reflecţie şi decantare,
prin care sematica se
distilează până la cote
infinitezimale.

Haiku-urile poetului
Gheorghe Râmboiu-Bur-
sucani îşi trag seva din
fenomalitatea naturii
care se constituie ca
principală şi obligatorie
sursă în tematica micro-
poemului: Răsăritul soa-
relui, bucuria unei zile
noi, explozia – mută – a
mugurilor de pe crengile
copacilor, ca semne ale
reânoirii vieţii vegetale şi
ale desfăşurării unei di-
versităţi uriaşe de feno-
mene – la care poetul
este martor.

„Gngaşi dar fermi/
Ghi oceii sparg gheaţa-
/Pri măvară-n prag”. Sau:
„Roi de fluturi albi/ Stau
chiciură pe ramuri-/Măr
înflorit”. Şi „Gâze ivite/
Din tainice unghere-/Se
scaldă-n soa re”.

Altfel, descoperim –
universul – redus la cele
mai convenţionale lu-
cruri care ne încon-
joară.Această abordare a
realităţii diurne coti-
diene specifică autorului
de haiku este stăpânită
cu har de Gheorghe

Râmboiu-Bursucani.
Fără îndoială, lumea din
aceste – fulguraţii- este
decupată în concentrări
de-o clipă prin rostire la-
conică sau doar prin su-
gerate impresii. „Primă -
vara/Fereastra deschisă
spre-/Avântul naturii”,
sau :Primăvra-/Natura-
şi poleiază/Veşmântul
cu smarald”. Şi : „Primă-
vara-/Mirifică grădină/A
Edenului”.

Aceste haiku-uri, em-
bleme ale primăverii, sur-
 prind prin originalitatea
expresiei şi prin vibraţia
aproape carnală speci-
fică primăverii. Punctele
de sprijin – a no tim -
purile- stârnesc multiple
similitudini şi conotaţii.
Autorul le introduce voit
în viaţa micropoemelor
sale ca într-un malaxor
destinat centrifugării fi-
gurilor de stil. Sau poate
este doar o impresie sor-
tită a sublinia liniile exis-
tenţei, cunoaşterea lu -
crurilor şi a fiinţelor ce
ne înconjoară şi cu ale
căror forme, natura atât
de darnică ne uimeşte şi
ne domină.

„Dansează frunze-
n/Copacii trişti şi-agi-
taţi-/Orchestră-i vân -
tul”. Sau „Între sol şi cer/
Doar nori de plumb/
Vânturi de toamnă”. Lu -
mea materială din acest
volum are la bază liber-
tatea şi spontaneitatea
abordate în construcţii
pragmatice. În tensiunile

interne ale materiei sau
ale unui real verosimil se
crează relaţiuni şi im-
agini adiacente din ace-
laşi timp şi asumat. În
fine, este aici o înşiruire
de tablouri într-un lung
drum iniţiatic şi suntem
invitaţi să admirăm a -
ceastă - expoziţie de pic-
tu ră - vizând toate ano-
timpurile şi avea în plus
cum am rătat înainte.
După măiestria transpu-
nerii în versuri a acestor
imagini şi gânduri, poe-
tul Gheorghe Râmboiu-
Bursucani ne supraso -
licită posibilitatea de înţe-
legere a întregului păien-
jeniş fulgurant, sugerat în
micropoemele sale.

Haiku-urile pe care
le-am citat răspund la
întrebările triadei: su-
biect-spaţiu-timp (cine,
unde, când) cum şi la al-
tele de aici răspunsul
poate fi doar subânţeles.
Oricum, e-o carte de care
ne putem apropia cu în-
ţelegere şi plăcere ori-
când. Eu am ales doar
câteva exemple, şi  nu în
exclusivitate pe cele care
cred că sunt reprezenta-
tive pentru creaţia şi ta-
lentul autorului. Deşi nu
mi-am propus să fiu ex-
hausiv în analiza micro-
poemelor însumate în
această carte, nu pot să
nu mai relev câteva:

„Cad stropi reci de-
argint/Din Plumburiul
văzduh-/E prag de
iarnă”

„Moţăind pe cer/Vi-
sează pământul mamă-
/Nori de zăpadă”

„Gerul  brodează/Din
fire de negură-/Pânze de
cristal.”

„Calm, cerul cerne/
Petale mici de gheaţă-
/Ninge liniştit”.

Gheorghe  Râmboiu-Bursucani

Lumea decupată în
concentrări de-o clipă
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În total au fost inter-
zise 8000 de cărţi.  În
această perioadă sunt
impuse opere ce promo-
vau realismul-socialist
din URSS, cum ar fi Ma-
iakovski, Şolohov, Ese-
nin, Konstantin Fedin,
Leonid Leonov, Andrei
Jidanov, Ilia Ehrenburg,
Aleksandr Fadeev cu
„Tânăra gardă“, N. Os-
trovski cu „Aşa s-a călit
oţelul“, Maxim Gorki
care publicase în „Litera-
turnia Gazeta“ articolul
„Despre realismul socia-
list“  etc. Se înfiinţează în
Bucureşti Editura Cartea
Rusă, o facultate unde se
învăţa numai limba rusă,
iar în marile oraşe se
deschid Librăriile „Car-
tea Rusă“.

Dar ce era acest non-
curent literar? El repre-
zenta o realitate distor-
sionată a realităţii, o adap-
tare a ei la cerinţele şi in-
teresele partidului
comunist care dorea să
deţină monopolul adevă-
rului şi înţelegerii realită-
ţii. Real era doar ce era
conform cu viziunea par-
tidului unic.Având ca
principi „tipul omului
nou“, mereu învingător, în
luptă cu tarele trecutului.

La noi, mulţi scriitori
pactizează cu puterea co-
munistă şi încep să pu-
blice cărţi scrise în
spiritual realismului-so-
cialist, doctrină comu-
nistă oficială proclamată
în 1932 de Comitetul
Central al Partidului Co-
munist al URSS, impusă
tuturor ţărilor care au fost
ocupate de Armata Roşie.
Debutul realismului so-
cialist din România are
loc în ianuarie 1948 când

Sorin Toma, fiul poetului
mediocru A. Toma, pu-
blică trei articole în
„Scânteia“, intitulate
„Poezia putrefacţiei sau
putrefacţia poeziei“ des-
pre opera poetică a lui
Tudor Arghezi, în care se
dă semnalul ruperii totale
faţă de valorile naţionale
ale trecu- tului.  Într-un
articol publicat în „Viaţa
Românească“, nr. 3, din
1951, Mihai Beniuc, în ca-
litate de preşedinte al
Uniunii Scriitorilor, oferă
definiţia poetului realis-
mului-socialist. Imediat
criticii literari ca Leonte
Răutu, Ovid S. Crohmăl-
niceanu, Mihai Gafiţa,
Mihai Novicov, Traian
Şelmaru, Ion Vitner pu-
blică articole în spiritul
cerut de noua ideologie
cultural-politică.

Primul care a dat
semnalul introducerii
realismului-socialist la
noi a fost Mihai Sado-
veanu (cel care fiind pre-
şedintele Marei Adunări
Naţionale nu a vrut să
graţieze condamnarea la
moarte a unui ţăran care
nu a dorit să se înscrie în
CAP), cu prozele: „Fan-
tezii răsăritene“ (1946),
„Păuna Mică“ (1948) şi
„Mitrea Cocor“ (1950). A
urmat Zaharia Stancu cu
„Desculţ“, Alexandru Jar
cu „Sfârşitul jalbelor“

(1950), Petru Dumitriu
cu „Drum fără pulbere“
şi „Pasărea furtunii“, Eu-
sebiu Camilar cu roma-
nul „Negura“ (1949),
Eugen Barbu cu
„Groapa“ şi „Şoseaua
Nordului“, Aurel Ba-
ranga, Mihai Davidoglu,
Lucia Demetrius, Ale-
xandru Mirodan etc.

Mai târziu, după 1960,
au apărut romane care au
mai „îndulcit“ realismul-
socialist, dar slujind şi în
acest fel regimul de dicta-
tură comunistă, prin fap-
tul că se arăta lumii
„deschiderea“ literaturii
noastre spre noi orizon-
turi. Era un fel de „dizi-
denţă“ cu aprobarea
cenzurii şi ai securităţii.
Vezi Ţoiu, Buzura, D. R.
Popescu, Breban etc. Se
continua publicarea de
cărţi a celor care făceau
parte din sistem (redac-
tori la edituri, reviste,
ziare, radio, televiziune,
instituţii cultural-artis-
tice, activişti culturali şi
politruci) şi care erau ve-
rificaţi. De fapt toţi scrii-
torii din sistemul amintit
nu erau altceva decât ac-
tivişti politici  în slujba
propagandei PCR, iar o
parte din ei vizitau Occi-
dentul cu sarcini precise
de culegere de informaţii
din rândul diasporei ro-
mâneşti, după care ve-

neau în ţară şi raportau
securităţii. Astfel se ex-
plică de ce scriitori ca Ion
Acsan, Ion Cocora, Al.Că-
praru, A. Buzura, Eugen
Barbu, D. R. Popescu, Ni-
colae Dragoş, V. Tudor,
Marin Sorescu, Dumitru
Popescu, Adrian Pău-
nescu, E. Jebeleanu, A.
Jebeleanu, Marin Preda
şi mulţi alţii, erau mereu
prin Occident.

În spiritual realis-
mulu-socialist au apărut:
„Calea Griviţei“ (poem)
de Cicerone Teodorescu,
„Griviţa Roşie“ de Mar-
cel Breslaşu, ambele în
1950, „Steaguri“ de M.
Beniuc, „Minerii din Ma-
ramureş“ de Dan Deşliu,
apărute în 1951, „În satul
lui Sahia“ de Eugen Je-
beleanu, „La cea mai în-
altă tensiune“ de Nagy
Istvan, „Oţel şi pâine“ de
Ion Călugăru, „Dulăii“ de
Zaharia Stancu, „Desfă-
şurarea“ de Marin Preda,
cărţi apărute în 1952,
„Un om între oameni“
(1953, 1955, 1957), de
Camil Petrescu, „Cânte-
cele pădurii tinere“ de
Eugen Jebeleanu, „Un
cântec din uliţa noastră“
de Cicerone Teodorescu,
„Laude“ de Miron Radu
Paraschivescu, toate a-
pă rute în 1953.

Va urma

Literatura în folosul
democraţiei (3)
şi democraţia în slujba

culturii la români, dar şi în
folosul dictaturii comuniste
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Partea II-a
Descifrând primul

do  cu ment intitulat Jură-
mântul tinerilor vlahi
din Codex Rohonczy, de
fapt dintr-o Cronică ro-
mânească, scrisă cu alfa-
bet geto-dacic, cercetă -
toarea Viorica Mihai-
Enăciuc a reuşit să pu-
blice numai în revista
Institutului de Studii is-
torice şi social-politice -
Anale de Istorie - doar
două pagini şi nimic mai
mult, întrucât istoricii
românişti influenţi au
intervenit la Secţia de
Propagandă a C.C. al
P.C.R. pentru a se inter-
zice publicarea în conti-
nuare a textului, pe
motiv că se minimali-
zeaza „romanitatea“ în
formarea, chipurile, a
poporului român.

Aceasta acuzaţie se
adaugă şi la acel serial de
studii publicat în revista
Institutului, intitulat “Pe
urmele strămoşilor” din
care s-au publicat, cu
mare greutate, peste 30
de studii, din care re-
zulta pe baza documen-
telor şi aprecierea unor
savanţi străini de re-
nume mondial, că popo-
rul român este con tinu -

atorul direct al marelui
popor al antichităţii, al
geto-dacilor, având o ve-
chime de mii de ani, în-
aintea existenţei Impe   -
riului Roman. Publica-
rea a două pagini din
Codex Rohonczy a tur-
nat şi mai mult gaz pe
foc, uneltindu-se din
partea celor interesaţi de
a nu se cerceta trecutul
îndepărtat al poporului
român cu darea afară a
unor cercetători impli-
caţi şi poate chiar cu des-
fiinţarea Institutului de
studii istorice şi social
politice, considerat că în-
curcă liniştea cercetăto-
rilor de la institutele
academice.

Dar iată că a sosit vre-
mea când cititorii pot să
afle conţinutul întreg nu
numai a Jurământului
tinerilor vlahi, ci şi alte
importante documente,
care ne aşeaza pe noi, ro-
mânii făuritori de istorie,
în inima Europei.

Jurământul
ostaşilor vlahi

în secolele XII-XIII
„O viaţă de om, a

Dryadelor băutură pen-
tru jertfă. Urmaşii să ne
primească! Sa nu pri-
mească vechile prooro-
ciri ale Dryadelor
anuale. Cavalerii, cu stri-
găte de biruinţă, în tem-
plele din tei ale Soarelui
pierdut să nu primească
pizma! În acest fel tămă-
duirea în templu nici

unul dintre cavaleri,
pentru urmaşi, să nu o
primească! şi a ta că-
ciula, marea ta caciulă
îm a ta şi a marilor inso-
ţitori cu căciula Uoi-
tăl^lpe calea păcii tale,
ca un munte nemurită
încercările deosebite şi
mari, în acest fel va răs-
punde mântuitorului
mare şi folositor! Jertfa
oii la triumful cel mic s-
o distrugă! Tinerii la 15
ani, băutura Soarelui, în
haine de mătase, să nu o
ia! Ofranda lui Bachus să
nu o primească! Să nu
primească prin Klio jert-
fa către Soare din lemn,
templul Soarelui să nu
ridice! să nu se jertfească
în templu pe sine, prin
tragere la sorţi! Cu tei,
porc-mistreţ sau oaie să
nu jertfească cerului în
templul de lemn sau să
aşeze în templu mirosul
marilor ofrande către cer
prin mâncare pentru
morţi! Strigătul Bacante-
lor să nu-i momească
prin tragere la sorţi pen-
tru moarte! Templul e
mort! Aripa unei oştiri
are putere dublă dacă nu
crede în zeii răsăriteni
urăşte vrăjitoria, beţia şi
arderea pe sine zeilor; şi
fiii nu vor îngrăşa pă-
mântul în răsărit şi aripa
oştirii nu va avea soarta
lui Tityos dacă nu crede
în Kotis a cerului, care
îmbogăţeşte cu provizii
templul dezrădăcinat,
fapt care nu se împle-

teşte cu puterea armatei.
Să nimicim templul, ca
să tămăduim sângele
otrăvit care ne dezgustă!
Convingerea primeşte-o
pc calea ispăşirii! Impor-
tanta ta hotărâre să-ţi
umple calea! Cu strigăt
de şoim umple puternic
făgăduiala şoimului tău!
Cu strigăt de şoim umple
puternic făgăduiala! A -
da ugă generaţiei tale o
inimă sănătoasă făgă-
duită, ca şoim sănătos,
ţării care te-a crescut!
Drumul desfrânării să te
dezguste a căpăta; umple
cu fapte multe calea şoi-
mului; umple cu iscu-
sinţă drumul generaţiei
tale şi drumul tău, al ge-
neraţiei tale, să fie calea
dezgustării de a umple o
viaţă de om cu băutura
generaţiei Soarelui sau a
pune abnegaţie pentru a
merge spre unire cu
preoţi romani!

Şi marea căciulă a
păcii, a luptătorului din
tine, cum merge în ace-
laşi timp hrana din ace-
iaşi mamă, rugăciunea
războinicilor ascult-o! În
acelaşi timp umple că-
ciula! Soarele loveşte-l!
Nimiceşte băutura, jert-
firea pe tine insuţi şi ma-
rea pază pune-o la cale
aici! Ţine căciula, şi
marea căciulă va fi cu
tine în loviturile impor-
tante! Tiara de tei, cuş-
ma Soarelui e moartă.

Va urma

O cronică românească însumând 448 de pagini,
din secolele XII-XIII, scrisă în limba română arhaică
cu alfabet geto-dacic.

Codex Rohonczy (2)
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Orice fiinţă prin miş-
care emite şi absoarbe
energie, generând în
acest mod un câmp mag-
netic care atrage sau res-
pinge ceea ce se află în
apropierea sa. Când se
cristalizează un gând, el
se manifestă prin reacţii
emoţionale: senzaţie,
sentiment, dorinţă şi se
exprimă în comporta-
mentul nostru. Atragem
în acest mod întâmplări,
atragem persoane. Ro-
mânul are proverbul:
„Cine se aseamănă se
adună” şi aceasta deoa-
rece simţurile noastre lu-
crează ca nişte magneţi:
atragem spre noi ceea ce
dorim, ceea ce ne place şi
este spre binele nostru,
şi respingem ceea ce nu
dorim, ceea ce nu ne
place, ceea ce ar dăuna
fiinţei noastre. Aşa se
produce în mod normal,
într-o lume instruită,
educată în spiritul mora-
lităţii, în care conectarea
se face doar la ceea ce
este în armonie cu vibra-
ţia noastră dominantă,
armonia avându-şi rădă-
cinile în iubire, căci
Dumnezeu a făcut lumea
din iubire. Astfel trăim
în concordanţă cu rugă-
ciunea pe care Iisus ne-a
învăţat-o: „facă-se voia
Ta, precum în cer aşa şi
pe pământ” (Mat 6:10),
alungând din inimi şovă-
iala şi urmând voia lui
Dumnezeu, întru ferici-
rea noastră. Se întâmplă
de multe ori, şi acum din
ce în ce mai mult, să în-
tâlnim conectarea cu
ceea ce este în dizarmo-
nie cu vibraţia noastră,
adică o stare de anorma-

litate. Am putea spune
că uneori această conec-
tare scapă voinţei şi inte-
resului nostru şi atunci
atragem sau suntem
atraşi spre vibraţii nega-
tive, conectarea pu-
tându-se face conştient,
dar şi inconştient, uneori
din necunoaştere sau din
na - ivitate. Se intră într-
o sferă a înşelăciunii, în-
şelăm sau suntem în -
şelaţi, comportamentul
este deviat de la normal
şi se acţionează în mod
imoral. Vrem să fim
unici în felul nostru, or-
goliul cucereşte spaţiul
inimii noastre, ne vin
idei şi atunci începem
prin a pofti, a jindui, ci-
neva ne îmboldeşte de la
spate, desigur cineva cu
„corniţe” şi încercăm să
înşelăm pe cel de lângă
noi, pentru a-i lua o
parte din ceea ce posedă,
ca materie, desigur! Prea
puţini mai sunt cei inte-
resaţi de cucerirea înţe-
lepciunii, a cunoaşterii, a
frumosului, a binelui.
Ele intră în sfera Îngeri-
lor! - afirmă unii în mod
cinic -, nu satisfac pof-
tele noastre, nu le putem
pipăi! Şi apare devierea,
trădarea, înşelăciunea. 

„Scopul scuză mijloa-
cele”, spunea filosoful,

politicianul italian Nic-
colo Machiavelli (sec.
XV) într-o cartea a sa, el
însuşi fiind ataşat unui
guvern totalitar, corupt.
Şi fraza a devenit cele-
bră, presupunând com-
promisuri care se abat de
la propriile noastre prin-
cipii morale. În minte se
naşte ideea înşelăciunii
şi ea creşte precum o ciu-
percă otrăvitoare. Deviza
presupune obţinerea re-
zultatului dorit, fără a se
gândi la calea pe care se
obţine acest rezultat şi
nici cum ajunge să fie
nedreptăţit cel de lângă
noi. Bunul simţ, corecti-
tudinea, loialitatea sunt
date la o parte şi înlo-
cuite prin înşelăciune.
Cea de a zecea poruncă
din Decalog ne grăieşte
clar: „Să nu pofteşti
nimic ce este al aproape-
lui tău.” Îmi vine în
minte exemplul unui
coleg de institut, care
după revoluţia din Ro-
mânia (1989), având o
sumă de bani e co -
nomisită din frumoa sa-i
carieră, a fost so licitat de
o persoană pentru un
parteneriat. Colegul a
avut încredere, i-a dat
toţi banii şi l-a investit cu
deciziile; omul a abuzat
de buna-credinţă parte-
nerului, mintea i-a fost

invadată de ideea înşelă-
ciunii. Când colegul şi-a
dat seama că a fost depo-
sedat de bani prin înşe-
lăciune, a făcut un ac -
cident cerebral. Îmi dă-
dea telefoane, se destăi-
nuia în numele priete-
niei din anii de studiu,
plângea, voia să ajungă
la mine, să ne revedem,
să stăm de vorbă, dar
timpul şi scaunul cu ro-
tile în care era, nu i-a
mai permis aceasta reve-
dere. A fost înşelat! Prac-
tic, i s-au furat banii.
Pierderea vieţii nu i-a
mai permis restabilirea
adevărului. Pierduse tot
ce agonisise prin muncă
cinstită. M-a mişcat a -
ceastă întâmplare. Dar
mai apoi, de câte astfel
de înşelătorii am mai
auzit! Un proverb româ-
nesc spune: „Lucrul cel
mai scump e cinstea, dar
ce folos că unii o vând
prea ieftin.” Despre acest
cuvânt Cinste, parcă se
aude din ce în ce mai
puţin. Omul cinstit nu
vrea să aibă decât ce este
al lui şi ce a dobândit pe
drept. Societatea are ne-
voie de această valoare
morală de bază pentru
echilibrul şi siguranţa
vieţii şi ar trebui să eli-
mine pe cât posibil, prin
pedepsire, înşelăciunea
şi furtişagul. Amintesc o
parte a unei maxime de
drept roman: „Honeste
vivere, alterum non lae-
dere…” („Să trăieşti cin-
stit, să nu dăunezi
altuia…”) Biblia este tot
atât de categorică, clară
şi în privinţa furtului.
Porunca a opta a Decalo-
gului spune: „Să nu
furi!” A fura vine din la-
tina vulgară - furare; ac-
ţiunea este denumită în

„Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu
păşi pe drumul celor răi! Ocoleşte-o şi nu merge
pe ea, treci pe alături şi du-te mai departe; căci ei
nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde
somnul până nu fac pe cineva să cadă. Căci ei se
hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi
beau vin dobândit prin asuprire.” (Pilde, cap.
4,14-17)

Înşelăciune,
furăciune
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fel şi chip: furt, hoţie, fu-
rătură, furtişag, fură-
ciune, şparlire. Ne
întrebăm, pe bună drep-
tate, de când se fură în
lumea aceasta? Biblia ne
spune că încă din Eden.
Creatorul le dăduse pri-
milor noştri părinţi în-
tregul Paradis. Adam şi
Eva nu duceau lipsă de
nimic, aveau hrană, nu
sufereau nici de frig şi
nici de singurătate, erau
el şi ea. Un singur lucru
le-a fost interzis de
Dumnezeu: să nu mă-
nânce din pomul cunoş-
tinţei binelui şi răului.
Dumnezeu nu a oprit cu-
noaşterea, ci mâncarea
din „pomul cunoştinţei
binelui şi răului”, această
interdicţie avea în vedere
tocmai evitarea căderii
din har, adică a desprin-
derii din unitatea armo-
niei şi purităţii divine,
cunoaşterea păcatului
prin gustarea nu numai a
binelui, ci şi a răului.
Amăgiţi, înşelaţi  de dia-
vol, au  comis primul furt
din istoria omenirii, cu
consecinţe pe care le
trăim cu toţii. Veacuri s-
au scurs şi s-a ajuns ca
astăzi, mai mult ca nicio-
dată, să se fure mult şi
orice, adeverindu-se zi-
cala românească: „cine
fură azi un ou, mâine va
fura un bou!” Se fură ali-
mente, îmbrăcăminte,
bani, persoane, tone de
cabluri electrice, avioa -
ne, poduri, tancuri, arme
de tot felul. Dar ce nu se
fură? Se fură geamuri de
termopan, obiecte de
artă, idei, voturi, maşini,
iată am aflat din presă că
maşina ministrului bul-
gar al Culturii în care se
afla nepoata în vârstă de
9 ani a fost furată; după

ce hoţii au observat pre-
zenţa copilului pe ban-
cheta din spate, au oprit
maşina şi au lăsat-o pe
fetiţă la câteva clădiri
distanţă, după care şi-au
continuat drumul. Dar
se fură şi copii şi case şi
bani din case, bani din
bancomate, bani de pe
card-uri. Chei, încuie-
tori? Poveşti! Or mai fi
bune pentru oamenii
cinstiţi! Pe vremea co-
munismului, în ţară s-a
furat un bloc, adică după
construirea unui cvartal,
la numărătoarea blocuri-
lor, s-a constatat că era
unul lipsă. Jurnalistul
Marius Ghilezan, autorul
cărţii de curând apărute
„Hoţia la români” afirmă
că „fenomenul este
adânc înrădăcinat, larg
răspândit şi multiform.”
Eu aş zice că el este răs-
pândit pe întreaga pla-
netă, desigur în mod
variat. La o concluzie bi-
nevenită a ajuns scriito-
rul şi eseistul român de
origine armeană Bedros
Horasangian vorbind
despre această carte:
„Suntem cum suntem,
dar putem fi cum ar tre-
bui să fim.” Şi aş mai
adăuga: Cum am mai
fost cândva! Fiindcă este
ştiut că poporul român,
format preponderent din
lucrători ai pământului,
a fost catalogat ca fiind
harnic şi cinstit. Istoricul
Neagu Djuvara a vorbit
de curând despre calită-
ţile neamului nostru,
despre cinste, educaţie,
punctualitate, încredere,
onoare, păstrarea cuvân-
tului dat, respectarea
promisiunilor, despre e -
nergia pe care o pose-
dăm, cât şi despre men -
talul şi caracterul per -

vertit al românului de
azi, despre schimbarea
dramatică pe care comu-
nismul a produs-o în a -
cest sens, omorând prac -
tic spiritul adevărat, pu-
ternic înrădăcinat al ro-
mânului. Credinţa creş -
tină vorbeşte despre le-
gea morală firească, ea
fiind legea întipărită de
Dumnezeu în inima
omului odată cu crearea
lui şi care se descoperă
prin lumina minţii ome-
neşti. Legea morală fi-
rească se poate întuneca
prin păcate, dar ea poate
fi ştearsă definitiv din
ini ma omului. Dovada
multor oameni nele-
giuiţi, a unor criminali
care au regretat profund
gestul, revenind la cre-
dinţă şi dorind să-şi ducă
măcar ultimele zile ale
vieţii în mod drept şi cin-
stit. Amintesc  spusese
Apostolului Pavel cu pri-
vire la legea morală: „[…]
alături de legea morală
există şi o conştiinţă mo-
rală şi cu ajutorul conşti-
inţei morale, adică a
dispoziţiei sufleteşti, o -
mul se conformează legii
morale, în stare fiind să
judece şi să aprecieze
ideea de bine. Şi în final
este liberul arbitru”,
adică este liber să aleagă.
Vorbe simple, clare,
pline de Duh! A vem ne-
voie în viaţa noas tră de
puncte de referinţă clar
elucidate. Ele există,
iată, dar sunt uitate, ig-
norate, iar oamenii care
mai păstrează caracterul
cinstit al acestui neam
sunt de multe ori luaţi în
derâdere, lăsându-se
astfel cale liberă instinc-
telor pri mare, comporta-
mentului lipsit de cinste.
Pe de altă parte, cunos-

cându-se că instinctele şi
poftele apar de la înce-
putul vieţii fiecărui om,
este necesar ca societa-
tea în care trăim să im-
pună anumite norme de
convieţuire, pentru ca
cel intrat în comunitate
să nu se conducă după
instincte şi pofte de tot
felul. Vădit este, dacă în
viaţa omului nu există
constrângeri morale,
omul nu poate avea nici
tulburări de conştiinţă.
Filosoful Nae Ionescu
(1890-1940), în cartea sa
„Metafizica” arată cum
libertatea are limitele ei
indicate de natura omu-
lui; într-o societate nor-
mală această libertate
individuală nu trebuie
încercuită, ea va trebui
încercuită doar când „in-
dividul creşte peste limi-
tele lui fireşti şi devine
un element de anarhie,
un element de tulburare
a echilibrului dinăuntrul
societăţii.” Învăţături e -
senţiale ni s-au dat me -
reu de-a lungul exis -
tenţei noastre, învăţături
verificate de viaţă, culese
ca nişte pietre preţioase
şi care mizează pe „vocea
divină” întipărită în su-
flete, pentru ca fiecare
dintre noi să poată purta
frumoasa podoabă a cin-
stei şi nobleţei sufleteşti.  

Părintele Dumitru Stă-
niloae (1903-1993) în car-
tea „Mica dogmatică vor -
bită” spune: „Creştinis-
mul trebuie să accentu-
eze mai cu seamă astăzi
valoarea şi taina omului
şi a lumii, pentru a-i
salva pe oameni de la o
gravă decadenţă morală
şi de la un egoism înfri-
coşător în relaţiile inte-
rumane, şi a salva astfel
lumea de la o catastrofă
totală.”
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Eseu

„La începutul acestui
an, 2011, mă gândesc să
vă transmit tradiţionala
urare românească, „ La
mulţi ani”. Am zis tradi-
ţională întrucât trăind
jumătate de timp la New
York, bag sama  că alte
popoare îşi urează „Un
an nou fericit”. Cineva
aprecia că urarea noas-
tră românească provine
din felul românului de a
fi generos, referindu-se
mereu la mult mai mult,
de aceea şi acest „ La
mulţi ani”.

În orice caz, deşi am

vrut zi de zi să vă scriu,
căci  timpul îşi vede de
ale lui, nu aşteaptă până
când cineva catadicseşte
să-şi  pună pe hârtie
gândurile, iată că acum
am reuşit. Încep prin a
vă zice că admir şi pre-
ţuiesc munca dumnea-
voastră titanică, în
aceste vremuri deosebit
de grele. Vă pot face o
mărturisire că având o
vârstă ( nu fac un secret
din asta) de 80 de ani,
am apucat cel de-al II-
lea război mondial şi
anii ce au urmat cu
toate avatarurile, pe
care oricât a-ş încerca
n-aş reuşi să redau im-
aginea a ceea ce am
trăit când trupele sovie-
tice au intrat în ţară, nu
ca aliaţi aşa cum ar fi
trebuit, conform armis-
tiţiului încheiat , (căci
când au respectat ruşii o
înţelegere?), ci au des-
cins cu arme şi bagaje
ca învingători şi ca ocu-
panţi. 

Trăiam pe atunci în
comuna Pantelimon ,
când într-o bună zi ne-
am pomenit cu nişte
hoarde, nu oameni, care
arătau ca nişte monştri,
călare, puşi pe jaf, pe
beţie, orgii şi violuri. Mi-
aduc aminte că mama
mă urcase în podul casei
( aveam pe atunci 14
ani), aşa făcând care
cum puteau, şi ceilalţi,
de groaza lor. A urmat
apoi instaurarea comu-
nismului, cu tot ce-a fost

mai cumplit, foametea,
inundaţii, dar rău ca
acum nu a fost nicio-
dată, niciodată.

Dar  mă reîntorc prin
a vă spune că înţeleg
munca de Sisif ce o de-
puneţi în aceste vremuri
cum n-au mai fost. Eu
am lucrat în presă, acti-
vitatea mea s-a încheiat
după 38 de ani de
muncă, e drept că într-o
ramură mai mult teh-
nică, aceea de tehnore-
dactor, unde  urmăream
procesul tipografic, co-
rectura şi stilizarea ma-
nuscrisului înainte de a
fi trimis la tipar . Am lu-
crat cu plăcere,  eram în
colectivul nostru redac-
ţional ca o familie,
măcar că şefii erau în-
deobşte ofiţeri .  Această
colegialitate din sânul
redacţiei se extindea şi
către ceilalţi confraţi din
alte publicaţii cu care
aveam legături de prie-
tenie, respect, nici vorbă
de ură , comunicând în
procesul de tipărire la
„Casa scânteii”, unde co-
laboram şi cu celelalte
publicaţii de pe vremea
aceea precum „Flacăra”,
„Săteanca”, publicaţii
maghiare, Editura poli-
tică şi nu mai ştiu care.
Când văd acum că
membrii unei redacţii
nu ştiu decât  să se îm-
proaşte cu cei din alte
redacţii mă cutremur.
Pe atunci uram toţi
(fără a mai comenta
desigur) acelaşi perso-

naj” . Astăzi fiecare
urăşte pe fiecare , por-
nind de la „cap” conform
proverbului că „peştele
de la cap...”. Vă mulţu-
mesc pentru atenţia ce
mi-aţi acordat-o într-o
rubrică  din revista
dumneavoastră, care
este o revistă elevată cu
un conţinut ce nu îl  re-
găseşti în alte publicaţii,
ce şi ele cu greu mai
apar în aceste  vremuri
de restrişte, pentru
toată lumea şi cu atât
mai mult în presa, care
nici pe departe nu-ţi
aduce satisfacţie sufle-
tească, despre cea mate-
rială ne  mai vorbind .
Înţeleg că acum, ca să
poţi duce la bun sfârşit o
astfel de muncă nu
numai că nu câştigi, dar
cum spuneam mai în
glumă mai în serios pe
când lucram, ,,că tre-
buie să mai aduci de
acasă,,    

Trăim vremurile pe
care ni le-a dat Dumne-
zeu, noi cei care am apu-
cat şi alte timpuri, nu
chiar aşa de bune pe cât
ne-am fi dorit, dar totuşi
mai bune decât cele de
astăzi aş evoca o ma-
ximă a lui Cicero: „O
tempora , o mores” , sau
cea spusă de cronicar
„Nu vremurile sunt sub
oameni, ci oamenii sub
vremuri”. Aşa că nu ră-
mâne decât să sperăm,
că altceva nu ne-a mai
rămas. Speranţa moare
ultima.

Închei urându-vă
dumneavoastră şi tutu-
ror colegilor încă o dată
sanatate si „ La mulţi
ani!”

Cu stimă Veronica
Strujan, New York.“

Scrisoare din
America

Iată o scrisoare, că-
reia îi răspundem cam
tardiv, fapt pentru
care ne cerem toate
scuzele. Această epis-
tolă nu este o operă li-
terară, autorul ei, o
femeie,  nefiind scrii-
tor. Ea poate consti-
tui, însă, un document
ce dovedeşte că mai
există oameni pentru
care viaţa, nu este un
simplu fapt de exis-
tenţă banală şi efe-
meră. 

Doamna Veronica
Strujan, o româncă
adevărată, ne relevă
că spiritul iubirii de
neam şi ţară, dragos-
tea pentru oameni, in-
teresul pentru cultură
şi frumos mai dăinuie
încă. Îi mulţumim
domniei sale pentru
sprijinul, deferenţa şi
interesul ce ni le
acordă, urându-i cu
ocazia sărbătorilor
pascale, multă sănă-
tate şi o viaţă cât mai
lungă. „La Mulţi Ani!”

Ion Iancu Vale
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Gavril Moisa

Fiecare întâlnire cu poezia lui
Al. Florin Ţene „înseamnă o săr-
bătoare a Cuvântului, o sublimare
a spiritului” (Petru Birău) sau
„...pentru că este printre puţinii
umanişti din zilele noastre care
are idei personale” (Melania Cuc).

Criticul  Mircea Popa, afirma
că Al. Florin Ţene „rămâne un
poet al  teluricului şi al logosului
esenţializat, care se construieşte
pe sine pe linia marilor valori ale
poeziei naţionale, într-o armo-
nioasă ipostază a durabilităţii”.
„Deşi poet prin vocaţie, el este un
scriitor complex şi neliniştit (poe-
zie, proză, teatru, critică literară şi
teatrală, interviuri, ş.a.), ce se de-

taşează printr-un stil personal,
prin forţă, realism şi originalitate
atât în poezie cât şi în proză. IN-
SULA VISCOLULUI, este roma-
nul de maturitate dar şi cel care dă
măsura  întregii sale capacităţi de
epicizare” (Constantin Cubleşan).

Poezia lui Al. Florin Ţene, nu
este o poezie creată, ci una sim-
ţită, inspirată şi izvorită din trăi-
rile şi orizonturile sale  spirituale.
Întotdeauna poeziile sale, au o
prospeţime aparte, o vibraţie şi
puritate specifică sufletului său
modelat de farmecul şi frumuse-
ţea plaiurilor natale vâlcene, au
un ton solemn sau grav, patetic
sau melancolic, uneori fiind sim-
ple exaltări ale sufletului său, de o
deosebită sensibilitate, sau rezul-
tatul unor meditaţii sau reflecsii
profunde ale universului său poe-
tic, mereu nou şi în căutare de noi
aspecte de interes. 

Al. Florin Ţene are un har
aparte şi „suferă” de un debit ver-
bal şi de inspiraţie nelimitată,
dată  de Creator, numai unor oa-
meni aleşi(stigmatizaţi), care au
talentul de a face din orice lucru o
artă, sau o bucurie sufletului. Poe-
zia sa este o poezie densă (indife-
rent de modul în care se exprimă),
are o forţă de expresie deosebită,
te cupinde ca o mireasmă îmbie-
toare (precum un parfum bun), te
face să vibrezi, să te eliberezi de
orice apăsare, îţi pune aripi, te
face să zbori, să cazi, să plângi, să
râzi, să te bucuri, etc.

Noua antologie de autor 70 de
poeme, ÎNTOARCEREA STATUI-
LOR, apărută la Editura Dacia
XXI, Cluj Napoca, 2011 (151pa-
gini),într-o realizare grafică de-
osebită, este istoria unui destin,
iar titlul este o metaforă sugestivă
a unui drum lung şi greu, dar răs-
plătit pe deplin şi încununat de bi-
ruinţă de către timpul neiertător
şi ireversibil. Pe 13 iunie 2012, au-
torul celor şaptezeci de poeme de-
osebite, v-a coborâ în gara vieţii,

la staţia 70, pentru  a-şi pune pe
fruntea plină de gânduri şi pro-
iecte „coroniţa izbânzii’’, în lupta
cu sine, dar şi cu viaţa. Ce reali-
zări, ce succese demne de apreciat
dar şi de invidiat!

Astăzi Al. Florin Ţe ne, este un
om realizat, înscris definitiv în
panteonul şi marmura veşniciei.
Are o operă re - marcabilă şi de-
osebit de complexă( 36 de cărţi de
autor). A primit peste 53 de pre-
mii şi diplome naţionale şi inter-
naţionale şi este cunoscut peste
tot în ţară dar şi peste hotarele
ţării. În anul 1999, a primit Di-
ploma de „Om al anului 1999”, de
la American Biographical Insti-
tute din SUA., fiind prezent în nu-
meroase Dicţionare literare şi a
personalităţilor marcante.      

Din anul 2006 este Preşedin-
tele executiv al Ligii Scriitorilor
din România (29 de filiale în ţară
şi 12 în străinătate) şi directorul
revistrei „Agora Literară” şi un
promotor cultural activ şi eficient.

Al. Florin Ţene este un nume
emblematic în universul cultural
naţional, înzestrat cu talent, tena-
citate, răbdare şi speranţă, un op-
timist şi un luptător care tace şi
face, despre care se vorbeşte  şi se
v-a vorbi mult în vremurile vii-
tore. Felicitări maestre şi noi şi
noi realizări remarcabile.

Al. Florin Ţene şi... „Întoarcerea statuilor“
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Aurel Avram
Stănescu

Baraca lungă cu  bi-
rourile conducerii era
poziţionată pe malul Ca-
nalului. Se avea  astfel,
perspectiva întregii lu-
crări. La distanţă se
zărea un câmp întins,
verde, cultivat cu po-
rumb, un drum de pă-
mânt bătătorit şi o fermă
părăsită de atâta căl-
dură.

Kenan din Basarabi,
stagiar în biroul lor, a
primit cadou de la fratele
lui navigatorul o moto-
retă… o minunăţie ! Bi-
juteria avea 99 cmc, dar
a declarat la Poliţie
numai 49, a scăpat astfel
de taxe, impozite, însă
cel mai important lucru
pentru el şi ceilalţi, nu
necesita număr de înma-
triculare şi carnet cate-
goria A pentru condus pe
drumurile publice. Con-
suma foarte puţin şi au
declarat-o şi omologat-
o… maşina lor de teren !
O conduceau  cu plăcere
şi nu se mai înţelegea ni-
meni cu Kenan, care
toată ziua îi îndemna: 

- După-amiază să
mergem la km 45; mâine
dimineaţă la km 48;
după amiaza următoare
la km 52; poimâine la

Cumpăna; răspoimâine
la Agigea! 

Şi astfel se trezeau cu
planificarea timpului
gata pentru o săptă-
mână, două, înainte.

Când motoreta stră-
bătea distanţele în vi-
teză, uitau de tot, parcă
zburau. Aveau senzaţia
de libertate supremă,
simţeau vântul cum le
învălmăşeşte părul, iar
aerul, care nu opunea
nici o rezistenţă, îi în-
demna…mai repede, mai
repede !    

Pe serpentine rămâ-
neau adânc întipărite
două urme de  roţi, iar pe
drum drept, acestea se
uneau într-una mai
adâncă. Se stârneau
două vârtejuri de pul-
bere ce alene se depu-
neau în spatele lor. 

Îi recunoşteau toţi
mecanicii după trâmbele
de praf. Râdeau şi îşi
spuneau prăfuiţii.

Treceau pe la toate
utilajele, vorbeau cu oa-
menii dacă era cazul.
Căscau ochii la defecţiu-
nea pentru care fusese
imobilizat şi luau decizii
înţelepte:

- Te duci imediat la
atelierul de reparaţii-
sau chemau trailerul ori
echipele de intervenţii
prin staţii.

Erau neobosiţi şi abia
îi aştepta motoreta să se
avânte mai departe !

Cunoşteau situaţia
mai bine decât şantie-
rele, care nu mai puteau
să facă mişto de ei la co-
mandamentul cu direc-
torul general Ion Vasile,
care, inexplicabil, era şi
general. Probabil avea
mai multă prestanţă, ele-
ganţă sau autoritate
decât un civil. La coman-
dament mergea directo-
rul sau inginerul şef,
obligatoriu însoţit de
Şeful reparaţiilor sau
Laur, fiind cel mai în
vârstă din birou după
şef.

Într-o zi, la prânz, îi
spune lui Kenan:

- În pauză ce-ar fi să
mergem peste drum ?! în
paranteză canal. Am
văzut nişte nuci în de-
părtare... vreau să fac di-
seară dulceaţă, am aflat
că este grozavă.

- Este nemaipome-
nită, căluţul abia aş-
teaptă… la drum! Îi
răspunse nerăbdător
Kenan. Astfel au plecat
în zarea zărilor blazate,
iar când au ajuns la des-
tinaţie lui Kenan neînsu-
rat, nu îi ardea de nuci:

- Eu mă culc, îşi face
semnul drept-credincio-
şilor şi se întinde moleşit
în iarba moale. Laur se
urcă voiniceşte în copa-
cul plin, atât de plin, că îl
loveau nucile în căpă-
ţână.În vreme ce punga
de nailon se umplea vă-
zând cu ochii, zăreşte
două fete ieşind din ier-
buri şi apropiindu-se
atât de repede, că nu a
putut spune nimic:

- Ce faci acolo? -  îl in-
terogă una dintre fete. 

- Adun nuci, deseară

trebuie să mă dau mare
în faţa soţiei… vreau să
fac dulceaţă! Am aflat re-
ţeta!

- Nu ştii că e păcat să
te caţeri în nuc? Este un
pom sfânt, uite pe la
poale câte nuci găseşti şi
nu trebuie să urci după
ele. Coboară imediat!

Fără să mai spună
nimic altceva, au pus
mâna şi au început să
adune nuci, iar Laur
când s-a dat jos a trebuit
să ţină doar punga… şi,
gata, s-a umplut! Avea
acum nuci prea multe
culese şi a strigat fericit
de recoltă:

- Kenane… n-ai o
pungă ? Ele râdeau de
punga lui şi de Kenan,
care se ivise din iarbă
zburlit, cu ochii mijiţi de
somn. 

- Nu-ţi ajunge nici
pentru jumătate de bor-
cănel. 

I-au dat ele o pungă
frumoasă, încăpătoare.

S-au aşezat în iarbă şi
au sporovăit toţi patru…
nu mai ştia ce.   Erau
agronoame,  economiste,
dar ce contează? 

Nu interesează pe ni-
meni dacă erau  măritate
sau vaccinate. Şi-au adus

La
nuci

Fragment din volumul
„Adevărul dintre noi“

Continuare în
pagina 23
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Puiu Răducanu

Iată-te, scumpul meu
cititor, în faţa unei alte
cărţi scrise de mine, a
treisprezecea, o carte la
fel de “ciudată”, cum
deseori zic despre…“ope-
rele” mele, un adevărat
pamflet modern plin de
… emancipare. Cu ade-
vărat aşa spun eu priete-
nilor şi celor mulţi:

- Am scris şi eu
nişte…”ciudăţenii.”

Acţiunea acestei cărţi
are loc undeva … de-
parte, în ţinuturile deş-
arte ale nisipurilor
fierbinţi din ţările arabe,
ţara beduinilor, dar este
posibil, iubite cititor, să
te regăseşti în nişte pa-
saje, într-unul din cazu-
rile descrise între
coperţile “Femeii Diavo-
lului”, ca şi autorul cărţii,
de altfel.

Este, deci o relatare
de fapte pământeşti din
zona ţinuturilor fierbinţi
unde expresia : “furtună
de nisip” sunt la ordinea
de zi, “se practică”, o
zonă fierbinte la propriu
şi figurat, o zonă unde

peisajul din faţa casei se
schimbă de la o zi la alta,
de la o oră la alta, chiar.
Dar, mai ales, este o zonă
fierbinte ca şi sufletul
personajelor ce le descrie
cartea aceasta, asemănă-
toare acestor “furtuni de
nisip”. Cu cât găseşti ase-
mănări mai multe, cu
atât este vai de tine, vai
de viaţa ta, iar autorul
acestei cărţi te compăti-
meşte sincer. Cine do-
reşte răul, dragul meu?!
Niciun om normal, cu
frică de Dumnezeu nu
doreşte răul nimănui şi
nu face rău nimănui.
Această carte este plină
de mult rău, rău făcut de
nişte …hai să-i numim
”oameni” fără nici un fel
de scrupule, adevăraţi
homunculuşi hidoşi,
creaturi ale întunericu-
lui, adevăraţi copii ai
diavolului.

Vitriolul, veninul de

viperă, muşcătura de
scorpion, atacul hienei
flămânde şi-n călduri
sunt blânde adieri de
vânt ale unei veri fier-
binţi pe lângă ura şi rău-
tatea din mintea, inima
şi sufletul putred al aces-
tor personaje diavoleşti.

Dacă acestor “musa-
firi” nedoriţi şi nepoftiţi
de Terra noastră scumpă
şi dragă le pui în mână,
pentru semănat, cele
mai rodnice şi fertile se-
minţe, vor răsări pietre
colţuroase, ce-ţi vor
“roade” rinichii, ficaţii,
plămânii, inima şi sufle-
tul. Scriitorul acestei
cărţi doreşte ca tu, citito-
rule, să fii ferit şi apărat
de către Marele şi Bunul
nostru Dumnezeu, să nu
ai parte de nimic din
ceea ce ţi se va face cu-
noscut în această carte.

Dedic această carte
nepoatei mele, Elisa

Maria, fiului meu, dr.
Ionuţ-Daniel şi prietenei
sale, Lenuţa Vlasin, mi-
nunaţilor mei colegi de
serviciu, prietenilor ade-
văraţi, rudelor, dar şi
fostei mele soţii, Ecate-
rina Mătăcuţă, sorei
mele, Viorica Preda, şi
nu în ultimul rând, fiicei
mele, doctoriţa Alina-
Maria, fostă Răducan.
Autorul cărţii mai men-
ţi-o-nea-ză, sub-li-nia-
ză şi ac-cen-tu-ea-ză că
orice asemănare a acţiu-
nilor pamfletiste şi a per-
sonajelor pamfletiene
descrise în această carte
este ab-so-lut că-u-tat
în-tâm-plătoa-re.

Femeia
diavolului

Cuvântul autorului

aminte de Bucu-
reşti, de complexul
Agronomie, de ti-
nereţe şi le venea
să plângă şi le
venea să râdă, iar
când s-a făcut ora
unu fără un pic fe-
tele au spus:

- Noi vom fi şi
mâine si poimâine,
totdeauna aici, la
nuci, fiindcă ne-a

plăcut să stăm de
vorbă cu voi.

Erau tineri, erau
drăguţe, dar îi aş-
teptau muncitorii,
ţăranii şi generalul!

Fir-ar el să fie
de canal, de agro-
nomie şi economie.

Peste încă o zi s-
a spart canalul, ar
fi trebuit să meargă
până la nuci pe jos,

pe la cote diferite,
escaladându-le, să
se ţină de frânghii,
să urce şi să co-
boare taluzuri… ar
fi trebuit două ore
la dus şi patru la
întors.  Şi nu au
mai fost la nuci.

Erau într-ade-
văr drăguţe şi râ-
deau mult, crede şi
acum că erau două
sfinte, miercuri,
joi… şi vineri. Nu
vă gândiţi la pro-
stioare, doar au

râs, n-au avut timp
de altele.

Din ziua aceea
nu i-a mai plăcut ce
făceau. Bine că i-au
schimbat şeful şi a
venit Stănică, zis
Urzică, căruia îi
plăcea la comanda-
mente, iar Laur cu
Kenan, dădeau
rasol la situaţii şi
fugeau pe la cine-
matografe.

Ce bune filme
au văzut în timpul
orelor de program.

Nu vă întrebaţi cu-
rioşi cum se nu-
meau... nu ar şti
nimeni, doar că din
când în când se tre-
zea şi striga spe-
riat:

- 15.10.167 (in-
dicativul unui bul-
dozer), iar Kenan îi
răspundea instinc-
tiv:

-   Preeezent !
Şi râdeau, râ-

deau, erau tineri,
doamne sau
doamnă!

La nuci
Continuare din pagina 22



24

nr. 40 � martie 2011

Eseu

MOTTO :
„Trecut şi viitor sunt

în sufletul său ca pădu-
rea într-un sâmbure de
ghindă şi infinitul ase-
menea, ca reflectarea
cerului înstelat într-un
bob de rouă” - Mihai
Eminescu

Alexandru
Manafu Târgovişte

Din răbdarea şi sufe-
rinţa lui mi-am făcut, nu
doar platoşă, ci şi sabie şi
condei. Eu nu am vulne-
rabil nici măcar călcâiul
lui Ahile.

M-aş teme pentru
Ţara mea. Dar a ajuns
atât de mică şi de zdren-
ţuită că nu mai am de ce
să mă tem pentru ea. De
acum nu i se poate în-
tâmpla nimic mai rău. A
ajuns la capătul decăde-
rii. Duşmanii nu mai au
ce-i face! Haita, ce cu lă-

comie a sfârtecat-o, a flă-
mânzit muşcând din ea.
Nu i-a mai rămas decât
să se autodevoreze.

M-aş teme pentru Ne-
amul meu! Dar Neamul
meu a murit şi a înviat
de atâtea ori, că moartea
i-a devenit simplu somn
ori mod de supravie-
ţuire. El nu mai trebuie
să renască, pentru că,
prin sfinţii şi martirii săi
a devenit etern. Trebuie
doar, din nou, să se deş-
tepte din somnul cel de
moartei Căci din atâtea
deşteptări, a adunat în el
atâta pace, cumsecăde-
nie şi înţelepciune a
lumii. Neamul meu a
fost muşcat de toţi, dar
n-a muşcat pe nimeni.
De aceea, de o istorie în-
treagă ne serbăm noi ro-
mânii, victoriile, prin
războaie fratricide şi ne
trăim înfrângerile ca pe
cele mai mari izbânzi.

Eu nu mă tem pentru
viaţa mea, pentru Ţara
mea şi pentru Neamul
meu.

România nu ne-o mai
poate fura nimeni, pen-
tru că este în mine şi este
în noi.

Ca orice fiinţă, sunt şi

eu un biet trecător. De
pe hartă şi ţara poate să
dispară. Pentru că nimic
nu e mai efemer decât
hotarele. Dar Patria din
suflet se înalţă la cer, îm-
preună cu el şi rămâne la
fel de nemuritoare.

Trecutul ne-a strivit
mai mereu, aşezându-
ne deseori sub vremi.
Prezentul ne apasă şi ne
doare. Dar ziua de mâine
este a Neamului meu.

Deşteaptă-te române
din somnul cel de
moarte nu ne mai este
doar imn, ci rugăciunea
învierii, pe care, în lipsa
noastră, când suntem
oleacă plecaţi din istorie,
o doineşte râul şi ramul.

De aceea eu nu mă
tem”.

Acesta e crezul de
viaţă al generaţiilor de
Cavalerişti, al absolven-
ţilor Şcolii de Ofiţeri de
Cavalerie din Târgovişte,
este convingerea că
numai dragostea şi devo-
tamentul nemărginit
faţă de NEAM şi ŢARA
ne ajută să depăşim tim-
pul şi timpurile, este
moştenirea sacră de la
străbuni, pe care trebuie
să o lăsăm urmaşilor.

Sunt gânduri cu va-
loare de simbol, ale unui
român trecător prin vre-
muri, preocupat de ni-
micnicia vremurilor, de
Neamul şi de Ţara sa, cu
nimic deosebit de marea
şi covârşitoarea majori-
tate a României pro-
funde.

În curând va veni vre-
mea în care mă voi în-
chide în cochilia de
ţărâna sfântă a Ţării
mele, în pământul încăr-
cat de istorie al Târgoviş-
tei natale.

Acolo, vegheat de
raza de lumină a Spiritu-
lui Divin, mă voi întâlni
cu moşii şi strămoşii, cu
Sfinţii mei Părinţi, acolo
voi da socoteală faptelor
mele din această viaţă,
acolo voi întâlni iubirea,
stima şi onoarea, acolo
voi găsi liniştea şi pacea
eternă.

Distins Cititor, îmi
exprim speranţa că, în
generozitatea neţărmu-
rită a Domniei Tale, să te
apleci asupra acestor
rânduri, să percepi me-
sajul şi să dai mai de-
parte modelele de
conduită oferite de Cava-
leriştii acestui Neam.

Gânduri şi reflecţii de final (7)
din volumul „Cavaleria română“, editura CIEA, Bucureşti, 2010
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Teatru

Gheorghe Palel

Agamemnon: Dar du-te şi
mi-o adă. Cea mai mîndră şi cea
mai preţioasă dintre sclave este a
mea. Şi nu am să o vînd cu preţul
vieţii am s-o ţin cu mine că o voi
duce şi pe ea în Argos. (Aris  iese.)

Menelau: Păreri de rău cred
că o copleşiră. Doar ştii că are
darul profeţiei! De dînsa dacă as-
cultau troienii nici astăzi Troia n-
ar fi fost învinsă.

Agamemnon: Apollo i-a dat
darul profeţiei că s-a îndrăgostit
de ea. Casandra nu i-a răspuns la
dragoste şi zeul făcu, să n-o mai
creadă nimeni.

Menelau: E foarte greu să tot
vorbeşti degeaba şi să nu-ţi creadă
nimeni nici o vorbă. Nici eu n-o
cred. Când zeii astfel vrură?

(Intră Aris aducând-o pe Casandra.)
Aris: Stăpîne, am adus-o. Dar

ea tot tristă-i. Pe trupul scump în-
veşmîntat în voaluri o umbră
trece ca o prevestire...

Agamemnon (către Aris): Des-
tul! Te du! Rămîne doar Casandra!

(Aris iese. Casandra tristă, îşi
face plecăciunile în faţa atrizilor.)

Casandra (către Agamem-
non): Victoria ta, din mine făcu
sclavă dar eu tot fiica lui Priam mă
aflu - al Troiei şi Hecubei basileu
pe care zeii vrură să-l învingeţi!

Agamemnon: Eşti astăzi cea
mai mîndră dintre sclave!

Casandra: Doar pentru voi
sunt sclavă. Ştiu şi zeii, vlăstar de
rege sunt! Vă port dispreţul fără
de teamă, chiar de mă ucideţi.
Atrizilor, am harul profeţiei re-
daţi-mi libertatea! Agamemnon
este ştiut că îţi vei pierde viaţa dar

eu, prea tînără-s spre a mi-o
pierde.

Agamemnon: La fel de tâ-
nără Ifigenia cu viaţa plăti această
preţioasă biruinţă.

Casandra: Eu nu am nici o
vină şi nici Troia. Nu v-am chemat
să ne sfărîmaţi cetatea. Şi Ifigenia
a plătit cu viaţa. Dar eu de ce să
mor? Cui foloseşte? Dacă mă iei
cu tine Agamemnon în Argos
amîndoi vom fi ucişi.

Menelau (râzând): Nu cred
nimic din profeţia asta. Cu bună
ştire mîndra sclavă minte.

Casandra: Dispreţul meu l-a
învrăjbit pe Apollo şi de atuncea
nimeni nu mă crede nici chiar
când spun un adevăr ca ăsta.

Agamemnon (conciliant):
Prea multe adevăruri sunt în lume
ca să le ştie cineva pe toate.

(Încearcă să se apropie curte-
nitor de Casandra.)

Casandra: Nu mă atinge!
Sclavă sunt, dar moartea o-ngădui
mai degrabă decît mîna ce a dis-
trus cetatea sacră Troia să mă
atingă ca să mă mîngîie.

Agamemnon: Ei bine, o să
mergi cu mine-n Argos unde în
cinstea ta voi face jertfe şi nesfîr-
şite bucurii te-or face să uiţi tri-
steţea care e o mască. Eşti tînără
şi nu pentru tristeţe făcuţi sunt
ochii tăi frumoşi şi limpezi.

Casandra: Să facă zeii cum
vor ei. Cu mine totul e ca un vînt
de seară primăvara, nu mă pri-
veşte nici ziua de mîine, nici zorii,
nici amiaza şi nici seara că ne-aţi
distrus cetatea noastră-n care paş-
nici trăiam, şi blestemată fie Elena
pe care a adus-o Paris în prea ne-
fericita mea cetate.

Menelau: Măsoară-ţi vorba,
Paris a furat-o pe neasemuita mea
Elena deci blestemat să fie numai
Paris, nici Thetis n-o să-l ierte fi-
indcă fiul i l-a ucis! Calcâiul lui
Achile, l-a nimerit îndată, bleste-
matul! Elena însă n-are nici o vină

în soarta rea pe care aţi meritat-o.
Casandra: Mi-e soarta foarte

bine încurcată de zeii care ne-au
lăsat în voie ca voi să ne  îngenun-
chiaţi cetatea, să ne predaţi şi să
ne faceţi sclave, dar fericiţi nu fi-
veţi niciodată Atrizilor, luaţi
seama că dispreţul are să ardă-n
foc trufia voastră cum sufletul vi-l
arde-va blestemul pe care l-aţi
adus în viaţa noastră că neamul
vostru-ntreg şi-a voastră casă, co-
răbiile voastre-n foc vor arde şi
doar necazul o să vă cunoască şi
moartea pretutindeni o să vă
pască aşa cum caprele pasc iarba
care creşte pe sub măslinii rari ce
vă blestemă.

Agamemnon: Destul! Şi
luaţi-o de aici îndată pe-această
mîndră sclavă care ştie numai cu-
vinte de ocară a ne spune pînă-n
momentu-n care supărarea va
pune stăpînire peste mine. Dacă la
mintea ei m-aş potrivi ar trebui
acum, pe loc s-o pun în lanţuri!
Destul! Această floare de la Troia
va străluci foarte frumos şi-n
Argos pămînt slăvit de zei, mult
lăudaţii, această floare-i vrednică
de Grecia.

(Intră Aris care o ia pe Casan-
dra. Înainte de a ieşi, din uşa cor-
tului fiica lui Priam i se adresează
lui Agamemnon.)

Casandra: Sunt floarea Tro-
iei, din pămîntul Troiei, numai
acolo viaţa mea e viaţă.

(Lumina piere treptat şi în
timp ce treptat se luminează, se
aude murmurat.) Va urma

Agamemnon (12)

Cu ocazia zilei sale de
naştere (21 aprilie 1938),

urăm colegului nostru,
Gheorghe Palel, sănătate,

putere de muncă în
continuare şi La Mulţi Ani!
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Cronică

Lucian Gruia

Monica Mureşan
scrie deopotrivă poezie,
proză fantastică/ştiinţi-
fico-fantastică, invită la
dialog punând întrebări
inteligente legate de con-
diţia precară a scriitoru-
lui contemporan,  cronici
literare şi eseuri. Absol-
ventă a facultăţii de filo-
logie, secţia română-
franceză, şi în urma lec-
turilor ulterioare, autoa-
rea se dovedeşte o bună
cunoscătoare a literaturii
române, fapt dovedit
prin  frecventa ei apariţie
în majoritatea revistelor
noastre literare.

1.Am urmărit în-
deaproape e vo -
luţia poetei,

materializată în volu-
mele: Vama ce ceaţă
(Ed. Excelsior, Bucu-
reşti, 1992); Trecere de
pietoni (Ed. Pygmalion,
Piteşti, 1996) – prefaţă
de prof.univ.dr. Ion Ro-
taru; Steaua de Mu-
rano – ediţie bilingvă,
traducerea în franceză
fiind realizată de Paula
Romanescu (Ed. Vasile
Câr lova, Bucureşti, 2000);
Ochiul nopţii (Ed.
Viaţa Arădeană, Arad,
2006 şi 2008/ed.2); Fe-
meie la poarta raiu-
lui de sticlă - poem
dramatizat cu o prefaţă
de Aureliu Goci şi o post-
faţă de Horia Gârbea
(Ed. Nouă, Bucureşti,
2009). În prezent se află
sub tipar Poeme cu ve-
dere la mare (Ed. An-
tares, Galaţi, 2011),
volum asupra căruia
vom reveni.

De la un volum la
altul, lirica poetei a evo-
luat de la ludicul adoles-
centin, surprins impre -

sionist, în vers clasic, la
poezia de idei, concreti-
zată în vers liber, adecvat
respiraţiei ample, moda-
litate care culminează în
volumul Femeie la
poarta raiului de sticlă.
Volumul menţionat este
dedicat condiţie umane
efemere în general şi al
femeii în special: „- Băr-
batul meu e bolnav de
viaţă,/eu – de moarte,/
dumneata de timp./ (...)
mai am bucurii şi amin-
tiri,/ia-le, că eu nu ştiu
cum să le folosesc, şi vise
ce nu-mi aparţin.” Femi-
nitatea nu e ocolită ci
asumată ca un destin
aspru. Cu acest volum
Monica Mureşan şi-a de-
finitivat stilul propriu,
caracterizat, în principal,
prin imaginaţie bogată şi
acel râsu’- plânsu’ speci-
fic românesc, de care
vorbea Nichita Stănescu.
Fantezia gravitează în
jurul problemelor onto-
logice majore, aducând,
nu de puţine ori, răspun-
suri inedite la întrebările
existenţiale: „După ce
devii natură moartă/ cu
greu reconstitui mângâ-
ierile. // În împreuna-
rea mâinilor/ sufletul

capătă aripi de pasăre/
şi-l pierzi -/ de aceea ţi
se dă voie/ să uiţi/
atunci curge timpul/ din
tine,/ nesfârşită binecu-
vântare.” Placheta este,
în fond, un poem fluviu
dramatizat, expresionist,
suprarealist, pe alocuri
oniric. Poeta îşi mărturi-
seşte trăirile caleidosco-
pic: se cufundă în sine,
trăieşte în lumi paralele,
simte prin corpul al-
tcuiva, devine o inimă de
ceară care, în final, se to-
peşte pe altarul dragostei
şi al morţii, pentru că,
acum, Eros şi Thanatos
se întâlnesc într-o ver-
siune eufemizată. În
acest poem „lung şi sinu-
soidal” (vezi H. Gârbea),
există însă poeme ce au
unitate distinctă, cum
este povestea ouălor de
Paşti, care nu vor să se
coloreze decât cu sângele
poetei. Se împletesc aici
legenda cristică şi a Meş-
terului Manole, în ideea
sacrificiului pentru îm-
plinirea unui ţel înalt, în
cazul autoarei, poezia
dăruită cititorilor: „Cu-
vintele se colorează de la
sine.// Urmează alte cu-
vinte/ pe care nu le-am

scris eu/ dar se colo-
rează singure – ele/ ne
cunosc bine/ şi aşteaptă
răbdătoare/ să le înţele-
gem,/ să le credem,/ ele
se cunosc mai bine decât
noi/ şi aşteaptă să fie
descoperite/ ... se colo-
rează/ şi eu întind coşul
plin/ de cuvinte noi şi
vii:/ - ia te uită, de unde
le-aţi luat?!.../ - De aici,
de la noi!”

Poeta problemati-
zează viaţa din perspec-
tiva trecerii devoratoare
a timpului. Este expe-
rienţa  unei femei însin-
gurate ajunsă la Porţile
Raiului de sticlă. Nu în-
tâmplător, poemul dra-
matizat este subîmpărţit
în 33 de poezii întreţe-
sute, cifră egală cu vârsta
la care a murit Cristos.
Construcţia poemului
este îndelung elaborată
pe o structură epică şi
este o ofrandă simbolică,
prin cifra la care ne-am
referit, adusă poeziei.

2.Proza ştiinţi-
fico-fantastică a
Monicăi Mure-

şan, Moartea se numea
Scumpi (Ed. Pygmalion,
Piteşti, 1996), cu o post-
faţă de prov. univ. dr.
Ion Rotaru, abordează
de fapt, sub aparenta
plasare într-un viitor
mai mult sau mai puţin
îndepărtat, probleme ale
actualităţii (alienarea,
tăierea pădurilor, tehni-
cizarea, robotizarea etc.)
pe care nu le camuflează,
intenţia fiind a atrage
atenţia asupra acestora,
cu gravitate ori cu umor
(şi acesta plecând de la
poanta directă şi mer-
gând până la absurd).
Unele dintre aceste as-
pecte ale realităţii
nu numai că nu au �

Medalion literar:

Monica  Mureşan
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dispărut, dar s-au
şi agravat între
timp, deci de la

apariţia cărţii în 1996
până în prezent. În bu-
cata de proză Jurnalul,
un procedeu bine folosit
pentru a realiza literar
aceste predicţii ori previ-
ziuni este şi intertextul,
prin reproducerea unor
documente de arhivă
despre Procesul Rugului
Aprins, în special referi-
toare la Valeriu Anania şi
Vasile Voiculescu, decu-
pate din presă, alternând
cu fragmente dintr-un
dialog-document între
profe - sorul şi scriitorul
Pan Vizirescu şi d-na Ga-
briela Dufour, fiica poe-
tului martir. Acesta este
un document ce apare în
diferite inserţii de text şi
este datat 05.06.1995, cu
menţiunea „Jurnal”, sur -
sa „Memoria”. Întreaga
povestire în povestire al-
ternează două jurnale,
unul din viitor şi altul
din trecut, planul ficţiu-
nii dintr-un viitor aflat în
secolul XXII (în care me-
moria secolului XX va fi
fost ştearsă) fiind de fapt
fundamentat cu texte-
document preluate din
presa anilor 1950-1996,
ori înregistrate de au-
toare cu reportofonul,
după cum aflăm, „la o
seară literară organizată
la Casa Universitarilor
de Societatea Logos” a
profesorului Valeriu Fili-
mon, deci cu planul real
al anilor ’90.     

3.Exerciţii de nor-
malitate - idei în
dialog (Ed. Cri-

terion Publishing, 2009)
este o altfel de carte de
inderviuri decât cele cu
care ne-am obişnuit,
pentru că scriitorilor in-

tervievaţi nu li se pun
simple întrebări ci li se
propun teme de medita-
ţie care vizează nu numai
destinul lor individual ci
şi pe cel al naţiei. Cartea
s-a născut ca o luare de
poziţie împotriva anor-
malităţii/dezorientării în
care trăim astăzi, când
toate scările de valori au
fost pulverizate. Autoa-
rea se întreabă care sunt
cauzele care au produs
această stare de degrin-
goladă: persistenţa men-
talităţilor comuniste sau
defectele moştenite de
veacuri; clasa politică şi
noua burghezie – am-
bele venale şi veroase -
aflate la conducerea Ro-
mâniei şi formate tot în
„epoca de aur”; desacra-
lizarea şi demitizarea pe
care le practicăm; scăde-
rea interesului pentru
activităţile spirituale,
ceea ce a condus la exa-
cerbarea instinctelor;
noi înşine. Şi problemele
nu se opresc aici. În ca-
pitolul introductiv, Mo-
nica Mureşan se
întreabă, „împreună cu”
Emil Cioran, Petre Ţu -
ţea, Constantin Noica,
Mircea Eliade despre
destinul nostru ca naţie:
de unde venim/cum ne-
am format în bătaia tu-
turor vânturilor; cum s-a
cristalizat în izolare spe-
cificul nostru naţional
(migratorii având o cul-
tură inferioară nouă);
dacă specificul acesta, al
creştinismului cosmic
(cum îl numeşte Mircea
Eliade), are şansa să ne
impună în atenţia Euro-
pei etc.

Coroborând aceste
importante aspecte exis-
tenţiale, Monica Mure-
şan alege un set de vreo

30 de teme/întrebări
adresate în special cole-
gilor de breaslă. Prima
care răspunde la aceste
probleme este însăşi au-
toarea care, printr-un
eseu, îşi prezintă convin-
gerile celorlalţi pentru a-
şi verifica părerile. Unele
dintre subiecte reclamă
comentarea unor texte
din marii noştri gândi-
tori, solicitând un grad
ridicat de cultură, un
timp mai mare de răs-
puns şi un spaţiu mai
amplu de expunere. Ma-
joritatea temelor/între-
bări se referă la sitaţia
noastră actuală şi sunt
incitante. Să sintetizăm
câteva dintre ele:

- revoluţia a schimbat
mentalităţile sau au
rămas sechele, care sunt
consecinţele ei?;

- iertarea creştină ar
fi un pas spre normali-
tate?;

- avem produse cul-
turale valoroase, expor-
tabile astăzi, cum ar
trebui să procedăm pen-
tru a le  impune lumii?;

- coexistă tradiţia cu
modernitatea astăzi?
Noile curente literare au
vreo relevanţă? Suntem
imitatori sau originali?;

- care a fost cea mai
mare nenorocire a Ro-
mâniei?;

- poate o carte să ne
schimbe viaţa?;

- ce întrebare ar pune
cei intervievaţi celorlalţi
scriitori.

Răspund: criticul li-
terar Florentin Popescu,
prozatorul Mihai Anto-
nescu, scriitorul Nicolae
Rotaru, poetul Al. Florin
Ţene, scriitorul şi jurna-
listul Miron Ţic, proza-
toarea Melania Cuc,
criticul de artă prof. dr.

Adrian Silvan Ionescu,
poetul şi traducătorul
Baki Ymeri, scriitorul şi
criticul literar, prof. dr.
Horia Gârbea. Cartea
mai cuprinde discuţii cu:
prof. dr. istoric literar
Ion Rotaru, d-na Elena
Gane - văduva scriitoru-
lui Horia Gane, poeta
Claudia Voiculescu, ro-
manciera şi criticul de
artă prof. dr. Alexandra
Titu, precum şi cu Elena
Stan, mama martirului
revoluţionar Bogdan
Stan (care prezintă o
zguduitoare mărturie).

4.Majoritatea re-
cenziilor, eseu-
rilor şi poeziilor

Monicăi Mureşan sunt
publicate în revistele:
Poesis, Astra, Poezia,
Vatra Veche, Argeş,
Oglinda literară, Climate
literare,  Cafeneaua Lite-
rară, Naţiunea, Revista
nouă, Caligraf, Citadela,
Viaţa de pretutindeni
etc., cum şi în presa in-
ternaţională de limbă al-
baneză prin traducerea
lui Baki Ymeri.   

Comentariile autoarei
asupra poeţilor albanezi,
traduşi în limba română
prin efortul şi dăruirea
neobositului B.Ymeri, au
fost reunite în volumul
bilingv Kosova lite-
rară/Kosova letrare -im-
presii de lectură (Ed.
Rafet, 2010, traducere în
limba albaneză de B.
Ymeri), prefaţat de Ma-
rius Chelaru, volum care
cuprinde două capitole:
Kosova literară şi Poeţi
din Albania şi România.
Primul capitol însu-
mează 11 poeţi născuţi în
regiunea Kosova (unul

Continuare în
pagina 30

�
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Mircea Popa

Într-una din zilele de
sâmbătă ale lunii iulie,
am făcut un popas în lo-
calitatea Teaca din apro-
piere de Bistriţa pentru a
participa la o aniversare:
om al locului, scriitorul
Francisc Păcurariu ar fi
împlinit acum nouăzeci
de ani. Printre partici-
panţi, o parte din redac-
torii revistei „Mişcarea
literară” de la Bistriţa şi
conducerea editurii
Dacia, respectiv directo-
rul Ion Vădan, care a
lansat aici, în premieră,
programul ei de viitor:
seria editorială „Scriito-
rii la ei acasă”. La el
acasă a fost şi Francisc
Păcurariu, cu o nouă ree-
ditare a romanului „La-
birintul”, cel care
reconstituie cu mult dra-
matism zilele întunecate
ale Dictatului de a Viena,
dar şi cartea Melania
Cuc, scriitoare şi ziaristă,
pictoriţă, poetă, eseistă
şi romancieră, cu o acti-
vitate scriitoricească din-
tre cele mai bogate.
Micuţă de statură, cu un
zâmbet cald şi ataşant,
Melania Cuc e o zvârlugă
de femeie care nu stă lo-
cului o clipă, dăruindu-
se cu ardoare şi vieţii
spirituale a românilor
din zonă, participând la
expoziţii, şezători lite-
rare, lansări de carte, în-
tâlniri cu scriitorii,
tabere de creaţie etc. Ex-
perienţa sa de partici-
pantă la tabăra de
pictură de la Lăpuşna,
din zona Munţilor Gur-
ghiului, este transpusă
scriptic într-un caiet de
notaţii, intitulat „Jurna-
lul de la Lăpuşna”
(ed.Nico, 2010), ilus-

trând modul ei de a
vedea lumea, de a parti-
cipa la viaţa micului
grup de acolo şi, în fond,
de a rămâne în priză,
conectată la scrisul zil-
nic, exersându-şi simţul
de observaţie şi cel de
imaginaţie. Sunt pagini
de participare febrilă la
viaţa taberei, pagini care
schiţează siluete, adân-
ceşte linii de portret şi
trăieşte la modul direct
întâmplările zilei. 

Pentru întâlnirea de
la Teaca, Ion Vădan i-a
scos Melaniei Cuc,  la
editura Dacia, o carte
nouă, intitulată, „Vână-
toare cu şoim”, subintiu-
lată „tablete şotron”, - un
mod de a surprinde
scurte şi rapide „flas-
churi” din orizontul ei de
observaţie, pe care le
consemnează, precum
schiţele unui nou tablou,
din tuşe nervoase şi gră-
bite. Tehnica de lucru ne
trimite în zona de între-
tăiere dintre poemul în
proză, eseu, aforistică şi
tabletă, adică un gen hi-
brid, experimentat şi an-
terior de autoare, în
cartea „Fără nume”, ta-
blete-şotron, Târgu

Mureş, 2006. Toate la
un loc şi niciunul ca
atare. E de fapt un me-
lanj de improvizaţii, im-
agini, meditaţii, cusute
în haina brodată a poe-
tului, care travesteşte
totul în joc reflexiv de
proiecţii de umbre chi-
nezeşti. „Vânătoare cu
şoim” e cartea unor exer-
ciţii de inteligenţă, a
unor salturi în timp, dar
şi a ieşirii din timp în
zona dominată de atot-
puternica poezie. Ca să
ţii trează şi prizonieră
atenţia cititorului e ne-
voie de multă varietate,
mobilitate, inteligenţă
proiectivă. Evenimenţia-
lul e doar un punct de
plecare, un dat motiva-
ţional, fiind când abolit,
când absorbit, spre a lăsa
drum liber doar metafo-
rei: „Vieţuiesc precum
moneda înnodată în col-
ţul batistei cu care bu-
nica îşi ştergea fruntea
mai înainte de-a înge-
nunchea la strană. /Al-
bastre sunt cearcănele
genunchiului meu şi este
luni, apoi...marţi, mier-
curi, tot zile imposibil de
trecut în pomelnicul pe
care îl repet pe bandă

magnetică./ În rochie
prelungă de seară umblă
boala incurabilă, ca un
neguţător de sclave
albe… (…)/ Secolul des-
pre care scriu ziarele nici
nu există decât aşa, ca un
pandantiv ruginit prin-
tre faldurile şi păienjeni-
şul dintr-un muzeu
părăsit.”

Puterea de seducţie a
unei astfel de proze stă
în gama largă de asocia-
ţii multicolore desfăşu-
rate, la fel ca un
caleidoscop arătat la
bâlci sau ca un joc de ar-
tificii şi focuri bengale,
proiectate pe o zarişte al-
bastră, fără sfârşit. Ca-
denţate sau nu, ele cad în
rafale ca ploile nedomo-
lite de aprilie, vădind ca-
pacitatea autoarei de a se
multiplica la infinit, fără
să obosească şi fără să se
repete, aşa cum îi place
să se „portretizeze” sin-
gură într-o mulţime de
ipostaze: „Bucuria mea
este ca efectul de seră. In
jurul ei balenele nu mai
sunt ceea ce au fost şi
apa se schimbă-n for-
mulă din oră în oră, ca o
gardă la platul Buckin-
gham”; „Eu merg mai
departe, imaginar şi fără
pericol prin mucavaua
cu flori de mătase şi
franjurii care se prind de
gâtul meu slab ca dispe-
ratul de creanga unui
castan fragil, comesti-
bil”; „ Sunt o spadă fără
podoabe, fără veşminte
de purpură, doar un lut
în care apa dulce şi sufle-
tul cresc ca în oul pajurei
două aripi”.

În această forţă de a
rămâne mereu proas-
pătă şi mereu nouă stă
puterea de artistă a Me-
laniei Cuc.

Melania Cuc,

„Vânătoare cu şoim“
un ecou la un eveniment din vara trecută
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Florea Turiac

Gândul poetului
Luna de miere a poetului
începe odată cu timpul
menit cuvintelor
care agăţate în cârligele revelaţiilor
sunt ca filigranul meşteşugit
la focul sacru al neuronilor
somnambuli

Gândul poetului
cernut prin sita de simţuri
rămâne neînchipuit de dulce
terorizând 
jocul metafizic din alergătura copilului
între spaţiul dintre mamă şi tată
până invadează limita
versurilor ce aleargă
prin celulele sanguine
când inima mereu
le împrăştie celor interesaţi
dibaci cultivându-le
în năbădăi comestibile
ştiind că fiecare va încolţi
pe pielea roditoare a celor ce le vor
o eternă clipă albastră

Ca sacrificiu suprem
multiplicându-le
se va decide să mai scape de ele
împărţindu-le tuturora
la nesfârşitul hectarelor
de indiferenţă

Doar aşa gânditorul la toate va simţi
cum plăcerea de a crea
naşte continuu
în rotundul azurului 
mişcarea pentru
echilibrul universului

Suflând întunericul nopţii
Ca şi păstrăvul 
eu înot contra tuturor
lucrurilor în timp
spre a fi adorat de îngerii
cu aripi ca hermina
decişi să mă poarte spre sus
ca pe o surpriză
când memoria suflă
întunericul nopţii
îmi amplifică puterea
să pot vindeca din durerile lumii

Toată insomnia din nevoia
de rentabilitate

îmi înfometează sentimentele 
şi plutesc inteligent între viaţă şi vis
mereu perceptibil şi util
celor ce mă caută prin ţărâna
permisă până şi greierilor
înţelegându-mi înflorirea
pe care  o dăruiesc cu
încrâncenare întâmplărilor 
neerodate de zahărul din sânge

Singur, niciodată
M-am pomenit dintr-odată
plantat pe un vârf
undeva 
deasupra înţelegerii 
aşa a vrut cineva
când pe nerăsuflate i-am supt
de la sân laptele naivităţii
unde nimic şi nimeni
nu mă deranjează
că-mi stau mereu de veghe cuvintele

Atunci
simt suflarea voastră caldă
cum vine ca o boare
şi-mi topeşte puţin câte puţin
gheţarul tainei mele 
celulă cu celulă 
din care sunt alcătuit

Aşa sunt eu mereu accesibil 
căci am dărâmat
împrejmuirea mea cu cer
nedorind să rămân singur 
niciodată

De aceea
aştept să urlaţi cu toţii
deodată la mine
încât prin vibraţia voastră
să-mi stăpânesc liniştea
încă virgină
a căutărilor 
sacrificându-mi până şi pielea 
purtând-o pe băţul tigrului
din gândirea mea
prea înfierbântată
niciodată murind de fericire

Sunt mult prea fraged
încă şi casant mă simt

de aceea vă rog umil
să aveţi grijă cum umblaţi
cu sufletul meu
când îl purtaţi în conştiinţele
voastre ca pe un vas elen
să nu-i fie lovite marginile
bucuriei antice
căci risipite 
genomul sentimentelor
va trebui neapărat restaurat
pentru viitor

Fără răgaz
Să-mi alung îndoielile 
nu voi încerca să dărâm
zidul conştiinţei 
ci voi căuta să înţeleg deplin
explicaţiile noului dicţionar
al cunoaşterii
tuturor rosturilor din
brăţara curcubeului inteligent
încă nerăsfoit în adâncurile culorilor

De teamă 
de multe ori tremur
să nu fie cumva alungat
din primăvară
cu pietre de gânduri
înflorite-ntre pleoape

Fără răgaz
alerg ca un copil
neastâmpărat spre alte concepte
de care să nu mă despart niciodată
iresponsabil

Toate anotimpurile au trecut prin mine
aproape deodată
sfâşiindu-mi durerea din sângele disperării
cu ghearele lor de bucurie
lustruite cu dragostea altora 

Neîncrederile mor
acum explodând de lumină

Poeme de
ziua Floriilor
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UN ALT DULCE
Trebuie să mai existe şi o altă lu-
mină
un alt legământ,
un altfel de cuvânt,
o altă înălţare,
o altă cădere.

Trebuie să mai existe şi un altfel
de rai
altă ispită,
alt măr,
alt şarpe
altă moarte.

Doamne, trebuie să mai existe 
şi alte iubiri,
alt neant,
alt dulce,
altă moarte,
alt aici,
alt departe.

Sigur trebuie să mai existe 
şi o altă lumină 
alt măr
alt şarpe,
alt aici,
alt departe 
altă moarte,
alt chip şi mereu
un alt eu....

ŢĂRÂNA ORBILOR
Aud din adâncuri şoapte.

Nu strica totul, Doamne!

Nu mă lăsa să ghicesc
că în afară de ADN
nu am nimic comun cu ei!
Sunt îngerul Tău de serviciu.

Trăiesc într-un prezent orb,
calc pe o ţărână oarbă,
beau apă dintr-o fântână oarbă,
respir în rând cu nişte cruci
oarbe şi ele,
iubesc o femeie care nu vrea să
vadă,
mă supun unor legi oarbe,
şi voi fi îngropat într-un lut mut.

Ce orbiri 
vei mai fi inventat, Doamne,
şi mi le-ai dăruit
spre-a mă-nvăţa
( cu ce temei!)
tăcerea ce-i...

TRECUTUL DIN MÂINE
Iubito, ascultă plânsul acestei
nopţi păgâne!
Ieşi din iarba stelară
şi vorbeşte cu potecile pe care
mi-ai ieşit în cale-ntâia oară,
cu trecutul din ziua de mâine!
Ascultă cântul acestei nopţi, fe-
meie!
Viaţa nu se încheie 
odată cu moartea
iar ploile iubirii noastre
n-au visele stoarse.

Iubito, să facem popas la  margi-

nea ultimei mări,
să aruncăm în sens invers strigă-
tul vieţii
cât să nu mai doarmă nimeni în
univers.

Bat clopotele a pustiu, iubito!
Umbrele s-au rătăcit de mine.
Numai vulcanul care sunt
a început să-şi înteţească văpaia
necurmat.
Sunt condamnat
să te iubesc 
din ce în ce mai mult.

DUPĂ FIECARE
ÎNFRÂNGERE
Ne-ai fărâmiţat, Doamne
prin aburii întunericului
lăsându-ne
copii ai unui timp orfan...

Ai risipit
deznădejdea
întunericul
ne-ai colorat durerile
străpunse
de plumbii desfrâului...

Defilăm
ca simple figurine
luând forma timpului 
pe care îl trăim
spălând 
golgota unui timp inform...

Dar Tu
nu îţi întorci faţa către noi
de parcă cerul
s-ar fi golit de îngeri.

NESPUSELE SPUSE
Icoanele s-au obişnuit 
cu rugăciunile omeneşti.
Îngerii – mesageri peste vreme –
vor începe să scrie poeme,
încercând să pună
totul în cuvinte
şi lăsând tăcerii
cerurilor sfinte
tainele apuse
în neînţelesul 
nespuselor spuse.

Poeme de George Lixandru
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Dăruire
Cai albi îmi zvâcnesc 
în gleznă
şi un izvor
mă răneşte
în ceasul cuvintelor mele.

Lănci de argint
mă străpung
dar nu cad...

Mi-e trupul o ţintă -
pădure
peste neliniştea mea...

Amintire
Îmi amintesc de tine
ca de izvorul fără iertare
şi nu mai ştiu
dacă muream sau nu
aşteptându-te.

Atingeam valul
şi umbra ta mă răscolea

tăindu-mă în două...
Şi nu mai ştiu dacă eram
partea intrată în apă 
sau obosita aşteptare.

Ecoul albastru al păsărilor
fulgera 
gânditorul tău drum...

Stelele sunt toate
deasupra aceluiaşi ţărm
Citim ca-ntr-o carte în care
marea şi-a uitat asfinţitul.

Nelinişti
Cum să te resping, inimă,
jertfa cenuşiului searbăd
al zbaterii de fiecare zi!
Cum să te resping, inimă,
când a fi e mereu mai mult,
mereu altceva decât el însuşi!
Cum să te resping, inimă,
prietenă până-n străfunduri
cu lumea întreagă!
Cum să te resping, inimă,
în aşteptarea ispititorului
pietrei filosofale a Poemului!
Cum să te resping, inimă,
tăcerea precuvintelor mele
eu - non-eu!
Cum să te resping, inimă,
Noema 
golului plin!

Urcând
Ce mări se aprind?
Ce veghe statornică
îmi descoperă chipul?

Orologii în flux şi corăbii
atât de aproape
urcând spre Ithaca!

Imagisme
La răspântia stelelor
şerpii muşcă
octave senine.

Castelul lui Kafka
în parabole deschise
curge verde.

Endecasilabii
nebuni aleargă
prin ploaie.

În plin tsunami
discobolul
sărută luna plină.

***
Pe strada frunzelor
la numărul şapte
locuieşte
ultima taină a nopţii,
pas lângă pas,
armură pentru verde -
trec doruri
pe sub ceaţa oglinzilor,
cuvânt lângă cuvânt,
ardere până-n zori...
Cine spune
că-mi joc nenorocul
pe o potcoavă de fum?...

Lentoare
Nu ştiu 
dacă am murit de tot,
dar sigur ştiu
că mor în fiecare noapte
strivită
de sângele zorilor...
Dimineaţa
conduc cortegiul la gară
şi nu observ că
strada şi-a fisurat
glezna dreaptă strigând:
- Ava, 

unde e sufletul nopţii?...

Cântec de noi
Cu tălpile goale
colind
prin seminţe de mac
strigându-te...

Şoaptă mută,
descântă-mi
sângele ierbii
în potirul cerului!

Strânge-mi sufletul
cu braţele tale
de dor sihăstrit
în pântecul nopţii...

Flămânde metafore
nemuresc în 
flăcări albastre 
cântec de noi!

Aulică
Nebună -
foamea de ţărână
a şarpelui orb.

Flăcări şi săbii -
scut  de albastru
în raiul silabelor...

Ierburi amare
îmi plâng
călcâiul înţepat.

Nocturnă
La răspântia visului
câine flămând -
dorul mă latră...

Pribeag -
albastrul inimii!

Poeme de
Nicoleta
Milea
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Meditaţie la vârsta a III-a (2)
Simt cum din mine viaţa, încet, încet se scurge
Cum din trupu-mi sufletu-i pregătit sa zboare
Spre cer sau cine ştie, spre alta întrupare
Lăsând trupul instanţei, puterii demiurge

Zadarnic cere trupul, la suflet îndurare
Trupul bătrân şi gârbov, sufletul veşnic tânăr
Nu mai pot fi un cuplu, trudind umăr la umăr
Nepotrivirea naşte, cumplita separare

La senectute moartea-i, logic divorţ în care
Sufletul june prim, vivace si zburdalnic
Nu mai suporta trupul, îmbătrânit şi jalnic
Părăsindu-l fără, regret si ezitare

Dar la juneţe moartea-i, vis îngropat în noapte
Fiindcă-a răpi o viaţă, tânără şi ferice
Înseamnă-a secera, grâu abia dat în spice
Sau a culege pomul, cu roadele necoapte

De-aceea conştient, de imprudenta-mi faptă
Socot că Domnul Sfânt, la ceas de recrutare
Când cheamă-n oastea Sa şi tinere vlăstare
Comite fapta cea mai, crudă si nedreaptă

Dar risc acest păcat, din trist motiv, şi-anume
La doua-ş trei de ani, Domnul răpit-a mie
Prea buna-ncântătoarea, ingenua-mi soţie
Dăinuind cu-n vlăstar, doar de 2 ani pe lume

Poeme de
Gheorghe
Râmboiu

Bursucani

Sonet pentru o speranţă
Copleşit de-atâtea gânduri
Triste despre-a noastră stare
mă tot sâcâie-o-ntrebare:
Cui slujesc a-mele rânduri?

De ce-aştern eu versuri oare
Ca pe nestemate prunduri?
Când suntem apa, ce-n vaduri
Curge peste şi n-o doare?

Către cine-ndrept eu versul?
Când speranţă-i interesul
De-a se mai citi o carte?

Dar cum speranţa nu moare
Voi scrie-n continuare

Pentru viaţa, fără moarte.

Omagiu despre scriitori
Scriind dai nobil sens gândirii
Plăsmuind artă din cuvânt
Eternă faclă pe pământ
Hrană mentală omenirii

Trudind pe un sanctuar sfânt
Arhanghelii literaturii
împodobesc trupul culturii
Cu arta dulcelui cuvânt

Slujindu-şi cu nalt crez menirea
Preavrednicilor scriitori
Le fie, viaţa numai flori
Şi sempiternă amintirea.

Sonet de vară
lui  George Topârceanu
S-au  dus  si  zăpada  si  gerul
Trecut-a-n  zbor si  primăvara
Ce  blândă  si  tandră  e vara
Si   boltă  de-azur este  cerul

Natura-si  dezvoltă  povara:
Cum  flora, ce-adulmecă  cerul
Cum  fauna  ce-si  duce  misterul
Sub  aripi  de  soare  ca  para

Admir  curcubeiele-n   ploaie
A  soarelui  sfântă  văpaie
Susur de  pâraie  alpine

Smaraldul   si   rodul   naturii...
Grădină  de  rai  a  scripturii
E  vara, si-n  jur  e  doar  bine

Meditaţie la vârsta a III-a
(1)
O, dulce tinereţe!
De ce mă părăseşti
Lăsându-mi trupul
Fără vigoare, strălucire, voioşie...?!?
Te rog nu pleca!
Nu întoarce doar capul
Şi nu-mi zâmbi doar.
Nu-mi face numai
Semne cu mâna....
De adie
Aşieaptă-mă, te rog
Vreau să te prind...
Am alergat după ea
Dar n-am ajuns-o

Adulmecându-i urmele
Am găsit doar tolba ei

Plină cu amintiri de neuitat.
Când tinereţea-i doar un dor
Când înţelepciunea
Contrabalansează fericit
Fizicul si spiritul,
Ofilite de implacabilul timp
Cugei si scriu
Semn ca exişi,
(Cum filozofând spunea Descartes)
Şi-s tare fericii
Că mintea mi-e încă lucidă
Că mâna mea mai poate încă
Astenie pe hârtie.
Stihuri.
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Voievodina
Emil Perşa

Scriu o scrisoare şi un poem
Aşezat la masa cărţilor tipărite în
Tipografia limbii române
Să le citească românii din Voivodina 
Sub cerul străluminat de şirul de 
Făclii aprinse de strămoşii din
Banat pe dealul primăverii,
Bat clopote de aur în bisericile valahe
Construite la Novi Sad
Să se audă la Timişoara şi în 
Ierusalim în catedrala învierii
Iar când soarele răsare, în Cerul românesc
Citesc un manuscris daco-roman
Scris pe pagina antichităţii unde
Sunt reproduse case şi destine.

Desfăşor pe Scinul negru harta:
„România Mare”
Să privesc voivodina între hotare
Latine între arborii înverziţi pe

Câmpul cu flori,
Intru în Palatul Culturii
Să mă aşez la masa trecutului byzantin
Să descopăr viaţa  în evul mediu pe
Drumul verde unde-s construite  două castele,
Mă duc pe terasa magilor
Să mă aşez pe scaunul cerului roman
Antichitate luminat de un grup de stele,
Trubadur român pe scena cuvântului latin

Lumina din voivodina pluteşte pe 
Dunărea bătrână
Să strălucească în Cetatea Albă construită de 
Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt,
Să ajungă în Dacia romană la
Sarmisegetusa şi în orizontul Renaşterii
Unde-s construite oraşe latine de
Strămoşii ce-au trăit în patria română,
Intru în Parcul Unirii
Să mă aşez pe banca împăratului Traian
Să scriu un poem istoric sub
Soarele răsărit în voivodina
Să lumineze în Olimp pe Zeus lângă o zână,
Să citesc o cronică veche de unde
Să-l privesc pe voievodul Mircea cel Bătrân
Călare la Rovine sub
Cerul Victoriei coborât în adieri de vânt.
În voivodina trăiesc români lângă florile iubirii
Pentru România şi pentru regele Burebista şi
Regele Decebal  sculptaţi în Piatra din Carpaţi
La Bucureşti regele Ferdinand şi regina Maria
Vultur de aur
Să privească un regiment de infasnterie ce
Trece pe sub Arcul de Triumf
Luminat de o mare sărbătoare,
Se aud clopote de vrajă ce bat în catedrale şi
În biserici sunetul Unirii strămutat în
Veacuri dintr-un vis pe o floare,
Românii din Voivodina au în mâini crini albi
Şi trandafiri roşii
Să viseze la porţile visului construite la 
Alba Iulia pe bulevardul 1 Decembrie 1918 şi
Luminate de torţa reîntregirii aprinsă de
Urmaşii români în iubire.

dintre ei stabilit în Belgia)  iar al
doilea - doi autori proveniţi din
alte regiuni, actualmente trăitori
în România. 

Pentru că scriitorii albanezi re-
cenzaţi nu sunt cunoscuţi în Ro-
mânia, Monica Mureşan le
prezintă câteva date biografice ne-
cesare, înainte de a-i analiza sti-
listic. Recenzenta observă unele
trăsături comune poeţilor prove-
niţi din regiunea Kosovo: tristeţea
produsă de idealul naţional nere-
zolvat, gravitatea expresiei, atitu-
dinea civică, pendularea între
planul real şi cel fantastic, uimirea

în faţa miracolului natu-
rii, culti va- rea poeziei de
dragoste. E reconfortant
să regăsim aceste teme de
bun simţ, chiar dacă nu în

mari construcţii lirice, azi când se
practică, şi la noi, în mare măsură,
stimulată de criticii cu notorie-
tate, o poezie post - modernistă
pornografică sau demolatoare,
care ia în derizoriu orice temă
sacră, de la patrie la Dumnezeu.
Monica Mureşan analizează cu
minuţiozitate textele poeţi- lor re-
cenzaţi, relevând şi caracteristicile
particulare stilistice. Sunt anali-
zaţi poeţii: Sali Bashota, Miradije
Ramiqi, Ibrahim Kadriu, Ibrahim
Berisha, Sabile Keçmezi- Ba sha,
Basri Çapriqi, Nex  hat Rehxa,

Hysen Këqiku, Adem Zapllu z ha,
Skënder Sherifi, Nuri Plaku, Wil-
heme Vranari Haxhiraj, Sorin Ar-
bănaş (România) şi Baki Ymeri.

5.C o n c l u z i i
Monica Mureşan abor-
dează cu talent mai multe

genuri literare, dar ea rămâne, în
primul rând o poetă lirică demnă
de luat în seamă. Valoarea texte-
lor ei este atestată prin publicarea
lor în majoritatea revistelor cul tu-
rale autohtone. De la volum la
volum, stilul autoarei capătă dis-
tincţie şi forţă de exprimare. Si-
tuaţia precară a scriitorului
contemporan o face să ia atitudine
civică. Originalitatea stilului ei
specific o impune pe Monica Mu-
reşan ca pe o poetă remarcabilă în
peisajul literaturii contemporane. 

Medalion literar
Continuare din pagina 27
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Eccoti, nuda dei tuoi
elementi,
atomi che vibraron un tempo,
intoccabile,
pazienza e vana speranza..
un semitono di bellezza
resta.
Lascia lo spazio vaneggiar 
e me morir,
l'alea aggrovigliata
che si dipana e danza, danza 
all'ombra d'un cielo cupo,
gronda tesa e mare in tempesta.
Priva,
spoglia della tua essenza,
chimica imperfetta;
un semidio di bellezza
resta..

Iată-te, goală
din elementele tale,
atomi care vibrară odată,
neatinsă,
răbdare şi vană speranţă...
un semiton de frumuseţe
rămâne.
Lasă spaţiul să aiureze
şi pe mine să mor,
soarta încâlcită
care se depanează şi dansează,
dansează
la umbra unui cer întunecat,
jgheab întins şi mare furtunoasă.
Lipsită,
despuiată esenţei tale,
chimie imperfectă;
un semizeu de frumuseţe
rămâne..

Sorge l'acqua,
è terra fertile
ove la tua voce si fa carne;
spogliami di finte sembianze,
del tuo olio rendimi grazia
ché a nuova vita io risorga;
tu, fonte d'acqua pura,
i pesci danzan al tuo canto
ed io vibro nell'etere
ov'eterno mi sollevi.
Non ho che scender nella valle,
senza timor scordar l'oblio
e, solo, cercarti
ov'è miele, ov'è latte;
come cieco vagar e toccarti

a nord di Sion,
là dov'al fin possa trovar pace.

Apa izvorăşte,
e pamântul fertil
unde glasul tău se face trup;
despoaie-mă de
trăsăturile prefăcute,
din uleiul tău redă-mi iertare
să reînvii într-o viaţă nouă;
tu, izvor de apă pură,
peştele dansează la cântul tău
şi eu vibrez în eter
unde etern mă ridici.
N-am decât să cobor în vale,
fără teamă să uit uitarea
şi, singur,
să te caut
unde e miere, unde e lapte;
ca orb să colind şi să te ating
la nord de Sion,
acolo unde în fine
pot să-mi găsesc pace.

Ho perso,
quell'immagine riflette il tuo ego;
non capivo
se mi portavi lontano
e quel lontano così adulto
era pianto di bambino..
un deserto di stoppie,
un cacciatore nano,
la nebbia e un focolare,
l'anatra stride e mi fugge..
lo specchio d'acqua non ha peso
ma traspare
e l'immagine riflette il mio ego.
Una steppa adorna di mistero,
l'autunno che la bestia nasconde

e dalla roggia color sangue
l'airone si distrae e vola
portandomi via..

Am pierdut,
imaginea aceea reflectează egoul tău;
nu înţelegeam
dacă mă duceai departe
şi acel departe aşa adult
era plânsul de copil...
un deşert de mirişti,
un vânător scund,
ceaţă si o sobă,
raţa pârâie şi mă fuge...
oglinda apei n-are greutate
dar transpare
şi imaginea reflectează egoul meu.
o stepă ornată de mister,
toamna care bestia ascunde
şi din rigola culoare de sânge
bâtlanul se distrage şi zboară
aducându-mă...

Maestra, tu m'insegni,
la strada è corta
ed è già scuola..
Maestra, tu m'ascolti,
un gabbiano io
ed è pudore
nell'altalena che gli anni muove.
Non ho timore,
son nudo innanzi a te,
un bimbo e la sua madre.
Dammi voce ch'io possa parlare
perché tacere è lento soffrire;
dammi la mano ch'io possa toc-
care
perché nell'istante il sereno vive.

Maestră, tu îmi predai,
drumul e scurt
şi e deja şcoala..
Maestră, tu mă asculţi,
un pescăruş eu
şi e pudoare
în leagăn care anii mişcă.
Nu mi-e teamă,
sunt gol faţă de tine,
un copil şi mama lui.
Dă-mi voce să eu pot vorbi
fiindcă tăcere este
durerea înceată;
dă-mi mâna să eu pot atinge
fiindcă în momentul
ăla seninul trăieşte.

Poeme de Luca
Cipolla - Italia



Cuvânt
înainte

Ştefan Petra

Dicţionarul de faţă a fost alcă-
tuit în scopul acoperirii unei nevoi
ce se resimte, credem noi, prin
lipsa pe piaţa cărţii a unui dicţio-
nar  de factură medicală pentru
elevi, dar cu un profil ceva mai
larg, cu referire la promovarea să-
nătăţii în general, la educaţia sa-
nitară, care are un loc din ce în ce
mai  pronunţat în ansamblul edu-
caţional, inclusiv ca materie de
sine stătătoare, şi care constituie,
în acelaşi timp, de mulţi ani şi do-
meniul de activitate şi specializa-
rea proprie.

În concepţia noastră, dicţiona-
rul de faţă, de promovare a sănă-
tăţii, cuprinde un spectru mai larg
de teme, şi anume:

1.termeni medicali pro-
priu-zişi, cu referire la
anatomie, fiziologie, boli,

simptome, prevenţie şi tratament,
aparataj medical şi analize de la-
borator;

2.limbajul medical curent,
încărcat de neologisme,
cât şi de termeni  specifici

domeniului, adesea dificil de înţe-
les pentru cei din afara instituţiilor
sanitare;

3.termeni din domeniul
farmaceutic, întâlniţi mai
des în diversele prospecte

ale medicamentelor, utilizate de
către subiecţi ori de cei apropiaţi
lor – familie, cunoscuţi;

4.termeni specifici promovă-
rii sănătăţii, ce abordează
temele mari ale acestui do-

meniu, cum ar fi: stil de viaţă sănă-
tos, ce cuprinde şi elemente de
psihologie socială ori triada sex-dra-
goste-familie; alimentaţie sănă-
toasă; apoi lupta antidrog,
cuprinzând drogurile ilegale, dar şi
tutunul, alcoolul şi cafeaua; plan-
ning-ul familial – cu probleme de
educaţie sexuală, contracepţie, rela-
ţii între sexe, boli cu transmitere se-
xuală, dar şi HIV/SIDA; cancer;
TBC; problematica vârstnicilor; epi-
demiologie ş.a.

5.clarificarea sensurilor
unor cuvinte, îndeosebi
neologisme, din păcate

adesea cunoscute doar superficial
ori chiar necunoscute şi folosite
prea de multe ori în sens greşit;

6.termeni din cercetarea
medicală şi socială, din ce
în ce mai uzitaţi şi cunos-

cuţi în societatea contemporană,
atât prin gama largă de chestio-
nare socio-medicale, cât şi prin in-
formaţiile la zi din mass media;

7.anexe ce cuprind o gamă
largă de informaţii, cre-
dem noi, utile celor inte-

resaţi (tabel alimente, vitamine,
boli contagioase, indicatori statis-
tici ş.a.).

Suntem extrem de conştienţi
că selecţia noastră este una su-
biectivă în ultimă analiză, putând
fi deci oricând pusă în discuţie ori
îmbunătăţită pe viitor de noi sau
de către alţi autori.

Am încercat totuşi să realizăm
un dicţionar de specialitate pentru
uzul elevilor de liceu mai ales, dar
nu numai, în condiţiile în care cul-
tura acestora în domeniu cât şi
cea generală prezintă variaţii
foarte largi, în general în scădere,
în funcţie de mediul de prove-
nienţă şi accesul la informaţii, de
localitate (sat-oraş, oraş mic/mai
mare de ex.), sau de valoarea în-
seşi a fiecărei şcolii în parte, care
iarăşi este extrem de diferită chiar
şi pentru acelaşi oraş ş.a.m.d.
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Al Florin ŢENE

Urmare   propunerii
venite din partea unor
membrii ai Comitetului
Director al Ligii Scriito-
rilor Români, începând
din acest an, organizaţia
noastră profesională va
acorda premii autorilor
ale căror cărţi au apărut
cu un an în urmă.

Acum, datorită faptu-
lui că vom acorda premii
pentru prima dată, în
acest context comisia
formată din scriitori,
membrii ai Ligii Scriito-
rilor, a luat în conside-
rare cărţile apărute şi
piesele de teatru, din ul-
tima perioadă, de când s-
a înfiinţat organizaţia
noastră, şi sosite pe
adresa Ligii.

Premiile s-au acordat
scriitorilor  indiferent
din ce organizaţie profe-
sională fac parte autorii:
Liga Scriitorilor, Uni-
unea Scriitorilor sau alte
asociaţii scriitoriceşti.
Motivul fiind, că aceste

cărţi au fost scrise pentru
cititorii români, în inte-
riorul literaturii române,
şi nu pentru o anume
asociaţie scriitoricească,
sau grupare. Din princi-
piu Liga Scriitorilor Ro-
mâni  nu agreează
partizanatul, exclusivis-
mul şi vedetismul. În
continuare prezentăm

Lista premiilor ligii
scriitorilor:

Poezie

1. „Alergând după
fluturi”, de Gavril Moisa
( Cluj-Napoca).

2. „Dodecareflecţii”,
de Raveca Vlaşin (Dej)

3. „Gânduri la margi-
nea lumii”, de George
Baciu (Domneşti)

Proză

1. „Paiaţe”, de Ion Ve-
lica (Petroşani)

2. „Cărările destinu-
lui”, de Toader T. Ungu-
reanu (Gherla)

3  „Sonia”, de Iulian

Dămcuş (Gherla).

Critică literară

1. „Vremea sintagme-
lor”, de Menuţ Maximi-
nian (Bistriţa)

Istorie literară

1. „Scriitori olteni
postrevoluţionari”, de
Mihai Marcu (Craiova)

2. „Gib I. Mihăescu”
de Emil Istocescu (Dră-
găşani)

3. „Sfântul Nicodim
de la Tismana”, de Nico-
lae N. Tomoniu (Tis-
mana)

Monografie, memo-
rialistică şi jurnal li-

terar

1. „Mânăstiri şi schi-
turi din judeţul Vâlcea“,
de Eugen Petrescu (Rm.
Vâlcea)

2. „O viaţă pe şantie-
rele luminii”“, de Marius
Mălai (Cluj-Napoca)

Teatru

1. „Teatru”, de Ion
Constantinescu (Cluj-
Napoca)

2. „Teatru”, de Doru
Moţoc (Rm. Vâlcea)

Eseu

1. „Pragul de sus “, de
Dumitru Velea (Petro-
şani)

� � �

Datorită numărului
mare de cărţi bune apă-
rute şi primate de Liga
Scriitorilor, comisia a
hotărât să premieze mai
mulţi autori şi volumele
lor. Cărţile viitoare ale
autorilor premiaţi vor fi
publicate de editura”
DACIA XXI” în colecţia
DUO a Ligii Scriitorilor

În două săptămâni va
fi anunţată LISTA PRE-
MIAŢILOR.

Premiile
Ligii

Scriitorilor
Români

2010
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În luna aprilie, la Târ-
govişte, s-a ţinut prima
ediţie a festivalului „În
numele poetului, în nu-
mele poeziei”. Acest eve-
niment a avut loc
datorită osârdiei profe-
soarei Alina Safta si s-a
compus din doua sec-
ţiuni. Prima s-a desfăşu-
rat pe 11 aprilie la Şcoala
,,Tudor Vladimirescu
(unde Cezar Ivănescu
poposea deseori adu-
nând în jurul lui mulţi
îndrăgostiţi si creatori,
de poezie), în prezenţa
unor scriitori dâmbovi-
ţeni, cadre didactice si
elevi care au omagiat
prin vers şi amintire pe
cel care a fost şi a rămas
marele Cezar Ivănescu.

Cea de-a doua parte a
festivalului s-a ţinut,  pe
12 aprilie,  la  Biblioteca
Judeţeană „ Ion Heliade
Rădulescu”, ,în compa-

nia unui numeros audi-
toriu, unde au fost pre-
zentaţi şi s-a recitat din
operele unor poeţi târgo-
vişteni dispăruţi, Mihail

I. Vlad şi Constantin
Virgil Bănescu, dar şi a
unora trăitori precum
Ioana Geacăr, Anişoara
Bârlea, Grigore Grigore,
Ion Iancu Vale, Seba-
stian Drăgan, Romulus
Gandy Georgescu şi alţii.
Tot aici s-a iniţiat si un
concurs de creaţie lite-
rar-artistică, pentru
elevi, soldat cu  diplome
si premii.

De remarcat aportul
efectiv şi afectiv al profe-
soarei Carmen Vădan,
director al Bibliotecii Ju-
deţene , al profesorului
Gheorghe Badea, direc-
torul şcolii „Tudor Vladi-
mirescu” şi a implicării
inspectorilor şcolari Ani-
şoara Bârlea şi Ofelia Tă-
nase.

Iată, aşadar,  un înce-
put. Să sperăm că nu va
rămâne doar atât, şi că el
va deveni o acţiune cul-
turală perenă, de răsunet
şi de importanţă naţio-
nală.

I.I.V.

La Târgovişte,

Concurs Naţional
de Poezie

Safta Alina

Oriunde se adună câ-
ţiva oameni, copii în nu-
mele poeziei, acolo se
naşte frumosul şi când
frumosul ia forma cu-
vântului, poeziei, parcă
şi  lumea se schimbă,
soarele ne zâmbeşte,
viaţa ia o altă strălucire. 

Cunoscându-l pe poe-
tul Cezar Ivănescu,  am
descoperit parcă acel cu-
vânt ,,vulcan”, poezia
care surprinde, şochează,
aduce cu ea o undă de
melancolie şi profundă
cufundare în mesajul
creaţiei şi rostul ei.

Astăzi este o zi deose-
bită, în care poezia lui
Cezar Ivănescu iese la
iveală, începe să trăiască,
să fie vie. Poetul este ală-
turi de noi prin poezie,
inimile vibrează toate pe
acele străluciri de versuri
inegalabile. Muzica se
înalţă parcă în sferele
universalităţii creaţiei. 

Moartea este şi ea
eclipsată de puterea de
neînvins a creaţiei.

Poezia, cea care ne
face să ne adunăm în nu-
mele valorii, frumosului,
nemuririi ne-a
făcut să trăim
momente unice

În numele poetului,
în numele poeziei

�

Cezar Ivănescu
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Eveniment

pe data de 11
aprilie 2011.
Parcă având bi-

necuvântarea poetului,
ne-am adunat din nou în
numele poeziei. Triste-
ţea determinată de lipsa
poetului,  a fost copleşită
de muzicalitatea şi diver-
sitatea tematică a creaţii-
lor lui Cezar Ivănescu.
Poetul nu mai este, dar,
de acolo,  ne îndrumă
paşii spre magia creaţiei.
Elevi de vârste diferite
au evidenţiat faptul că
poezia face ca sufletele
noastre să vibreze. 

Scriitori, profesori,
elevi au demonstrat încă
o dată că poezia aduce cu
ea valoarea, profunzi-
mea, frumuseţea. Scrii-
torii, Ion Iancu Vale,
Ioana Geacăr, Sebastian
Drăgan, George Geacăr
au fost şi anul acesta ală-
turi de activităţile desfă-
şurate în Şcoala Tudor

Vladimirescu, dedicate
poetului Cezar Ivănescu.
Profesorii şi învăţătorii
s-au implicat în organi-
zarea activităţilor şi au
reuşit să  dea valoare şi
frumuseţe activităţii lite-
rar –artistice: Director
profesor Gheorghe
Badea, profesor Alina
Safta, organizator Festi-
val, profesor Cristina
Voicu, învăţător Rodica
Voicu,  învăţător Adriana
Ploscaru- responsabile
cu organizarea,  învăţă-
tor Gabriela Mareş, învă-
ţător Bianca Barbu,
învăţător Maria Vlăs-
ceanu, bibliotecar Ma-
riana Grigorescu, pro -
fe sor Paulina Matei. 

Vârsta nu are impor-
tanţă când este vorba de
magia poeziei, astfel că
ni s-au alăturat elevi de
la 7 la 18 ani, ceea ce do-
vedeşte că versul ne face
pe toţi să vibrăm. 

Elevii s-au remarcat
prin recitări, creaţie şi
reprezentare desen. Ele-
vul Iustin Safta a impre-
sionat prin modul în
care a cântat o creaţie a
poetului,  ceea ce ne-a
adus aminte de talentul
inegalabil al marelui
poet. 

Elevi din diferite ju-
deţe au trimis creaţiile
lor pornind de la versu-
rile de neuitat: ,,!mă mir
de steauă, steaua cum
străluce / de unde ia lu-
mina, unde-o duce...”ale
lui Cezar Ivănescu.

Fiecare întâlnire sub
semnul poeziei,  nu este
altceva decât o poartă
deschisă spre magia
creaţiei şi spre promova-
rea valorilor noastre.
Poeţi, profesori, elevi şi-
au exprimat trăirile şi au
dat strălucire evenimen-
tului literar. Ce poate să
fie mai frumos în lupta

cu timpul care ne face să
fim mai puţin interesaţi
de ceea ce reprezintă va-
loarea, profunzimea!

Poezia trebuie să fie
trăită, adusă printre
elevi şi aceştia să o
simtă, să o trăiască, şi
numai aşa, ei vor fi inte-
resaţi de promovarea
culturii, valorilor ne-
amului. O astfel de abor-
dare a textului literar
este binevenită şi apre-
ciată. 

Festivalul de poezie
,,În numele poetului, în
numele poeziei” sperăm
să ne adune an de an,
elevi, profesori, scriitori
şi să ne bucurăm de tot
ceea ce reprezintă fru-
mos, profunzime, talent,
pasiune, dăruire. O zi de-
dicată poeziei, nu este al-
tceva decât o formă de
promovare a culturii, li-
teraturii, frumosului.

Elena Adriana
Covei

Devenit deja o tradi-
ţie a Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte,
spectacolul umanitar or-
ganizat în preajma săr-
bătorii Învierii
Domnului a fost si de
această dată un succes.
Tema de anul acesta a
fost TÂRGOVIŞTE-CAS-
TELLON Carte fără
frontiere şi a avut drept
scop donarea de cărţi
pentru românii din Spa-
nia.

Cetăţenii s-au dovedit
dornici să sprijine
această cauză aşa că au
donat cărţi chiar şi în
timpul spectacolului. Pu-
blicul a fost numeros şi
astfel s-a contribuit sub-
stanţial la creşterea nu-

mărului de volume al vii-

toarei biblioteci. 

Programul artistic a

fost variat, reunind mu-

zica si dansul. Printre cei

prezenţi s-au aflat: Su-

prreM, Corul Centrului

de Reeducare Găeşti,

Formatia  Penitenciaru-

lui Mărgineni, Corul Pe-

nitenciarului Târgşor,
Ansamblul ONIRO al
Comunităţii elene din
Târgovişte, Ansamblul
ZAEDNO al Asociaţiei
bulgarilor din Târgo-
vişte, Şcoala Micilor Ve-
dete si alţii. Participanţii
au putut să se bucure de
minunatele expoziţii de
obiecte artizanale făcute
de mână de către volun-
tarii ED ori persoane pri-
vate de libertate şi să le şi
achiziţioneze.

Spectacolul a fost
unul complet, iar cei care
nu au donat cărţi o mai
pot face la sediul Centru-
lui EUROPE DIRECT
până în data de 1 mai
2011. Mulţumim Primă-
riei Municipiului Târgo-
vişte pentru sprijinul
acordat si vă aşteptăm şi
cu alte ocazii.

Carte fără
frontiere

�
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Cei care doresc să intre în posesia
revistei „Climate literare“

în format tipografic,
sunt rugaţi să solicite acest lucru prin reperele de contact:

0722 702 578 (Vodafone) sau
0741 732 122 (Orange),

ioniancuvale@yahoo.com sau
în scris, pe adresa sediului revistei

(Târgovişte, Aleea Arcaşilor, bl. 36B,
sc. B, ap. 23, parter).

Redacţia revistei

„Climate literare“
mulţumeşte

domnului Marcel Ursu
pentru sprijinul acordat

la apariţia acestui număr,
ocazie cu care îi urăm,

Domniei Sale şi celor dragi,

Paşte Fericit!
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Gardă la cuvânt

Radu Mihai Crişan
E prea firesc ca în ţara

reputaţiilor uzurpate, a
jurnaliştilor fără carte,
administratorilor fără
ştiinţă, profesorilor fără
elevi, academicienilor
etc., într-o ţară unde
aproape toţi reprezintă
numai forma goală a cul-
turii, nicidecum cuprin-
sul, evreii, cari samănă în
superficialitatea muncii
cu generaţia actuală din
România, călărind pe
fraze umanitare şi egali-
tare(;) să ceară drepturi
egale cu noi”. Cine ştie
cât de departe suntem
de-a urâ pe evrei – şi
aceasta o poate pricepe
orice om cu privirea clară
- acela va vedea că în
toate măsurile noastre
restrictive numai dreapta
judecată şi instinctul de
conservare au jucat sin-
gure rolul principal.

Domnia fanarioţilor a
putrezit clasele noastre
sociale; aristocraţia
noastră, din războinică şi
mândră ce era, a fost de-
venit în cea mai mare
parte servilă, încruci-
şându-se cu stârpitura
grecului modern, care e
tot atât de şiret, dar mai
corupt decât evreul de
rând. Prin urmare clasa
înaltă a societăţii noas-
tre, care luase de la gre-

cul constantinopolitan
toată lenea, tot bizanti-
nismul, se lasă uşor în-
ăduşită de ciocoimea ei,
de foastele ei slugi, cari,
fără nici o muncă meri-
toasă pentru societate, se
urcă repede în locul ve-
chei aristocraţii, ce de-
dese aşa de tare îndărăt.
Se va găsi că lenea este
caracteristică românului
„ridicat“, pentru că s-au
şi ridicat din clase le-
neşe, din privilegiaţi
mici. Rămânea deci o
singură clasă munci-
toare, din a cării esploa-
tare trebuia să trăiască
toată societatea română
- ţăranul. Dar chiar ex-
ploatarea directă era o
muncă prea grea pentru
aristocraţia foştilor cafe-
gii şi ciubuccii, de aceea
şi-au introdus pretutin-
deni câte-un asociat
activ chezaro-crăiesc –
câte-un evreu. Acelaşi
proces se repetează însă.
Precum ciocoimea a
alungat pe boierii vechi
din locul lor, tot astfel
evreii, având numai
dreptul de a cumpăra
bunuri imobile la ţară, ar
lua în mâni proprietatea
de mijloc, ai cărei aren-
daşi sunt deja astăzi, iar
neamul românesc ar
ajunge cu desăvârşire
proletar”. „Pericolul nu
este în împrejurarea că
evreii ar acapara toată
proprietatea, ci într-
aceea că ei nu sunt – nu
pot fi români, precum în

genere nu sunt nici pot fi
germani, engleji, fran-
ţuji, italiani. De ce să ne
înşelăm de bună voie,
arătând că înlăuntrul
altor naţii ei au ajuns la
cutare sau cutare grad de
cultură? Nu vedem azi că
simţământul de rasă e
mai puternic în ei decât
patri - otismul, decât iu-
birea pentru naţia în
mijlocul căreia trăiesc?

Nu-i vedem formând
prin alianţa izraelită o
internaţională curat e -
bra ică, după a noastră
părere mai periculoasă,
pentru ca mai minci-
noasă, decât cea a lucră-
torilor sau aceea a
iezuiţilor? Căci aceste
două din urmă repre-
zintă un ideal – fals ideal
la amândoi, dar având
fiecare partea sa eternă,
dragă omeniei”. „Cea
dintâi se bazează pe sfin-
ţenia muncii, pe convin-
gerea cu totul dreaptă că
munca temeinică este
singura îndreptăţire pe
acest Pământ; dar pe da
altă parte acelaşi ideal
nu recunoaşte capitaliza-
rea muncii şi înnobilarea
ei sub forma artei, a lite-
raturii, a ştiinţei, cari
fără acea capitalizare n-
ar fi cu putinţă. Dacă li-
bertatea muncii pro -
ductive este motorul so-
cietăţii, sâmburele ca re-i
dă consistenţă este capi-
talul. Împăcarea în tre
muncă şi capital va fi
poate grea, este poate
chiar cu neputinţă; dar

tendenţa ca atare ră-
mâne în sine ideală, con-
formă cu religia creştină
în partea ei etică. Iezui-
tismul, pe de altă parte,
consistă iarăşi pe-o ra-
ţionare parte dreaptă,
[parte] falsă. Înteme -
indu-se pe teoria, subîn-
ţeleasă tacite, foarte
pesimistă, că partea cea
mai mare a oamenilor
nu ştie a face o între-
buinţare dreaptă de pu-
ţinele dramuri de crieri
cu cari i-a înzestrat na-
tura, că acea parte, lăsată
în voia liberă a instincte-
lor sale, e roabă pântecu-
lui şi unealtă în mâinile
şarlatanilor de tot soiul,
care ştiu să-i linguşească
patimile rele, iezuitismul
a încercat a ţinea clasele
de jos într-un binefăcă-
tor semiîntuneric, pu-
nându-şi drept ţintă nu
cultivarea minţii, căci
desperase a scoate tran-
dafiri dintr-o buruiană
rea şi menită orbirei – ci
caracterul prin credinţe
metafizice. De aceea se
va găsi preste tot că po-
poarele catolice sunt mai
vesele şi mai frumoase
decât cele protestante,
tocmai pentru că această
Biserică a abstras de la
cultura minţii şi a avut în
vedere numai îmblânzi-
rea, înfrumuseţarea sim-
ţimentelor prin muzică,
sculptură, arhitectură,
zugrăvie şi prin credinţe
care se sustrăgeau prin
sfinţenia lor de la orice
controversă.    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 (13)
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