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Ion Iancu
Vale

Mereu părăsim pe ci-
neva... Mereu ne pără-
seşte câ te cineva..., ne
simţim trădători şi tră-
daţi..., nu ştii ce să crezi
mai întâi, că eşti trădător
sau că eşti trădat... Ca în
parabola cu oul şi găina,
a celaşi cerc vicios,
aceeaşi nesiguranţă,
aceeaşi indecizie...

Plecăm, ne rupem
me  reu ce câte ceva,
smul gem cu rădăcini cu
tot amintirile, le tă râm
după noi şi când ne în -
toarcem uneori spăşiţi,
alteori răniţi, sau ne în-
toarcem doar aşa pur şi
simplu, constatăm că în
ţărâna unde ne-am pără-
sit rădăcinile a crescut
altceva, s-a născut al-
tceva.

Şi povestea se re-
petă..., ne mişcăm o dată
cu planeta şi în sensul ei,
uneori, plini de temeri-
tate, încercăm să o luăm
invers, dar ameţim, că -
dem. Şi precis asta se în-
tâmplă doar când nu mai
ştim cu adevărat care
este drumul. E contra fi -
rii, contra condiţiei omu-

lui mic şi slab şi ne - aju-
torat, care nu se poate
integra în veşnica mişca -
re a planetei şi de atâtea
ori invers.

Şi veşnica trădare...
Trădezi ziua cu noaptea
(visând cu ochii des-
chişi). Trădezi anotim-
purile pe rând, trădezi
oamenii, celelalte vietăţi,
lucrurile, gândurile ta le.
Te trădezi pe tine cu tine.

Cum poţi să simţi a ce -
eaşi bucurie sau tris teţe,
cum poţi să ai a ce leaşi
tră iri faţă de atâtea situa-
ţii diver se, de viaţă, cum
poate să fie sufletul atât
de nestatornic?

Dumnezeul este ace-
laşi pentru toţi şi toate,
are veşnic aceeaşi atitu-
dine: TA CE! nu se mani-
festă, nu se implică, „îţi
dă, dar nu îţi bagă în
traistă”, pentru că aşa
vrea El şi nu ne putem
opune. De ce ne compli-
căm atunci? El ne-a dat
spiritul, puterea de a

gândi, natura a făcut res-
tul, iar noi, imaturi şi
iresponsabili, distrugem
adesea adevărate şi ines-
timabile opere de artă,
deturnând ordinea lu-
crurilor, prefigurând ha -
osul şi pieirea. Nu mai
ştim ce să facem cu su-
fletele, cu visele, cu spe-
ranţele noastre, le com -
promitem inutil în tr-o
falsă, absurdă şi totală
risipă. Şi ne trezim că a -
tunci când avem cu ade-
vărat nevoie de noi
înşine, întregi, frumoşi,
bogaţi şi buni, nu mai
găsim nimic acolo unde
Dumnezeu a creat, dintr-
o curată şi nesfârşită
dragoste, ceea ce noi ne-
am învăţat simplu şi o -
bişnuit să denumim,
OM.

Alături de lene, hoţie,
minciună, ipocrizie şi
alte asemenea deplora-
bile însuşiri, trădarea,
tinde să devină acum,
virtute. Absurdul, ilogi-

cul dicton: „iubesc tră-
dare dar îi urăsc pe tră-
dători” pa re să fie deviză
de luptă pentru cei care
nu mai au nimic sfânt,
pentru ca re omenia,
prietenia, mi la, iubirea...
au devenit vor be goale
sau bune doar de a meţit
prostimea şi copiii. Căci
în goana necontrolată
spre autodistrugere, mâ-
naţi de dorinţe şi inte-
rese meschine, dărâmăm
ce ea ce nu ne aparţine,
ne însuşim ceea ce nu ne
aparţine, ne creem iluzii
de stăpâni absoluţi, pa-
radoxal integri şi morali,
când de fapt am ajuns să
nu fim decât nişte bieţi şi
condamnabili trădători.

Publicat în cotidianul
„REALITATEA DÂMBOVIŢEANĂ”

11 februarie 1998
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de o bucată de timp
nu mai are loc în propria-i casă
îl sufocă senzaţia lipsei de spaţiu

simte mai întâi cum îl busculează cuvintele
îl împing spre pereţi

îl ridică spre plafon, îl lipesc pe podea
apoi îl deranjează obiectele din jur

pat, stilou, glastră, cărţi
care minut de minut, ceas de ceas

uneltesc şi complotează împotriva lui
uneori îl asaltează în crucea nopţii

gnomi ciudaţi şi groteşti
ce sălăşluiesc în nişte catacombe

sub arcaua casei

de o altă bucată de timp
a început să-l obsedeze şi exteriorul

iată, a dispărut nucul din curte
poteca spre poartă pluteşte în aer
nu mai este nici lenjeria de damă

de pe culmea de rufe
s-a solidificat fumul din horn

şi a căzut fărâmând acoperişul
el încearcă să reziste

tuturor acestor presiuni
şi doreşte să se prefacă în melc

ca încet-încet dar sigur
să-şi care casa dincolo

de zona de influenţă a morţiiAn
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Blestem De Dragoste

Când ţi-o fi lumea mai dragă, 
să-ţi pice dreapta beteagă
şi s-ajungi, la cap de pod, 
cerşetor, slut şi nărod.
Din puterea ta a plină, 
suptă de vreo curviştină, 
să rămâi sfrijit ca paiul, 
urle-ţi versul ca buhaiul, 
limba să ţi se-mpletească, 
să vorbeşti pe păsărească, 
să te topeşti de-a-n picioare, 
galbin, ca o lumânare!

Să nu fie boală rea, 
care-n ţine să nu dea!
Ardite-ar focul, mangalul, 
să fii scopit ca muscalul!
Cânte-ţi popa din Scriptură, 
să-ţi văz dafinul pe gură!
Crai parşiv, din ţigănie, 
că m-ai omorât de vie, 
când m-ai luat din casă fată, 
crudă şi nevinovată, 
şi m-ai spintecat în două
sub cerul cu lună nouă.

Şi-n loc să mă iei mireasa, 
m-ai lăsat să zac borţoasă
şi te-ai dus, duce-te-ar apa, 
unde şi-a dus mutul iapă!
Dar de-o fi şi-o fi să vii, 
iar în braţe să mă ţîi, 
să-mi săruţi ţâţa şi gura

şi să-mi stingi din sân arsura, 
Vedea-te-aş tot cum te ştiu:
’nalt, bălan şi cilibiu, 
cu ochi arzători ca focul;
Aduce-mi-te-ar ghiocul!

Romanţa

De câte ori pe înserat
În târgul mic te-am aşteptat, 
Când tremurând că n-o să vii
Umblăm pe străzile pustii?...

Se însera - şi-n câte-o poartă
Pică domol o floare moartă
Ce risipea un stins parfum
De liliac sau de salcâm.

Prin case albe, cu zorele, 
Clipea o lampă sub perdele
Şi răsuna un vechi pian
Prin valul serii, sub castan.

O ceaţă cobora uşor, 
Simţeam în suflet un fior, 
Iar lampagiu-n cap de uliţi
Prindea o stea în varf de suliţi

Şi se pierdea cu pasul rar
Prin pâcla serii, pe trotuar, 
Când eu pândeam ca şi-alte dăţi
Pe-acelaşi drum să te arăţi.

Treceam, pe gânduri, fără zor, 
Plângea un greier prin mohor, 
Şi peste pomi domol cădea
A nopţii tainică perdea.

Când te iveai într-un târziu
Prin targul ce dormea pustiu, 
Pasărea ca pomii toţi sunt plini
De flori, de cântec şi lumini.

Zăpezi
Acum, pe-ntregul câmp n-ai să citesti
Decât cuneiforme păsăreşti, 

Dar spre-a fi scrise, trebuia să vină
Din cer, transport de linişti şi lumină.

Atâta alb, atâta dăruire, 
Ca un ecou din nemărginire, 

Atâta alb, tot alb jur împrejur, 
Dând celor vii şi mai exact contur.

Septembrie

Suflet al meu, ce faci acu, 
Pierdut prin lucrurile toate?
Lăsându-şi soarele-n bucate, 
Vara, catarg de foc, trecu.

Un greier târâie mărunt
Prin câmpul unde am umblat
Şi ca un mort din somn sculat, 
În toate pier şi-n toate sunt.

Prin vântul serii, glasul tău
Îl mai pândesc, poate, şi-acum;
O stea sclipind prin nori de fum
Târziilor păreri de rău.

Mai jos cad toate, până când, 
Singur rămas la ceas târziu, 
Nu te mai văd, nu te mai ştiu
Prin timpul ce-l aud sunând.

O, suflete al meu, învie
În lungă toamna, grea de rod, 
Să vezi crescând într-alt norod
Nestinsa ta copilărie!

P o e m e  d e

Miron Radu
Paraschivescu
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Mircea Horia
Simionescu

După ce bea, trăgea
per delele groase şi se a -
şe za pe patul încărcat cu
per ne, copleşită de mis-
terul care se pregătea în
încăperile viscerelor sa -
le. Aşa aştepta ore în şir,
vi brând liniştită ca în a -
propierea unei minuni.”
(Alcido Salvia) BEATRI -
CE F. „O ştiam atât de
pură, de înţeleaptă, încât
mă aşteptam în orice
moment s-o văd târâtă în
capcana pe care i-o pre-
gătea inexperienţa. Când
am revăzut-o, după ce
divorţase, mi s-a părut
că observ în lumina ochi-
lor ei un fir de noroi,
foar te vechi. Inexpe-
rienţa mea de altădată
mi- l ascunsese." (Matei
Nord)

BECA Suavă la zece
ani, mătăhăloasă la do-
uă zeci şi doi, spirituali-
zată la cincizeci.

BELTRAMO Italic,
grandios, condotier, pur-
tător de spadă grea, ar-
mură şi hotărâri aprige.
(Vezi, mâine după-masă,
Piero della Francesca în
catedrala de la Arezzo.)

BEN Mic funcţionar,
persecutat de viziunea
masacrului.

BENEDETTO întot-
deauna salvator, fără
voia sau ştirea lui: un

tată bogat, bătrân şi fără
moştenitori este, într-un
târziu, blagoslovit pen-
tru eforturile sale, do-
bândind un fiu. Îl bo teză
Benedetto. Pierzând sân -
ge la naştere, o mamă
sca pă totuşi din învălui-
ri le morţii. Fiul se va nu -
mi Benedetto. Trădată şi
batjocorită, o tânără în-
târzie să se sinucidă. Co-
pilul nelegitim şi mama
sunt înconjuraţi în chip
neaşteptat de dragostea
nesperată a tuturor. Băia tul
se va numi Benede tto.

BENEDICT Bărbă-
ţia întruchipată. Mâna
lun gă, frumoasă, cu un-
ghii alungite. Privind-o
în liniştita ei aşteptare,
poţi fi convins că stăpâ-
nul său are o bărbie scul-
pturală, obrajii expresivi
de mongol. BENEDICT
R. „Un adevărat cavaler,
un cardinal al voluptă-
ţii.” (Alexis Perron)

BENEDIK Ca o albi -
nă tăvălită într-o grăma -
dă de ipsos, straniul
Be ne dik iese din muzica
pră fuită a lui Hindemith
tre murător şi ireal.

BENITO I. Aristo-
crat, cu obraz imobil, cu
pri vire de inspirat, pur-
tând pe cap pălărie ver -
de. Amprenta pasului
său - o veche stemă re-
geas că. II. Benito Mus-
so lini. (Vezi NAPALONI
BENZINO în Dictatorul
lui Ch. Chaplin.)

BENONE Un Beno -
ne în balcon: avocat pen-
si onar (aproape no uă-
 zeci de ani), citeşte cărţi
poliţiste, bea ceaiuri la-
xative şi mănâncă salată
de păpădie. Un Benone

în coteţul de dedesubt
(aproa pe nouă ani): lă -
ţos, leneş, nu citeşte, nu
bea ceaiuri, nu mănâncă
salată. Latră.

BENVENUTO Un
vas: Ce linii!

BENVOLIO Acor-
dând acest nume fiului
dumneavoastră, rezol-
vaţi anticipat jumătate
din problemele spinoase
ale vieţii lui şi-l înconju-
raţi de o bunăvoinţă ge-
nerală.

BENIAMIN Refu-
zând de tânăr metafizica,
nu s-a întrebat niciodată
de unde îi vin dexterita-
tea şi precizia, în mai
toa te întreprinderile bio-
grafiei sale. A aşezat
moa le mâna pe şurub şi
şu rubul a început să se
în vâr tească, prinzând
sigur şipca de metal în
scocul macaralei; a în-
tors leneş degetul şi de
sub buricul lui s-a şi al-
cătuit un giuvaer compli-
cat, miraculos; crezând
că se aşează într-un foto-
liu, s-a lăsat somnoros
pe canapeaua limuzinei
şi toată greutatea trupu-
lui a coborât în laba pi-
ciorului, apăsând până la
fund acceleratorul: a
şofat perfect, din prima
clipă, şi nu s-a dat jos
până n-a dat ocol Euro-
pei, faptul şi distrându-l
întrucâtva. S-a trezit
într-un birou larg, între
oameni gravi, şi, cum
prima vorbă i-a ieşit răs-
tită, a simţit plăcerea de-
a continua discursul
categoric, puţin lătrat.
Cum era vorba despre un
mărunt funcţionar, a ho-
tărât, printre altele, să-l

mute la Afumaţi, iar în
schimbul lui să numeas -
că un frizer specializat în
tunsori plastice. A des-
chis o uşă şi a observat -
minune! - că şi alte uşi se
deschid, pe rând, frumos
şi cât se poate de îmbie-
tor. A cântat sub masă la
un şpriţ şi, alături, sala
Ateneului a izbucnit de
îndată în aplauze entu-
ziaste, critica fiind una-
nim de părere că are o
voce minunată, emoţio-
nantă îndeosebi în regis-
trul grav.

De la o vreme vin la
uşa dinspre grădină oa-
meni care poartă saci cu
făină, pachete cu brânze-
turi, coşuri cu ouă şi câ-
ţiva curcani îngrăşaţi la o
fermă a statului, ce-
rându-i în schimb puţină
bunăvoinţă. Le-o acordă
cu plăcere, pe loc. Nu se
întreabă nici de unde,
nici cum, nici pentru ce.
Repune simplu şi moale
mâna pe căpăţâna şuru-
bului şi şurubul se învâr-
teşte perfect în alveola
alunecoasă.

Activitatea aceasta
nu-l oboseşte şi, după o
săptămână de lucru sus-
ţinut, pretinde că n-are
nevoie de duminică.

BERENICE din fa-
milia Beatricei, Eunicei,
Euridicei - femei suave şi
nobile, originare din ce-
tăţi mediteraneene. Be-
renice - înger roz,
angelic, de o miraculoasă
prospeţime. Spre deose-
bire de Eunice şi Euri-
dice, e mai gravă şi mai
voluntară; faţă de Bea-
trice, mai pământeană.

Va urma

Dicţionar onomastic (19)
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Adrian Marino

Recunosc, în acelaşi
timp, şi toate păcatele
politicii româneşti în ge-
nere: reforme rapide,
nestudiate, adesea co-
piate. Dorinţa de a ne
îmbogăţi rapid, peste
noapte, pe spatele statu-
lui. Lipsa oricărui presti-
giu al noţiunii de com -
petenţă şi competivitato
şi multe, multe altele.
Toate m-au dezgustat şi
m-au îndepărtat defini-
tiv de viaţa politică. N-o
pot schimba. Este evi-
dent. Dar nici eu nu sunt
obligat să mă adaptez ei
şi s-o accept aşa cum se
prezintă. Adică lamenta-
bil. Şi am tras toate con-
cluziile...

O altă Românie, în
esenţă citadină, presu-
pune în mod necesar şi o
altă cultură. O Românie
culturală, abstractă şi
ideală, utopică şi la fel de
irealizabilă. Un pur „vis"
paşoptist, dar tenace şi
obsesiv. O preocupare şi
o idee veche. Chiar
foarte „veche". Dovadă
că încă în urmă cu trei
decenii, am publicat îm-
preună cu Ion Negoi-
ţescu şi Petru Popescu, o
pagină manifest în Ro-
mânia Literară, sub ge-
nericul Datoria faţă de

oraş. Doar că noţiunea
de „nouă cultură" este
mai largă decât cea de
„literatură", fie şi „cita-
dină". Civilizaţia este
pentru cei mulţi. Cultura
este pentru cei puţini.
Iar cultura, în concepţia
mea, este pentru şi mai
puţini. O văd, o doresc, o
preconizez, aş spune cu
ardoare, în primul rând,
cât mai solidă, de nivel
mediu cât mai ridicat po-
sibil. Rezum, reiau şi sis-
tematizez, după cum se
observă uşor, idei reafir-
mate şi anterior. O cul-
tură care să aibă pro -
priile sale lucrări de refe-
rinţă fundamentale. Sin-
teze şi nu fragmente.
Construcţii şi nu impro-
vizaţii ocazionale. O cul-
tură, în acelaşi timp, bi -
ne personalizată şi neco-
lonizată. Cu personalita-
tea sa. Dar, în nici un caz
etern folclorică, poetică,
„orfică" sau altfel. Eter-
nii cântăreţi din frunză
ai Europei? Pentru nimic
în lume!

Evident, o astfel de
concepţie culturală se lo-
veşte de doi adversari re-
dutabili şi ireductibili,
care, practic, o sufocă, o
distrug în germene. Pri-
mul este tradiţia marii
prese de formaţie ute-
cistă, gen Ion Cristoiu,
Cornel Nistorescu (a -
mintiţi şi anterior), dar
şi D. Ţinu, Cristian
Tudor Popescu. Visceral
comunişti, antiocciden-
tali, antiamericani, de o
agresivitate şi o aroganţă
fără egal. Pe listă trebuie
trecut şi un anume Bog-
dan Chirieac, tot de la
Adevărul, de o rară sufi-

cienţă. Evident, sigu-
ranţa şi superioritatea pe
care ţi-o dau media mo-
derne, marile tiraje, au-
dienţa naţională a TV. La
polul opus, presa de
dreapta, patronată şi in-
spirată de marele mit
Nae Ionescu, excelent
demontat în Sfera Politi-
cii (VII, '99) de George
Voicu. O aberaţie sinis-
tră a acestui mit este şi
teza „oraşului parazitar".
Deci o Românie eternă
de ciobani, de „săteni" în
opinci şi sumane. Deri-
vatele sale noiciste sunt
incluse. Orientarea este
profund antiliberală, an-
tidemocratică, plină de
mofturi mistico-spiritua-
liste gen „omul ontolo-
gic" şi altele. Nu contest:
mistica şi ocultismul „se
vând". Dar şi stupefian-
tele se vând, cu aceleaşi
efecte negative. Trebuie
precizat neapărat că
această cultură este prin
definiţie laică, raţiona-
listă, fără monopoluri re-
ligioase, orientată în
sens criticist şi nedog-
matic, pluralistă, adeptă
a libertăţii de gândire,
profund tolerantă şi des-
centralizată, policen-
trică. îmi propun să
dezvolt, cum am mai
spus, toate aceste idei. Şi
alţii simt nevoia unei alte
priviri retrospective şi
reevaluări critice (Ana
Blandiana, O istorie
scrisă de alţii, România
liberă, 10 aprilie 1999;
Alex Ştefănescu, O trage-
die care a rămas nepo-
vestită, în acelaşi ziar, 26
mai '99 etc). Pentru ele
am fost atacat şi insultat
adesea. De fundamenta-

liştii ortodocşi, de un
personaj caragealesc, din
Constanţa, un anume
„senator“ Dumitraşcu
etc. N-am răspuns nicio-
dată.

Sunt integral de acord
cu o altă opinie expri-
mată în presă: „Va fi de
luptat împotriva tuturor
fundamentalismelor, ex-
tremismelor, a tendinţe-
lor autoritariste, anti de-
mocratice, contra urii în
viaţa publică" (Adevărul,
14 mai 1997). Operaţie
extrem de dificilă într-o
ţară fără tradiţii demo-
cratice, liberale, civice.

Din care cuuză, „sim-
patizez” cu Ionic Huti-
rolc, aş spune proor -
wollnnn (vezi Ferma ani-
malelor) gen Din (ara
măgarilor do Ştefan Xo-
lotin. O KomAnin antip-
seudo, antiimprovizaţie,
antiambiguitate, antidu-
plicitate, untiaimuluro.
Douft aspecte îmi sunt
mai ales profund odioase
în societatea româneas-
că: lucrul de mântuială,
superficialitatea în toate
domeniile şi sistemul do
relaţii faini-lial-perso-
nale. De rude şi cumetri,
de veri şi fini, de cea mai
pură OHonţă de clan ţă-
rănesc. Prin el se „re-
zolvă" totul. Se sfidează
orice normă, orico or-
dine legală şi adminis-
trativă. Ce se poate
aştepta, inclusiv în cul-
tură, într-o ţară unde
Salvarea aruncă un mu-
ribund pe trotuar, în faţa
casei salo, iar salariaţii
unei întreprinderi parti-
culare bat pe directorul
ce-i obligă să lucreze
efectiv şase zile pe săpă-
mână bine plătite?

Va urma

Altă Românie (13)
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Augustin Deac

De menţionat că ma-
terialele pe care această
Cronica românească le
conţine sunt apreciate de
specialişti ca aparţinând
secolelor XI-XII e.n.
Iată, aşadar, cum păsto-
rii valahi “vagabondând
cu turmele lor peste văi
şi munţi”, după aprecie-
rile ofensatoare ale unor
istorici maghiari, pe
lângă faptul că erau creş-
tini de peste un mileniu,
ei aveau şi o clasă inte-
lectuală de înaltă va-
loare, care folosea de
secole şi milenii scrisul
într-un alfabet propriu
strămoşilor lor autoh-
toni getodacii, conside-
raţi “barbari”, în scrierile
vechi. Dar nu numai
scri sul, adică literele e -
rau cunoscute de ro-
mâni, ci, după cum se
vede din cele 81 de mi-
niaturi care insoţesc a -
ceastă Cronica ro mâ-
n ească, aceştia ştiau chiar
să şi deseneze sce ne din
viaţa religioasă şi laică a
poporului roman, încă
din secolele XII-XIII.

Dar, spre surprinde-
rea multora, nu numai
atât! Mai mult, la pagina
212 a acestei Cronici ro-
mâneşti s-a descoperit şi
o “notaţie muzicală

veche de tip gregorian” -
după afirmaţia specialis-
tului muzicolog român,
profesor universitar dr.
Gh. Ciobanu, de la Con-
servatorul “Ciprian Po-
rumbescu” din Bucu -
reşti, care nu numai că a

studiat notaţia muzicală
ce se află introdusă între
două rânduri scrise ale
cronicii, dar a transcris
melodia, caracteristică
marilor şi renumitelor
repertorii ale corurilor
româneşti de pe vremea
strămoşilor noştri au-
tohtoni, şi care poartă
textul unui jurământ al
tinerilor vlahi ce-şi apă-
rau patria, aflată în mare
primejdie.

Prof. univ. Gh. Cio-
hanu subliniază că nota-
ţia muzicală în care s-a
transmis melodia era fo-
lositiă în secolele X-XII

e.n. Concluziile acestuia,
publicate în revista “Mu-
zica” nr. 2/1990, sunt
edificatoare pentru rele-
varea vechimii şi a nive-
lului cultural al
poporului român din ve-
chea vatră a Daciei.

“Mărturiile privitoare la
cultura muzicală de pe
teritoriul vechii Dacii -
subliniază prof. univ.
Gh. Ciobanu - atestă, fă -
ră îndoială, că aceasta
este anterioară erei
noastre. Pentru că dacă
Hora noastră tradiţio-
nală strămoşească şi da -
că avem în vedere că
Ho ra practicată în ve-
chime era însoţită, ca şi
astăzi, de muzică, tre-
buie să admitem că mu-
zica este practicată de
populaţia de pe aceste
meleaguri cu cel puţin
2000 de ani înaintea erei

noastre”. Dacă la aceste
concluzii, deosebit de va-
loroase, adăugăm şi cer-
cetările specialistei Vio -
rica Mihai-Enăciuc, care
a comparat conţinutul
melodiei din Cronica ro-
mânească cu textele ase-
mănătoare existente din
Europa Occidentală, se
ajunge la concluzia că
textul, scrierea şi melo-
dia din Cronica română
sunt dintre cele mai
vechi de acest gen din
Europa. Până în prezent,
precizează Viorica
Mihai-Enăciuc, sc cu-
noaşte pe întregul mapa-
mond numai muzica
unui singur vers, datând
din secolul al XII-lea,
găsit într-o parohie,
după un cântec de Gesta
Andigier, şi figurând
printre digresiunile mu-
zicale din Jeu de Robin
et Marion de Adam de
Halle. După cum con-
semnează amintita cer-
cetătoare, “avem întrea -
ga dimensiune a nivelu-
lui de cultură spirituală
românească”. O dovadă
incontestabilă a adevăru-
lui istoric că poporul ro -
mân este unul dintre cele
mai vechi popoare ale
lumii, din ale cărei cultură
materială şi spirituală s-au
înfruptat din plin multe
alte popoare, precum şi se-
minţii migratoare, printre
care şi triburile barbare
slave, bulgare şi ungare.

Va urma

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

Codex Rohonczy (7)

Notaţia muzicală
Cronica românească din sec. XII.2
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Gheorghe
Constantin

Nistoroiu

Ion Golea provenea
din buchetul de ţărani
înmiresmaţi de pe Târ-
nava Mică. A crescut cu
dragoste şi cu credinţă,
strălucind în toate. Che-
marea de sus la ales pen-
tru rostuirile dreptăţii
Neamului. S-a dăruit cu
toată fiinţa sa cerului
divin şi pământului său
drag şi sfânt. A plătit cu
viaţa, curajul, demnita-
tea, credinţa şi dragostea
sa. Cioplit din voioşia
cristalină a cerului, Ion
Golea a înmugurit în pă-
durea verde de la Fetea.
În el nu s-a prohodit
senzaţia primejdiei, căci
s-a durat haiduc al crun-
telor bejenii, care s-au ri-
dicat împotriva
rânduielilor creştine. Şi-
a încropit din descătu-
şări cărări de luptă
pentru a deschide zările
speranţelor. Şi-a zăvorât
toate filele din albumul
destinului cu peceţile
credinţei Zilele sale, ce-
nuşeresele, le-a mocnit
în psalmi dreptăţii, le-a
tivit cu raze şi le-a brodat
primăverii sale. Din do-
rurile treze a împodobit
mângâieri de zori, iar tri-
lul sfânt de ciocârlie, i-a

presărat voioşia cu o
luncă de flori. Neastâm-
părul tinereţii i-a adunat
gândurile, l-a înmires-
mat cu nădejdi de tran-
dafir, risipindu-şi
visurile rupte. Ca un
potir de cer şi-a pregătit
denia mare, cu fruntea
lină şi catifelată scăl-
dată-n picuri de lumină.

Se lasă noaptea peste
sat/ grea, un munte de
basalt,/ şi-n pas cu ea,
din salt în salt,/ flueră
vânt: s-a desprimăvă-
rat…/ Pe uliţele lungi se
mişcă,/ umbre-ntrupate,
fără glas,/ din deal co-
boară`n ritm de pas,/
dăngăte ce din tăcere
muşcă…/ E denie… şi-s
multe evanghelii/ la
slujbă, e Joia Mare;/
Iuda este gata de vân-
zare,/ Iar Petru azi e
s i m b o l u ` n d o i e l i i … /
Doar codrul înverzit sus-
pină`n vânt/ de durerea
proprie-i vieţi,/ căci mu-
gurii sunt singurii as-
ceţi/ cari ştiu să-şi ţină
gruel legământ. (Denie,
Joia Mare 1947).

Pe sânul rozaliu al
primăverii se aude un
glas de heruvim şi sus,
Bolţile de borangic ale
cerului se scutură peste
cireşul amărui al grădi-
nii. Privirea sa ca o ie
aţintită pe liliacul înflorit
se leagănă-n cântarea
privighetorii, iar  din

lanţurile de tăceri şi-a ni-
tuit fulgere de-nvieri.

Din orga milioanelor
de piepturi/ cresc psal-
mii biruinţii asupra mor-
ţii;/ sunt Paştile: e soare,
cânt şi jocuri,/ Pe scene
planetare de gând, se
joacă însă tragedia sor-
ţii./ Doamne, mi-e inima
pădure de Golgothe,/ şi
buzele s`adapă cu foc şi
cu oţet,/ şi`n coasta
lumii toate/ se`mplântă-
al durerilor stilet./ De
când din veşnicia fără
ţărmuri, /se nasc mereu
puzderi de popoare,/
trec toate sub a suferin-
ţei flamuri,/ şi glasul tu-
turor vueşte
de`ntrebare:/ De ce
numai prin moarte se în-
vinge moartea?/ Şi greu-
tatea pustie a
mormântului?/ Şi uşa
car duce în lumea cea/
plină de chinul luminii
şi-a duhului? /De ce
martirul îşi rosteşte ulti-
mul discurs,/ prin gâl-
gâitul săngelui ce
curge?/ De ce al vieţii
tragic curs,/ Din Niagara
morţii apale îşi strange?/
Pentru tot ce-I pe pă-
mânt există o`nviere:/
În mugurul tinereţii, în
tinereţea anilor,/ doar
pentru zilele pline de
fiere,/ Nu găsim floarea
grea de înviere a primă-
verilor. (13 Aprilie 1947,
Sfintele Paşti).

Virgil Maxim, lumi-
nător de neam şi de ţară
şi-a închinat toate nă-
zuinţele credinţei, scul-
ptându-le candelă
sufletului în care a
aprins Aura Fecioarei
din Icoana Iubirii Mire-
lui. Dintru început şi-a
plămădit cântarea, deve-
nind un nuntaş al ceru-
lui. Isihia voinţei sale, ca
un dangăt de clopot îm-
presoară patima telurică
a visului, răsfrânt în
flautul ploii. Nădejdea
trezită în cântecul mier-
lei s-a cuibărit în ciutele
zorilor vestind sărbătoa-
rea Cosmosului. Din lim-
peziri de ape şi-a
zugrăvit gândurile,
prinse-n hora luminii
Cuvântului. Mireama
pământului s-a rostogo-
lit pe urmele paşilor lui,
într-o strigare de colind.
Focul mâniei i-a pictat în
suflet Icoana iertării. Vi-
goarea sufletului vioară
răsună în răvaşul anilor
albi, imnul tinereţii.
Nopţile albe ale crezului
său, trec pe lângă el în
straie de nuntă, urcând
pe colinele codrului în-
verzit, împodobind tur-
turelele cu cântecul
privighetorilor, pregă-
tind întâmpinarea Nun-
ţii Cereşti.

Va urma

Crucea şi Învierea
în poezia Golgotei

româneşti (5)
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Monica Mureşan

Geometria fumului*)
este un volum de poeme
al căror text încifrat, ora-
cular îşi face sieşi binele
de a decodifica semne şi
sensuri fie printr-un
final bine ales, fie prin
mesaje-semn plasate în
text - „esenţe în sal-
turi/între litere/duhul
flămând”-, cum bine
punctează septuagenarul
poet, prozator şi critic li-
terar Victor Sterom.
Trăitor „într-un teatru
de umbre”, poetul nu
este totuşi pesimist, el
ştiind intuitiv dar şi prin
lecţiile de viaţă că totul
vine-revine, viaţa având
un anumit ritm al binelui
şi al răului ce se supun,
acestea, la rândul lor, re-
gulii unei ciclicităţi con-
form căreia „lumea se
reia”. De aici se hrăneşte
şi se dezvoltă filosofia sa
proprie – ca dealtfel a
fiecărei entităţi aparţi-
nând cu trup, suflet şi
spirit şi văzutelor şi ne-
văzutelor. Şi care filoso-
fie alimentează în fond
speranţa ce se întrevede
în promisiunea existen-
ţei. Sunt adâncimi filoso-
fice atinse prin înţe -
legerea legii cauzalităţii,
a continuum-ului viaţă-
moarte; şi nu atât prin
extaze mistice ori medi-
taţii sau tehnici de medi-
taţie, cât prin experienţă,
analiză şi sinteză, abor-
dare cu stăpânire de
sine, cerebrală, a cauzei
şi efectului. Omul-poet
matur e dedublat de se-
niorul înţelept – deşi
adesea senectutea apasă
ca o lespede: „merg şi
plâng acel fragil
trup/care-mi tremură-n
mâini/ca o limbă de clo-

pot/cuprins de ru-
şine…”. Altădată el sin-
gur se confesează cu
mult curaj: „am devenit
piatră bătrână”. De fapt,
Victor Sterom îşi pla-
sează în această carte cu-
vintele ca nişte marcaje
de ghidare pentru even-
tuali drumeţi prin călă-
toria vieţii, ce se vor
orienta pe acelaşi traseu
existenţial ca autorul.
Sau, de ce nu, cartea în
ansamblul ei este un tes-
tament liric. În acest
sens, multe din notaţiile
sale filosofice sunt su-
portul pentru nişte arte
poetice plasate discret ca
nişte jaloane pe care un
drumeţ-urmaş-cititor le
va observa dacă este
atent. 

Este bine redată sta-
rea de accedere în netim-
pul stării de somn ori a
vizionarismului unui
univers lăuntric, în care
se priveşte cu gândul, nu
cu ochiul, acesta din

urmă şoptind şi nu pri-
vind: „spun această în-
tâmplare/în şoapta ochi -
lor/care se pierd/în geo-
metria fumului…”. În
acesta vede „moartea/in-
versând clipele”. Cu o
mare stăpânire de sine,
el nu numai că îşi pre-
vede sfârşitul, dar şi-l şi
pregăteşte printr-o înţe-
legere superioară a sem-
nelor apropierii. Astfel
omul se împacă nu
numai cu soarta, dar îşi
sondează şi destinul de
dincolo, preocupat să
lase ceva important în
locul său. Ceva care să
facă diferenţa sau, cum
se spune, un semn că nu
a trăit degeaba. De fapt,
poetul nu e preocupat
atât de ultimul drum, cât
de marele salt. De aceea
îşi analizează până la ob-
sesie clipele de viaţă şi
chiar se întreabă, retoric:
„Să cred că m-a căutat
cineva?”. Divinitatea
este privită, plastic, prin

reprezentarea ei drept
un timp alb (alb egal pu-
ritate) cu care se află
într-o legătură directă:
„se uită în sinea-
mi/semnul timpului
alb”. Pe de altă parte,
după ce a atins o stare de
interiorizare, poetul este
conştient de căutările
sale, de aceea şi recu-
noaşte: „în absenţa privi-
rii tale/sunt veşnic/la
răscruce de drumuri”. 

Şi ca într-o artă a di-
vinaţiei, V. Sterom ci-
teşte în semnele
timpului alb, întrezărind
o cale de mântuire liniş-
tită, calmă, încălzită de
focul inimii sale iubi-
toare de viaţă şi lume.
Drumurile din poezia sa
se află între cer şi pă-
mânt, vis ori somn şi tre-
zire, zăpezi şi ierburi
fragede, trepte de vârste
şi timp putrezit, acestea
toate fiind, cu alte cu-
vinte, tot atâtea metafore
ale condiţiei umane dar
şi a înălţării splendidei
fiinţe umane încă din
timpul vieţii prin aspira-
ţii şi ţeluri, preţuind va-
lorile morale umane;
iată în puţine cuvinte
cum este redată nobila
misiune a umanităţii: „…
să plângem/să spunem
în gând că suntem/pe un
drum fără capăt/că pur-
tăm răspunderea/celor
mai slabi/să-i ducem
mai departe…” (Să reu-
şim împreună). Fără a se
manifesta pe scena vieţii
printr-o religiozitate
zgomotoasă, găsim aici
declaraţia sa bărbătească
şi sinceră de iubire faţă
de Dumnezeu. El caută
nu atât confirmarea cre-

Victor Sterom
şi regăsirea de sine

Victor Sterom, Geometria fumului,
poeme, carte apărută sub egida

Bibliotecii Revistei Sinteze, Ploieşti, 2011

Continuare în
pagina 21
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Dan Predescu

Stând de vorbă, aşe-
zat pe stivă, cu macara-
giul de pe podul rulant
de deasupra lui, a înre-
gistrat maşinal, cu coada
ochiului, că un muncitor
îşi făcea de lucru cu un
cablu la capătul celălalt
al grămezii. S-a ridicat
brusc şi s-a tras în lături
chiar în clipa când ţevile
s-au prăbuşit, zguduind
pământul, chiar în locul
unde se aflase el cu o
fracţiune de secundă mai
devreme. A rupt-o la
fugă, îngrozit mai de-
grabă de faptul că, la in-
trarea în depozit stătea
scris, mare, că staţiona-
rea printre stive era in-
terzisă. Voiau să mă
omoare, nenorociţii. Şi
ălora din depozit le-ar fi
dat casă, probabil, sau
butelie de aragaz.

La uzină, mai ales în
depozitele de ţevi şi de
„tablă” de oţel, groasă şi
ea, uneori, de zece-două-
zeci de centimetri, se
mai întâmplaseră ase-
menea accidente. Întot-
deauna, miliţienii care le
anchetau, după aceea, o
făceau din biroul direc-
torului, iar pe, vorba
vine, martori îi chemau
doar la urmă, să sem-
neze nişte declaraţii gata
scrise. Pe director îl

chema Zainea şi era un
fost ofiţer, fusese coman-
dant de batalion discipli-
nar.

S-ar putea spune,
însă, că într-adevăr spe-
riat n-a fost Marcel decât
după ce a băut o sticlă de
coniac cu Zarcaleu, tot
un fost militar, mai
exact, fost ofiţer de Secu-
ritate, care, acum, era şi
el şef peste o magazie.

Probabil că Zarcaleu
voia, sau fusese pus să-l
„tragă de limbă”, să des-
copere motivele ascunse
pentru care un ditamai
titratu’, licenţiatu’, şi-a
găsit de lucru aici, la De-
pozite, unde nu se aflau
decât muncitori analfa-
beţi şi şefii lor de echipă,
care erau, de regulă, mi-
liţieni pensionari. Dar se
cam supraestimase, nu
mai ţinea la băutură ca
în tinereţe, acum se fă-
cuse Manga Cum Laude
după două pahare de
Tomis, zice Marcel. Aşa
că, în loc să continue cu
întrebările meşteşugite,
începuse să se dea mare,
să povestească din trecu-
tul lui aventuros. De
pildă, cum a căpătat
prima lui decoraţie, în
1952, când era tânăr su-
blocotenent, abia ieşit de
pe băncile şcolii militare.
Asta s-a întâmplat cu
ocazia asanării Cociocu-

lui. Balta Cocioc, acasă la
Zaraza, cum o numea
Zarcaleu, pe locul unde
se găsesc astăzi Parcul
Tineretului şi fostul
Palat al Pionierilor din
capitală, era o mlaştină
pe malurile căreia îşi fă-
cuseră sălaş ţiganii şi o
grămadă de alţi dezmoş-
teniţi ai sorţii aflaţi, de
regulă, între două popa-
suri la puşcărie. Locuito-
rii Cociocului speriaseră
Bucureştiul cu tâlhăriile
şi crimele lor, mai ales că
asta era la puţin timp
după război, când încă se
găseau arme la tot pasul. 

Aşa că noi a trebuit să
continuăm ce începuse
Antonescu, a spus Zarca-
leu. Într-o noapte, am
încercuit balta şi am în-
ceput să golim coşme-
liile. Bărbaţii în dreapta,
femeile în stânga şi gata,
sus în camioane, direcţia
Bărăgan. Acolo unde
aveam informaţii că s-ar
găsi aur sau dolari, în-
cărcam toată familia
într-o singură maşină.
Am avut doi-trei oameni
înjunghiaţi, dar şi ţigani
au murit câţiva. Un ca-
poral a încasat un cuţit
în spinare când s-a băgat
să-i smulgă copilul din
mână maică-si, care voia
să-l rupă-n două, ca pe o
porţie de carne de pa-
săre…

…Vopsitoria de la
uzina lui Marcel, unde
lucrau numai fete, cică
acolo era muncă uşoară.
În realitate, acolo respi-
rai vopsea, nu aer, iar fe-
tele acelea de 18-20 de
ani, abia venite de la
ţară, o cam mierleau
după aceea, pe la patru-
zeci de ani, ba de cancer,
ba de diverse altele la fel
de sexy. Şi à propos de
sexy: la vopsitorie,
schimbul trei, de noapte,
n-a durat prea mult. A
fost desfiinţat după doar
câteva luni, din cauză că
mai toate controalele
conducerii le găseau pe
vopsitoare făcând amor
cu colegii lor de la turnă-
toria de alături prin bur-
ţile imenselor cazane de
termocentrală pe care
tocmai urmau să înceapă
a le vopsi, dar nu mai
ajungeau să pună mâna
pe pistolul de vopsit,
ocupate cum erau cu alte
alea.

ala turnătoriei, cu fe-
restrele-i înalte de zece-
cinşpe metri, sparte, fără
nici un ochi de geam în-
treg. Iarna, când afară
erau minus nu ştiu câte
grade, din faţă, dinspre
gura cuptorului, venea o
boare de vreo şapte-opt
sute de grade, tot Celsius
şi ele. Aşa că muncitorii
de acolo, pe care Marcel
îi întâlnea aproape tot-
deauna desculţi, căci ni-
sipul de pe podeaua
halei era mereu călduţ –
şi aproape dezbrăcaţi,
sau îmbrăcaţi în nişte
rupturi incredibile de sa-
lopete străvechi, se aflau,
iarna, cu faţa îndreptată
spre deşertul Kalahari şi
cu spatele spre gheţurile
Polului Nord.

fragment de roman

PLACIDO
dialogurile 100% platonice ale unor
beţivi bătrâni în prezenţa unui cotoi

abstinent care are şi el părerile lui
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piaţă de lux
nu spargeţi geamul de cristal al conştiinţei
căci el este mereu transparent
mai ales atunci
când suntem deşelaţi de gânduri binevoitoare
cu ordinea contagioasă din faptul divers
care se comercializează acum numai la kilogram
prin mai toate tarabele de elită
pregătindu-ne pentru marea evadare
din melancolia exactă 
în grădina frământărilor
căzute în extaz după ploaia convingerilor
căci curcubeul lipit de burta cerului
ne face cu ochiul pitit în culorile pure
numai aşa
să ne mai consume din desăvârşire
când cocoţaţi pe semafoarele neruşinării
credem că suntem nişte migratori
către piaţa de lux a îndoielii
parcată la jumătatea zorilor 
guvernaţi încă de partea nevăzută a lunii

urmele trecerii noastre prin dughenele scrisului
poate nu se vor şterge niciodată 
căci scrierile au fost prea fotogenice
din disperare

afaceri
azi noapte
am continuat să fac afaceri pe furiş
cu poezia
şi după un calcul al naivităţii
m-am pomenit mai bogat cu o bucată de toană
conservată-ntre pleoape
ca într-o ghilotină onorabilă

în rest
aşezam pe scena sacrificării
o întreagă armată de cuvinte
care luptau pentru independenţa zahărului promis
înţeleptului
dispus să însănătoşească siguranţa bunului-gust
păstrat cu străjnicie
pentru a fi pus la dispoziţia dumneavoastră
când vreţi să cochetaţi

cu civilizaţia impusă de spinii trandafirilor curajoşi

nu văd niciun fel de primejdie
căci la masa societăţii stau aşezaţi clasicii
aşteptând răspunsul didactic al curajului 
faţă de preţul regretului
a insului care a scuipat
pe obrazul răbdării
comercializându-l pe tarabele sfintelor pretexte
care încă păcălesc fericirea jucată la zaruri

ruşinea de propria umbră
la sate oamenii se trezesc 
din orgoliu
cu mult înainte de ivirea zorilor melancolici
la primul cântat al cocoşilor inteligenţi
care bat din aripile împodobite cu pene de trandafiri
gata să-i pornească la drum cu gălăgia lor frenetică
pe ogoarele bătătorite de tălpile goale
încă din copilăria blândă 

ocupându-se cu domesticirea mecanicii puterii
ei cred în lauda câmpiilor lungi
plânse din plin cu roade bogate
aşezate-n hambarele intrării din zona fertilă
căci lor le este ruşine de propria umbră
când stă nemişcată sub soarele lumii

mereu
acest spectacol se dă pe datorie
şi este admirabil când este ştiut pe dinafară

în acest timp
în acest timp
mânjit cu noroiul democraţiei
şi umflat la foalele modernismului spaţios
pentru modificarea genetică a naturii
doar noi
oamenii simpli şi nedumeriţi
suntem gladiatorii care încă luptăm
să învingem tigrii
care stăpânesc gunoiul din imperiul lăcomiei
înfiptă adânc în coasta de lut a sărăciei

europa înghite şi ultima sămânţă de speranţă
adunată cu greu din câmpul năduşelii ucise
de vraja unor vorbe ajustate cu fiere
care ne vor animale puse la jugul disperării
să traversăm oceanul sângelui 
bătătorit de scârţâitul îngenungherii totale

amin
căci aici toată libertatea poate pieri pe limba ei
atunci când este cusută cu sacrificiul pielii
jupuită de pe talpa boschetarului
care rătăceşte la braţ cu inutilitatea 
prin mocirla nopţilor albe

Poeme de

Florea
Turiac
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Melania Cuc

Parcă anume pentru
a-i da cu tifla vieţii, care
s-a purtat  cu el ca şi o
maşteră,  poetul  Marin
To ma se “bate” în Cu-
vinte, nu în arme letale,
cu lumea care, mai re-
pede îl judecă în loc să-l
aline.

Cu duioşie şi versifi-
caţie de modă veche, au-
torul şlefuieşte diamnate
verbale, le prinde în
montura versului clasic
ca într-o tiară, pe care o
dăruieşte Femeii.

Teama, speranţa, de-
zamăgirea, toleranţa şi
sentimentul  iubirii, pu-
terea sacrificiului, toate
stările umane sunt  acce-
sate şi aşezate în albia
versului, care curge
domol, fără  catarcate,
fără vârtejuri, precum
Ialomiţa, râul lângă care
şi-a ales să trăiască.

Insomnii preschim-
bate în sintagme, dul-
cele–amar al singurătăţii
înflorind spernaţe dar şi
dezamagirea care îi stă
mereu, ca un bolovan de
sare deasupra capului,
toate sunt motive potri-
vite pentru a alcătui ade-
vărate declaraţii de
dragoste.

Uneori, cu încredere
aproape juvenilă, alteori
cu umor şi forţă intui-
tivă, poetul face din pa-

gina cărţii sale un spaţiu
de  desfăşurare a  eveni-
mentelor diurne.

Ca într-un jurnal
intim, semnatarul poe-
melor este subiectiv,
forma poemului, de o
simplitate dezarmantă
adesea, te determină, ca
cititor, să intri în sfera
afectivă a autorului, să
retrăieşti pe cont perso-
nal sentimentele umane
ridicate la rang la Artă.

Marin Toma, omul
care a coagulat în jurul
său nucleul  publicaţiei
DOR DE DOR, cel care a
înnobilat spaţiul Barăga-
nului cu sintagmele
scriitorilor  români de
pretutindeni, face în vo-
lumul de faţă o interac-
ţiune de nobilă stare; nu
este fericire, nu este an-
goasă , este Viaţa unui
Om care se bate cu zeii
pentru picătura de feri-
cire ce i se cuvine.

Într-un tandem vechi
de când lumea, bărbat şi
femeie, într-un spaţiu cu
elemnetele vitale  pers-
chimbate în literatură,
autorul cărţii de faţă este
delicat dar şi aspru, un

bărbat ce-şi duce vocaţia
dincolo de puterile fizice.

În poeme ca “Sub ra-
mura de măr”  sau în
,,Mai lasă...,, liniştea
nostlagică cuprinde în
ţesătura ei locul pe care,
ca oameni, îl aveam şi îl
purtăm fiecare în suflet,
un loc comun şi un sen-
timent general valabil;
vîrfuri ale aceleaşi lance,
cu care poetul ucide ba-
laurul tristeţii.

Ca într-o arcă argo-
nautică, alături de alţii
dar atât de singur în că-
lătoria sa spirituală, poe-
tul se  foloseşte cu vo -
luptate de sentimente,
închizând cerc în cerc,
desăvârşind experimen-
tul iniţiatic.

Marin Toma este un
migdal uriaş în centrul
Bărăganului, deşi furtuni
nebune au rupt  din
,,crengile,, sale, el este de
neclintit şi ...înfloreşte,
rodeşte poeme şi prietnii
literare. 

Opera sa este una
asemenea ţărânei din li-
vada cu merii acestei
toamne, litera-i aproape
ţărănească în fibră, este

scrisă cu cerneala cerului
de la miezul nopţii, u-
dată cu roua de dimi-
neaţă.

Aparet desuetă, scrie-
rea lui Marin Toma  des-
chide breşă spre lumea
modernă de astăzi, face
legământul modernis-
mului cu natura, cu sim-
plitatea Omului care nu
mai are nimic de pier-
dut, şi care, în faţa foii
albe aflându-se , scrie cu
sufletul în palmă.

Bucuria comnicării în
vers este ca o terapie a
inimii, leagă frate de
frate prin cuvinte şi ni-
meni nu mai este singur
în clipa Creaţiei.

Un poet cuminte, un
fel de cuminţenia-ţărâ-
nei este Marin Toma,
gânditorul care nu se
lasă prins în voretxul
maşinăriilor inferanale
ale momentului, rămâne
ceea cea a fost Omul în
chintesenţa sa primor-
dială: o valoare.

Imni  închinaţi Vieţii
LA POARTA SUFLETULUI
poeme - autor Marin Toma

Artur Silvestri

Nimic nu păru, astfel,
întâmplător căci însăşi
enigma acestui deznodă-
mânt ce veni de la sine
mă ajută a mă defini in-
telectualiceşte mai des-
luşit şi moralmente mai
clar. Sunt concluzii şi po-
veţe ce se obţin numai de
aici şi doar la soroc. Dar

mâna de văzduh ce con-
duse toate acestea ca să
fie, făcu, de fapt, şi pen-
tru Miron Radu Paras-
chivescu un gest îndu -
rător. Omul uitat şi o -

pera părăsită îşi găsiră,
poate, în acest fel o aşe-
zare mai dreaptă căci,
dacă există Purgatoriu,
este probabil că poetul
fuse astfel izbăvit.

Şi, poate că, fără ca să
ştiu, mă împinse pe
mine, un străin, să-i fac
pomenire spre a nu se
uita şi a se ţine minte
căci vrednic fuse atunci
când era pe pământ.

Soartă postumă, istorie stranie (4)
Fragment din prefaţa volumului „Radiografia spiritului creol. Cazul Miron Radu Paraschivescu“
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Manea
Nicolae Dan

Mă gândesc să conti-
nuăm azi dialogul nostru
pe tema limbajului şi vă
propun la început să vor-
bim despre analfabe-
tism. Să nu ştii să scrii
sau să citeşti, să nu te
poţi exprima corect şi
fluent, constituie un
handicap greu de supor-
tat pentru că, imposibili-
tatea de a comunica duce
la excluderea şi, în final,
la izolarea acelui individ.
Să fii analfabet în arhi-
tectură, înseamnă să nu
ai pregătirea şi să nu de -
ţii mijloacele necesare
pentru a te exprima co-
rect. Vedem deseori clă-
diri rigide, seci, dis pro -
porţionate, insipide, a -
gre sive sau greşit pozi-
ţionate. Multe dintre ele
sunt „operele“ unor ne -
spe cialişti: ingineri, to-
pografi sau a proprietari-
lor înşişi (pentru că la
fotbal şi la arhitectură,
nu-i aşa, se pricepe ori-
cine). Aceste clădiri apar
şi pe fundalul unei îngă-
duinţe complice a celor
care avizează şi autori-
zează, o dovadă în plus a
incompetenţei celor din
urmă. Despre o clădire
proiectată doar de arhi-
tect se spune că va fi atât
de îndrăzneaţă, încât se
va dărâma singură. Des-
pre aceeaşi clădire pro-
iectată doar de inginer,
se spune că va fi atât de

urâtă încât va trebui dă-
râmată. La nivelul unei
localităţi, sau al unei
străzi, o astfel de clădire
hidoasă va funcţiona pe
principiul „mărului stri-
cat“, alterând aspectul şi
valoarea imobiliară a ve-
cinătăţilor imediate, a
străzii sau a zonei, un
motiv suficient de puter-
nic pentru ca vecinii să
reacţioneze la astfel de
accidente, apărându-şi
propriile drepturi.

De prea mult uitat la
televizor la filme străine,
de prea multă muzică
straină ascultată la radio
şi de prea multă tehnolo-
gie coborâtă pe capul
nostru cu programe,
prospecte şi meniuri în
alte limbi, asistăm, mai
mult sau mai puţin lu-
cizi, la o internaţionali-
zare a limbajului. Există
deja un mare număr de
cuvinte, în special neolo-
gisme, care se pronunţă
şi se scriu aproximativ la
fel în multe limbi de pe
glob. De procesul de in-
ternaţionalizare nu a
scă pat nici arhitectura.
Cu rare exceptii, noile
clădiri de pe întreg glo-
bul au ajuns să semene
unele cu altele, aruncând
în plan secundar arhitec-
tura tradiţională şi speci-
ficul local. Aşa cum se
întampla şi la Sinaia, in-
troducerea cu obrăznicie
în zone istorice bine de-
finite, a unor construcţii

noi, agresive şi lipsite de
personalitate, a căror
singură „calitate“ este că
sunt mari, a produs deja
răni adânci şi pe termen
lung, greu de vindecat.
Mai mult, vechile clădiri
de patrimoniu sunt fie
demolate cu sadism, fie
„renovate“ căpătând în
final chipul şi asemăna-
rea unei epoci pe care au
avut neşansa să o apuce.
Şi uite aşa, în orasul de-
venit „city“, declarat sta-
ţiune „forever“ şi în care
administratorii „trendy“
au devenit „manageri“,
puţinele lucruri rămase
de admirat nu se mai nu-
mesc frumoase, ci sunt
„cool“ sau „mişto“.

Nu întamplător am
lăsat termenul „mişto“ la
urmă pentru că, de mult
îmi doresc să fac un co-
mentariu despre arhitec-
tura ţigănească. Palatele
ţigăneşti, cele cu cât mai
multe turnuri, cu rân-
duri de streaşini supra-
puse, cele care etalează o
cromatică agresivă, ni se
par celor mai mulţi din-
tre noi stânjenitor de
mari, de groteşti, de ciu-
date şi de diferite faţă de

ceea ce suntem obişnuiţi
să vedem. Dacă ne uităm
însă înapoi, la istoria
acestei minorităţi şi pri-
vim arhitectura din ţinu-
turile din care au migrat
spre Europa, vom con-
stata cu surprindere o
mare asemănare cu pa-
godele din China sau
Mongolia sau cu arabes-
curile şi cromatica clădi-
rilor indiene. Aceste
pa late sunt de fapt, mai
presus de aspectul lor
discutabil, o expresie
contemporană a unei
stră vechi tradiţii impri-
mată genetic în mentalul
acestei minorităţi. Într-o
ţară în care românii nu
au reuşit să impună un
stil arhitectural naţional
(ultima tresărire a arhi-
tecturii româneşti a fost
stilul neo-românesc de la
început de secol XX), o
minoritate etnică reu-
şeşte instinctiv să pro-
ducă o arhitectură tra di -
ţi onală specifică şi con-
formă istoriei ei.

Ce ziceţi, o fi de bine
sau de rău?

Pasivitate înseamnă
complicitate (2)

ATITUDINI��� Despre limbaj
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Zoe Dumitrescu-
Buşulenga

„Per total nu m-am
gândit niciodată la mine.
Nu m-am socotit o per-
soană atât de importantă
încât să mă privesc ca pe
un obiect demn de con-
templat. M-am văzut pe
bucăţi. Iar opiniile pe
bucăţi erau foarte di-
verse, raportat la funcţia
pe care o îndeplinea
fragmentul acela din
mine. 

...Când eram copil,
eram foarte timidă.
După părerea mea eram
şi foarte cuminte. Mă so-
coteam puţin nedreptă-
ţită. În jurul meu erau
copii foarte frumoşi (ve-
rişoarele mele) care-mi
dădeau complexe încă de
atunci. Cu vremea mi-au
mai trecut complexele.
De toate nu am scăpat
însă nici până azi. De cel
mai grav, de timiditate,
mai ales de timiditatea
în public, nu m-am vin-
decat. În întreaga mea
carieră universitară fă-
ceam puls peste 90 la fie-
care curs şi la fiecare
seminar, ori de câte ori le
vorbeam studenţilor. Şi
aveam până la şase ore
pe zi. Eram încleştată,
crispată, de fiecare dată.
Pe măsură ce vorbeam,
sub înrâurirea ideilor
care se succedau în min-

tea mea, această stare se
risipea. Tot din pricina
concepţiilor mele despre
ce ar trebui să fie noble-
ţea unui fizic nu m-am
dus la mare decât după
50 de ani, când am zis că
nu mai sunt femeie, sunt
un obiect, deci mă pot
expune. Am avut însă
şansă (consolarea mai
degrabă) ca studenţii
mei se ataşau foarte mult
de mine. Asta era un me-
dicament pentru com-
plexele mele. Înaintea
sfârşitului trebuie să re-
citesc marile cărţi ale li-
teraturii universale. 

...Reuşesc să stabilesc
foarte uşor punţi de co-
municare cu oamenii.
Vin încă la mine oameni
foarte tineri. Unii au le-
gătură cu filologia, cei
mai mulţi nu. Am legă-
turi foarte strânse cu
Asociaţia Studenţilor
Creştini Ortodocşi. În ul-
timii 4-5 ani aproape că
m-am stabilit la Mănăs-
tirea Văratec. Stau acolo
cel puţin opt luni pe an.
Respir în acel loc sacrali-
tate. Vin tineri, şi de la
Teologie, şi călugări, şi
mă vizitează. Preocupă-
rile mele au încetat să
mai fie exclusiv literare,
au devenit şi legături spi-
rituale. Îl caut pe Dum-
nezeu. 

....Cei care mă vizi-
tează acum îl caută şi ei.
Unii, dintre călugării
mai vârstnici, dintre
preoţi, L-au şi găsit. Sunt

pe calea unei nădejdi.
Aşa şi reuşesc să ies din
contingent. Altfel n-aş
putea să trăiesc cu uşu-
rinţă în atmosfera ac-
tuală. Pentru că formaţia
mea este de umanist, de
carte, de cultură, aşa
cum o înţelegeam pe vre-
muri noi, intelectualii.
Aveam nişte modele, pe
care am încercat să le
urmăm, scara de valori
era cumva fixată. Trăiam
într-o lume sigură, în
măsura în care cultul va-
lorilor stabile îţi poate da
ţie sensul unei stabilităţi.

...Azi, pentru mine
personal, pentru cei pu-
ţini rămaşi din generaţia
mea, spectacolul lumii
contemporane este de-
zarmant. Mă simt într-o
mare nesiguranţa, pen-
tru că toată tabla de va-
lori în care am crezut s-a
zguduit. N-aş vrea să
spun că s-a şi prăbuşit.
Suntem însă neliniştiţi,
puţin nedumeriţi, sun-
tem şi trişti; ceea ce se
petrece pe planeta nu-ţi
da senzaţia unei liniştiri
iminente. Ce se întâmplă
acum seamănă cu pe-
rioada prăbuşirii Impe-
riului Roman, dar acele
zguduiri erau provocate
de venirea lui Iisus: era
înlocuită o pseudo-spiri-
tualitate cu spiritualita-
tea adevărată. Dar cine
vine la noi astăzi? Ai zice
că mai degrabă vine An-
tihristul, nu Mântuito-
rul. Nădăjduiesc că

omenirea să-şi revină
din această clipă de or-
bire, care cam durează.
Opere care nu se mai ci-
tesc, lucrări muzicale
care nu se mai cânta...

...Există şi o criză a
culturii. Mă uit la pro-
gramele Universităţilor.
Nu mai găsesc nici urmă
de greacă, de latină. Res-
pectul pentru clasici nu
mai există. Nu ne intere-
sează trecutul, numai
prezentul. Iar asta ne
taie rădăcinile. O lume
fără rădăcini este o lume
fără morală. Se vorbeşte
puţin şi despre intelec-
tualii dintre cele două
războaie mondiale. Sunt
nume care nu se mai
pronunţa, opere care nu
se mai citesc, lucrări mu-
zicale care nu se mai
cânta. Există un fel de
indiferentă faţă de tre-
cut. Lumea a început să
uite să vorbească, pentru
că nu mai citeşte.

...Din fericire, mai
sunt câţiva scriitori din
cei vechi. Nu ştiu în ce
măsură mai sunt ei pro-
ductivi. Primesc foarte
multe cărţi, mai cu
seamă poezie. Sunt au-
tori noi foarte tineri. Mă
întreb însă de ce nu mai
scriu cei vechi - D. R. Po-
pescu, Breban, Bălăiţa.
Acum apar nume noi. Se
fac tot felul de ciudăţenii
în numele postmoder-
nismului. Am încercat să
aflu ce este postmoder-
nismul. I-am întrebat pe
ei. N-au fost în stare să-
mi răspundă. E o artă
din cioburi - totul este
fărâmiţat - mi s-a spus.
Dar Spiritul are o facul-
tate: aceea de integrare,
de a face din fragmente o
totalitate. Asta au
făcut clasicii. Azi

O confesiune
de excepţie

�
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am senzaţia că
trăim procesul in-
vers - ne disemi-

năm, ne risipim. 
...Eu nu înţeleg un

lucru: când e atâta fru-
museţe întreagă pe
lume, cum pot să mă duc
să mă uit la firimituri,
când eu am bucuria inte-
grală a frumuseţii? Şi,
dacă fărâmiţam frumu-
seţea, cum vom mai
putea face drumul in-
vers? Credeţi că de la
manele ne vom mai
putea întoarce la Johann
Sebastian Bach?

...De la Freud încoace
s-a produs o mutaţie: s-a
pus sexul în locul capu-
lui. Asta e tristeţea cea
mai mare. Vedeţi, la noi,
la romani, există o cuvi-
inţă. Anumite cuvinte nu
se pronunţau - nu erau
nişte tabu-uri, dar există
o pudoare. Acum „cuvi-

inţă", cuvântul acesta, a
dispărut din dicţionar.

...Nu am prejudecăţi
de nici un soi, dar felul în
care ne purtăm ucide
frumuseţea. „Trupul este
cortul lui Dumnezeu", a
spus Pavel. Ce facem noi
cu el? îl expunem, ca pe
o bucată oarecare de
carne. E cumplit. Cum-
plit e şi ceea ce s-a în-
tâmplat cu relaţiile
dintre femei şi bărbaţi.
După părerea mea, aici
s-a săvârşit o crimă. Fio-
rul primei întâlniri, dra-
gostea, aşteptarea
căsătoriei, toate astea au
dispărut. Ce se întâmplă
cu noi? Eram un popor
de ţărani cu frica lui
Dumnezeu. La sat încă s-
au mai păstrat bunele
obiceiuri. Oamenii nu
sunt bântuiţi de patima
cărnii care se expune. Nu
se vorbeşte urât, şi asta e

bine. Mântuitorul este în
noi, e lumina necreata, şi
noi îl pironim cu fiecare
cuvânt al nostru, rău sau
murdar.

...Pentru mine, marea
poezie a fost întotdeauna
baia de frumuseţe în
care m-am cufundat
când am avut nevoie de
intrarea în altă dimen-
siune. Poezia tine, după
părerea mea, de partea
cea mai ascunsă, cea mai
intimă a fiinţei noastre.
Poezia echivalează
aproape cu o rugăciune.
În poezie te cufunzi pen-
tru a te întoarce cu fru-
museţe. În rugăciune
intri pentru a te integra
absolutului. 

...Pentru că intrăm în
zona computerului, am
pierdut plăcerea de a citi.
Eu sunt un cetăţean al
Galaxiei Gutenberg.
Umanismul culturii se

sprijină pe lectură, nu pe
imagini fugitive. Lectura
îţi lasă popasurile nece-
sare pentru reflecţie,
pentru meditaţie. Pier-
derea obişnuinţei lecturii
este pericolul cel mai
mare care ameninţa pla-
netă, pentru că slăbeşte
intelectul, puterea de
gândire, şi te face să uiţi
limba. Chiar şi eu, după
ce am stat cinci ani în
Italia, la întoarcere a tre-
buit să pun mâna pe
Eminescu şi pe Sado-
veanu, ca să-mi refac
limba.

...Moartea pentru
mine înseamnă elibera-
rea de acest trup. Trece-
rea în lumea celor vii.
Lepădarea acestui trup
vremelnic şi trecerea în
lumea celor vii. Nădăj-
duiesc. Dacă merit. Asta
numai Mântuitorul ştie." 

�

Mihai Antonescu

Imposibil de conce-
put Boema '33 fără ea,
fără fata ade¬menitor
rubensiană, cu ochi
mari, telescopici, alun-
giţi spre tâmple, ca si
când privirile i-ar sta
veghe netimpului sus-
pendat între noapte si zi.
Un suflet bun si nobil,
curgând până-n vârful
degetelor cu care pic-
tează ca si când ar visa.
Tablourile ei sânt gân-
duri, imagini ale unui
sine misteri¬os pendu-
lând între calmul static
al pădurilor fără vânt, si
surprinzătoare incendii
mistuind văzul celui ce-
şi probează interesul,

apropiindu-se de ele. La
Cătălina Drăgulin, căci
despre ea depun mărtu-
rie aici, ca la nimeni al-
tcineva, am întâlnit acea
convenţie ce ar trebui să
se nască între pic¬tor si
privitor, făcând din abs-
tract o însuşire esenţială
a libertăţii de asumare,
de înţelegere pe cont
propriu a ofertei. In pic-
turile Cătălinei,  fiece ra-
mură e un potenţial
poem ce-si aşteaptă bu-
curia privitorului, a im-
aginaţiei întru rescrierea
lui, altcumva. Fiece pe-
tală aburind prin
tai¬nice crânguri, e soră
a lunii, risipindu-si lu-
mina pe linişte şi poteci.
Cătălina Drăgulin sur-

prinde măreţia visului,
în culori si semne. Stri-
gătul amuţind în inten-
ţie, ori prea târziu
născându-se, ivind în-
tâmplarea ori nu¬mai
povestea ei. Culorile se
ivesc din pânda semne-
lor, tocmai spre a
înles¬ni uneori ajunsul
la răspunsuri ce nu par
niciodată ultimele, căci,
tabloul privit din un-
ghiuri diferite, îţi revelă
noi si alte sensuri, invi-
tându-te într-un imagi-
nar al ei, al Cătălinei
nepereche. Ce vrei să în-
ţelegi dintr-o lucrare a
Cătălinei Drăgulin, aia
este, de bună seamă. In
vârful degetelor pictori-
ţei, înger si demon stau

la târzie taina, aşezând
lumea în tipare aidoma
bunului sau răului ce ne
sălăsluieste cu măreaţă
soc înţelegere pe fiecare.
Personal, nu am putut-o
asuma pe Cătălina şi lu-
crările ei, decât printr-
un tot unitar, ce se vrea
deopotrivă poem si va-
loare. Văz si rămâne¬re
pe gânduri, dinaintea
unui potenţial, irepetabil
mister.

Cătălina Boemei '33
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Cezarina
Adamescu

Mamă a seminţei ro-
ditoare, aşa cum se con-
sideră, Ioana Voicilă
Dobre, aflată la hotarul
dintre verde şi albastru,
adică pe linia dintre
zenit şi nadirul privirii,
s-a hotărât să ne ofere
“bucuria inimii” sale,
într-un mănunchi înmi-
resmat de poeme scăl-
date-n rouă
primăvăratică stând abia
să se reverse în tumult
din încăperile sufleteşti.
Tumult de zvonuri telu-
rice, zămislind ecouri
ancestrale. 

Dorinţa mărturisită
“să fiu primăvară-n
toate” – şi, mai mult
decât atât: “Floarea vie-
ţii, parfumată cu idile şi
poveşti!” are darul de a
preface totul în neste-
mate şi-ţi induce o stare
de „beţie de primăvară”
cu adieri de salcâm um-
flându-ţi nările flă-
mânde. 

Poetă solară, opti-
mistă, luminoasă, se-
nină, pre cât îi este şi
sufletul – deschis –
Ioana Voicilă Dobre îşi
pune avuţiile la dispozi-
ţia noastră cu bucuria pe
care ţi-o oferă actul dă-
ruirii. 

Poeme ale primăverii
sufleteşti, chiar dacă vre-
mea se-ntomnează. 

Găsim aici: stropi de
dragoste bălaie, fericire,
zâmbete, mirajul de
viaţă, liliacul ce dă în
floare, strălucirea adusă
de ploaia din ajun, bă-
nuţi de păpădie, vrăbiuţe
gureşe, mierlele care
cântă a-nviere, poieni în-
florite, o lume idilică în
care natura mamă, atât

de generoasă, împarte
tuturor daruri minunate. 

Contrar aşteptărilor,
ştiind că poeţii sunt, în-
deobşte, fiinţe neadap-
tate, însingurate,
nefericite, neînţelese,
poeta îşi află fericirea în
bucuria trăirii şi împlini-
rii, într-o odă înălţătoare
adresată pământului, ce-
rului, lui Dumnezeu şi
oamenilor (nu neapărat
în această ordine). 

În privinţa
aceasta,am putea para-
fraza spunând: „Fericiţi
cei pururi fericiţi din te-
miri-ce lucru”: 

“În poiana înflorită şi
de castani străjuită, /
Primăvara cântă-n
strună, florilor de ,,ziua
bună!,, / Şi-n pădurea
fermecată, roua clipei
din petale, / Curcubeie
mii arată şi-n privirea
dumitale. // Pretutin-
deni e-armonie.Verdele
e-un împărat / Ce-a sosit
cu veselie şi cu floare-
ncoronat. / Primăverii se
vrea mire.Cântă în privi-
rea lui / Toată floarea
câmpului, iar în ochii ei,
uimire! // Din adâncuri,
de lumină, legănată-n al
lui cânt / Ivesc susur de
izvoare, primăverii şipo-
tind. / Din mireasma re-
vărsată, peste zări, cu
dărnicie, 

Blânda sărutare-a cli-
pei, toate visele învie! //
Şi-ntr-o rază împletită,
cu a ochilor dorinţă, /
Primăverii cea iubită,

verdele-i e năzuinţă.”
(Uimire). 

De unde izvorăşte
această lumină caldă în
cuvintele autoarei? Din
ploaia primăverii care
tot pământul îl îmbată,
din respiraţia vioaie a
florii “când în stropi se
cerne zarea”, din chema-
rea veselă, din sărutarea
dulce, din ochii străluci-
tori care “mult mai verzi
răsar în zori”? Şi din alte
asemenea bucurii simple
care nu costă nimic. 

“Peste verdele-n neş-
tire, plouă lacrimi de iu-
bire, / Cântă-n fiecare
floare, dragostea ca o
chitară. / Cântec nou, de
înflorire, străluceşte în
privire / Şi iubesc, a câta
oară, ochii tăi de primă-
vară?! // Cântă-n fiecare
floare, dragostea ca o
chitară / Iar zefirul un-
duieşte firul ierbii ce-mi
zâmbeşte. / Pădurile şu-
şotesc, frunzele se-nve-
selesc / Şi obrajii-mi se
roşesc, c-au aflat cât te
iubesc! // Cântec nou, de
înflorire străluceşte în
privire. / Primăvara dă
de ştire, vieţii de a ei so-
sire / Şi mă-nvăluie-n iu-
bire, armonie, strălucire
/ Şi iubesc a ei menire şi
iubesc, iubesc, iubire! //
Şi iubesc, a câta oară,
ochii tăi de primăvară, /
Geana şi clipirea lor ca
petala florilor, / Florilor
de viorea care-mi ascund
dragostea / Şi mă rog, iar
să mi-o dea, ca să gust

amar din ea! // Peste
verdele-n neştire, plouă
lacrimi de iubire /
Cântă-n fiecare floare,
dragostea ca o chitară. /
Cântec nou, de înflorire
străluceşte în privire /Şi
iubesc, a câta oară, ochii
tăi de primăvară?!”
(Dragoste fragedă). 

Nici un nor, nici o
umbră nu par a strica at-
mosfera paradisiacă pe
care ne-o oferă cu graţie
autoarea. 

Toate acestea se ar-
monizează în chip fiesc
doar atunci când: înflo-
reşte iubirea iar ”Fericiţi,
fiii Terrei / mângâie încă
astrul iradiind în floare.”
(Floarea soarelui). 

Paselurile de iubire
existente în acest volum,
izvorâte dintr-o stare de
tinereţe veşnică, dintr-o
“fărâmă de visare, un
mister desprins din
soare” în care, “O clipită
nedospită din a inimii is-
pită, / Răsărit plutind pe
ape, un ecou din val în
val / Vin, surâsul să-mi
adape cu un iz de ideal.
// Din parfumul de pă-
dure proaspătă, încre-
menită, / În savoarea cea
de mure, simt guriţa ta
iubită. / Şi-n cărarea şer-
puită, raze blânde-n cur-
cubeu / Împletesc
şirag, aevea, cu
iubire, pasul

Beţia primăverii sufleteşti 
Ioana Voicilă Dobre
“Între verde şi albastru”
volum în curs de apariţie 

�

Cezarina
Adamescu
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tău.”. 
În lumea de

vise şi idealuri
dintre cer şi pământ,
poeta pluteşte cu aripi
confecţionate, nu din
ceară, precum Icar, ci
din petale de flori. 

Autoarea are şi o ex-
plicaţie deconcertantă
pentru aceasă stare bine-
cuvântată de bine: 

“Azi sunt fericită fără
motiv! // Azi sunt feri-
cită fără motiv! / Un
motiv ar fi totuşi, / ari-
pile de fluture în zbor. /
Ştiţi câţi fluturi am văzut
azi? / Dar, câte culori s-
au strâns, / să le împo-
dobească aripile? /
Privirea, mi-a zburat
odată cu ei / şi mirosul
fiecărei flori m-a ameţit.
/ Poate, de aceea sunt fe-
ricită, fără motiv. /
Poate, sunt deja un flu-
ture / şi nu mi-am văzut
aripile, până acum! /
Poate, parfumul e de
vină sau vântul. / Azi
sunt fericită! Toţi flutu-
rii, toate florile / mi-au
cântat, au dansat, s-au
jucat.” 

Până şi în toamna vie-
ţii poeta găseşte motiv
de încântare şi mulţu-
mire: “Sunt un strugure
dulce, / amintind primă-
vara. / Sunt un strugure
inimos / cum ne-a fost
vara. // Sunt un strugure
parfumat / precum
toamna. / Dulce şi parfu-
mat, / strugure în formă
de inimă, // păstrat cu
grijă peste iarnă / vreau
să rămân pentru tine!”
(Toamna vieţii). 

M e t a m o r f o z a t ă - n
Doamna Toamna, autoa-
rea se vede astfel: “Plină-
i toamna, de parfum, cu
cerceii ei din struguri! /
Colieru-i din castane mai

aprinde-n inimi, ruguri.
/ Şi-a luat rochia de
frunze, decorată-n stilul
ei / Şi cu rubiniu pe buze
a pornit-o pe alei. / Are
paşii măsuraţi şi privirile
blajine. / Toamna de o
căutaţi, e-n oglindă-aici,
la mine! (Toamna din
oglinda mea). 

Ilustrate cu o grafică
foarte expesivă, execu-
tată de Niculina Vizi-
reanu, cu multă forţă de
sugestie şi sensibilitate,
poemele capătă consis-
tenţă şi un farmec
aparte. 

Chiar dacă-i toamnă
afară, chiar dacă frigul
înstăpâneşte natura şi
oamenii, poeta îşi pro-
pune să o prefacă-n pri-
măvară: “Iubirea mă
cheamă şi cu ochii în-
chişi / Mă las purtată de
mâna-i arzândă. / Mă
duce-n înalturi, mă
plimbă-n abis, / I-accept
nebunia şi trăiesc un
vis!” 

Toate acestea izvo-
răsc, credem, din gene-
roziatea şi firea fericită a
poetei: 

“Toamna asta e fru-
moasă, luminoasă ca un
gând! / Mi-a păstrat soa-
rele-n casă şi-amintirile
pe rând. / Cu căldura-i
de poveste, mă-ncon-
joară braţul ei. / Lumi-
noasă toamnă este peste
suflet şi pe-alei! //
Toamna asta-i minu-
nată, generoasă peste
poate, / Cu vinul, mus-
tind pe masă, jubilând
printre bucate! / Şi-n po-
iana toamnei noastre,
prefăcută-n primăvară, /
Suntem regii către care,
ploi de stele iar coboară.
// Visele se cern, fantas-
tic, dintr-un corn de
timp vrăjit / Ca o veste

minunată ce pământul l-
a-nverzit. / Sufletele
cântă iară, melodii de
mult uitate / Şi amurgul-
sur coboară, legănând
acestea toate”. (Corn de
timp vrăjit). 

Şi până la urmă, im-
aginile idilice din aceste
poeme cu “floricele pe
câmpii / hai să le-adu-
năm copii”, ne introduc
într-un tărâm de vis
unde totul e fantastic, nu
există răutate, urâţenie,
invidie, ură, oamenii
sunt perfecţi, după chi-
pul îngerilor. O aseme-
nea viziune se potriveşte
perfect basmului, dar şi
acolo intervin muma-pă-
durii, zmeul, lighioane şi
păsări răpitoare, ca să
strice echilibrul şi să se
pună de-a curmezişul. 

“În lumea iubirii” –
este cea de a doua sec-
venţă a volumului – titlu
care justifică perfect sta-
rea de poezie nesfârşită a
inimii şi grupajul începe,
cum altfel, decât cu poe-
mul “Răsărit” – în care
exultă zorii de zi. 

Dragostea este cea
care operează mutaţii
sensibile în natură şi în
oameni. Ea e în stare a
opri timpul din loc, de a
aduce ploaia în deşert,
de a scoate izvoarele din
adâncuri. Ce nu face
omul când iubeşte! 

Trăind în lumea iubi-
rii inspiri numai parfu-
muri de roze, cuvintele
sunt de pluş, soarele ră-
sare după chipul iubitu-
lui. 

Chiar şi elementele
naturii iau chip sufletesc
şi răspund sentimentu-
lui. Astfel că se naşte o
empatie fiească între om
şi cosmos: 

“M-a primit la pieptul

ei, pădurea: M-a primit
la pieptul ei, pădurea / Şi
pe umeri, păsări mii mi-
a pus. / Luminiş mi-a
strecurat în suflet / Şi-
am rămas de dragoste
pătruns. // Şi m-a legă-
nat pe crengi de vise /
Când cu frunze m-a îm-
podobit. / Şi-am simţit
că mă ridic la ceruri /
Când pădurea-n suflet
m-a primit. // Şi-am
găsit la ea, atâta vară, /
Soare-n triluri, zumzet,
clipocit! / Şi-am iubit
atunci, întâia oară / Tot
ce are viaţa de iubit: //
Raza, floarea, drumul şi
înaltul, / Râu lunatic ce
ridică nori de vis, / Cur-
cubeul, foşnetul, cânta-
tul / Din pădurea
vieţii-paradis”. 

Oprimismul, spe-
ranţa nu scad nici atunci
când corabia pleacă de la
ţărm spre alte zări. Pre-
cum Mica sirenă, poeta
aşteaptă la ţărm şi-i
cântă iubitului un cântec
de întoarcere menit să-l
aducă. “Mica sirenă: Ştii,
eu sunt mica sirenă care
priveşte la mal, / La
prinţul, ce pleacă la alta,
în corabia dusă de val. /
De-i toamnă sau primă-
vară, iubirea-mi va fi la
fel, / Un fel de corabie
rară, de rău, ocrotindu-l
pe el. / Furtuna, de va
vrea să vie, cu griji mari
să-l cuprindă, / Voi şti
să-i îmblânzesc unda, cu
inima mea, tremu-
rândă”. 

Întocmai ca autorul
“Cuvintelor potrivite” –
poeta se întreabă: “De
ce-aş fi tristă?” 

Însă la Arghezi, unda
de tristeţe răzbate şi se
insinuează, deşi toate
par împlinite: “De ce-aş
fi trist?                Va urma

�



18 nr. 47 � octombrie 2011

Dorel Schor

În urmă cu vreo doi
ani am primit un mesaj
de la Radu Stern, critic
de artă evreu român el-

veţian. Dumnealui avu-
sese ideea unei expoziţii
dedicate mişcărilor artis-
tistice avangardiste din
România şi era în faza
„culegerii de exponate“.
Mărturisesc că, împre -
ună cu admiraţia pentru
această idee grozavă, e -
ram şi oarecum sceptic,
luând în consideraţie di-
ficultăţile fireşti: lunga
trecere a timpului, risipi-
rea colecţiilor şi a colec-
ţionarilor, greutăţile fi -
nanciare. Personal a -
veam numai un album
de colaje al scriitorului
Saşa Pană şi un catalog
modest al publicaţiilor
sale. Ceea ce interesa în -
să erau, în primul rând,
lucrările de artă plastică.

Radu Stern s-a dove-
dit şi tenace, şi neobosit.

Rezultatul? Recent s-a
vernisat la Amsterdam
Expoziţia europeană a
Avangardei artistice din
România, cu nu mai
puţin de 80 de picturi,

desene şi fotografii ale
unor tablouri pierdute.
Printre altele, aflăm că
prima expoziţie interna-
ţională a avangardei ar-
tistice a avut loc la
Bucureşti în 1924. Sunt
prezenţi în expoziţia de
la Amsterdam şi scriitori
care şi-au legat numele
de aceste experimente
curajoase, precum Tri-
stan Tzara, autorul ma-
nifestului Dada, Saşa
Pană cu revista „Unu“ şi
alţii. Dar ponderea este a
pictorilor, subliniată fi -
ind nu numai moderni-
tatea operelor, ci şi rela -
ţia dintre ideile revolu-
ţionare în artă şi identi-
tatea evreiască.

Patru sunt temele
propuse publicului: Pe-
rioada Zurich, cu cabare-

tul Voltaire, naşterea cu-
rentului Dada, contribu-
ţia lui Tristan Tzara şi
Marcel Iancu. Apoi a -
vangarda bucureşteană,
mişcarea artistică provo-

cativă şi modernă. Tema
a treia se referă la anii
'30, iar a patra la genera-
ţia considerată atunci tâ-
nără.

Este prezent şi Arthur
Segal, din generaţia mai
vârstnică, Victor Brau-
ner, Marcel Iancu, M.H.
Maxy, precum şi Jules
Perahim, Paul Păun - in-

spiraţi de predecesori şi
continuatori ai acestora.
Expoziţia urmăreşte pre-
zenţa acestor artişti plas-
tici de la Dada la su -
prarealism, de la abs-
tract la expresionism,
variaţiile personale cu e -
lemente de constructi-
vism. 

Aflu că expoziţia se
bucură de mare succes.
Frecventarea este exce-
lentă şi publicul foarte
interesat. Presa este en-
tuziastă şi publică pagini
întregi precum şi supli-
mente culturale. Filmul

expoziţiei a fost transmis
la televiziunea olandeză.
Dar dimensiunea inter-
naţională a evenimentu-
lui abia va începe să se
dovedească. Expoziţia va
deveni itinerantă, ur-
mând să fie prezentată
publicului din Statele
Unite, din Israel şi, desi -
gur, celui din România.

Avangarda
nu se predă

O expoziţie
internaţională

Gelu Naum

Mâna mea stânga şi
ochiul meu drept
mănuşa mea stânga şi
gheata mea dreaptă
lampa mea dreaptă şi
calul meu stâng
mărul meu stâng şi

glasul meu drept
haina mea dreaptă şi
urechea mea stângă
pălăria mea stângă şi
urechea mea dreaptă
cheia mea dreaptă şi
covorul meu stâng
etc. etc.

Torsiunea lui Möbius
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Elena Armenescu

În urmă cu nişte ani,
mi-am petrecut ore în-
tregi la centrul de docu-
mentare al Crucii Roşii
din Bucuresti cu scopul
de a pregăti o lucrare
privind organizarea So-
cietăţilor de Cruce Roşie
din România în timpul
primului Război Mon-
dial. Pe măsură ce mă
cufundam în căutări, se
amplificau şi sentimen-
tele mele de profundă re-
cunoştinţă şi afecţiune,
dublate de mândrie că
aparţin unui popor cu
astfel de înaintaşi care cu
un devotament greu de
înţeles azi, s-au unit în
faţa năpastei războiului
până dincolo de preţul
suprem: viaţa ori conti-
nuarea ei în stare de in-
validitate, aşa cum i-am
cunoscut pe unii vete-
rani longevivi atunci
când am devenit medic.

Toate eforturile, toată
dăruirea tot tributul în
vieţi omeneşti ar fi
rămas însă fară o finali-
tate atât de glorioasă
cum a fost cea obţinută
după Pacea de la Versail-
les din 1919,  ca rezultat
al negocierilor care au
durat timp de 6 luni de la
încheierea oficială a răz-
boiului la 11 noiembrie
1918 între forţele Aliati-
lor (Franţa, Anglia, SUA,
Italia, Japonia, Polonia,
România, Serbia, Ceho-
slovacia) şi Puterile Cen-
trale (Germania, Austro-
Ungaria, Imperiul Oto-
man, Bulgaria), şi a nu -
me recunoaşterea  Ro -
mâniei Mari - şi ca ur-
mare a demersurilor di-
plomatice ale Reginei
Maria, atât la Paris pe
lângă primul ministru

francez din vremea aceea
- Clemanceau, cât şi la
Londra.

Frumuseţea sa fizică
despre care se vorbea în
toate saloanele Europei,
era dublată de o inteli-
genţă ieşită din comun.
Majestatea Sa a pledat
pentru cauza românilor,
reamintindu-le aliaţilor
occidentali enormul sa-
crificiu al Armatei Ro-
mâne, sacrificiu văzut şi
trăit de adevărata regină,
aflată de multe ori prin-
tre soldaţii răniţi alături
de surorile de Cruce
Roşie. Regina Maria a
fost supranumită de
popor „Mama răniţilor“,
„Regina-soldat“, pentru
atitudinea ei bravă din
timpul acelui război,
când, alături de doam-
nele de la curte, a lucrat
direct pe front în spitale
de campanie şi a coordo-
nat activitatea unei fun-
daţii de caritate. E xem-
 plul reginei a fost urmat
de toate doamnele din
înalta societate de pe tot
întinsul patriei, sub în-
drumarea căreia au acti-

vat în spatele sau pe
toată linia frontului.

Cine este
Regina Maria?
Majestatea Sa Maria,

Regină a României,
Principesă a României,
Principesă de Edinburg
şi de Saxa Coburg şi
Gotha, născută Marie
Alexandra Victoria în
data de 29 octombrie
1875, fiica ducelui Alfred
de Saxa Coburg şi Gotha,
cel de al doilea fiu al re-
ginei Victoria, iar mama
sa Marea Ducesă Maria
Alexandrovna, unica fii -
că a Ţarului Alexandru al
II-lea, şi  nepoata reginei
Victoria  a Marii Britanii.

Maria Alexandra Vic-
toria s-a logodit la 16 ani
cu Prinţul Ferdinand de
Hohenzollern, moşteni-
tor al tronului României.
Căsătoria a avut loc la 29
decembrie 1892. Unul
dintre exponatele Mu-
zeului Naţional al Româ-
niei, o cupă de argint
oferită de municipalita-
tea Capitalei, aminteşte
de acest eveniment;
piesa are gravată inscrip-
ţia: „Bine ai venit mi-
reasă de Dumnezeu a-
lea să spre a patriei cin-
stire. Ianuarie 1893“.

Această inscripţie, in-
spirată parcă în mod
pre monitoriu, a expri-
mat nu numai aspiraţia
poporului, ci faptele şi
atitudinea viitoarei re-

gine, care a dat dovadă
de comportament regal,
nu numai în  a apăra ţara
şi poporul, ci şi de resta-
bilire a dreptăţii strămo-
şeşti, de  redobândire a
teritoriilor smulse, răpi -
te  în urma unor războaie
între alte mari puteri,
după cum ne reamintim
din istorie.

Dilema politică a Ro-
mâniei în perioada din-
tre 1914 şi 1916 a fost
dacă să participe sau nu,
în Primul Război Mon-
dial alături de aliaţi sau
alături de germani... Ţa -
ra rămăsese într-o pozi-
ţie de neutralitate timp
de doi ani, nu doar dato-
rită regelui Ferdinand,
ci, în primul  rând, dato-
rită prim-ministrului I.
C. Brătianu care s-a opus
constant în Consiliul de
Coroană intrării Româ-
niei în război alături de
Puterile  Centrale. Dar,
alături de acestea, o in-
fluenţă deosebită în a de-
termina pe regele Ferdi -
nand (după 1914) să in -
tre în război de partea
Antantei în 1916 l-a avut
Regina României, Maria. 

În timpul războiului,
oricine o putea vedea pe
regină în spitale, alături
de paturile răniţilor,
pansând plăgi puroinde
ori chiar pe front, în mij-
locul soldaţilor, îmbăr-
bătându-i, asigurându-i,
întărindu-le credinţa în
victorie. După termina-
rea războiului a urmat o
grea perioadă de refa-
cere după acel cumplit
măcel fără precedent în
istoria omenirii, şi abia
după patru ani, naţia ro-
mână  revigorată are bu-
curia să asiste la
în coronarea regi-
lor Ferdinand şi

Regina Maria,
regină a României 

�



20 nr. 47 � octombrie 2011

Maria la Alba Iulia.
Supranumiţi Regii
Unirii în oraşul pri-

mei Uniri din istorie –
Alba-Iulia - regii au fost în-
coronaţi  la 15 octombrie
1922, zi ce a constituit mo-
mentul de glorie al Monar-
hilor, dar şi al desăvărşitei
Românii Mari. Serviciul re-
ligios a fost asigurat de
către Miron Cristea - Pa-
triarhul României, care a
ţinut o Liturghie solemnă şi
a sfinţit coroanele regale.

Din arhivele istorice
aflăm că la festivităţile de la
Alba-Iulia au luat parte re-
prezentanţi din 13 state ale
lumii ca o confirmare inter-
naţională a Marii Uniri.
Printre aceştia au fost pre-
zenţi la ceremonia de înco-
ronare a regelui Ferdinand
I şi a reginei Maria, reginele
Maria a Iugoslaviei şi Elisa-
beta a Greciei, principesa
Beatrice de Bourbon, du-
cele de York, generalii Ber-
thelot şi Weygand. 

Balcic 
În 1924, din dorinţa re-

ginei, a fost construit Pala-
tul de la Balcic, într-un
peisaj superb, iar Majesta-
tea sa a făcut din acesta un
loc de întâlnire pentru arti-
ştii epocii. Palatul a fost
cedat Bulgariei, odată cu
cele două judeţe: Durostor
şi Caliacra. Despre acest te-
ritoriu numit Cadrilater V.
Pârvan spunea: „Dintre ţă-
rile care alcătuiesc Româ-
nia de azi, Dobrogea este
cea mai veche ţară română.
Cu mult înainte ca dacii din
Dacia să se facă romani,
dacii din Dobrogea au înce-
put să vorbească latineşte,
să se închine ca romanii şi
să-şi facă oraşe şi sate ro-
mane…“.

Împreună cu reprezen-
tanţi ai cluburilor UNESCO

din România, am vizitat
oraşul Balcic, ne-am plim-
bat pe aleile minunatei
Gră dini Botanice amenaja -
tă la porunca reginei Maria,
şi am privit îndelung ma -
rea, ale cărei valuri se lo-
veau molcom de stâncile
al be ce mărginesc ţărmul,
parcă şoptind o poveste de
mare iubire pe care o va fi
desluşit înţeleapta şi pasio-
nala regină în clipele Sale
de răgaz.

Mamă a patru copii, re-
gina îşi face timp totdeauna
- fie război, fie pace - pen-
tru problemele ţării! De
pildă, Crucea Eroilor Nea -
mului, aşezată pe vârful
muntelui Caraiman, care
domină Valea Prahovei, a
fost construită  între anii
1926-1928, pentru a cinsti
memoria eroilor ceferişti
căzuţi la datorie în Primul
Război Mondial. Crucea a
fost înălţată  cu scopul de a
fi văzută de la o distanţă cât
mai mare.

Regina avea certe cali-
tăţi extrasenzoriale, para -
psi hologice. Unele legende
povestesc că acest monu-
ment s-a realizat în urma
unui vis pe care l-a avut Re-
gina Maria. Munţii Bucegi
reprezentaţi prin vârful Ca-
raiman au fost stropiţi de
sânge românesc în Primul
Război Mondial. Pentru
con strucţia monumentului
s-a ales vârful secundar al
Caraimanului (2291 m), de-
oarece, dacă s-ar fi constru-
it monumentul pe vâr ful
principal Omul (2325 m),
Crucea nu ar mai fi fost vi-
zibilă decât din apropiere,
de pe platou. Azi, oricine
călătoreşte ziua ori noaptea
cu trenul pe minunata Vale
a Prahovei, poate admira
Crucea, devenită celebru
punct de atracţie
pentru turişti. 

Reginei Maria, regina marilor iubiri: de
cer, de pamânt, de oameni, de flori, de
Dumnezeu, i-am dedicat poezia:

Elena Armenescu:

Regina Florilor
(Din volumul
„Dictatura iubirii”)

Spaţiul curbat se deschidea în jurul meu
Din ce în ce mai mult, mai amplu
Până am ajuns o linie, un punct
În mişcarea timpului meandru.

E vremea răsăritului, mi-am zis,
Şi gândul umblă după desăvârşire
E vremea răsăritului,
Şi te-am zărit atât de firavă, 
Atât de subţire.
Atât de singură te-am văzut
Printre stâncile colţuroase
Şi aplecându-mă să te feresc
M-am scufundat
În mine să te adăpostesc...

Pentru că aveai petale de lumină
Şi semne leonine, regale
În fragilitatea ta năvălită de vânt
Atât de singură
Sub eternitatea cerului Măriei Sale
Acolo sus, în singurătăţi
Atât de efemeră te-am găsit...

M-am înălţat, am îmbrăţişat aerul
Şi o vibraţie de mare iubire
A cutremurat uşor orizontul...

Pentru că te-am descoperit
Am binecuvântat întâmplarea
I-am sărutat tâmplele nevăzute
Şi m-am înclinat din nou spre tine
Steluţă de argint
Regină a florilor!

Floare a reginei!
Cu bucurie şi cu-ntristare
Te-am revăzut acolo sus
Pe colţ, pe muchie de stâncă
Învolburată de înstrăinare
Stăpână a înălţimilor veşnic nemuritoare,
Pe harta splendorilor Măriei Sale! �

�



21nr. 47 � octombrie 2011

Jurnalul 
Este cunoscut

că Regina Maria a iubit
arta, poezia şi filosofia.
Majestatea Sa a conti-
nuat tradiţia Reginei Eli-
sabeta - soţia regelui
Carol I, cunoscută ca
poet sub pseudonimul
Carmen Sylva - de susţi-
nere a acestora, ajutând
cu burse de studiu şi
bani o seamă de perso-
nalităţi din lumea lite-
rară şi artistică. A scris la
rândul său Povestiri pen-
tru copii, poezii, a pictat
- florile sale  preferate
fiind crinii şi macii. Re-
gina României Mari a

avut o ultima dorinţă şi
anume, ca trupul să-i fie
înmormântat la mănăs-
tirea Curtea de Argeş, iar
inima la reşedinţa de la
Balcic.

În testamentul Regi-
nei Maria se găseşte o ul-
timă adresare către
poporul român şi către
ţară : „Ţării mele şi Po-
porului meu: când veţi
ceti aceste slove, Popo-
rul meu, eu voi fi trecut
pragul Tăcerii veşnice,
care rămâne pentru noi
o mare taină. Şi totuşi,
din marea dragoste ce
ţi-am purtat-o, aş dori
ca vocea mea să te mai
ajungă încă odată, chiar

de dincolo de liniştea
mormântului.[...] Eu am
ajuns la capătul drumu-
lui meu. Dar înainte de a
tăcea pentru veşnicie
vreau să-mi ridic, pen-
tru ultima dată, mâinile
pentru o binecuvântare.
Te binecuvântez, iubită
Românie, ţara bucurii-
lor şi durerilor mele,
frumoasa ţară, care ai
trăit in inima mea şi ale
cărei cărări le-am cu-
noscut toate. Frumoasa
ţară pe care am văzut-o
întregită, a cărei soarta
mi-a fost îngăduit să o
văd împlinită. Fii tu veş-
nic îmbelşugată, fii tu
mare şi plină de cinste,

şi stai veşnic falnică
printre naţiuni, să fii
cinstită, iubită şi price-
pută. Am credinţa ca v-
am priceput: n-am
judecat, am iubit...“

N.B. Consider că de
la Sfânta zi de Înălţare,
Ziua Eroilor  la care s-a
gândit atât Regina Maria
când a înălţat Crucea pe
muntele Caraiman cât şi
C. Brâncuşi când a con-
ceput, creat şi ridicat Co-
loana Infinitului, până
în 14 septembrie când
sărbătorim Ziua Sfintei
Cruci - este oportun  să
amintim faptele şi opera
lor, drept pentru care am
scris cele de mai sus.  

�

dinţei sale, cât urmele lă-
sate de divinitate în sine,
în noi. Căutându-l pe
Dumnezeu în acestea, el
nu alege calea pelerina-
jului, ci se interiorizează
spre a-l descoperi pe El
în tainele lăsate ca o să-
mânţă la încolţit în sufle-
tul uman. Poetul îl află
pe Dumnezeu în singu-
rătatea sa greu de atins
dacă nu ai găsit o stare
de linişte şi echilibru,
ceea ce este în fond o
stare de taină prilejuind
sau intermediind con-
tactul nemijlocit dintre
om şi divinitate. Acest
drum tainic pe care nu-l
găseşte oricine nu este o
căutare la voia întâmplă-
rii, ci una făcută pentru
aflarea unui răspuns pe
care nu ţi-l arată ochii,

privirea, ci văzul inte-
rior. Deşi apare destul de
des motivul poeziei, au-
torul e mai puţin preocu-
pat de arta scrisului ci de
transcrierea ori redarea
în scris a stării de graţie
ce-l poate cuprinde pe
om când şi dacă şi-a con-
ştientizat scânteia de di-
vinitate din el şi,
implicit, îşi asumă şi sar-
cina ce-i revine odată cu
acest moment; de aceea
lait-motivul cărţii este
drumul, înţeles ca ade-
vărata cale de urmat. De
altfel, şi Maica Tereza a
recunoscut spre sfârşitul
vieţii că se îndoia în fie-
care zi şi tocmai această
îndoială i-a sporit cre-
dinţa. Acelaşi exerciţiu
de sinceritate îl face poe-
tul aflat în răscrucea în-

doielii cu certitudinea. O
spune voalat în versuri
precum „Altă ieşire nu
ştiu/astrele fiind surde
/o muzică tocată mă-
runt/şi viermele în dans
concentric/”o succe-
siune de gol în uni-
vers”//…/un sânge alb
urca pe crucea/înghe-
ţată” (O muzică tocată
mărunt) dar şi explicit,
când afirmă: „Tu dormi
în mine/Doamne/şi lan-
ţul mă trece/de pe un

mal pe altul” (Dar câtă
depărtare) .   

Iată cum, după pra-
guri şi trepte, şi după ce
a-mpins la „roata dure-
rii”, poetul este pregătit
pentru marele salt („în-
toarcerea în nicăieri”) şi
singura coardă de sigu-
ranţă este de fapt o frân-
ghie de fum ce o
desenează „cu un verb
între degete” divinitatea
în înaltul cerului pentru
cine crede: a fi.

Victor Sterom şi
regăsirea de sine
Continuare din pagina 9

Poezia mea
Nicolae Nicoară Horia

Mă întrebi mereu de ce ‘mi-eşti dragă,
De ce îţi sunt? Eu nu ştiu să răspund,
În întrebarea, ta cu gust de fragă,
Ca într-o veşnicie mă cufund…

Din Cerul tău de lacrimă curată,
Ochiul meu te mântuie sub pleoape,
Poezia mea, ce mi-ai fost dată
Să te văd şi să te simt aproape…

Ce sfântă-i bucuria când te scriu,
Cum Aerul înlăcrimat pe liră!
Cu tine niciodată nu-i târziu
Şi fiinţa ta întreagă mă inspiră…
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copilul 
turnul avea forma unui gât de lebădă
copilul alerga pe scări mulinat parcă de cineva de sus
lumina cădea în urmă ca o minge făcând piruete
pereţii de cărămidă erau calzi de parcă ar fi făcut ci-
neva dragoste cu ei 
îi plăcea să se sprijine de zidul roşu 
când sărea câte o treaptă sfărâmată
ecoul paşilor lui era un spirit eliberat dintr-o lampă

afară soarele foşnea ca o iarbă mare
în mijlocul pieţei rotunde
sculptorul ne dezvelea surplusul de piatră de pe noi
răsfoiam frunzele ce se lipeau de formele noastre
încă nedefinite 
în intimitatea noastră auzeam o barcă pălmuită de ape 
şi inimile ni se zbăteau ca nişte pui în ouă
aşteptam să ne fie cioplite pleoapele

caii dormeau în picioare aproape de stele
copilul continua să alerge 
pânzele de păianjen îl îmbrăţişau puternic 
le simţea umerii pe umeri lui 
era şi ceva iubire acolo şi ceva difeit
ferestre vegetale începuseră să apară fără să observe
ceea ce era mai bine alerga 
era ceva matur cu acel copil

oamenii împinseseră turnul la marginea oraşului
mulţi şi-au ros palmele făcând asta 
purtau ridurile la gât în loc de cruciuliţă
sculptorul ne făcuse o tâmplă comună
(dragul de el)
priveam forfota oraşului întoarcerile
în aşternuturi la unison
gurile ce şi le lăsau pe câmpii alături de epave
meciurile de fotbal 
o doamne nocturna îţi lumina formele şi nu mai
aveam nevoie de nimic
nici de moarte

ajuns pe terasă copilul
a privit în jos la turnul ce se răsucea spre bază

ca o viţă de vie
a întins braţele căt să cuprindă tot orizontul
l-a strâns ca pe un acordeon
l-a băgat în buzunarul pantalonilor 
unde mai erau nişte firimituri de pâine 
şi s-a chircit cu ochii la stele

noi priveam într-o fântână
cum înfloreşte apa
în timp ce copilul ne dădea ture în aer
râsul lui l-a auzit până şi dumnezeu 

de-a buşilea prin aer 
facem dragoste în carlinga unui avion de hârtie
îmbrăţişaţi de parcă am ieşi unul din celălalt
ne rostogolim pe podea printre scaunele piloţilor
pe pereţi unde sălciile iau locul firelor
pe tavan printre miile de butoane şi beculeţe colorate
pe aripile acoperite cu rogojină

ţinem adâncul apelor la suprafaţă până
ni se văd trupurile goale într-un tv stins
suntem dintre cei cărora le trec norii prin umeri
zburăm foarte sus trecem pe lângă tâmpla lui gulliver
i-am face reverenţe ţinându-ne inimile între degete
ca pe nişte jobene dar 
tributari ai unor tăceri costisitoare
trăim în odăiţa unei secunde şi nu ne e uşor
personal prefer să-ţi sărut fiecare fir de păr în parte
dintr-o suflare
gulliver înţelege tot ca o oglindă
în ochii lui albaştri cerul are forma unei livezi de păpădii

noaptea
se trezeşte călugărul ce doarme încolăcit pe elice
ne aprinde lumânările suflând peste fitilele stinse
zumzăitul de ţânţar al motoarelor
deranjează moşii ce îşi fac siesta în bărcile de pe lac
e ceva nou chiar şi pentru roci în toată povestea asta
un copil vede o luminiţă mişcându-se printre stele
departe în piept părinţii lui dorm
se bucură cât să nu-i trezească 

azi iar nu scriu nicio poezie 
ura! strigă imaginea mea din oglindă
ura! strigă pantofii că astăzi nu îi voi încălţa
ura! strigă prietena de pe mess folosind o mie de
emoticoane
pe care o să le visez la noapte

ura! aş striga şi eu dacă aş fi
într-o cameră de hotel
(la mare sau la munte cui îi pasă)
ascultând ca pe un concert de mozart
muzica tălpilor ei susţinându-i trupul gol
pe mocheta aspră

Ştefan
Ciobanu
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Octavian Curpaş

„Surâsul primăverii”,
al şaselea volum de poe-
zie al Marinei Glodici
vede lumina tiparului în
anul 2010; poemele sale
precum o salbă, pe care
stau înşirate unul câte
unul simţămintele poetei
încă tinere, se revărsă ca
un torent către inimile
cititorilor, în îmbrăţişa-
rea tandră a primăverii.
Oare care dintre noi, pă-
mântenii, nu simţim
efectul prospeţimii şi ti-
nereţii în străfundul su-
fletului nostru, în fiecare
primăvară, numită pe
bună dreptate „anotim-
pul iubirii”?!

O îmbinare de cu-
loare şi lumină armoni-
zate sensibil cu trăiri ce
rivalizează cu sublimul,
şi în plus, prezenţa de
netăgăduit a divinului în
versurile poetei demons-
trează, fără îndoială, că
Dumnezeu a dat mâna
cu această poezie, iar cu-
vântul se pleacă cu sme-
renie ca într-o dulce
rugăciune, în faţa sufle-
tului…

„Raiul bucuriei” co-
boară în fiecare om
odată cu primăvara şi
lasă „urma de înger” în
cupe de ghiocei, în dru-
mul său spre inimile
noastre, dăruind „pace
sacră-n sărbătoare” 

(„Surâsul primăve-
rii”). Ce frumos !

„Albastra slovă” a
„cuvântului din iarbă”
sau din „ochi de flori”,
mângâiată de „raze dulci
ce se alintă” capătă va-
lenţe deosebite, transfor-
mând totul într-o
adevărată sărbătoare a
revenirii la viaţă!
(„Flori”).

Poeta care şi-a pregă-
tit „şevaletul inimii” în-
muindu-şi „pensula” în
culorile sufletului „spă-
lat” anume în „culori de
curcubeu”, dă frâu liber
imaginaţiei „pictând “ un
tablou din care izvodeşte
un „dor aprins”, un dor
nestins – dorul de ne-
murire, de înălţare de-
asupra tuturor celor
pământeşti; toate aceste
imagini poetice deosebit
de sensibile reînvie sen-
timente de o nobleţe ui-
mitoare odată cu
primăvara („Primăvară
în apogeu”).

Menţiona însăşi
poeta într-un articol în
care vorbea despre poe-
zie şi sensurile ei:  „Poe-
zia a fost şi va fi
mo dal it atea de comuni-
care candidă, gingaşă,
puternică prin esenţa ei
umană… Ea se manifestă
ca o respiraţie cerească a
sufletului pământean
căutător de sine”. Acest
mesaj simplu dar atât de
plin de esenţă îl trans-
mite şi poezia Marinei
Glodici: poezia ei este
viaţă, este trăire, este
sensibilitate dusă la ex-
trem.

Întruna din poeziile
din noul său volum,
poeta spune: „Hei, poete,
tu nu vezi că e primă-
vară?/ A venit să bată-n
geam şi să scrii anume/
Că Viaţa a învins peste
tot în lume/ Am deschis
uşor fereastra ochiului
din mine”… („Primăvara
bate-n geam”)

„Am deschis uşor fe-
reastra ochiului din
mine”… mi-a plăcut
foarte mult această sin-
tagmă atât de profundă
– „fereastra ochiului din
mine”… Am urmărit pe
parcursul lecturării aces-
tui volum linia ascen-
dentă a evoluţiei,
descoperind cu satisfac-
ţie acele trepte ce duc vi-
braţia interioară a
sufletului către un nivel
superior. Poezia Marinei
Glodici este de fapt
această fereastră, fiecare
dintre poemele aparţi-
nând acestui ciclu pur-
tând fără îndoială,
pecetea dorinţei ardente
de descoperire şi cu-
noaştere profundă a si-
nelui.

„Surâsul primăverii”
reprezintă de fapt o suită
de poezii care surprind

efectul primăverii asupra
a tot şi a toate; fie că
poeta se apleacă cu sen-
sibilitate spre natură,
spre fiinţa umană, spre
zi sau spre noapte, spre
munte sau spre mare sau
spre orice altceva din
ceea ce-o înconjoară,
centrul universului său
poetic îl constituie
aceeaşi legătură de netă-
găduit dintre renaşterea
fizică şi renaşterea spiri-
tuală: „Primăvara asta-i
clipă, de visare şi iubit/
Ruptă chiar din veşnicia
vieţii-n infinit” („Pas-
tel”).

O asociere sensibilă a
exploziei de floare şi cu-
loare din timpul primă-
verii cu cel mai frumos
sentiment ce poate
anima fiinţa umană, dra-
gostea – prinde contur
în creaţiile Marinei Glo-
dici, lăsând loc subtil
pentru interpretarea
sensului în care este ilus-
trată: „Picură clipa în
palmă fugar ca o nimfă”
şi se strecoară tiptil spre
inima ce-ar putea fi sur-
prinsă de „avalanşa iubi-
rii” ca apoi să transpară
un soi de fugă spre zbu-
ciumul interior, impu-
nând tăcerea:
„Tăcută, inertă se
schimbă la faţă/

„Surâsul primăverii”,
un nou volum de poezie apărut
sub semnătura Marinei Glodici

Fereastra
ochiului
din mine

�
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clipa devine azi ca
o povaţă” („Picură
clipa”).

Întrebări, frământări
şi răspunsuri, în stihuri
aşezate cu migală la tul-
pina gândului, precum
nişte serafice voaluri
peste sufletele fecioare-
lor ce-ascund timid taina
iubirii… „S-aducă oare
primăvara o viaţă
nouă?/ Să fie ea simbo-
lul cel sacru de iubit?”
(„Alai”); false linişti cău-
tate în limpezimi de ape:
„Ascult în linişte izvorul
cum răsună/ Şi susuru-i
cuminte inima-mi
anină/ E primăvară ia-
răşi şi apa ce se scurge/
Aduce prin vâltoare-i cu-
vinte şi suspine”. Şi vine
deznodământul care re-
zidă în efemeritatea
celor pământene şi refu-
giul spre înălţimea al-
bastră: „Iubesc şi
primăvara, dar tot de cer
mi-e dor” ( „Ascult”).

Triumful primăverii
asupra zbuciumărilor şi

neîmplinirilor are ca su-
port de netăgăduit cre-
dinţa: „Mi-e grea
mantaua de atâtea zile/
Culese de poeme şi vi-
sări” se destăinuieşte
poeta; „Ascult tăcut cum
calcă-ncet privirea / Că-
lătorind prin razele de
soare/ Cum floarea de
cireş îşi face drumul/
Prin calda şi cereasca ei
ninsoare”, ca apoi să-şi
găsească tămăduirea:
„Mă-nclin înaintea ceru-
lui şi-s vesel/ Că pot să
mai respir a curcubeu”,
spune Marina Angela
Glodici („Primăvară glo-
rioasă”).

Primăvara – panaceu
universal, primăvara –
balsam peste suflete tri-
ste şi deziluzii, primă-
vara – spectacolul
renaşterii, o altfel de
viaţă, curată, limpede şi
cu miresme de bine, alt-
fel spus un nou început,
cu o altă faţetă şlefuită
de gândurile poetei în
scrierile închinate pri-

măverii: „Te-am pictat în
făt frumos,/ Şi-n viteazul
din poveste…/ Şi în flori
de crini am strâns/ Aş-
teptările ca zestre”, neui-
tând să accentueze:
„N-ai venit şi am rămas
cu cerul”… toate acestea,
în superbul decor al ano-
timpului iertării, împă-
cării, dragostei
(„Hotărâre”).

„Întinerind” odată cu
primăvara, Marina Glo-
dici asemenea unui
„mugur ce zâmbeşte/
Către razele de soare”,
asemeni florilor ce te
îmbie cu ale lor miresme
la visare şi iubire, se con-
topeşte întru totul cu
anotimpul căruia îi atri-
buie meritele renaşterii
şi care este, pe bună
dreptate „Al cerului
cadou”.

„Renasc în fiecare zi
pentru dreptate / Şi pen-
tru mila oamenilor ce-i
iubesc/ Şi n-am să las
din mâna mea condeiul/
Cu care îmi urmez sme-

rit, destinul” – spun ver-
surile ei în poemul
„Urmez destinul”, asoci-
ind dragostea sa pentru
scris cu o continuă pri-
măvară a cuvântului, în
care mugurii slovei se
vor întrupa mereu în
flori de suflet – poemele
sale.

Ideea se perpetuă şi
motivaţia există, aşa
cum reiese şi din poemul
„Îmbrăţişarea cerului”:
„Când întristarea vine să
m-apese/ Peste minte,
inimă şi pleoapele-mi
plânse/ Renasc frămân-
tat ca şi lutul/ Iar pe bu-
zele-mi arse/ Se-aşterne
Cuvântul” scris din su-
flet, aş continua eu, şi cu
„Literele primăverii”:
„Multe litere cad din
cerul primăverii/ Ele
vorbesc despre soare şi
flori/ Despre oameni şi
Dumnezeu/ Toate se aud
cum şoptesc…/ Cine are
urechi… le aude!”

�

Viorel Roman

Ortodocşii din Bal-
cani - grecii, romanii şi
slavii de sud - tranzi-
tează de două decenii
din punct de vedere
socio-politic de la socia-
lism spre capitalism, de
la CAER şi Pactul de la
Varşovia spre UE/

NATO. Greco-ortodocsii,
care au fost cumpăraţi
de anglo- ame ricani în
schimbul românilor de
la Stalin, au profitat din
plin cu mult înainte de
1989 de societatea de
consum pe datorie şi
sunt în prezent şi faliţi şi
nemulţumiţi. Demons-
traţiile şi grevele din
Grecia sunt la ordinea
zilei. Vor avea şi ceilalţi
ortodocşi din Europa

aceiaşi soarta, perspec-
tiva de a demonstra pen-
tru o cauză pierdută?

Revoluţia din din Ro-
mânia s-a soldat cu o
mie de victime a unor te-
rorişti a căror identitate
o va afla numai generaţia
următoare, care se for-
mează într-o societate li-
beră, democratică,
ancorată puternic în
lumea liberă, occiden-
tală, UE. Până atunci

tranziţia spre occident s-
a organizeazat ca la
carte. S-a început cu li-
chidarea dictaturii prole-
tariatului, a Partidului
unic şi apariţia unui
spectru de partide post-
ortodoxo-comuniste şi
etnice, maghiare, ger-
mane, evreieşti, arme-
neşti, slave etc., care îşi
trimit reprezentanţi în
Parlamentul din Bucu-
reşti und se fac legi poli-
tic corecte, după mo de-
lul occidental. Apoi s-a
lichidat proprietatea în-
tregului popor asupra
mijloacelor de producţie,
pămânului etc. În favoa-
rea investitorilor
particulari, cu
precădere a celor

Tranziţia spre
Occident

�
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Ştefan-Lucian
Mureşanu

Şi iar ne înşelăm când
afirmăm că pe pământ
suntem singuri şi neaju-
toraţi. Trăim din impre-
sii şi unii dintre noi se
hrănesc cu lumina oarbă
a închipuirii. E un joc al
fantasmelor albastre, al
adâncirii omului profan
în neştiut. Literatul mi-
mează neînţelegerea jo-
cului pentru că el este un
dat al lumii acesteia, în
lumea profană a pămân-
tului rămâne un exaltat,
un vehement al facerii fi-
inţei prin fiinţă: Creato-
rii au identitate
accentuată. Ei se parti-
cularizează ca personali-
tăţi prin raportare la

comunitate şi dovedesc o
vitalitate specifică.
Creează, dă strălucire
cuvântului şi îl aşează
acolo unde îi este cu ade-
vărat locul, nu unde pro-
fanul îl aruncă
umplându-l de abjecţii,
de neintitulări mestecate
în criza de timp a aface-
rii, a minimalizării im-
portanţei cuvântului şi
aducerii acestuia în nes-
clipiri. 

Suntem născuţi din
mama-om pe care prun-
cul o cunoaşte încă din
pântece. Unii plâng când
se nasc, lăcrimând încă
din primele clipe ale vie-
ţii pentru ceea ce nădăj-
duiesc, alţii aşteaptă
palma celui care îi pune
în dreptul vieţii, fiind ne-
cunoscătorii amarului fi-
inţei telurice. Literatul
este lumina celestului

universal valabil existen-
ţei pe Pământ, este Uni-
versul însuşi pentru că
lui i s-a dat prin naştere
descifrarea tăcută a ver-
bului existenţial: Litera-
tul adevărat sădeşte
slovele, care înfloresc
când cititorul se simte
luminat de profunzimea
adâncului respirat al
ideilor ce emană cultura-
lismul incandescent.
Creierul lui este brăzdat
de energii ce pot
schimba cu ajutorul
celor două viziuni, de-
usian şi luciferic, esenţa
cuvântului. Cuvântul
fiind idee, ideea Dumne-
zeu. Poezia şi proza sunt
elemente angelice când
spiritul cunoaşte în tota-
litatea lui esenţa creaţiei,
desăvârşirea ei ca deslu-
şire nedesluşită în tai-
nica sferă a imaginaţiei,

idei în devenire în care
imaginarul joacă pueril
conştiinţa. Umbra este
dublul entităţii în ob-
scur, te însoţeşte şi se
tulbură când deviaţiile
energetice ale corpului
întâlnesc opusul magne-
tic al altor energii. Divi-
nul tresaltă cu
neînţelegerile, tainicele
ascunzişuri ale memoriei
în perpetua mişcare a
dansului angelic al idei-
lor. Arta este o îndeletni-
cire dăruită de puterea
celestă celui născut să fie
artist, amnarul dându-i
puterea de a lumina ob-
scurul însă nu a-l dezvă-
lui în faţa profanului
pentru că nici aşa nu ar
înţelege taina luminii,
iar amarul este gustul
stării produs de cel care
din spatele creatorului
nu a înţeles-o în schimb,
i-a pătat-o cu dorinţa
snoabă de a o avea. A
sădi, în întunericul lumii
căzute, acea verticală a
geniului artei luminii,
prin ruga unei prezenţe
slăvitoare, e vocaţia nes-
tăpânită de idei şi gân-
duri ale oricărui literat,
poet sau prozator, ce
merge spre nemurire.

Amnarul şi amarul
gânditorului perpetuu (2)

„Eu sunt un monstru pentru voi,
urzind un dor de vremuri noi.”

George Bacovia

stategici din stra-
inate şi celor cu
imunitate parla-

mentară, care şi ea s-a
privatizat.

Dacă şi locurile în
Parlament se cumpără
cu bani pentru Partid
este evident că economia
paralelă, corupria este o
boală a copilăriei trazi-
tiei, că pojarul, şi că ma-
sele largi populare suferă
în această fază pe toate
planurile: producţia, in-
vestiţiile, consumul, ni-
velul de trăi, speranţa de

viaţă scad. În schimb
cresc şomajul şi inflaţia,
ambele necunoscute în
trecut. Privatizarea sigu-
ranţei personale şi a să-
răciei e şi ea un calvar.
Dar după aceasta vale a
plângerii economia de
piaţă va genera o alocare
judicioasă a resurselor
materiale şi umane şi
mult aşteptată bună
stare generală, că la creş-
tinii occidentali, se va in-
stala şi la ortodocşi. Asta
în teorie, în practică lu-
crurile stau altfel.

Tranziţia spre lumea
creştinilor occidentali a or-
todocşilor e nesincera, că a
fariseilor. Ei vor să trăiască
material ca în occident, şi
spiritual că în orient. Refa-
cerea unităţii creştine nici
nu mai este la ordinea
zilei. Asta a dus la incapa-
citatea de plată a Greciei şi
este un semnal de alarma
pentru toţi creştinii, atât în
est cât şi în vest. Rusia cu
resurse ei minerale exorbi-
tante a revitalizat re gi- mul
autoritar pravoslavnic şi a
renunţat momentan la

perspectiva integrării occi-
dentale. România şi Mol-
dova nu au nici resursele
naturale, nici spaţiul euro-
asiatic al Rusiei, de aceea,
după o Revoluţie şi două
decenii în derivă, Preşe-
dintele şi Patriarhul tre-
buie să înceapă dialogul cu
Roma pentru o emanci-
pare naţională şi socială
autentică, pentru o inte-
grare a moldo-valahilor în
lumea creş- tinilor occi-
dentali credibilă, nu fali-
mentară că a greco-
ortodocsilor.

�
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Aurora Peţan

Suntem români pen-
tru că vorbim româ-
neşte. Nimic altceva nu
ne defineşte atât de fun-
damental: nici credin-
ţele, nici obiceiurile, nici
graniţele. În momentul
în care vom înceta să mai
vorbim această limbă,
nu vom mai avea identi-
tate. Dar multi dintre noi
am început deja să o
facem, fără să ştim că
suntem victimele unui
adevărat război împo-
triva limbii române 

Ce (sau cine) este
limba română?

Lingviştii îşi imagi-
nează limba română, din
punct de vedere etimolo-
gic, ca pe un sandviş:
chi fla este elementul la -
tin, care cuprinde o felie
consistentă de şuncă (in-
fluenţa slavă), câteva foi
de salată (influenţa ma-
ghiară, turcească, gre-
cească, rusă, franceză şi
altele), şi puţină maio-
neză, dar foarte puţină,
pe post de resturi din
substratul stravechi da -
cic. Desigur, ştiinţa
poate defini limba ro-
mână cum considera ea
că e mai potrivit. Dar lin-

gvistica singură, cu limi-
tele ei, nu ne ajută deloc
să înţelegem cu adevărat
ce (sau cine) este limba
română şi care este ros-
tul ei. Limba română nu
este latină plus slavă,
plus substrat, plus ma-
ghiară plus, plus, plus...
Limba română este acea
formă specială sub care
spaţiul acesta geografic
şi spiritual dintre Car-
paţi, mare, Dunăre şi
dincolo de ele a căpătat o
identitate. Limba ro-
mână nu este o simplă
structură logico-lingvis-
tică cu raţiuni de comu-
nicare, răsărită în tâm-
 plător la un moment dat
dintr-o alta limbă ori
din tr-un amestec de
limbi, ci un dat de la
Dumnezeu, aşa cum
sunt toate limbile, cu un
trup şi un spirit, cu o is-
torie, un destin şi un
rost. Ea deţine un nu-
cleu, o esenţă, care este
una şi aceeaşi de mii de
ani, cu mult înainte ca
aceasta limbă să se fi
numit „română“. Pe a -
cest trup s-au asezat di-
ferite haine, după îm -
prejurări şi modă: haina
slavă, cea turcească,
haina maghiară sau gre-
cească, jobenul franţu-
zesc sau jeanşii a me-
 ricani. Chiar şi latina nu
a fost decât o altă haină,
mai groasă, mai rezis-
tentă şi mai de cale
lungă, îmbrăcată, într-
un anumit moment al is-
toriei, de acest nucleu

străvechi. Şi pentru că
această haină a convenit
din punct de vedere poli-
tic mai marilor vremii,
dar nu era, totuşi, decât
o simplă îmbrăcăminte,
lingviştii au început să
născocească cum că de
fapt latina este şi trupul,
şi spiritul limbii române.
Au inventat peste o mie
de cuvinte latineşti care
stau, chipurile, la baza
unor cuvinte româneşti,
dar care în latina nu au
existat niciodată. S-au
dat peste cap ca să de-
monstreze că dacii şi-au
abandonat limba în fa-
voarea latinei, chiar si
acei daci - foarte nume-
rosi - care n-au intrat ni-
ciodată în contact cu ro-
manii. Au sucit pe toate
părţile limba română
pentru a o face să intre în
tiparul latin. S-au stră-
duit să ne convingă că
limba română are o isto-
rie recentă, că ea s-a
„format“ la un moment
dat, cam pe vremea cand
slavii dădeau tarcoale la
Dunăre. Şi au reusit să
ne păcălească. Evident,
din perspectiva strict şti-
inţifică, respectând crite-
riile lingvisticii, ceea ce
se vorbeşte acum se
poate socoti altă limbă
decât ceea ce se vorbea
acum câteva mii de ani.
În realitate este o iluzie,
bine ascunsă ochilor
noştri: esenţă şi spiritul
limbii sunt aceleaşi, doar
„hainele“ puse pe deasu-
pra ne iau ochii, mereu

altele, mereu mai colo-
rate şi mai înşelătoare...
Şi numele, desigur: as-
tăzi îi spunem „limba ro-
mână“, dar ea este a ce-
 eaşi limbă carpatină a
noastră de mii de ani, in-
diferent cum s-a numit
în stravechime.

Spiritul limbii
române

La o simplă răsfoire a
Dicţionarului Explicativ
(DEX), constatăm că
toate cuvintele limbii ro-
mâne vin de undeva: la-
tina, bulgara, sârba,
maghiara, turca, greaca,
rusa, franceza, germana,
engleza, italiana, ţigă-
neasca şi altele. Nu e xis -
tă nici un cuvânt atribuit
vreunui strat mai vechi
decât latina, în schimb
există mii de cuvinte cu
etimologie necunoscută.
Ar rezulta că româna
este un soi de amestec,
care a luat tot ce a putut
de la toate limbile cu
care a intrat în contact,
fără ca limbile cu pricina
să fi luat ceva de la noi.
Stranie poveste! Cine
poate explica misterul
apariţiei limbii române
dintr-o limbă latină care
a înghiţit pe nerăsuflate,
ca un balaur, întreaga
limbă dacă şi în care s-au
amestecat, apoi, ca într-
un Babel absurd, a proa -
pe toate limbile Euro pei?
Nu e nici un mister, caci
adevarul es te altul: mul -
te din cuvinte le conside-
rate slave sunt, de fapt,
dacice, iar slavii le-au
luat de aici; multe cu-
vinte pe care noi spunem
că le-am luat de la ma-
ghi ari, în maghiară
au sensuri foarte

Limba română,
patria mea (1)
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restrânse şi ma-
ghiarii înşişi nu
ştiu de unde le-au

luat. Şi foarte multe cu-
vinte şi chiar structuri
considerate latineşti, în
latină nu au existat ni-
ciodată, ci sunt stră-
vechi, carpatice... Aceste
lucruri au fost spuse de
lingvişti străini, care nu
au nici un motiv să mă-
sluiască istoria limbii ro-
mâne.

Din pricina faptului
că noi credem în conti-
nuare în teoriile procla-
mate de savanţii noştri,
nu s-a găsit încă nimeni
care să încerce să defi-
nească limba română
din singura perspectivă
justă, aceea de dat sacru.
Constantin Noica a ară-
tat, citându-l pe Emi-
nescu, că cuvintele cu
cea mai mare încărcă-
tură de semnificaţii sau
cu înţelesuri netraducti-
bile sunt întotdeauna cu-
vintele vechi, de la moşi-
strămoşi, nu cuvintele de
ieri şi de azi. Însă savan-
ţii noştri, tocmai pe aces-
tea le ignoră sau le
falsifică originea. Unde
altundeva poţi căuta spi-
ritul limbii, dacă nu în
ceea ce a dăinuit de se-
cole, neatins? Spiritul
limbii se găseşte în felul
în care sunetele se com-
bină între ele şi sunt ac-
centuate, dând naştere
unei melodii aparte a
limbii, în gramatică, în
cuvinte şi în expresii care
adesea nu pot fi traduse
în alte limbi, în sensuri şi
imagini, în felul în care
se îmbină şi se ordo-
nează cuvintele, şi în cu-
vintele însele, milenare,
mii de cuvinte cu origine
necunoscută, despre ca -
re lingvistii nu vor să po-

menească niciodată sau
le atribuie influenţei
altor limbi. Când e vorba
de elementul străvechi al
limbii, ni se recită, batjo-
coritor: barza, viezure,
mazăre, de parcă asta e
tot ce ne-a ramas după
tăvălugul latin... 

Gânditorul de
la Hamangia - 
produsul unei
spiritualităţi

avansate

Oare de ce bucuria
este numită cu un cuvant
dacic, pe cand tristeţea,
mâhnirea, necazul, su-
părarea, obida, jalea
sunt luate de la vecini?
Poate pentru că bucuria
este sentimentul funda-
mental al fiinţei umane,
emoţia care îţi arată că
eşti pe calea cea bună, că
eşti în acord cu Dumne-
zeu. Gândul, cel care
leagă lucrurile şi le gă-
seşte sensul, este desem-
nat tot printr-un cuvânt
dacic (unii lingvişti mai
susţin şi astăzi că ar veni
din... maghiară!). Doina
este un alt cuvant mile-
nar, care transpune e -
senţa sufletului ro mâ-
 nesc, starea de dor. A
moşteni nu putea fi de -
cât un cuvânt cu o viaţă
de mii de ani, la fel ca
moş şi moşie, din aceeaşi
familie. Vatra este un cu-
vânt dacic sau chiar di-
naintea dacilor, la fel şi
codrul. Cuvântul a în-
gropa (şi groapă) are şi el
o vârstă de câteva mii de
ani, iar exemplele sunt
multe, multe, multe...

În dicţionare nu se fo-
loseşte niciodată terme-
nul de „dacic“ sau

„sub strat“. DEX-ul, dic-
ţionarul nostru de căpă-
tâi, preferă să spună că
un cuvant este de origine
necunoscută decât să ad-
mita că este dacic. Lu-
crările de istoria limbii
române încep întotdea -
una cu latina: ce-a fost
înainte, nu contează, e
considerat doar o „influ-
enţă“ minoră, margi-
nală... Ceea ce sperie cu
adevărat pe duşmanii
identităţii noastre de
neam şi limbă este conti-
nuitatea incredibilă, de
mii de ani, căci valurile
istoriei şi straturile ce
s-au aşezat pe deasupra
nu au reusit să modifice
acest sambure puternic.

Războiul împotriva
limbii române

De aici porneşte totul:
de la presimţirea sau în-
ţelegerea rostului pe care
îl are limba română. Căci
dacă limba română este
cea care dă identitate
unui spaţiu spiritual care
stă la temelia Europei,
este limpede că cei ce do-
resc uniformizarea, şter-
gerea diferenţelor, glo -
balizarea, au un duşman
de temut în această
limbă cu rădăcini mile-
nare. Şi nu este de ajuns
să fie falsificate tratatele
de istorie şi de lingvis-
tică, deoarece limba îşi
vede mai departe de me-
nirea ei, păstrându-şi ră-
dăcinile adânc înfipte în
pământ. Pentru ca limba
română să-şi piardă ros-
tul, cei potrivnici acţio-
nează asupra vor bitori -
lor, ca într-un veritabil
război.

Există un război îm-
potriva limbii române,

căci există un război îm-
potriva identităţii noas-
tre. Iar singurul mod
prin care ni se pot tăia
rădăcinile este îndepăr-
tarea de limba noastră.
Constantin Noica spu-
nea că vorbirea omului
este fiinţa lui. Deci pen-
tru a-i lua unui om sau
unui neam identitatea,
trebuie să îi distrugi
limba: atât istoria limbii,
cât şi spiritul ei.

Căile pe care se desfă-
şoară lupta împotriva
limbii române şi, impli-
cit, a identităţii noastre,
sunt numeroase. La ni -
vel academic, savanţii,
fie ignoranţi, biete ma-
rionete oportuniste, fie
vânduţi cu totul şi po-
trivnici intereselor nea -
mului, depun eforturi în
a ne falsifica rădăcinile.
De aici aversiunea făţişă,
devenită un adevărat
război, faţă de civilizaţia
dacilor şi faţă de tot ce
înseamnă componenţa
străveche a limbii ro-
mâne: cetăţi dacice lă-
sate pe mâna jefuitorilor,
triste figuri de academi-
cieni care se extaziază în
faţa ideii cuceririi Daciei
şi a masacrării dacilor
care şi-au apărat pămân-
tul, dicţionare şi tratate
ridicole, care caută să
demonstreze că dacii au
renunţat brusc, definitiv
şi în masă la limba lor,
iar limba română este
continuarea limbii la-
tine, devenită imediat un
„primitor universal“, o
„limba ospitalieră“ care a
renunţat de bună voie la
tot ce a avut specific şi a
luat de la alţii tot ce are
acum.

Va urma

�
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delir
golirea e un ritual pe care îl practic în fiecare zi
după clătirea ochilor 
acesta e singurul loc unde îmi pot revedea 
animalul în linişte 
să-i împărtăşesc tot ce-mi trece prin minte 
ea era hotărâtă să plece la moscova voia să fie trezită
din somn de plânsul copilului său 
eu fiind suprarealist deşi nu auzisem de breton nici
de naum zis şi gellu 
am preferat să merg la secţia de radiologie testul e
bun puteţi să mergeţi la cursuri liniştiţi 
ni s-a spus doar să nu mâncaţi vreun produs sovie-
tic nici să nu atingeţi 
vreo femeie rusă în următorii cincizeci de ani 
în sala de laborator cobaii aveau reflexele destul de
bune răspundeau imediat la orice stimul electric
sau de altă natură 
în dormitoare paharele erau aşezate
pline pe noptiere 
pentru umezirea gurilor uscate de atâtea gemete 
iar în cărţile de religie zăceau aceleaşi porunci prin-
tre coperte când Angela se minuna de culoarea mea 
şi îmi făcea podul să trec prin ea către malul celălalt 
nu ştiam nimic pe atunci de paradisul fiscal 
doar admiram blocurile ce se ridicau zilnic 
c-o viteză uimitoare spre cer 
păsările aveau nevoie de streşini rufele umede
de sârme pe care să atârne 
echinoxiştii încercau din răsputeri să resuscite poe-
zia apelând la respiraţia gură la gură 
fiecare după volumul de oxigen din plămânii săi 
angela îşi punea un tampon între picioare făcând
semnul crucii la aflarea veştii despre cernobâl 
în timp ce umpleam paharul abia golit de apă 
acum copilul meu învaţă o lecţie de istorie 
iar eu de două decenii aproape
n-am nicio ştire despre ea 
pe un post tv se anunţă că un nebun aleargă cu poe-
zia de mână 
printre maşini şi tramvaie râzând neinteresat 
de sunetele claxoanelor
nici de fluieratul poliţiştilor de circulaţie…

delir2
cu un singur click te-am scos din mormânt 
din văzduh din burta unei cisterne
domnule ghilgameş 
să te servesc cu acest ceai fierbinte
adus cu greu din india
căruia i se spune eronat arăbesc 
arabescul îl găseşti pe ziduri doar
ai fost ocupat când s-a decretat
interzicerea cioplitului 
a poeziei a muzicii 
şi a orgasmului 
singurul lucru permis era şlefuierea muchiilor 
cu cât le aveam mai tăioase
cu atât ne creştea porţia de aer şi de apă
e adevărat că te-ai plictisit aşteptând de cinci milenii 
dar cel puţin n-ai avut nevoie de sânge
nici de cuvinte 
pentru a-ţi hrăni precum noi pruncii
şi acum vii să-mi spui 
că-mi trebuie 99 de pietre ca să pot lapida geamul 
tu nu ştii că după plecarea ta 
am supt sânii tuturor femeilor născute de atunci 
am băut toată seva copacilor 
şi n-am lăsat nicio stâncă în pace
până nu mi-a cedat tăcerea 
nu vezi cât de înalt am crescut încât aş putea să aduc
toate cerurile în dormitorul meu 
şi să fac dragoste cu fiecare pe rând 
până le vor cădea stelele în ochii mei 
de unde nu vor putea ieşi niciodată
observ că nu se mai ridică niciun abur
dintre palmele tale
acum tot ce te rog e să fii gata 
numaidecât vei intra în memoria mea
în care vei aştepta verdictul
din cărţile istoriei îţi voi face cu singur click
un imens foc de tabără…

delir7
sângele meu e bun de băut deja străjerule
ţi l-am păstrat bine 
n-am fumat n-am mâncat decât verdeţuri 
din când în când şi câte un măr 
roşu din poveştile bunicii... 
poţi liniştit să-ţi vopseşti cu el buzele
cravata cu care te vei afişa vorbind 
despre îngeri 
culorile vapoarelor 
sau ale munţilor de zăpadă... 
ţărmurile din ochii mei 
cheamă pescăruşii 
din glonţul tău auriu şi lucios 
apasă apasă pe trăgaci chiar acum străjerule 
sunt nerăbdător să le ascult quarkul...

Poeme de

Mahmud
Djamal
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Sabin Bodea

Vineri, 7 octombrie,
la rectoratul Universi-
tăţii de Vest “Vasile
Goldiş “, din Arad, s-a
desfăşurat un eveni-
ment deosebit, conţi-
nând un bogat program
cultural.În prezenţa
membrilor Senatului
Universităţii, a corpului
academic al acestei im-
portante instituţii de
învăţământ superior, a
domnului prof.univ.Va-
sile Man, directorul
Editurii “Vasile Goldiş“
university press, a scrii-
torilor din oraşul de pe
malul Mureşului, a unui
public iubitor de litera-
tură şi a opt televiziuni,
a avut loc un triptic cul-
tural, organizat de fi-
liala Arad a Ligii
Scriitorilor.

În deschiderea aces-
tei manifestări, prorec-
torul Universităţii, mai
sus amintite,  domnul
prof.univ.dr.Iovan Mar-
ţian a înmânat DI-
PLOMA DE
EXCELENŢĂ a Univer-
sităţii de Vest “Vasile
Goldiş “, semnată de
rector Prof.Univ.Dr.
Aurel Ardelean, scriito-
rului Al.Florin Ţene,
membru corespondent
al Academiei Ameri-
cană Română, preşe-
dintele Ligii Scriitorilor
Români, ca drept  recu-

noaştere a “impresio-
nantei Dvs, operă lite-
rară, publicată în cele
48 de volume şi reviste
literare din ţară şi stră-
inătate, contribuţia
adusă culturii române
prin înfiinţarea Ligii
Scriitorilor Români, a
cărei fondator sunteţi,
prestigiul de care vă bu-
curaţi- onorat prin nu-
meroase premii
naţionale şi internaţio-
nale, pentru tot ce fa-
ceţi spre lauda limbii
române prin cultură,
Senatul Universităţii de
Vest “Vasile Goldiş“ din
Arad a hotărât să vă
acorde: Diploma de Ex-
celenţă a Universităţii
de Vest „ Vasile Gol-
diş“.( extras din Lauda-
tio semnat de rectorul
Universităţii, prof.univ.
dr.Aurel Ardelean. ).

Despre preşedintele
Ligii Scriitorilor a mai
vorbit prof. Vasile Man,
directorul Editurii “Va-
sile Goldiş “, university
press, redactorul şef al
anuarului Studii de Şti-
inţă şi Cultură, în care a
publicat, de-alungul
anilor, şi Al.Florin
Ţene, şi Sabin Bodea,
preşedintele filialei
Arad a Ligii Scriitorilor
şi directorul
revistei”Viaţa de pretu-
tindeni “.

În cuvântul său, Al.
Florin Ţene a mulţumit

Senatului şi rectorului,
după care a făcut o re-
trospectivă a vieţii sale
pusă în slujba culturii
române, şi  un mic isto-
ric al Ligii

Scriitorilor, care în
prezent are 31 de filiale
cu aproape 500 de
membrii şi 12 reviste,
din care 9 pe suprort de
hârtie.

În a doua parte a
acestei manifestări au
fost lansate cărţile:
„Dicţionarul Ligii Scrii-
torilor“, vol. 1, „Viaţa ca
o punte“, povestiri de
Titina Nica Ţene şi an-
tologia de autor ”În-
toarcerea statuilor- 70
de poeme “, de Al.Flo-
rin Ţene. Despre aceste
cărţi au vorbit scriitorii:
Emil Şimăndan, Horea
Gana, Ion Stăncioiu şi
aurtorii.

În continuarea  aces-
tei ample manifestări
dedicate scriitorului Al.
Florin Ţene s-a desfă-
şurat la Mânăstirea Ho-
droş Bodrog, ce se află

la 15 km de Arad, unde
stareţul acestui lăcaş de
cult ortodox, Arhiman-
drid Nestor Iovan a vor-
bit celor prezenţi
despre istoricul mânăs-
tirii, cea mai veche din
ţară, cu activitate neîn-
treruptă, datând din
anul 1177. În cadrul
acestei ambianţe poeta
Titina Nica Ţene a sus-
ţinut un recital, din
poezia sa religioasă .

Această instructivă
manifestare culturală s-
a încheiat în studioul
televiziunii “Baricada,”
ce emite pentru trei
continente (Europa,
America şi Australia)
unde moderatorul
Eugen Marinoff i-a avut
ca invitaţi în cadrul
emisiunii „Vitralii “pe
scriitorii: Al.Florin
Ţene şi Sabin Bodea,
care au dezbătut pro-
blema litaraturii ro-
mâne contemporane.

Scriitorul Al. Florin Ţene a primit

DIPLOMA DE EXCELENŢĂ
din partea Senatului Universităţii

de Vest “Vasile Goldiş “din Arad

Gelu Naum

Foşnet al cenuşii memorie stinsă a focului
peste tatuajele de calcar
cămăşi de apă limpezi între nisipuri
viermi vegetali ocolind pietricelele
vuiet al găleţilor căzute în fântâni
dar toate acestea se petreceau
sub o pătlagină

şi într-o bună zi el a ieşit să vadă
deasupra noi şedeam lângă araci
şi cârlionţii ni se întindeau spre ei
groapa de var se cam părăginise
prin ceaţă umblau păsările
ameninţătoare ale somnului
noi ne feream pe cât puteam
şi el ne rezema cu ochii

A t h a n o r
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***
Erte pareggiate da tèpido sole
ora non sorvoli
ed il vento,
un guerriero stanco,
bussa alla tua porta,
solo spettri
che si dipanan nel presente
e discorron di cosa è stato;
perdona il lascito di mestizia
e l'otre di fiele greve,
un tricolor che annuncia
la sua comparsa,
invito a nozze
d'un'ora vana,
compiuta
nel lamentar fugace.

***
Urcuşuri egalate de soarele călduţ
acum nu survolezi
şi vântul,
un ostaş obosit,
bate la uşa ta,
doar stafii
care se deapănă în prezent
şi discută despre ce a fost;
iartă legatul de mâhnire
şi burduful fierii grele,
un tricolor care anunţa
apariţia lui,
invitaţie la nuntă
unei ore vane,
conchise
într-o lamentare trecătoare.

***
Candida mi sovviene,
antica,
soave dalle prime alture,
mordace e scipìta,
gentile ed aspra,
di re valorosi figlia,
intarsio di nobili culture,
languida di movenze.

***
Candida îmi aduce aminte,
antică,
suavă din primele înălţimi,
muşcătoare şi insipidă,
gentilă şi aspră,
regilor valoroşi fiica,
încrustaţie nobilelor culturi,

languroasă de mişcări.

***
L'alba ho sentito chiamare al rin-
tocco,
la brezza dolente 
di un cielo corrotto..
e subire la scena
incantevole e pesa
un èfebo sparuto,
la gonna mai arresa..
La riva sua ad est più non mi
cinge,
lambisce il silenzio
di ogni meninge;
dal rivo risale ed affiora la mano,
un' Erato è in procinto
di volare lontano.
L'alba ho sentito chiamare al rin-
tocco,
la brezza dolente 
di un cielo corrotto.

***
Răsăritul am auzit
să cheme la clinchet,
briza jalnică
unui cer corupt...
şi să rabd scena
încântătoare şi grea
un efeb jigărit,
fusta niciodată învinsă...
Malul ei la est
nu mă mai cuprinde,
atinge tăcerea
fiecărui meninge;
din pârâu se urcă şi emerge mana,
o Erato e pe punctul 
de a zbura departe.
Răsăritul am auzit
să cheme la clinchet,
briza jalnică
unui cer corupt.

***
Un cielo di porpora m'assale
prosciugandomi le vene..
Da quell'arco,passato e presente,
due gemelli,
una mano tendersi
ad un fiore colto nell'infinito del
tempo..
e lontano saluto 
chi forse mi sta accanto
e più freddo non sento..

***
Un cer de purpură mă înfrunta
secându-mi vinele..
Dinspre bolta aceea,
trecut şi prezent,
doi gemeni,
o mână care se întinde
unei flori culese în
infinitul timpului..
şi departe salut
pe cel care poate îmi este alături
şi rece nu mai simt..

***
Sostanza,
quant'eri sostanza;
e dietro l'inferriata
quella ricerca tua
sfrenata;
stanche parole al risveglio,
stanco io
d'una memoria cieca;
e vagare in quel respiro,
là dove si spegne
anche l'ultima nota
e l'ultimo raggio ti riempie.

Poeme de
Luca Cipolla

(Italia)
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În organizarea Centrului Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, Bi-
bliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu“, Complexului
Naţional Muzeal „Curtea Domnească“, Teatrului
Municipal Târgovişte, Universităţii „Valahia”, cu
spri - jinul Uniunii Scriitorilor din România, se des-
făşoară Concursul Naţional de Literatură “Moşteni-
rea Văcăreştilor”, cu patru secţiuni de cre - aţie
(poezie, proză scurtă, e seu şi teatru scurt), ajuns
anul acesta la ediţia a XLIII-a. El se adresează crea-
torilor din toată ţara, care nu au împlinit 40 de ani,
nu sunt încă membri ai uniunilor de creaţie şi nu  au
volume de autor.

Concursul doreşte să descopere, să sprijine şi să
promoveze o literatură de certă valoare umanist-es-
tetică, des chisă tuturor abordărilor, căutărilor şi in-
ovaţiilor din interiorul oricăror experienţe ale
canonului specific românesc ori universal. Concu-
renţii se vor prezenta la concurs cu un grupaj de 10
titluri pen tru secţiunea de poezie,  3 proze însumând
maxim 8 pagini la secţiunea proză scurtă, 1-2 piese
de teatru scurt (inclusiv piese pentru copii), pentru
secţiunea teatru scurt, care vor aborda teme la ale-
gere, şi 2 lucrări de circa 4-5 pagini la secţiunea eseu,
cu tema „Şcoala prozatorilor târgovişteni. Mircea
Horia Simionescu – cel mai original prozator român
postbelic.”

Lucrările vor fi editate în Word, cu caracter Times
New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate. Acestea
vor avea un motto, ce se va regăsi într-un plic închis,
conţinând un CV detaliat (numele concurentului,
data naşterii, activitatea literară, adresa şi, obligato-
riu, numărul de telefon), şi vor fi trimise prin poş tă
(imprimate pe hârtie şi pe un CD), până la data de 31
octombrie 2011, pe adresa: Cen trul Judeţean de Cul-
tură Dâmboviţa, str. A. I. Cuza nr. 15, cod poştal
130007, Târgovişte. În cazul în care, lucrările vor fi
trimise prin poşta electronică (office@cjcd.ro), aces-
tea vor fi însoţite de un motto, precum şi de datele

personale solicitate mai sus, organizatorii asigurând
confidenţialitatea acestora până ce juriul va delibera
şi va stabili premianţii ediţiei.

Concurenţii care au obţinut un premiu la una din-
tre secţiuni, în ediţiile anterioare, se vor putea în-
scrie în concurs doar la o altă secţiune.

Concurenţii care nu vor trimite  toate datele de
identificare vor fi eliminaţi din concurs. Nu vor par-
ticipa la concurs lucrările care vor fi trimise după 31
octombrie 2011, data poştei.

N.B. Premianţii vor fi invitaţi de către organiza-
tori în zilele 11şi 12 noiem brie 2011, la Târgovişte, la
manifestările organizate în cadrul Concursului Na-
ţional de Lite ratură „Moştenirea Văcăreştilor”,
ediţi a a XLIII-a 2011.

Premiile, în număr de 18, în valoare de circa 7000
lei, vor  fi acordate concurenţilor nu mai în prezenţa
acestora în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia festi-
vităţii de încheiere a concursului. De asemenea, lu-
crările premiate vor fi publicate într-un volum editat
de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în cola-
borare cu editura „Bibliotheca”.

Relaţii suplimentare: Centrul Judeţean de Cul-
tură Dâmboviţa, telefon-0245/613112; adresă de
e-mail: office@cjcd.ro;

Notă finală: Orice modificare a actualului regula-
ment va fi notificată în procesul verbal de jurizare şi
adusă la cunoştinţa publicului de către juriul naţio-
nal, alcătuit din personalităţi recunoscute ale vieţii
cultural-literare naţionale.

Ediţia a XLIII-a, Târgovişte, 11-12 noiembrie  2011

Regulamentul concursului naţional de literatură

Moştenirea
Văcăreştilor

Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa,
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa,

Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Biblioteca
Judeţeană “I. H. Rădulescu”, Complexul Naţional
Muzeal “Curtea Domnească”, Teatrul Municipal

Târgovişte, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
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Zborul

“Eu nu am căutat,
în toată viaţa mea,
decât esenţa zboru-
lui! Zborul - ce feri-
cire! „ - Constantin

Brâncuşi

- Arin, te invit la un
zbor prin grădină. Ce
zici?

- În sfârşit! Aştept
asta demult...

Vara era deplină. Un
miracol. Cât despre gră-
dina lui Anton!... 

Petrecusem mult
timp ascultând poveştile
oamenilor, trăind prin-
tre ei, încercând să-i în-
ţeleg. Nu poţi trece prin
viaţă oricum, din toate ai
câte ceva de învăţat şi
tocmai din acest motiv
îmi doream o vară ală-
turi de fiul meu. Toţi
avem nevoie de învăţă-
tură şi, de ce nu, de zbor.
Altfel, cum ar fi viaţa
unui fluture fără zbor
sau a unui om fără învă-
ţătură?

Grădina abunda de
culori şi miresme. Dar
Arin a rămas uimit în
faţa imensităţii albastre
de deasupra noastră. 

- E cerul, încercam
să-i explic. Este necu-
prins, albastru, infinit...
şi poartă în el atâtea le-
gende ţesute-n constela-
ţii. Într-o zi am să-ţi
povestesc.

Mă aflam într-o călă-
torie absolută cu fiul
meu. Zborul spre necu-
prins însemna nu numai
setea lui de cunoaştere,
ci şi dorinţa mea, ca o
completare, ca o motiva-
ţie. Vântul ne învăluia
delicat, purtându-ne
zborul peste curcubeul
grădinii. Ne învârteam
în cercuri de lumină pe
deasupra florilor. Gră-
dina imensă şi multico-
loră era împrejmuită de
un gard viu si de pâlcuri
de copaci. Dincolo de
gardul verde se aflau oa-
menii şi oraşul lor. Arin
era atras ca un magnet
de spectacolul urban. Nu
l-am putut opri, şi pen-
tru mine era la fel de ire-
zistibil, aşa că iată-ne pe
deasupra tramvaielor,
direct în vuietul străzii.
Am traversat bulevardul,
continuându-ne zborul.
Oamenii ne priveau: unii
uimiţi, alţii indiferenţi.
Un copil s-a oprit şi ne-a
privit consternat, cu ochi
strălucitori. Şi, nu este
doar o teorie, dar de
multe ori nu mai este ne-
voie de cuvinte, o sin-
gură privire spune totul.
Asta am învăţat în nes-
fârşita mea călătorie
printre oameni.

Acum era rândul lui
Arin să descopere emo-
ţia, curiozitatea, mira-
rea, indiferenţa
oamenilor. Ne conti-
nuăm zborul.

- Uite o grădină! Sea-
mănă cu a lui Anton,
numai că este mult mai
mare! Iată la un loc oa-
meni mari, copii, copaci,
flori, câte culori!... Ce
grădină este aceasta?! se
minuna Arin, în timp ce
pătrundeam în imensita-
tea parcului.

Iar eu încercam sa-i
explic ce înseamnă de
fapt parcul, cine şi în ce
scop îl ingrijeşte şi asta
zburând pe deasupra pe-
luzelor şi a florilor îm-
prăştiate în iarbă ca-ntr-
un covor oriental. Arin
era fericit. M-am oprit
pe o frunză de păpădie,
privind în jurul meu. S-a
aşezat lângă mine, aştep-
tând. Eu alunecam în
amintiri, iar prin ochii
mei nu mai privea decât
ochiul inimii mele, veş-
nic treaz, veşnic atras de
minunăţiile acestei lumi
în care aveam norocul să
trăiesc. Îmi dădeam
seama că undeva, în
adâncul meu, există su-
premul fiinţei mele şi
poate că răspunsul la
toate întrebările. Arin
aştepta. Frunza de păpă-
die se mişca sublimă în
adierea vîntului. Îmi era
dor de Alia.

- Ce copaci falnici! Au
crengi puternice! N-am
mai văzut astfel de co-
paci. Parcă ar fi nişte bă-
trâni înţelepţi! l-am auzit
şoptind.

Cred că am zâmbit.
Ce îl făcea pe fiul meu să
asemene copacii unor
bătrâni înţelepţi?! Apoi
mi-am amintit de Aron
şi mi-am dezlipit privi-
rea de pe plăpânda
frunză de păpădie, ridi-
cându-mi-o spre înaltul
cerului.

- Da, Arin, ai drep-
tate! Copacii pot fi ase-
muiţi cu oamenii.
Rădăcinile lor puternice,
adânc înfipte în pământ
sunt precum gândurile
oamenilor, nu se văd,
dar misiunea lor este im-
portantă, transcende
simpla existenţialitate.
Doar o rădăcină puter-

nică poate susţine tul-
pina dreaptă, pe când o
rădăcină slabă nu poate
să păstreze copacul fal-
nic. Vezi cât de impor-
tante devin gândurile?
Suntem ceea ce gândim.
Putem construi sau dis-
truge lumea doar cu gân-
durile noastre. 

M-am desprins de
frunza de păpădie. Arin
m-a urmat. Ne împle-
team zborul între alei şi
poieniţele pline de flori
multicolore, observând
oamenii. Iar mie îmi ve-
neau în minte vechi în-
tâmplări, căci mintea nu
oboseşte, ea rămâne la
fel de nepotolită ca vân-
tul.

Şi zborul ne-a purtat
spre un alt loc al parcu-
lui. Recunosc, era prima
dată când mă aflam atât
de aproape de un lac.
Ne-am oprit tăcuţi, pri-
vind doar unduirea lacu-
lui - o tăcere regală pe
care nu aş fi întrerupt-o
pentru nimic în lume.
Cerul şi soarele se pri-
veau în el ca-ntr-o
oglindă. Doar raţele săl-
batice trunchiau tăcerea,
când şi când, cu zborul
lor. Arin privea totul cu
stupoare, iar în mine clo-
cotea bucuria
acestei întâmplări.  

fragment din romanul

„Fluturi şi Chopin“
de Atena Gabriela

Stoichiţă

�
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- Ce este
acesta?! m-a între-

bat mai mult decât
uimit.

- Este un lac. 
- Al cui este?
- Al Zânei Apelor.
Nu ştiu ce mi-a venit

să-i spun asta, dar gân-
dul mi-a zburat la o în-
tâmplare mai veche,
când mi s-a întâmplat
acelaşi lucru şi când
Aron, bunul meu prie-
ten, mi-a povestit o fru-
moasă legendă. Trebuia
să o povestesc la rândul
meu pentru că uitarea ei
ar fi însemnat moarte.
Omul dă viaţă legendelor
şi tot el are datoria să
păstreze viaţa acestora.
Ne-am agăţat de o mlă-
diţă de salcie. Eu, gata
să-i povestesc o legendă,
el, gata să asculte, curios
şi nerăbdător, aşa cum
sunt toţi copiii.

- Lacul acesta are o le-
gendă frumoasă. Se
spune că în vremuri
foarte îndepărtate pe
aceste meleaguri trăia un
împărat puternic şi
foarte bogat. Acesta avea
trei fii. Când a sosit vre-
mea însurătoarei pentru
primul fiu, împăratul a
peţit-o pe fata unui alt
împărat la fel de puter-
nic şi de bogat, după
cum erau obiceiurile.
Aceştia nu se împotri-
veau dorinţei părinţilor.
A urmat cel de-al doilea
fiu. Şi pentru acesta s-a
găsit fata potrivită într-o
altă împărăţie, dar, când
a venit rândul celui de-al
treilea fiu, acesta i-a spus
tatălui că nu doreşte să
se însoare decât cu
aleasa inimii lui. Le-
genda spune că cel mai
mic fiu al împăratului se
îndrăgostise de o fată să-

racă şi orfană, crescută
doar de bunica ei, dar
deosebit de frumoasă şi
cu mâini de aur. I se spu-
nea astfel pentru că era
singura care broda hai-
nele împăratului şi i se
dusese vestea în toată
împărăţia. Cu toate aces-
tea împăratul nu şi-o
dorea ca soţie pentru fiul
său, iar peste cuvântul
lui nu putea trece ni-
meni. A încercat în fel şi
chip să-i abată gândul de
la ea, dar nimic nu părea
să schimbe sentimentele
fiului său. Organiza în
fiecare săptămână baluri
la care invita fete bogate
şi frumoase de peste
mări şi ţări, cunoscute
sau mai puţin cunoscute,
dar nu însemnau decât
cheltuială în zadar pen-
tru împărat şi indife-
renţă din partea fiului.
Povestea lor de dragoste
exista împotriva tuturor.
Atunci împăratului i-a
trecut prin minte un
gând înfiorător, căci nu-
şi dorea altceva decât să-
i despartă pe cei doi. Şi
într-o noapte rece de
toamnă, când o furtună
aprigă se abătuse asupra
împărăţiei, fata a fost ră-
pită din casa bunicii şi
închisă într-un turn, de-
parte, la marginea unei
păduri. Se spune că tur-
nul ar fi existat pe aici,
pe undeva... Fata conti-
nua să brodeze, dar ni-
meni nu ştia câte lacrimi
vărsa de dorul iubitului
ei. Nici fiul de împărat
nu a putut suporta des-
părţirea şi a plecat în
lumea mare, împreună
cu Nor, calul lui alb, în
căutarea iubirii pierdute.
Odată ieşit din împărăţie
nimeni nu l-a mai recu-
noscut şi nimeni nu avea

să mai ştie că el este fiu
de împărat. Şi a mers zile
şi nopţi, depărtându-se
tot mai mult de împără-
ţie. Întreba pe oricine în-
tâlnea dacă a auzit sau a
văzut pe fata cu mâini de
aur. Nimeni nu auzise de
ea. Şi trist pleca mai de-
parte. Într-o noapte,
însă, a avut un vis ciudat.
Femeia care i-a apărut în
vis nu părea a fi de pe
meleagurile cunoscute
de el.  Aceasta i-a spus că
ştie motivul pentru care
se află pe acel drum şi că
aşa trebuie să fie. Omul
are nevoie să-şi găsească
dragostea şi să înveţe să
iubească, doar aşa va trăi
bucuria vieţii. Dar pute-
rea iubirii este şi mai
mare când aceasta este
împărtăşită, i-a mai spus
femeia cu chip de zână.
Cine eşti? a întrebat-o
tânărul. Nimeni alta
decât Zâna Dragostei. De
unde ştii că eu îmi caut
iubirea? Zâna a zâmbit şi
a continuat: la început
iubirea are forma unui
boboc, cu cât devine mai
puternică se transformă
în floare. Ale mele sunt
toate florile acestea.
Cum să nu ştiu de ele?!
Urmează-ţi visul voini-
cule, aleasa inimii tale
este aproape! O privea
dincolo de imaginaţia
obişnuită. În altă noapte
a visat-o pe Zâna Vântu-
lui care cunoştea şi ea se-
cretul inimii lui. Cu o
adiere lină a vocii l-a în-
curajat s-o urmeze, spu-
nându-i că viaţa, când
pare că se destramă, nu
înseamnă decât că în-
cepe să se readune. De a
doua zi s-a lăsat vântului
ei. Şi vântul l-a purtat
mai departe pe drumul
bun. Apoi a visat-o pe

Zâna Pădurii. Nu ştia că,
în tot acest timp, ea îi că-
lăuzise paşii. Tot ce tre-
buia să facă mai departe
era să urmeze raza de
soare, care în jocul ei
misterios printre ramu-
rile copacilor îi va arăta
drumul. S-a lăsat purtat
de vânt şi de raza de
soare. Se afla sub marea
protecţie a zânelor bune.  

Legenda mai spune
că din lacrimile fetei,
nesfârşite, în jurul tur-
nului se formase un lac
limpede şi albastru ca
ochii ei. Cea care l-a aju-
tat mai departe a fost
Zâna Fluturilor. Aceasta
a trimis pe pământ un
înger cu chip de fluture
albastru. Tânărul a înţe-
les semnul şi l-a urmat... 

M-am oprit din po-
vestit, ascultând liniştea.
Raţele sălbatice ascultau
odată cu noi. Poate cu-
noşteau şi ele legenda,
sau poate că nu. Doar
vântul atingea liniştea
fără să o destrame. Ochii
lui Arin aveau strălucirea
lacului. Am continuat:

- Şi împreună, om
şi fluture, au ajuns pe
malul acestui lac. Bucu-
ria regăsirii nu s-a mai
stins şi au trăit fericiţi şi
poate că mai trăiesc...
doar fluturele s-a întors
la zâna lui. Se spune că la
nunta lor au venit şi zâ-
nele şi că, pe aici pe un-
deva, ar exista tărâmul
lor. Un tărâm fermecat,
al tinereţii fără bătrâneţe
şi al vieţii fără de moarte.
Zâna Florilor a umplut
grădinile cu flori, Zâna
Apelor a transformat la-
crimile femeilor în rouă,
Zâna Pământului a rodit
zâmbete pe feţele oame-
nilor.

�
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Florica Gh.
Ceapoiu

Dintotdeauna, Prea-
bunul Dumnezeu co-
boară lumina spre
oameni, folosindu-se
pentru aceasta de aleşii
săi. Unii dintre cei aleşi
sunt mai conştienţi de
potenţialul lor de comu-
nicare cu divinitatea,
alţii mai puţin, conside-
rând că realizările lor ar-
tistice sunt rodul muncii,
educaţiei, culturii, erudi-
ţiei.

În ultimul deceniu, s-
a impus atenţiei iubitori-
lor de cuvânt – în toate
formele sale de expri-
mare scrisă: proză, eseu,
poezie, critică literară,
epigramă, dramaturgie –
un nume cu rezonanţă
blândă – Ioana Stuparu,
iar astăzi participăm nu
numai la o lansare de
carte, ci şi la sărbătorirea
zilei de naştere a autoa-
rei, o întâlnire de suflet –
aşa cum şi-a dorit-o
Ioana – în care să-i fim
alături colegi, prieteni,
critici literari, editori de
carte şi de reviste lite-
rare.

Înzestrată cu o capa-
citate dumnezeiască de
armonizare a cuvintelor,
Ioana Stuparu şi-a ocu-
pat locul printre cei aleşi,
cucerindu-ne inimile
prin harul său de poves-
titor, astfel că, după ce
realizezi lectura măcar
parţială a unora dintre
creaţiile sale: Clipa de lu-
mină, Editura Miracol,
2001 (romanul de
debut), trilogia Oameni
de nisip, Editura Amurg
Sentimental, 2006 sau
Grădina care s-a suit la
cer, Editura Florile
Dalbe, 2007 (proză

scurtă), constaţi cu plă-
cere că ai pătruns într-
un univers inedit,
aparţinând celei mai sin-
cere şi sensibile scrii-
toare – fire nobilă şi
suflet deschis, de adevă-
rată creatoare.

Posesoarea unui filon
puternic de sevă epică;
atentă şi receptivă la
viaţa înconjurătoare, la
istoria neamului, la le-
gendele populare şi la
obiceiurile strămoşeşti;
înzestrată cu o putere
aproape paranormală de
percepere şi vizualizare a
vibraţiilor pământului şi
oamenilor, Ioana Stu-
paru ne surprinde cu vi-
ziunile sale artistice şi
limbajul colorat cu re-
gionalisme, utilizat des-
eori, desprinse dintr-o
lume a satului românesc,
pe care majoritatea din-
tre noi, orăşenii, nu am
întâlnit-o decât în litera-
tura marilor clasici. Con-
ştientă de acest lucru,
Ioana Stuparu încearcă
şi reuşeşte cu succes să
conserve, între coperţile
cărţilor sale, adevărate
comori de spiritualitate
românească.

Prin volumul de tea-
tru Miniona, apărut la
Editura Arefeana, Bucu-
reşti, 2011, al cărui direc-
tor este bunul şi mult

stimatul nostru prieten,
poetul, prozatorul, eseis-
tul, criticul literar şi pro-
fesorul de limbă şi
literatură rămână, dom-
nul Ion C. Ştefan, Ioana
Stuparu ne dezvăluie şi
talentul său de drama-
turg şi subtil umorist,
„va să zică e adevărat se-
cretul pe care-l ştie toată
lumea de aici” – ca să
ilustrez, folosind cuvin-
tele personajului princi-
pal Nora, din această
piesă (pag. 18).

Inspirată de eveni-
mente trăite în timpul „re-
voluţiei” şi în perioada
post decembristă, piesa,
asemenea microromanu-
lui Tovarăşi de ultimă zi,
apărut la Editura Dacoro-
mână, Bucureşti, 2010, in-
serează o serie de
întâmplări care par a fi cu-
noscute, prin care am tre-
cut poate şi unii dintre noi,
făcându-ne conştienţi de
faptul că noi deja le-am
uitat, dar, cuprinse în
carte, ele capătă o valoare
istorică şi sentimentală.
Autoarea reuşeşte astfel să
dea timpul înapoi, deter-
minându-ne parcă să ne
regăsim printre perso -
najele ei, personaje pline

de viaţă, având caractere
bine conturate prin replici
viguroase şi mişcare sce-
nică adecvată. Deaseme-

nea, ea dă dovadă de
multă iscusinţă în con-
struirea dialogurilor, abor-
dând formele cele mai
concise, capabile să suge-
reze cel mai bine atât si-
tuaţiile de viaţă cât şi
trăirile sufleteşti, neliniş-
tile interioare precum şi
răbufnirile de revoltă
scrise pe limba celor mulţi,
cărora li se adresează.

Retrasă în altarul fiin-
ţei sale, Ioana Stuparu
priveşte mirată oamenii,
urmărindu-le atentă fe-
ţele; căutându-le cu-
rioasă ochii, le citeşte
privirile, încercând astfel
să le descifreze înţelesu-
rile şi neînţelesurile exis-
tenţei lor: „Feţe care
exprimau năucire, dispe-
rare, derută. Ochi cloco-
tind de viaţă, plini de
biruinţă, ca ai cailor săl-
batici după ce, în fugă
nebună, au supus sub
copitele lor preeria, ce
părea fără hotare; ochi
înroşiţi, injectaţi ca ai
animalelor hăituite, că-
zute în capcane; ochi
plini de răzbunare; ochi
senini; ochi blânzi; ochi
explodând de speranţă;
ochi inundaţi de lacrimi
reţinute la hotarul pleoa-
pelor; ochi uscaţi; ochi
duşi în fundul capului de
grăbită secătuire; ochi
plini de întrebări care

Ioana Stuparu
Bunătate faţă de

semeni şi dragoste
pentru Dumnezeu Florica Gh.

Ceapoiu
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încă nu porneau a fi
puse...”. Frumos, foarte
frumos mi s-a părut
acest citat din romanul
Tovarăşi de ultimă zi
(pag. 50).

Aplecată deasupra
filei albe de hârtie, care
aşteaptă parcă să-i adune
gândurile, Ioana Stuparu
compune şi poezii. Pe
unele dintre ele le-a pu-
blict în antologii colective
şi în diverse publicaţii
editate pe hârtie sau on-
line. Impresionat de fru-
museţea versurilor sale,
maestru Radu Cârneci a
inclus-o în Antologia So-
netului Românesc, Edi-
tura Muzeul Naţional al
Literaturii Române, Bu-
cureşti, 2009, volumul 3,

cu un sonet foarte reuşit,
din care reproduc doar
terţinele: „Aduceţi un flu-
ier sau daţi-mi un pai,⁄ Ce
chef am de-un cântec de
dor şi de drag!⁄ Să zboare
ca vântul acolo, pe-un
plai,⁄⁄ Să simt cum tresaltă
ţărâna din prag,⁄ Să-mi
stâmpăr un foc ce mă
mistuie, vai!⁄ E mult prea
departe iubitu-mi me-
leag!” (Daţi-mi un fluier,
pag. 56). Acum, de ziua
ei, îi dorim ca, în cel mai
scurt timp, să ne invite şi
la lansarea unui volum de
poezie, pe care ştim că şi-
l doreşte din tot sufletul.

Când simte că are
ceva de spus şi poate să
producă o bucurie cole-
gilor de breaslă scriitori-

cească, numai atunci
scrie cronică literară,
exegeze, portrete sau
omagii, multe dintre ele
publicate deja în volu-
mul Cuvinte de mătase –
Semănătorul, Editura
online, 2009, dar, pen-
tru că nu poate să fie o
persoană răutăcioasă,
când sufletul nu o în-
deamnă să scrie de bine,
îşi înghite singură amă-
răciunea şi tace, deşi,
cele peste şaizeci de re-
viste literare care, de-a
lungul timpului, i-au pu-
blicat creaţiile, îi tin în
continuare paginile des-
chise.

Aflându-şi „sufletul
legat” de acel loc în care
îi cresc şi „rădăcinile”

(Clipa de lumină, pag.
50), doamna Ioana Stu-
paru scrie dintr-o bună-
tate neţărmurită faţă de
semeni, din sinceră com-
pasiune pentru durerile
lor, din dragoste pentru
Dumnezeu şi din pre-
ţuire pentru adevărul pe
care nu vrea să-l ştie col-
buit de cenuşa clipei sau
deformat de amprenta
resemnării.

Înzestrată cu exce-
lente calităţi de om şi de
prieten, stimându-şi co-
legii şi colaboratorii,
Ioana Stuparu ne-a cuce-
rit pe toţi cu amabilita-
tea, blândeţea şi puterea
ei de discernământ, cu
vocea-i caldă şi binevoi-
toare.

Elena Buică
Canada

Când am ajuns  în Ca-
nada şi sub ochii mei
s-au desfăşurat prima
dată tradiţiile de Hallo-
ween, mi s-au părut
nişte ciudăţenii din care
n-am înţeles mare lucru,
deşi mi-au plăcut. Abia
după ce m-am informat
mai bine mi s-au aşezat
în minte înţelesuri mai
clare.  Halloween-ul, a -
ceastă sărbătoare din 31
octombrie, atât de popu-
lară continentul nord-
american, dar şi cu
răspândire în alte părţi
ale lumii, este o sărbă-
toare atipică şi contro-
versată. Deşi e barbară
prin manifestări, totuşi e
celebrată de creştini,
deşi se manifestă cu
mare vigoare pe pământ
american, e celtică, deci
cu rădăcini europene, iar
în esenţa ei, deşi este un
horror, e primită cu bu-
curie. 

Pentru că este o săr-
bătoare în care imagina-
ţia fierbe şi dă în clocot şi
fantezia n-are limite, în
zilele noastre este pre-
luată de tot mai multe
popoare. De câţiva ani a
pătruns şi în România
unde tot mai des se orga-
nizează diverse specta-
cole şi petreceri pe tema
Halloween-ului, aşa cum
obiceiurile de Valen-
tine`s Day au pătruns şi
la noi sub forma lor mai
modernă şi comerciali-
zată, deşi avem tradiţia
Dragobetelui. Chiar dacă
“Noaptea Sfântului An-
drei” (30 noiembrie) este
echivalentul românesc al
Halloween-ului, totuşi
am preluat câte ceva din
tradiţiile acestuia şi am
făcut cunoştinţă şi cu o
seamă de superstiţii şi
povestiri legate de

această zi. In multe ţări,
în seara zilei de Hallo-
ween şi cateodată şi în
seara premergătoare
acesteia se organizează
diverse parade şi carna-
valuri prin care este ser-
bat Halloween-ul. 

Inceputurile lui se
pierd, pur şi simplu, în
timp. Nimeni nu mai ştie
când şi în ce împrejurări
au apărut misterioasele
credinţe în spiritele
lumii de dincolo care
odată pe an, cereau o
noapte numai a lor. Cel-
ţii credeau că în această
noapte, toate porţile care
separă morţii de cei vii
erau deschise şi spiritele
celor morţi se întorceau
pe pământ. Pentru că nu
toate spiritele erau prie-
tenoase, se organizau pe-
treceri zgomotoase şi se
îmbrăcau în costume cât

mai înspăimântatoare
pentru îndepărtarea
acestor spirite nefaste.
După ce sărbătoarea se
sfârşea, jarul de la focu-
rile sacre era folosit pen-
tru a aprinde focul în
casele care astfel erau
protejate de rău pe par-
cursul iernii.

Numele de Hallo-
ween vine de la expresia
„all hallows’ eve”, din
limba engleza, ceea ce
reprezintă numele unei
sărbători creştine nu-
mita a tuturor sfinţilor
„ajunul zilei tuturor sfin-
ţilor”. Denumirea a fost
prescurtată în „Hal-
lowe’en” şi apoi in Hallo-
ween.

Obiceiul cel mai răs-
pândit şi mai îndrăgit al
acestei sărbători, dar pe
care românii nu l-au pre-
luat, este colindul copii-
lor din această noapte
îmbrăcaţi în cele mai
ciudate sau înfricoşă-
toare costume, în
vrăjitori, mumii,

Halloween - văzut prin
ochii unui român

�
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schelete, stafii sau
alte personaje si-
nistre. Ei colindă

pe la case, din uşă în uşă,
punând întrebarea
„Trick or treat?”, ceea ce
s-ar traduce „Păcăleală
sau trataţie?”. Această
frază se interpreteaza ca
o ameninţare că de nu
vor primi dulciuri,
atunci i se va face o farsă
persoanei căreia i s-a co-
lindat. In ziua aceasta,
elevii vin la şcoală îm-
brăcaţi cu costumele de
Halloween. M-a amuzat
o scenă văzută la şcoala
fiicei mele. S-a nimerit
să fiu acolo la începutul
orelor. Elevii întârziaţi,
aşa cum este regulamen-
tul şcolar, trebuie să pri-
mească un bilet de la
secretara şcolii ca să
poată intra la ore. In
acea zi erau mai mulţi
elevi întârziaţi care aş-
teptau la rând să pri-
mească biletul. Mi-a
părut rău că nu am avut
un aparat de fotografiat
să prind imaginea cu un
iepuraş sfios, un motan
negru, un cocoş cu fulgii
zdrenţuiţi, o prinţesă, un
măgar etc. Ţi-era mai
mare dragul să-i priveşti
cum stăteau în şir indian
lângă perete, cu figuri is-
păşite pentru întârziere. 

Halloween-ul nu e
doar o sărbătoare a co-
piilor. In ultima vreme,
din ce în ce mai apre-
ciată de adulţi, Hallo-
ween-ul îi stârneşte şi pe
acestia la petrecere aşa
cum se întâmplă cu bu-
curie şi în familia noas-
tră. Adulţii îşi con -
fectionează sau cumpără
costumaţii cît mai fante-
ziste, la care adaugă şi o
mască fioroasă. Cuprinşi
de spiritul ludic organi-

zează distracţii, fie la dis-
cotecă, fie la o petrecere
cu premieri pentru cos-
tume, ori acasă cu di-
verse surprize şi cu câte
un bun film horror. Işi
decorează interioarele şi
mai ales exterioarele ca-
selor cu elemente ale
toamnei, dovleci, coceni
de porumb, sperietori de
ciori. Unii fac un adevarat
cimitir cu cruci în faţa
casei. Când a murit prin-
ţesa Diana, am văzut şi
numele ei pe o cruce.
Anul acesta poate va
apare numele lui Gaddafi. 

Paradele şi carnava-
lurile de Halloween, un
alt obicei pe care româ-
nii nu l-au luat, stârnesc
şi ele admiraţia şi voia
bună. Ele imită perso-
naje cât mai suprarea-
liste şi înfricoşătoare,
fantome, mumii, vam-
piri, vrăjitoare, demoni,
iar culorile predomi-
nante ale sărbătorii de
Halloween sunt portoca-
liul şi negrul, culori aso-
ciate dovleacului şi
morţii. Defilând pe străzi,
ei împart dulciuri copiilor
veniţi să-i privească.

Peste tot îţi încântă
privirea şi dovlecii goliţi
de conţinut, ciopliţi în
forme înspăimântătoare
şi cu o lumânare aprinsă
în interior, agăţaţi pe
porţi, pe garduri, în pomi
sau purtaţi în mână pe
străzi tot cu scopul de a
pune pe fugă spiritele
malefice. Acest bostan
sculptat, numit "Felina-
rul lui Jack" îşi are poves-
tea lui. Se spu ne că
irlandezul Jack îl păcălise
pe Satana să se urce în
vârful unui măr, după
care acesta sculptase în
coaja copacului simbolul
crucii, astfel împiedi-

cându-l pe diavol să mai
poată cobori din pom.
Conform tradiţiei, dupa
ce Jack a murit, acesta nu
a fost primit în rai dato-
rită metodelor sale diavo-
leşti, dar nu i s-a permis
nici intrarea în iad deoa-
rece l-a păcălit pe diavol.
Astfel Jack a rămas să cu-
treiere fără încetare pă-
mântul, până când se
spune că Satana înduio-
şat, i-a dăruit lui Jack o
bucată de jar pentru a-şi
lumina drumul în timpul
nopţii. Jack a amplasat
jarul primit în interiorul
unui dovleac pe căruia
tocmai îl mâncase conti-
nutul… şi astfel s-a ajuns
la dovleacul de Hallo-
ween din zilele noastre.

Noi ca români stră-
mutaţi pe meleaguri
americane ne-am apro-
piat cu interes şi cu plă-
cere de aceste tradiţii ale
ţării de adopţie şi ne-am
prins şi noi în vârtejul
Halloween-ului. El ne
ajută la lărgirea orizon-
tului şi a înţelegerii exis-
tenţei umane. Tainele
nepătrunse şi întuneri-
cul necunoscutului de
dincolo de graniţa vieţii
au darul să ne aducă şi
nouă în această seară lu-
mina şi căldura unor
trăiri deosdebite. E o dis-
tracţie plăcută şi, sătui
de atâta muncă în restul
zilelor, o asemenea dis-
tracţie este primită cu
bucurie. Această noapte
ne aminteşte nouă, ro-
mânilor, de colindul co-
piilor din ajunul Cră -
ciunului. Ca şi copiii ro-
mâni, copiii americani şi
canadieni, vin cu traista
de gât la fiecare uşă cu
ochii plini de bucuria
acestei sărbători rostind
"trick or treat". Forfota

lor pe la uşi este aducă-
toare de zâmbete pe fe-
ţele maturilor care le
întind cu drag dulciuri,
fructe sau alte bunătăţi.
Iţi vin la uşă îngeri dra-
gălaşi, prinţese zâmbi-
toare, fluturaşi delicaţi,
alături de urşi, lilieci,
căci fantezia este inepui-
zabilă. Nu cred că am
văzut doi copii costumaţi
la fel. Unii se mai împie-
dică în covorul gros al
frunzelor de toamna, se
rostogolesc şi pleacă
zorit să primească bună-
ţile pe care le vor ronţăi
cu socoteală în zilele ur-
mătoare. Alţii vin sfioşi
la uşa, abia cutează să
scoată un sunet, alţii
sunt mai năzbatioşi, nici
nu ştii pe care să îi ad-
miri mai intâi. Dupa
vreo două-trei ore de co-
lindat se retrag cei mai
mici, iar cei mai mari şi
adolescenţii iau în pri-
mire colindul caselor.
Nu de puţine ori îţi trag
câte o sperietură, deşi
ştii că te poţi aştepta la
aşa ceva, dar de care apoi
te bucuri. Nepoata mea,
Mara-Elena, acum stu-
dentă în Ottawa, în fie-
care an merge împreună
cu colegii şi-l "ameninţă"
pe Prim-Ministrul Cana-
dei cu "Trick or Treat".

Aşa dar, de Hallo-
ween punem şi noi fan-
tezia în mişcare şi ne
împodobim casa, îmbră-
căm pelerina de magi-
cian şi călătorim i ma -
gi nar pe mătură de vrăji-
toare zburând în lumea
spiritelor, chiar dacă nu
este sărbătoarea noastră
din copilărie, dar îi dăm
atenţia cuvenită fiindcă
ne aduce o desfătare de-
osebită.

HAPPY  HALLOWEEN !

�
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George Coandă

Iniţiată în urmă cu
opt ani de către poeţii
Ion Iancu Vale şi Mihail
I. Vlad, manifestarea li-
terară de la Pietroşiţa,
pitorească aşezare dâm-
boviţeană, străjuită de
măreţia magică a Buce-
gilor, a găzduit sâmbătă,
25 octombrie, ediţia
2011 a acestei reuniuni
de literatură, intrată pe
ductul tradiţiei sub pa-
tronajul spiritual al ma-
relui şi regretatului
scriitor Mircea Horia Si-
mionescu, care-şi găsise
pe acest meleag un mira-
bil refugiu creator.

Organizată şi de astă-
dată de Fundaţia Renaş-
terea Pietroşiţei- Ruralia
în parteneriat cu Primă-
ria localităţii, programul
ediţiei, devenită naţio-
nală – şi o să vedem mai
încolo de ce-, a fost ilus-
trat de momente revela-
toare care au avut loc la
Muzeul etnografic al lo-
cului. Astfel , manifesta-
rea a fost binecuvântată
de preotul paroh  Eugen
Popescu, cuvântul de
deschidere fiind rostit de
prof. univ. dr. Radu Ne-
goescu, preşedintele
Fundaţiei Renaşterea
Pietroşiţei – Ruralia. Au
urmat apoi, două oma-
gieri pro memoria: Mir-
cea Horia Simionescu –
la care a luat parte şi
soţia scriitorului,
doamna Dorina – şi Iu-

lian Mărculescu_evocă-
rile, emoţionante, fiind
exprimate de prof. univ.
dr. Radu Negoescu, cer-
cetător ştiinţific dr. Ga-
briela Niţulescu şi
scriitorii George Coandă
şi Ion Iancu Vale şi Emil
Stănescu.

A urmat un”  Regal de
literă, suflet şi lacrimă”
(moderatori Ion Iancu
Vale şi George Coandă)
susţinut de poeţii, proza-
torii şi publiciştii: Ion
Bratu, George Canache,
Delia Staniloiu, Olguta
Panturoiu, Domnica
Vărzaru,  Sebastian Dră-
gan, Ion Enescu-Pietro-
şiţa, Dan Gîju, Grigore

Grigore, Alexandru Ma-
nafu-Târgovişte, Emil
Stănescu, Florea Turiac,
George Ioniţă, şi bineîn-
ţeles şi de cei doi mode-
ratori. Lor li s-au a dăugat
poeţii prezenţi la prima
ediţie a Taberei revistei „
Singur”, iniţiată de poe-
tul şi editorul Ştefan
Doru Dăncuş: Dana
Banu (Bucureşti),
Adriana Lisandru (Bra-
şov), Violetta Petre (Con-
stanţa), Mihai Cezar
Popescu (Bucureşti),
Dan Şalapa (Drobeta
Turnu-Severin), Victor
Potra (Bucureşti), Ştefan
Ciobanu (Bucureşti).

Au încântat minireci-

talul la chitară şi vocal al
Dianei Chiţescu şi pictu-
rile inspirate semnate de
Ion Roiban, Valentin
Iordănescu şi Vasile
Neguş.

Cu acest prilej şi-au
lansat cărţile, recent
apărute, Constantin Po-
pescu ( proză) şi Neli
Bucur ( versuri).

La final, un juriu alcă-
tuit din Radu Negoescu,
Leonard Dicu, primarul
Pietroşiţei şi scriitorii
George Coandă şi Mihai
Popescu a acordat pre-
miile de excelenţă ale
ediţiei 2011 a manifestă-
rii literare dâmboviţene:
pentru creatie, octogena-
rului epigramist Ion
Enescu-Pietroşiţa; pen-
tru vocatie, poetului Ion
Iancu Vale (Târgovişte);
pentru expresie literară
poetei Adriana Lisandru
(Braşov)

La Monumentul
Eroului din centrul loca-
lităţii, participanţii la fes-
tival au luat parte la un
ceremonial de pomenire
oficiat de preotul paroh
Eugen Popescu, iar scrii-
torul Ştefan Doru Dăncuş
a depus două frumoase
ghivece cu flori.

Este demn de a fi reţi-
nut faptul că de la edişia
a VIII.a , Toamna lite-
rară Pietroşiţeană „ Mir-
cea Horia Simionescu” a
fost ridicată la rang de
festival naţional. Ceea
ce, indubitabil, îi obligă
uriaş pe organizatori.

Eveniment cultural naţional

Toamna Literară Pietroşiţeană
„ Mircea Horia Simionescu”

Participanţii la prima ediţie a Festivalului

Aspect de la ediţia a VIII-a din acest an
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Sorana Ioniţă

Târgovişte, 20 octombrie 2011:
Joi, 27 octombrie, va începe la
Târgovişte cea de-a 44-a ediţie a
celui mai iubit festival dedicat ro-
manţei: Crizantema de Aur. Orga-
nizatorii festivalului au pregătit,
pe lângă recitalurile concurenţilor
şi momente artistice ale unor mari
interpreţi români, de la soprana
Felicia Filip la un recital de excep-
ţie al tenorilor Vlad Miriţă, Florin
Georgescu şi al baritonului Iorda-
che Basalic. Pe scena ediţiei de
anul acesta vor mai urca şi Ra-
mona Bădescu ce va susţine un re-
cital de canţonete. 

Marea surpriză a ediţiei de
anul acesta este LOREDANA, ce îi
va încânta pe spectatori cu show-
ul ZARAZA în cadrul Galei Cri-
zantema de Aur 2011.

Festivalul se va des făşura pe
parcursul a trei seri şi va avea loc în
sala de spectacole a Casei de Cul-
tură a Sindicatelor din centrul fostei

Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti,
în perioada 27-29 octombrie. Pri-
mele doua seri vor aduce pe scenă
concurenţi de la ambele secţiuni -
creaţie şi interpretare, iar prestaţia
lor va fi evaluată de către juriu, a
cărui preşedinte este marea so-
prană Fe licia Filip.  Din juriu mai
fac parte maestrul Voicu Enăchescu
(director Tinerimea Română), te-
norul Florin Georgescu, compozito-
rul Ionel Tudor, compozitorul Ion
Bârdan, scriitorul Iulian Filip şi alte
personalitaţi din lumea radioului şi
a televiziunii.  Trei mari voci pe ace -
eaşi scenă: Vlad Miriţă, Florin Ge-
orgescu şi Iordache Basalic

Prima seară a festivalului
va debuta cu concursul de inter-
pretare şi va continua cu secţiunea
creaţie. În încheiere trei dintre cei
mai mari şi iubiţi tenori români
vor susţine un recital de excepţie.
Pe scena vor urca târgoviştenii
Florin Georgescu, Vlad Miriţă şi
baritonul Iordache Basalic.  Ra-
mona Bădescu într-un recital sur-
priză în seara de fado şansonete şi
canţonete.

A doua seară a festivalului
este dedicată genurilor muzicale
apropiate romanţei: fado, şanso-
netă şi canţonete. Artişti din Ita-
lia, Franţa, Rusia şi Republica
Moldovă vor oferi un spectacol de
neuitat într-o împletitură a valorii
muzicale internaţionale.

Surpriza serii va fi recitalul
susţinut de Ramona Bădescu, cu-
noscuta actriţă şi prezentatoare
TV, ce locuieşte în Italia de peste
20 de ani. Aceasta va oferi un spec-
tacol de canţonete, un gen muzical

specific Peninsulei.

Loredana cântă la Gala
Crizantemei de Aur 2011

Cea de-a 44a ediţie a festivalul
se va încheia sâmbătă, 29 octom-
brie, cu Gala Laureaţilor, unde
câştigătorii vor culege laurii victo-
riei. Seara va culmina cu un spec-
tacol de zile mari oferit de
Loredana, una dintre cele mai iu-
bite voci feminine ale României.
Lori va susţine la Târgovişte reci-
talul ZARAZA.

Crizantema de Aur este cel mai
important şi cel
mai iubit festival
dedicat romanţei.
De 44 de ani,
acesta are loc fără
întrerupere în Târ-
govişte, fosta Ce-
 tate de Scaun a
Ţării Româneşti.
Festivalul este con-
siderat a fi o em-
blemă a muzicii
româneşti şi un
simbol al culturii şi
valorilor autoh-

tone. Pe parcursul celor 43 de edi-
ţii care au avut loc până acum,
personalităţi de marcă au onorat
scena acestui Festival ca invitaţi,
începând cu artista poporului
Ioana Radu, Ileana Sărăroiu, An-
gela Moldovan, Gică Petrescu, Pa-
raschiv Oprea, Ion Luican,
Alexandru Arşinel şi Stela Popescu.
Crizantema de Aur este un festival
care de-a lungul timpului a promo-
vat valorile româneşti şi cultura mu-
zicală autohtonă. Actori de renume
au trecut pe acestă scenă ca prezen-
tatori: Ilinca Tomoroveanu, Traian
Stănescu, Silviu Stăn culescu, Mir-
cea Albu lescu, Eusebiu Ştefănescu,
Natasa Rab, Adrian şi Adriana Ti-
tieni,  Ştefan Velniciuc, Alexandra
Velniciuc şi Adrian Păduraru.

Cea de-a 44-a ediţie a Festiva-
lului Crizantema de Aur este or-
ganizată de Primăria Municipiului
Târgovişte, Consiliul Local Târgo-
vişte, Consiliul Judeţean Dâmbo-
viţa, Teatrul Municipal şi Centrul
Judeţean de Cultură.

Vocile României în recital la Târgovişte
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SECŢIUNILE CONCURSULUI:

POEZIE – maxim patru poezii
EPIGRAME – maxim patru epigrame

La concurs pot participa tinerii români de… orice vârstă şi
de pretutindeni !!!

ÎNSCRIERE: 25.08.2011– 30.12 2011. 

Înscrierea  se face pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin
poştă, pe adresa liceului: 
prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Toci-
lescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod
105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”,
ed. a V-a. 

PREMII TOTALE: 4000 DE LEI

Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc di-
plome şi adeverinţe de participare. După premiere edităm
Antologia cu textele selectate ale concursului şi o trimi-
tem prin poştă celor selectaţi de juriul festivalului.

Tema impusă
MIZILUL - este pentru o singură epigramă. 

Sugestii beletristice: Geo Bogza, 175 de minute la Mizil,
I.L Caragiale, O zi solemnă, George Ranetti, Romeo şi Ju-
lieta la Mizil. Textele menţionate sunt pe www.romeoju-
lietalamizil.ro  
Celelalte trei epigrame au teme libere. Textele nu trebuie
să fi fost publicate până la data premierii, adică
30.01.2012. Un motto trebuie adăugat în FIŞA DE ÎN-
SCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul
să poată fi identificat. 

Precizăm că pentru cei care nu au internet, materialele
pot fi trimise prin poştă (adresa este menţionată mai sus),
semnate cu un motto, în acelaşi plic introducându-se încă
un plic închis, pe care va fi scris acelaşi motto, în interio-
rul căruia va fi fişa de înscriere Aceasta conţine adresa,
telefonul, ocupaţia şi CNP-ul participantului.
Jurizarea în ianuarie 2011; premierea pe 30.01.2011, la
Mizil, în Sala de Festivităţi a Liceului „Grigore Tocilescu”.

COMPONENŢA JURIULUI:

Prof. univ. dr. ing. Corneliu Berbente
vicepreşedintele Clubului „Cincinat Pavelescu”
Corneliu Leu
scriitor, administrator al portalului
cultural www.cartesiarte.ro 
Conf. univ. dr. Daniel Cristea Enache
critic literar, scriitor
George Corbu
scriitor, preşedintele Uniunii Epigramiştilor
din Romania
Conf. univ. dr. George Stanca
scriitor
Emil Proşcan
primarul oraşului Mizil, scriitor
Ioan Toderaşcu
epigramist
Ion Busuioc
epigramist
Prof.univ.dr. Titus Constantin Vîjeu
scriitor, critic de artă
Victoria Milescu
scriitor
Coordonator proiect:
prof. Laurenţiu Bădicioiu
tel.0744438247,
e-mail: badicioiu_laurentiu@yahoo.fr
www.romeojulietalamizil.ro

REGULAMENTUL FESTIVALULUI
INTERNAŢIONAL DE POEZIE ŞI EPIGRAME

„ROMEO ŞI JULIETA
LA MIZIL”

EDIŢIA A V-A, 2011-2012

FĂRĂ TAXĂ!



Cărţi noi în biblioteca
revistei Climate literare
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