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La aniversare
Cu ocazia zilei sale de naştere, 21 martie 1939,

urăm hărăzitului poet din Montreal, George Filip,
colaborator al revistei Climate literare,

ani fericiţi de viaţă în continuare şi
multă forţă în statornicul său demers artistic.

La Mulţi Ani!
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Mircea Eliade a fost un
gînditor și scriitor român.
Filozof și istoric al religii-
lor, Eliade a fost profesor la
Universitatea din Chicago
din 1957, titular al catedrei
de istoria religiilor Sewell
L. Avery din 1962, natura-
lizat cetăţean a me rican în
1966, onorat cu titlul de
Distinguished Service Pro-
fessor. Autor a 30 de volu -
me ști in ţi fi ce, opere li tera re
și e se uri filozofice traduse
în 18 limbi și a circa 1200
de articole și recenzii cu o
tematică extrem de variată,
foarte bine documentate.
Opera com pletă a lui Mir-
cea Eliade ar ocupa pes te
80 de volume, fără a lua în
calcul jurnalele sale intime
și manuscrisele inedite.

Născut în București, a
fost fiul lui Gheorghe
Eliade și al Jeanei născută
Vasilescu. A avut o soră,
Corina, mama semioticia-
nului Sorin Alexandrescu.
Familia s-a mutat între Te-
cuci și București, în ultimă
instanţă, stabilindu-se în
capitală în 1914, și și-a
achiziţionat o casă pe stra -
da Melodiei, în apropiere
de Piaţa Rosetti, unde Mir-
cea Eliade a locuit pînă tîr-
ziu în adolescenţă.

După terminarea în vă -
ţămîntului primar la școala
de pe strada Mîntuleasa,
Eliade devine elev al Cole-
giului Spiru Haret fiind
coleg cu Arșavir Acterian,
Haig Acterian, Petre Vifo-
reanu, Constantin Noica și

Barbu Brezianu.
Devine interesat de

știinţele naturii și de chimie,
ca și de occultism, și a scris
piese scurte pe subiecte en-
tomologice. În ciu da tatălui
său care era îngrijorat de
faptul că-și pune în pericol
vederea și așa slabă, Eliade
citește cu pasiune. Unul din-
tre autorii preferaţi este Ho-
noré de Balzac.

Interesul faţă de cei doi
scriitori l-a dus la învăţarea
limbilor italiană și engleză,
în particular începe să stu-
dieze persana și ebraica.
Este interesat de filosofie și
studiază lucrările lui Vasile
Conta, Marcus Aurelius și
Epictet, citește lucrări de is-
torie și în special pe Nicolae
Iorga și B.P.Haşdeu. Prima
sa operă a fost publicată în
1921, „Inamicul viermelui
de mătase”, urmată de
„Cum am găsit piatra filoso-
fală”. Patru ani mai tîrziu,
Eliade încheie munca la vo-
lumul său de debut, volum
autobiografic, Romanul
Adolescentului Miop.

La 20 noiembrie1928
pleacă în India, trăieste în
Calcutta unde o întîlnește
pe Maitreyi.

De la mijlocul anilor
'30, Eliade, aparţinînd de

grupa din jurul lui Nae Io-
nescu a îmbrăţișat ideolo-
gia Mișcării Legionare, în
cadrul căreia devine un ac-
tivist cunoscut. Eliade s-a
distanţat ulterior de
această atitudine, însă a
evitat mereu să se refere la
această perioadă critică din
tinereţea sa. Anumiţi
exegeţi ai operei sale au co-
mentat faptul că Eliade, de
fapt, nu s-a dezis niciodată
de ideologia legionară, pre-
ferînd să nege ulterior că ar
fi autorul unora dintre arti-
colele care i-au purtat sem-
nătura și că unele idei de
factură mistic-totalitară
sau antisemite ar fi regăsi-
bile în operele sale ști in ţi -
fice. În ceea ce privește
o pera literară, drama Iphi-
genia a fost interpretată de
unii comentatori, în frunte
cu Mihail Sebastian, a fi o
alegorie a morţii lui Corne-
liu Zelea Codreanu.

Începînd din 1957, Mir-
cea Eliade se stabilește la
Chicago, ca profesor de is-
torie comparată a religiilor
la Universitatea "Loyola".
Reputaţia sa crește cu fie-
care an și cu fiecare nouă
lucrare apărută, devine
membru în instituţii ilus-
tre, primește mai multe

doctorate honoris causa.
La 11 mai 1966 devine

membru al Academiei A -
me ricane de arte și știinţe.
Cîţiva ani mai tîrziu vizi-
tează Suedia şi Norvegia şi
participă la Congresul de
istorie a religiilor.

În anul 1977 Mircea
Eliade primește premiul
Bordin al Academiei Fran-
ceze. Iar în anul 1985 de-
vine Doctor Honoris Causa
al Universităţii din Was-
hington.

În ultimii ani de viaţă,
în ciuda serioaselor pro-
bleme de sănătate, Eliade a
continuat să lucreze editînd
cele 18 volume de enciclo-
pedia religiilor, adunînd
contribuţii pentru ultimul
volum de istoria cre din ţe -
lor și proiectînd un com-
pendiu al lucrărilor sale de
istoria religiilor care să
apară sub forma unui mic
dicţionar.

Mircea Eliade a murit la
vîrsta de 79 de ani, la 22
aprilie 1986, la Chicago, a
fost incinerat la Capela
Rockfeller din Hyde Park.

Biografie
Mircea Eliade

n Obsesia mea e filosofia. Şi
acum îmi dau seama de ce: pentru
că sunt un laş, mi-e frică de viaţă.
Nu numai de viaţă: mi-e frică de
tot.

n A evita ridicolul însemna a
refuza singura şansa de nemurire.

n Istoria a silit neamul româ-
nesc să-şi adâncească propriile
sale tradiţii latine şi prelatine.

n Primatul teoriei asupra in-
stinctului se verifică chiar în ceea

ce am putea numi apucăturile
monstruoase ale omului „primi-
tiv”.

n Asta simţi când depăşeşti ex-
perienţa huliganică: o cumplită
silă de tine şi de lume - şi o cum-
plită nostalgie după vârsta de pa-
truzeci de ani.

n Singur, faţă în faţă cu el, şi to-
tuşi atât de împărţit, atât de străin.

Senzaţii peste fire de stranii, de
inexprimabile; parcă ar fi asistat la
o moarte a lui însuşi, o moarte ciu-
dată, care ar însemna mai mult
sombrare, neputinţă, rătăcire.

n Alchimia era numai una din
numeroasele tehnici prin care chi-
nezii - şi mai ales taoiştii - căutau
nemurirea. Şi nu se poate înţelege
nimic din alchimia chineză dacă
nu se integrează şi această tehnică
în concepţiile lor fundamentale
despre lume şi suflet.

Citate din Mircea Eliade
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Mircea Horia
Simionescu

BRAN 1. Rotundul
bonom a intrat în casa
fiecăruia să-i aducă da-
rurile jocurilor hazlii,
coşul plin al situaţiilor cu
semnificaţii puerile.
Iată-l ieşind dintr-o des-
agă cu fulgi, înfruntând
un soţ înşelat cu o spadă
de cauciuc, ţinând un
discurs unei curţi cu pă-
sări, dând sfaturi înţe-
lepte oglinzii... Dacă
mulţi oameni detestă in-
toleranţa, dispreţuiesc
prostia, urăsc violenţa,
războiul, impertinenţa,
jaful şi minciuna, o fac şi
pentru că în copilărie au
râs cu lacrimi la filmele
lui (Stan şi) Bran. II. Flă-
cău delicat şi zâmbitor la
patruzeci de ani, tânăr
curtezan la cincizeci,
Bran G. este la şaptezeci
un copil minunat: el
trage pisica de coadă şi
plânge când nepoţica îl
părăseşte ca să se ducă la
cinema.

Nu râdeţi! Toţi sun-
tem la fel şi nu ne aba-
tem de la regulă decât ca
să bravăm. Ia dezbră-
caţi-vă!

BRIGITA sau Des-
pre rafinarea frumu-
seţii. „Brigita, fiica unei
femei de o frumuseţe tul-
burătoare. Ea însăşi de o
frumuseţe răpitoare. I se

spunea Regina. Era mai
plină de sine decât o re-
gină.

Mama ei fusese a -
manta dirigintelui poş-
tei, a colonelului Steres -
cu, a directorului Băncii
Naţionale, era cu alte cu-
vinte o frumuşele scum-
pă.

Fiica, peste un sfert de
veac, după câteva aven-
turi spectaculoase cu ofi-
ţeri însuraţi, părăseşte
oraşul de provincie în
care trăise până atunci
(1945) şi devine, în Bucu-
reşti, soţia unui modest
funcţionar, care, pentru a
face faţă luxului ei, dela-
pidează o sumă impor-
tantă de bani şi intră la
puşcărie pentru zece ani.
Frumuseţea ei se dove-
deşte acum nepreţuită.”

II. Adolescentul din
mine tresărise. Fata cu
părul roşu cu care jucam
mingea în grupul de bă-
ieţi şi fete îmi atinsese
mâna. Fusese o fulgerare
sublimă care îmi şer-
puise în inimă o dulce şi
nesfârşită bucurie. înce-
pusem să o iubesc. O
visam, încercam deznă-
dăjduit, sub corturile tei-
lor înfloriţi, să o
întâlnesc, să reeditez
într-un fel acel moment
voluptuos care însemna
pentru mine idealul po-
sesiunii. în această dis-
poziţie străvezie, sen -
sibilă ca un mecanism
electronic, a căzut plum-
bul informaţiei procu-
rate de un prieten, şi
anume că Brigita era de
mult femeie şi că des-
frâul ei se măsura exact
cu măsura numeralului

ordinar. De atunci, pen-
tru mine nici o Brigita nu
este o fiinţă pură.

BRONIA Ofelia gu-
dronată.

BRUNETTO „- Sol-
datul cu numele Bru-
netto să iasă din front!
Cum te cheamă?

- Brunetto Latino!
- Vrei să zici Brunetto

Latini..., spuse binevoi-
tor locotenentul, care
auzise de acest nume.

- Brunetto Latino mă
cheamă! repetă soldatul.

- Ei, mă înveţi tu pe
mine!? Du-te în front şi
ai să faci treizeci de cul-
cări pentru încăpăţâna-
rea şi obrăznicia ta!"
(Alexandru Sobieţki-Ju-
nior: Ore)

BUBI Şmecher per-
fect, monden, totuşi om
de caracter în lumea lui,
drăguţ, băiat admirabil.
Inventar sufletesc: un
simţ al exactităţii, două
atitudini distincte (de în-
drăzneală obraznică şi
de aşteptare laşă), două-
trei abilităţi sportive, o
pereche de cercei (cre-
dinţa în Dumnezeu şi
frica de taică-său), un
noroc de pungaş, un tact
de biliardist. BUBI H.,
de o naivitate deschisă,
mereu zâmbitoare. între-
bat prin 1950, ca stu-
dent, ce politică fac
părinţii lui, a răspuns
candid: „Desigur, sio-
nistă, ca toată lumea!"

BUCURA Sediul vie-
ţii sale: palma bătătorită,
degetul noduros.

BUCURA LEON-
TESCU Profesoară de
latină, picta vase cu flori,
luminişuri în asfinţit,

turme de oi pe drumuri
prăfuite de ţară. Citea
Pearl Buck şi Bonaven-
tura Tecchi. Vizita de
două ori pe săptămână
pe doamna maior Ui-
cioară, la care lua masa
şi făcea plăcute partide
de ru mmy. în cărţile de
pe e tajere, între rufe, îşi
aflau ascunzişul flori ofi-
lite de toate soiurile. Din
pricina pasiunii ei de co-
lecţionară, spuneau
cume - trele Bărăţiei, nu
se căsătoreşte Bucura...

BUGLJON Exact,
lucrurile au stat astfel:
Mergeam liniştit, cu
mâinile Ia spate. Deasu-
pra, la numai zece metri,
strălucea o finnă roşie,
înflăcărată. O muzică
dulce plutea în atmos-
feră. Un individ se privea
în vitrina magazinului.
Firma luminoasă se stin-
gea şi se aprindea egal,
obositor. în mersul meu
nu era nici o intenţie. De
aceea ţineam mâinile la
spate şi fruntea sus. In-
dividul cerceta dacă băr-
bierul l-a tăiat. Probabil
că îl tăiase, dar nu vedea
unde, din cauza luminii
care se stingea şi se
aprindea egal, obositor.
Mergeam liniştit, cu
mâinile la spate, şi în
mersul meu nu era abso-
lut nici o intenţie. Tra-
versai la Nestor, privii
amuzat chipul surâzător
al unei fete, ochii ei de
veveriţă citind preţurile:
42, 63, 54... Fetele astea
frumoase se îmbracă şi
se dezbracă de mult mai
multe ori decât facem
noi, bărbaţii, acelaşi
lucru, cu ele. Va urma

Dicţionar onomastic (22)
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Aurora Peţan

R: Au mai fost descoperite
piese asemănătoare undeva ?

A.P: În afară de plăcile de
plumb, mai există o serie de piese
de altă provenientă, din colectii
particulare, din muzee, descope-
rite de arheologi în săpături, care
contin semne si imagini asemănă-
toare celor de pe plăci, necunos-
cute în perioada lui Hasdeu. De
pildă, medalionul care se află în
posesia domnului Dan Romalo,
care provine de la familia Murnu,
are pe avers portretul lui Bure-
bista, care se regăseste de mai
multe ori pe plăcile de plumb,
probabil făcut cu aceeasi stantă,
pentru că are aceleasi dimensiuni.
Pe revers are imprimată emblema
cap de bovideu si sarpe, care re-
prezintă probabil emblema statu-
lui unitar al lui Burebista, si un
text în aceeasi limbă cu aceea de
pe plăcute.

Medalionul a fost analizat de
către Bogdan Constantinescu,
doctor în fizică, de la Institutul de
Fizică Nucleară, care garantează
că este autentic, pentru că are o
combinatie de metale care se re-
găseste numai undeva din zona
din sudul Urarilor, un aliaj tipic
metalurgiei scitice. Domnia sa
sustine că este imposibil ca cineva
să fi falsificat acest medalion.

Mai există câteva piese în colec-
tia unui anume domn Pulopol.
Domnul Romalo l-a cunoscut
acum vreo 10 ani si a reusit să le fo-
tografieze. Ele contin imagini ase-

mănătoare cu cele de pe plăcute.
Mai stiu de existenta altor trei

piese, descoperite de arheologul
Victor Bobi, aflate la Muzeul din
Focsani. Este vorba despre un me-
dalion, cu portretul si numele re-
gelui Duras, care pe revers are un
templu identic cu cele de pe plă-
cute, si niste monede de argint,
dintre care una contine o scriere
rombică, identică cu scrierile lui
Dromichete de pe plăci. Este chiar
monograma acestui rege. O ase-
menea monedă a fost inventariată
si de marele numismat Octavian
Iliescu.

Aceste piese se pot constitui în
dovezi ale autenticitătii plăcilor,
pentru că sunt descoperite recent.

R: Despre reprezentările
arhitectonice de plăci ce ne
puteti spune ?

A.P: În ceea ce priveste repre-
zentările arhitectonice din plăci –
temple, cetăti (avem chiar un plan
al cetătii Sarmizegetuza) – se pare
că sunt conforme cu ce stim noi
despre arhitectura din antichitate.
Multe structuri par să fie structuri
de lemn, care nu s-au păstrat până
astăzi, însă, dacă ar fi existat un
falsificator, acesta ar fi trebuit să
cunoască foarte bine arhitectura
antică. Pe de altă parte, cele câ-
teva mii de reprezentări, de por-
trete, de trofee, de divinităti, de
armate etc., grupate pe epoci si pe
zone de provenientă sunt repre-
zentate foarte coerent.

Arheologul Silviu Teodor de la
Muzeul National a făcut un studiu
de imagine, timp de câteva luni. A
grupat toate aceste imagini si le-a
introdus într-o bază de date. Re-
zultatul a fost de-a dreptul sur-
prinzător: nu există nici o
inconsecventă. Dacă ar fi existat
un falsificator, acesta si-ar fi coor-

donat extraordinar de bine
munca, pentru că nici o imagine
nu se bate “cap în cap”, pe nici una
dintre plăci.

R: Ca specialist, cum apre-
ciati limba în care au fost
scrie textele de pe misterioa-
sele plăcute ?

A.P: În ceea ce priveste limba
din tăblite, aceasta are toate ca-
racteristicile unei limbi naturale.
Nu pare deloc să fie o limbă
creată. Are extrem de multă varie-
tate. Numele lui Burebista spre
exemplu, e scris în vreo 15 feluri,
ceea ce este greu de imaginat pen-
tru un falsificator. Există foarte
multă variatie fonetică. Toate cu-
vintele au variante. Există chiar
indicii de variatie dialectale. Tă-
blitele dacilor si cele ale getilor
prezintă diferente clare dialectale.
Există cuvinte care apar în anu-
mite contexte. Există structuri fo-
netice conditionate. Ori, aceste
lucruri nu puteau fi imaginate de
cineva care nu avea la îndemână
instrumentele actuale. Să generezi
o limbă care să aibă cuvinte, care
să apară numai în anumite con-
texte, e imposibil. E vorba de mii
de cuvinte. Limba din tăblite nu
are nici un atribut al unei limbi ar-
tificiale.

R: Doamnă Aurora Petan,
vă multmim foarte mult pen-
tru informatii.

Nota redacţiei
Invitam istoricii romani din

diaspora sa ne scrie parerile dom-
niilor lor despre Placile de la Si-
naia pe adresa observro@
idirect.ca. Punctele Dvs de vedere
sunt foarte importante. Ele vor fi
comunicate celor din tara intere-
sati in elucidarea adevarurilor is-
torice ale neamului nostru.

Limba română,
patria mea (6)
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Adrian Marino

Conştiinţa unei egali-
tăţi valorice virtuale şi a
unei competiţii adevă-
rate este obligatorie. Pe
scurt: creaţii originale,
cât mai solide şi mai bine
puse „în valoare". Vreau
să spun cât mai bine di-
fuzate, traduse, integrate
circuitelor internaţio-
nale de referinţă. Evi-
dent, operaţie deloc
simplă. Ceea ce presu-
pune nu numai un apa-
rat adecvat de
„publicitate", în sensul
bun al cuvântului, dar,
mai ales, o schimbare de
mentalitate. Am schiţat-
o, în felul meu, cel puţin
în două cărţi {Pentru Eu-
ropa, 1995 şi Revenirea
în Europa, 1996 şi în
unele studii şi comuni-
cări „internaţionale"), în
caz contrar, acţiunea ră-
mâne o aventură strict
personală, fără nici o
consecinţă pentru pres-
tigiul internaţional al
ţării, din nefericire, încă
inexistent. Aş vrea să
reduc totul la o simplă
formulă, cât mai sinte-
tică şi mai exactă posibil.
Şi aş porni, fără falsă
modestie, doar de la
micul meu exemplu per-
sonal. „Mic" din punctul
de vedere la influenţei şi

recunoaşterii simbolice.
Mai puţin „mic", totuşi,
ca semnificaţie obiectivă.
Nu este chiar o... „exage-
rare".

Cred, deci, tot mai
mult, în dubla identitate
a scriitorului Hi, în
k"h«uhI, a omului de
cultură român: „român"
şi „european". în acelaşi
timp. IiiiIihii Iubii, orga-
nic, cu conştiinţa egalită-
ţii de drepturi, de şanse
şi de compui iţit-şi selec-
ţie liberă. Creaţii origi-
nale, în limba română,
produse în petHpoctivM
unei tradiţii, care a asi-
milat atât valori indi-
gene, specifice, cât şi
universali, fără supersti-
ţia ierarhiilor, modelor şi
canoanelor internaţio-
nale. Un pariu extraordi-
nar de greu de ţinut. Dar
fără câştigarea sa -
măcar prin câteva vâr-
furi şi iniţiative proprii -
partida este iremediabil
pierdută. Nu este deloc
obligatoriu ca proble-
mele literaturii şi cultu-
rii române să coincidă cu
ale literaturii şi culturii
franceze. Până de cu-
rând, reperul internaţio-
nal fundamental al
culturii române. Avem
dreptul egal - şi aş spune
chiar şi datoria - de a
gândi şi a scrie în mod
liber, independent şi eli-
berat de orice imitaţii şi
complexe. A ne asuma li-
teratura şi cultura, pe
toate planurile, pe cont
propriu. A nos risques et
perils. Nici mai mult,
nici mai puţin.

Aş porni, pentru a în-
cheia, chiafr de la cazul
meu personal. Dacă

exista, în treacăt fie spus,
un autor prost definit,
prost situat, prost înţe-
les, prost evaluat, atacat
(uneori violent) şi con-
testat pentru ce nu tre-
buie şi elogiat, la fel,
pentru pseudomotive,
acela sunt... eu. Din
cauza falsei şi dublei
nude identităţi, care nu
este încă limpede defi-
nită, înţeleasă şi asimi-
lată în cultura română
actuală. Mai ales după
decenii întregi de repre-
siune totalitară. Mai
întâi, n-am izbutit încă
să... conving pe nimeni
că nu sunt nici „om de li-
tere", nici „critic literar",
ci critic de idei, cu aspi-
raţii de a deveni „ideo-
log" pur şi simplu. Circul
deci în cultura română
actuală cu un fals buletin
de identitate.

Nici calitatea de mic
critic român şi european
în acelaşi timp nu-mi
este câtuşi de puţin recu-
noscută. O tradiţie de
acest gen lipseşte, de alt-
fel la noi, cu desăvârşire,
iar E. Lovinescu şi G. Că-
linescu n-au avut-o - re-
gretabil sau nu -
niciodată. Am pus unele
jaloane, începând cu Ca-
hiers roumains d'etudes
litteraires. Care urmă-

reau o dublă „utopie" :
de a dovedi că şi o cul-
tură mica poate stabili
legături culturale cu Oc-
cidentul, chiar şi în plin
regim represiv, izolaţio-
nist şi antioccidental.
Am continuat cu o serie
de volume publicate di-
rect în străinătate sau
traduse. Lucrări - în-
drăznesc să spun - de
nivol european (altfel
nici n-ar fi fost editate pe
baze strict comerciale,
nici „sponzorizate", nici
d comptes d'auteur), dar
fără o reală percepţie în
ţară. Eticheta de „com-
paratist" nu acoperă
decât în mică parte ade-
vărata mea identitate.
Este încă o falsă recepţie.
Cum am mai spus-o, „li-
teratura comparată" era,
pe atunci, singura posi-
bilitate de a evada în
lumea liberă şi nimic
mai mult. Libertatea,
construcţia şi ridicarea
nivelului culturii române
au fost şi sunt valorile şi
preocupările mele fun-
damentale. Cu regretul
de a fi rămas mai tot-
deauna singur, izolat
într-o „himeră"... Claus-
trat, într-un ideal (încă?)
irealizabil. Devin confe-
siv şi „sentimental" fără
voie: nefericirea mea a
fost şi este mare... Iar o
„consolare" încă nu se
întrevede.

Altă Românie (17)

Regulă de bază a
Bene Gesseritului
„Nu sprijini niciodată
ceea ce este slab,
sprijină întotdeauna
ceea ce este puternic” 

(Frank Herbert,
„Dune”)
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Augustin Deac

Comparaţiile între mi-
niaturile Codexului Ro-
honczy şi alte miniaturi
din secolele XIXII, inter-
calate în diferite codexuri,
cat şi păstrarca unor ele-
mente de scrierc până în
a doua jumătate a sec. al
XIV-lea, ne pot duce la
concluzia că manuscrisul
avut în discuţie a fost re-
dactat în secolele XIIXIII.

Relevăm şi faptul că
unele valori fonetice acor-
date semnelor din Code-
xul Rohonczy au lost date
în funcţie de valorile fo-
netice, pe care acestea le
aveau - în legendele mo-
nedelor din secolul al
XIV-lea, unde acestea în-
locuiau anumite litere
chirilice sau latine. Valo-
rile astfel obţinute în con-
fruntare cu textul au pus
în evidenţă texte laice şi
religioase în latina vul-
gară. Deci, textul a fost
redactat în latina popu-
lară şi realizat cu caracte-
rele scrierii dacice, a cărei
evoluţie poa te fi urmarită
din e po ca bronzului.

Situaţii similare se
mai întâlnesc în istoria
civilizaţiilor: de cxem-
plu, în Imperiul bizantin,
în seeolul al VIII-lea e.n.,
un Evangheliar, redactat
in limba greacă a fost
scris cu litere latine.

Considerăm că publi-

carea primelor rezultate
preliminare, precum şi a
descifrării integrale a tex-
telor, va pune în evidenţă
un document extrem de
important în viaţa laică şi
religioasă dintr-o pe-
rioadă pentru care nu
dispunem de texte scrise.
Oportunitatea tipăririi
este incontestabilă”.

Aşadar, specialiştii ro-
mâni în materie remarcă
semnificaţia istorică a
descoperirii şi des- cifră-
rii acestei vechi Cronici
româneşti, ca fiind un
„document monumen-
tal” şi „extrem de im por-
tant” pentru cunoa şterea
reală a istoriei multimile-
nare a poporului român,
dintr-o sursă autohtonă.

Regretăm însă faptul
că institutele de speciali-
tate ale Academiei Ro-
mâne au rămas nu nu -
mai pasive la descopeni-
rea şi descifrarea acestui
document istonic, scris in
limba română, latină du-
năreană într-un alfabet
geto-dacic existent de mi-
lenii, cu mult înaintea
celui latin al romanilor,
după cum măr -
turiseşte enciclopedistul

belgian V. Bonaventura
în anul 1592, dar, după
orientarea ideologică ce o
au, ar fi preferat ca acest
chihlimbar să nu se fi
descoperit şi pentru care
Prezidiul Academiei Ro-
mâne ar fi trebuit să or-
 ganizeze o mare sesiune
ştiinţifică, cu caracter na-

ţional. Dar, vremurile!
De altfel, dezinteresul

neîntemeiat în nici un fel
al “ştiinţificilor”, cum îi
stigmatiza B.P. Haşdeu
pe cei de la institutele
Academiei Române, s-a
manifestat şi după de-
cembrie 1989, când în
luna februarie 1990 au
apărut în Editura Ştiinti-
fică şi Enciclopedică din
Bucureşti cele patru vo-
lume Documentele Uni-
rii Transilvaniei cu Ro -
mânia - 1918, însumând
peste 4000 pagini, în
care mandatele deputaţi-
lor aleşi în circumscrip-
ţiile electorale de pe
întreg cuprinsul Transil-
vaniei au fost însotite de
facsimile, pentru a se do-
vedi autenticitatea lor, şi
despre care primul Pre-
şedinte al Academiei Ro-
mâne de după eveni-
mentele din decembrie
1989 le aprecia ca for-
mând un excelent Cor-
pus de Documente, de
neegalat încă, alcătuit
prin efortul deosebit al
unui colectiv de istorici,
doctori în istorie. Şi, cu
toate acestea, în nici o
publicaţie dc specialitate
a Acadcanie Române n-a
apărut, după informa-
ţiile pe care le deţinem
nici măcar o simplă con-
semnare a apariţiei aces-
tor documente de
importanţă istorică na-
ţională, nepomenindu-
se de existenţa lor în nici
un Raport de activitate al

Academiei Române, deşi
aceasta figurează alături
de alte institute de
spccialitate, pe antetul
acestor volume, minima-
lizându-le până la o umi-
litoare tăcere. Este,
probabil, un motiv pen-
tru care acest Corpus do
Documente nici n-a fost
nominalizat pentru vreo
premiere din partea Aca-
demiei Române, deşi
suntem convinşi că ar fi
meritat din plin.

Partea VIII-a
O cronică românească,

însumând 448 pagini, din
secolele XII-XIII, scrisă în
limba română arhaică, cu
alfabet getodacic.

Codex Rohonczy este
scris, după toate cercetă-
rile intreprinse, pe pamân-
tul nostru strămoşesc.
Descoperirile arheologice
din anul 1962 de la Tărtă-
ria (Transilvania) a tăbliţe-
lor de lut ars, conţinând o
scriere pictografică, veche
de peste 6500 de ani, ca şi
cele peste o sută de tabliţe
descoperite la sfârşitul se-
colului al XIX-lea la Tur-
daş, tot în Ardcal, însa mai
vechi decât ccle de la Tăr-
tăria cu peste 1500 de ani,
dovedesc că pe teritoriul
patriei noastre au apărut
primele semne dc comu-
nicare, mai vechi cu o
mie de ani - după apre-
cierea specialiştilor stră-
ini şi români, decât cele
descoperite în Sumer
(Mesopotamia).

Va urma

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

Codex Rohonczy (10)
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Corneliu Leu

Pentru că, bătrân şi total in-
ofensiv, tatăl meu era încă urmă-
rit, la mai bine de zece ani după
ispăşire, cheltuindu-se pe această
suspiciune bani publici, indiferent
dacă mulţi sau puţini. Astfel, când
i-am mutat pe părinţii mei bătrâni
într-un loc unde aveau o îngrijire
mai bună, aflu acum că a început
un circuit teribil de corespon-
denţă, informări, transfer de date,
actualizări de date, culegere de
date noi, rapoarte şi confirmări,
ordine şi răspunsuri la ele, nu
numai între securităţile  judeţelor
din care plecau şi-n care se stabi-
leau, ci şi între acestea şi centrul
din minister care dirija evidenţa
supravegherilor şi confirma mă-
surile propuse. Până când au fost
bine puşi în atenţia securiştilor
din zonă, unul preluându-i cu
toată răspunderea sa secretă şi în-
cepând zelos a-şi dirija informato-
rii şi a trimite, unul după altul,
rapoarte şefilor faţă de care voia
să se afirme.

Ei bine, în unul dintre aceste
rapoarte, el se laudă că poate şti
totul despre cei supravegheaţi de-
oarece a descoperit că ei sunt cre-
dincioşi şi s-au integrat activ
practicant în ceremoniile, acţiu-
nile şi ritualurile bisericii din lo-
calitate, aşa că informatorul lui cel
mai dibaci, cu numele conspirativ
de „Soare”, îi dă rapoarte chiar
mai des decât săptămânale şi a
fost instruit să-i viziteze şi să stea
de vorbă cu ei pe temele ce se vor
stabili în biroul local de securitate
sau la judeţ. Spre proasta califi-
care a acelui lucrător de securi-

tate, ca şi a şefilor lui care au ar-
hivat documentul intern, necifrat
şi nici redactat în limbaj conspira-
tiv, fiindcă nu se aşteptau ca vre-
murile să facă să ajungă în mâinile
altcuiva, raportul se încheie cu au-
tolaudativa informare: „Sunt con-
vins că vom avea rezultate bune
deoarece informatorul nostru
local Soare este preot”. 

Cum preot în perioada aceea
era unul singur acolo, evident că
deducţia noastră nu a mai fost
pusă la încercare. Întrebarea care
se pune este, însă, alta: Într-o ase-
menea situaţie, îl putem considera
pe acesta preot, sau agent infor-
mator de securitate?... Şi, cum
unui păstor duhovnicesc nu i-ar
accepta nimeni trădarea turmei,
ne resemnăm cu gândul că acesta
poate fi calificat doar ca agent al
securităţii, specializat în a se infil-
tra printre credincioşi. Povestea
că acela ar fi salvat astfel credinţa,
nu ţine. Şi când e vorba despre cea
scrisă cu literă mare, prin liantul
căreia se întruneşte Biserica, şi
când e vorba de cea obişnuită, co-
tidiană, prin care omul îşi disci-
plinează şi îşi configurează com-
portamentul, credinţa este o per-
manenţă umană, poate cea mai
benignă şi cea mai drept făcătoare
de caractere omeneşti, care nu se
salvează cu compromisuri, ci cu
intensitatea trăirii ei acolo, în acel
loc al sufletului omului pe care nu
i-l poate lua nimeni. Dimpotrivă,
aflarea de către credincioşi a fap-
tului că păstorul lor a fost un tică-
los care i-a turnat la securitate
manipulându-le credinţa, îi poate
face să se blazeze şi să piardă mult
din intensitatea acesteia.

Mutatis mutandis, prea alesule
Dimitrie, nemulţumirile pe care le
exprimi tu la adresa credinţei pro-

pagată fundamentalist şi ca ame-
ninţare către restul omenirii, cred
că se poate rezolva logic prin ace-
laşi raţionament: Ce este un fun-
damentalist?... Este el un drept
credincios care doar greşeşte pu-
nând unele accente false asupra
credinţei sale, sau vine şi repre-
zintă încăpăţânarea nocivă a tre-
cutului perimat care,
cramponându-se  de funcţii şi in-
fluenţă, ameninţă cu perimarea
această permanenţă umană care
este credinţa?!... Nota Bene: Este
vorba de o permanenţă umană în
evoluţie, menită a se înnoi necon-
tenit laolaltă cu sufletul şi per-
soana umană, în ascensiunea pe
care i-o conferă fenomenul crea-
ţiei permanente... Aşa că ajungem
astfel la concluzia că fundamenta-
listul este un factor rău, format a
acţiona împotriva succesului cre-
dinţei, a progresului ei; un ele-
ment nociv, care poate duce la
anihilarea acesteia. Deci funda-
mentalistul este în slujba altcuiva,
identitatea sa fiind alta decât cea
a slujitorului care are misiunea de
întărire a credinţei; şi n-are cum
să fie confundat cu acesta. 

Cât despre misiunea de întărire
a credinţei, îmi amintesc de
modul cum păcătosul de mine îmi
permiteam uneori să-l tachinez pe
Părintele Patriarh Teoctist, care
mi-a acordat prietenie. Discutam
împreună despre faptul că Duhul
Credinţei are nevoie de duhovnici
dăruiţi şi cu mare vocaţie ca să-l
menţină la cotele lui înalte ridi-
cate de majoritatea populaţiei în
acei primi ani de după eve-
nimentele din 1989. Şi con-

Către
Dimitrie

Grama (3)
Dimitrie Grama

4
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statam că se simţea nevoia
accentuării misionarismu-

lui slujitorilor, scoaterea lor din
rutina de a face numai slujbe, ser-
vind liturgica şi strângând bani
pentru înflorirea lăcaşurilor de
cult, dar neglijând acţiunea du-
hovnicească a catehizării perma-
nente şi a ridicării nivelului de
cinste, activitate productivă şi
conştiinţă a populaţiei prin ac-
ţiuni misionare şi prin model de
faptă, de iniţiativă, de comporta-
ment. Chiar am preluat atunci,
din ideile sociale ale lui Jacques
Maritain, conceptul „misionaris-
mului laic” pentru extinderea şi
diseminarea acestui model, iniţi-
ind o mişcare social-educativă
largă, în afara problemelor reli-
gioase pe care rămâneau să le cul-
tive preoţii.

Şi, întrucât în anii când înde-
plinise funcţia de vicar al Arhie-
piscopiei Bucureştilor, Părintele
Teoctist fusese şi rector al Institu-
tului Teologic de pe atunci, faptul
că avem preoţi care se rezumă la
liturgică neglijând misionarismul,
mă făcea pe mine obraznicul să-i
spun: „Păi, Prea Fericite, aceştia
sunt foştii teologi cărora le-aţi fost
rector. I-aţi învăţat bine să dea cu
cădelniţa, dar să bată străzile în-
glodate aducând cu ei frăţeasca
grijă în casele oamenilor, să aducă
la casa parohială copii îngrijindu-
i şi catehizându-i, să ajungă la
patul bolnavilor, la atelierul patro-
nului care mai poate angaja un ne-
voiaş, la ghişeul funcţionarului
care poate ajuta şi nu jecmăni ce-
tăţeanul, sau la cei pierduţi şcolii,
care pot fi alfabetizaţi cu scrip-
tura... asta nu i-aţi prea învăţat!”...
Cam aşa încercam eu să spun în
glumă, dar el îmi răspundea apă-
sat de amintirea acelor vremi: „Ei,
n-ai dumneata de unde şti!... Noi
eram bucuroşi că ne lăsau să
transmitem şi învăţătura asta; să
nu ne-o desfiinţeze şi pe asta, nu
s-o împlinim cu altele!”... Rămâ-
neam pe gânduri, ne putând să mă
împac cu ideea unui propovădui-
tor pe jumătate, a unui mărturisi-
tor pe jumătate, a unei credinţe pe
jumătate. Adică a unui tehnician
în materie de ritual bisericesc, for-
mat spre a presta serviciile respec-

tive şi a-şi vedea apoi de cu totul
alte treburi. Întrebat dacă a lucrat
cu securiştii, arhimandritul Tatu
care era stareţ la o mănăstire bu-
cureşteană şi parlamentar FSN,
răspundea ritos: „Ei au lucrat cu
mine! Ei veneau la mine ca să-i
cunun pe ascuns sau, tot aşa, să le
botez copiii, sau să le fac diverse
slujbe la modul secret, ca să nu se
afle; de asta mă cultivau!”...Era
aceasta o formă de a te manifesta
bigot şi cu partidul marxist-leni-
nist căruia îi jurai credinţă, şi cu
biserica în care, pentru orice even-
tualitate, lăsai un semn că nu te-ai
rupt de tot, o mică punte de a te
putea întoarce la o adică. La ase-
menea sentimente care meschini-
zau omul din toate punctele de
vedere cultivându-i perfidia până
şi la relaţiile cu „Dumnezeul ce
vede toate” prestarea de servicii
religioase, eventual şi cu posibili-
tatea alegerii după gust, a unui
decor cu flori sau cu lumânări, a
răspunsurilor date de tenor sau de
bas, a vinului sfinţit din molan sau
din viile bisericeşti, devine o me-
serie; poate bănoasă, dar lipsită de
har. Pentru că se poate practica şi
cu jumătate de normă, mergând ca
pentru cealaltă jumătate de normă
să te duci să faci altceva, în cu totul
alt domeniu. Ca şi cum ai putea
trăi cu jumătate de suflet, cealaltă
jumătate folosind-o pentru altfel
de trăiri!... Părerea mea este că a
sluji cu adevărat, orice pe lumea
asta, înseamnă trăire şi are nevoie
de tot sufletul!

Iar întrebarea este: Poate, oare,
cea mai duhovnicească peocupare
a omului şi cea mai duhovni-
cească preocupare faţă de per-
soana umană, să se limiteze doar
la atât?... Nu cred. Lucrarea
aceasta are nevoie de bărbaţi pu-
ternici în spirit şi puternici în
faptă, conştienţi de menirea spre
binele omului şi a omenirii pe care
o are credinţa lor, adânc dedicaţi
mărturisitori ai ei şi în cuvânt şi în
comportament propriu, dotaţi cu
conştiinţa că nu practică o rutină,
ci servesc o misiune de la care s-
au jurat să nu dea niciodată înapoi
şi să-i fie model de virtute.

Episcopul Grigorie era un ase-
menea om. Şi prin vocaţie, dar şi

prin temeinica sa cultură teolo-
gică şi filosofică. Atunci când a
fost consacrat în cea mai mare
taină ortodoxă – aceea a arhieriei,
el şi-a manifestat bucuria şi recu-
noştinţa în faţa Sinodului arhie-
resc ce-l primea ca tânăr ierarh
ridicat în rang şi har, punându-şi
următoarea întrebare: „...Putea-
voi duce austeritatea persoanei
mele după pilda Prototipului nos-
tru, măcar până la drumul arzător
al apostolatului zilnic, cu resem-
nare la auzirea vorbelor de ocară
şi chiar la primirea de lovituri şi
scuipări pentru învăţătura Evan-
gheliei?... Căci de o încoronare cu
spini şi de întinsul mâinilor pe
cruce... e prea greu să mai vorbim
noi, muritorii de astăzi!...” 

Dar destinul a vrut să fie con-
trazis, iar el, muritorul de atunci,
din cea mai cumplită perioadă
ateistă, a avut parte şi de încoro-
narea cu spini şi de întinsul mâi-
nilor pe cruce. Destin dramatic
din care sufletul omului se sal-
vează numai prin credinţă. Discu-
tam acestea şi găseam argumente
de mărturisire întru ele cu vredni-
cul de pomenire Patriarh Teoctist
care, peste diferenţa de vârstă ce
i-l făcea model despre care vorbea
şi scria cu admiraţie, îi era asemă-
nător şi prin apropieri geografice
şi prin împrejurări ierarhice, chiar
dacă în perioade diferite: Ambii
moldoveni făcându-şi studiile la
Bucureşti, ambii trecuţi prin ie-
rarhii de-a dreapta şi de-a stânga
Oltului, ambii reveniţi ca mari ie-
rarhi în Moldova natală, arhiman-
dritul Teoctist de pe atunci,
slujindu-i ca vicar la Iaşi chiar
slujba de trecere la Domnul, iar
patriarhul Teoctist din vremuri
mai noi evocându-l la reîntemeie-
rea Episcopiei sale anihilată de
comunişti odată cu el, după exem-
plul păgânilor care au pus să se şi
are locul de unde înlăturau, cu
teamă de nemurire, ruinele tem-
plului. Prin toate acestea, Teoctist
a fost întâistătătorul ortodox care,
atunci când s-a putut, a scris şi
mărturisit despre fapta unchiului
meu de perseverentă înfruntare a
guvernării atee şi l-a numit „Epis-
copul martir Grigorie Leu”.

Va urma
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Elena Armenescu

Viaţa pe Pământ pre-
supune acest paradox
între tendintele păman-
testi de care sunt legate
instinctele de vieţuire si
înmulţire adică firea ani-
malică, pământeană,
care sălașuiesc în același
corp cu firea dumneze-
iască, divină care aspiră,
dorește puritate,
blândeţe, mângâiere,
dragoste. Unii reușesc să
le împace, altii nu, lâ-
sand să încline balanţa
preponderent sau exclu-
siv spre una din ele, la
antipozi aflându-se
bruta si sfântul.

In călătoria noastra
prin viaţă avem un drum
sinuos și ne apropiem –
după împrejurări- când
de unul când de altul.
Totul este să devenim
conștienţi și să alegem,
nu calea de mijloc care
cu siguranţă ne confera
un confort căldicel,
numai ca ea duce spre
Nicaieri.  Mergând doar
pe această cale, parcurgi
rânduri de vieţi, cum
merge o pisicuţă sau un
câine  pe bandă! Aurea
mediocritas, cunoscutul
dicton antic nu cred se
aplică în acest caz! Cu
atat mai mult, cei
binecuvantaţi cu viaţă
lungă, după ce trec de 60

de ani – vârsta recoman-
dată și de budisti - tre-
buie să lase altora grijile
privind administrarea
averii (cine  o are) și
toate celelalte preocu-
pări mărunte și banale
de care trebuia să se
ocupe, iar  timpul
caștigat din aceste
renunţări să-l folosească
pentru spiritualizare.
Cum? Respectând Legile
divine (sintetizate în
Cele zece Porunci) la
care adaugam cele 4 legi
spirituale din filozofia
indiana:

• prima lege: „Persoa-
nele pe care le întalnești
sunt persoanele potri-
vite”. Cu alte cuvinte, ni-
meni nu intră în viaţa
noastră din întâmplare;
toate persoanele cu care
interacţionăm se află
alături de noi cu un
motiv, acela de a ne ajuta
să învăţăm lecţiile de
viaţă care apar și să con-
tinuăm drumul perso-
nal;

• a doua lege: „Ceea ce
ni se întamplă este sin-
gurul lucru care ni se
putea întampla”. Nimic,
absolut nimic din ceea ce
se produce în viaţa noas-
tră nu ar fi putut să se în-
tâmple în alt mod (nici
măcar detaliul cel mai
nesemnificativ). Nu
există: „dacă aș fi făcut
cutare lucru, s-ar fi pro-
dus cutare alt lucru.
Toate și fiecare în parte

dintre situaţiile care se
produc sunt perfecte, cu
toate ca mintea și egoul
nostru nu le acceptă.

•  a treia lege: „Orice
moment în care se în-
cepe este momentul co-
rect”. Totul începe în
momentul potrivit, nici
înainte, nici după; când
suntem pregatiţi pentru
ca ceva nou să apară în
viaţa noastră, exact
atunci apare (începe);

• a patra lege : „Când
ceva se termină, se ter-
mină”. Dacă ceva a luat
sfârșit în viaţa noastră,
este pentru propria
noastră evoluţie, deci cel
mai bine este sa închizi
capitolul și să mergi în-
ainte îmbogăţit cu acea
experienţă.

Cred că nu este în-
tâmplător că citești
aceste rânduri acum, tu
dragule cititor; acest text
ajunge la tine azi pentru
că ești pregătit(ă) să în-
telegi că “nici un fulg de
zăpadă nu cade nicio-
data în locul greșit”.
Cam asta înţelegea și
Leibnitz când spunea că
: „trăim in cea mai bună
dintre lumile posibile ".

Revenind  la ideea că
trebuie să devenim
conștienţi de ceea ce este
în jurul nostru, să nu
lăsăm să se întâmple ca o
întâlnire mirabilă cu o
persoană sau implicarea
într-un proiect care ne-
ar ajuta în evoluţia noas-

tră să treacă aproape ne-
observată, să nu-i dăm
atenţia cuvenită. Asta
desigur depinde și de ca-
pacitatea noastră de a
identifica beneficul –
desigur spiritual-  în
viaţa noastră. Totul este
sa știi ce cauţi și să
dorești cu ardoare acel
CEVA, așa cum spune
într-unul dintre cele mai
luminoase pasaje din
carţile sale, iniţiatul
scriitor Paulo Coelho:
„Când iti dorești cu ar-
doare ceva, întreg uni-
versul conspiră pentru a
te ajuta să-ţi împlinești
dorinţa".

Ideea aceasta atât de
simplă este  prezentata
în volumul Alchimistul (
care a fost dramatizat și
pus în scenă și în Româ-
nia)  De altfel,  din mai
toate carţile lui rezultă
ideea că Universul
(Dumnezeu) ne iubește
și ne vrea binele! Toate
câte ţi le vei dori se vor
împlini. Tu singur
păcătuiești în faţa viselor
tale și renunţi la ele, cre-
zându-le de neatins  Toc-
mai de aceea, gândirea
pozitivâ, urcușul pe
drum oricât de greu ar fi
, sunt numai etape în
realizarea unui scop
înălţător. Cu cât crezi
mai puternic în visul tău,
cu cât îţi dorești mai
aprig ca el să se înfăptu-
iască cu atat iţi vor apă-
rea în cale mai multe
posibilităţi pentru ca
visul să devină realitate.
E normal să te temi, e
normal să șovăi. Indoiala
îti aduce aminte că ești
om, numai un nebun se
aruncă uneori către ţelul
lui fără minte, fără să
evalueze primej-
diile... îti dorești să

Conspiraţia
universului

4
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ajungi acolo ... e
important, dar
cum vei ajunge

oare?
Mergând pe drum ţi

se vor deschide noi per-
spective, privind de
acolo calea se va vedea
mai clar ... dar numai
dacă ai curajul să fi urcat
pe acel drum, care

atenţie! Uneori este  sau
poate fi spinat ori plin de
capcane, ispite,
renunţărisau chiar rătă-
ciri. Dorinţa și încrede-
rea ta în reușită îţi
creează și determină vii-
torul. In urmă cu peste
douăzeci de ani - într-o
convorbire cu un prieten
scriitor  ce se întorsese

recent din India - am
ajuns la această conclu-
zie că Universul răs-
punde chemării și
voinţei umane cu
condiţia ca el, omul să
urmeze Calea. Mi-amin-
tesc că în momentul
despărţirii prietenul meu
mi-a spus ferm, sublini-
ind prin tonusul vocii:

- Ţine minte Elena,
nu uita drumul!

Mie cred că mi-a folo-
sit acel îndemn de aceea
mă adesez în special
celor care sunt acum
încă nehotarâţi:

- Identificaţi-vă ţelul
apoi mergeţi direct spre
el cu convingerea că se
va împlini!

4

Coborând spre cer           
Îmi dau bani şi-mi dau averi
Pentru ziua cea de ieri.
Îmi dau sufletul din mine
Pentru ziua care vine.

Nu las loc de îndoială,
Când cobor fără sfială,
În trecuturi netrecute
Unde răni nu dor, că-s mute,

Unde iele se ridică
Din cuvântul ce despică,
Unde nopţile-s mai lungi,
Decât poţi cu gând s-ajungi,

Unde cei ce mor, nu pier...
Coborând, eu urc spre cer.

Sunt vinovat
Sunt vinovat că-n lumea asta plouă,
Că ceţuri peste toate se desfac,
Că ninge dimineţile cu rouă,
Că cerul, spre-orizonturi, e opac.

Eu port şi vina că rămânem singuri,
Conştiinţa mi-e un front fără de soli.
De multe-n viaţa asta suntem siguri,

În viaţa socotită-n patru ţoli.

Nimicnicia veacurilor toate,
Chiar foamea celor mulţi şi oprimaţi,
Mi le asum atât cât se mai poate
În vremea grea a urii dintre fraţi.

Sunt vinovat că suntem daţi pieirii,
Că trag spre munţii mei ca un ascet.
Eu îmi asum conştiinţa omenirii 
Ca simplu muritor şi ca poet.

Şi peste tot ce este, cea mai grea
E culpa că-n conştiinţă nu-i destul,
Că-mbătrânind am mai pierdut ceva
Din tragicele vremuri de acum.

Solitari în absurd
Suntem cu toţii singuri pe o planetă grea,
Suntem cu toţii,-n parte, atomi în univers,
Suntem mai singuri astăzi şi poate vom putea
Să fim, de mâine-ncolo, cuvântul dintr-un vers.

În haite şi în turme ne trecem fiinţa vie
Prin ceaţa unei vieţi cu-absconsele-i concluzii
Dar sufletele noastre chemate să re-nvie
Nu ştiu să se adape din jgheabul cu iluzii.

Alăturea prin viaţă şi totuşi despărţiţi...
Înconjuraţi de oameni şi tot ai nimănui...
Cu zece prieteni doctori şi tot mai obosiţi...
Progres pe unde lungi, dar tot n-ai cui să spui.

În „paradisul” nostru, e vorba fără vlagă
Şi bâlba unui gând scăpat pe negândite,
E ochiul care vede fără a şti să vadă,
E visul ce se naşte din visele ciuntite.

Pe drumul de sfârşit, trăgând consensuri grave,
Ne dezbărăm, pragmatic, de ale vieţii mituri,
Cădem în doruri stranii şi-n hibernări suave,
Cu unica dorinţă de a rămâne singuri.Po
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George Filip

DE UNDE VIN
oameni buni, eu vin de niciunde

şi nu m-am născut niciodată,
am crezut că timpul nu rugineşte

şi că viaţa-i o fată.
din isteţ negustor de idile

am ajuns, prin străini, să vând ani.
dau şi carne din trup cui îmi cere;

luaţi tot, n-am nevoie de bani.
nu regret c-am trăit într-o floare

şi că evul-parşiv m-a durut,
dare de ce nu mi-aţi spus ce e dorul

oameni buni - dacă voi aţi ştiut?
nu-i acesta poemul din urmă.
rugăciunea din sânge şi glas

o voi spune prin cârciumi şi-altare
şi oriunde voi face popas

şi-aş mai vrea să se-audă pe-acasă
cum pe rime de doruri suspin
blestemat să iubesc neodihna;

iartă-ţi măicuţă hoinarul - AMIN!

AUTO-PORTRET
ascund în suflet un tâlhar
brunet, cu ochi înşelători,
ce-şi varsă sufletu-n pahar

cu toţi beţivii trecători.
de-l omeneşti la uşa ta

îţi bagi în dracul cu năpasta,
cu primul gând te va trişa 

furânu-ţi banii...sau nevasta.
odată l-am văzut plângând

că frunzele mureau spre toamnă.
iubea târziu, sau mai curând
trişa frumos - adio Doamnă...

pe urmă m-a luat cu el 
să-mi schimb din sângele vâscos.

eu nu fusesem la bordel:
de ce să mint - a fost frumos.

ascund în suflet un tâlhar
pe care îl admir cu brio

că prea se nasac poeţii rar
şi prea le spuneţi des: ADIO...

HOP...LA...HOP!...
cine ştie, hop-la-hop

unde plec, de unde vin
şi de ce plânge pământul

când adorm pe flori de crin,
din ce ape sorb răcoare

şi cu cine mă iubesc,
din amiază spre poimâine
pui de om dumnezeiesc,
izvorât din pleapa tatei,
cu pieptul bătut în zale,

să las prin omătul vârstei
urme veşnic neegale...

Marea mi-a-nfiat pe dig
rădăcini adânci de brad
şi mi-a dat caii sălbatici
să-i iubesc ca un nomad

până va sfârşi corida
şi ospăţul va începe,

pentru sărbătoarea mamei
să uit fetele sirepe

şi să-mi şadă gându-n piatră
până va trăzni potop,

să rămân în dorul vostru,
cine ştie, hop...la...hop!...

CA O FILĂ...
în cartea vieţii sunt şi eu o filă

pe care-o mâzgălesc în mod banal,
deşi îmi ard atomii într-o grilă
cu-n gest haotic şi-altul trivial.

mizez la poker totul pe carte
cu-n as de treflă-n degete palmat
iar blidul ce îl sorb de printre arte

este amorul veşnic braconat.
la chefuri mie-mi stă cuţitu-n teacă

şi nu le trag ocheade la femei.
pentru un banc nărod şi-o glumă seacă

nu scot din buzunar nici patru lei.
bătrânul Rex mi-a înmânat solie

dar eu m-am pângărit în cinstea lui;
un saltimbanc ce stoarce veselie

dar n-am zâmbit pe galbeni nimănui.
amante n-am, nomad prin sentimente

Poeme de George
Filip, Canada
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troznesc amnarul ud pe la răscruci
iar pieptul meu se umple cu amprente

când mă visez sergent de eunuci.
nu-s george FILIP - ăsta-i doar un nume

bătut cu fierul roşu, un stigmat,
să nu mă rup de cârdul meu prin lume

când pe idei mă vreau crucificat.
când mă veţi duce...sigur mă veţi duce,

să îmi stropiţi ciolanele cu vin.
să-mi puneţi un brad verde lângă cruce

şi să mă plângeţi înjurând...AMIN...

NAŞTE-MĂ TU...MARIA!
i-am cerut Mariei să mă nască

pe un colţ de secol - mai tomnatic,
fiindcă am venit cu primăvara

dintr-o zodie cu coarne - de sălbatic.
naşte-mă că ţie-Ţi e-n putere,
tu l-ai plăsmuit pe Dumnezeu

şi aş vrea, Măicuţă prea-curată,
să asist la naştere - şi eu.

să n-am nuri aş vrea, sau zâne bune,
să nu fiu înalt dar nici pitic,

să mă-njure taica...plutonierul:
ăsta nu e bun pentru nimic!

mi-aş dori o zodie mai verde,
verde greu de toamnă - pârg pe rod,
să-mi fac eu o scară, să m-ascundă

printre vechiturile din pod.
când voi creşte - să nu laşi jandarmii

să mă putrezească-n puşcării.
să le spui că şi prin libertate
sunt nescrise - multe poezii.

...şi de-odată, iată-mă sub cerul
prea albastru - poatre prea turtit.
mă miram prin ochii mei de vită:

Doamne...unde dracu-am nimerit?!
şi-am pornit debusolat prin viaţă
mă chema spre steaua...un profet.
Maica mea-Maria mi-a spus taina:
george FILIP...te-am brodit poet...

REMEMBER
mi-am ascuns în pod copilăria
printre haine vechi - şi uneori,

pe adresa mea de altădată
beat de doruri îmi trimit scrisori.

lauda mă paşte pretutindeni,
de la Joi şi până mai apoi

şi când laş mă simt - de răzbunare,
caut drumul vârstei înapoi.

sunt la vârsta marilor cunoaşteri
domnilor - şi îmi trimit scrisori

spre copilăria părăsită
care mă regretă - uneori...

Pe poetul canadian
de origine română
Geor ge Filip îl cunosc
foarte puţin si doar din
corespondenta de pe in-
ternet, din câteva foto-
grafii şi un buchet de
poeme pe care le-a anti-
cipat redacţiei noastre
spre publicare. Res-
tul...de prin prefaţele
unor cărţi, din cele
„doar” 33 publicate
până acum. Acest ins
este unul dintre cei mai
mari singuratici români
ai exilului. El s-a născut
la 22 martie, 1939, în
comuna TUZLA, pe
malul Mării lui cea Ne-
agră. Este al cincelea
dintre cei şase băieţi
aduşi pe lume de
mama-FLOAREA, ru-
bedenie de-a poetului
GOGA şi fostul jandarm
PANDELE. Taran la
sorginte, mai apoi pro-
letar si intelectual dar
tot timpul Poet nascut
si nu făcut şi din cauza
spiritului refractar la
orânduirea roşie a fost
toată viaţa un prigonit.
După o detenţie la Se-
verin a fost judecat pu-
blic în comuna sa natală
iar pe 7 ianuarie 1979
gonit din Ţară, ca mai
toţi aderenţii la Carta
drepturilor omului pro-
movată în România de
către scriitorul PAUL
GOMA. Aşa, nelinşat, a
cerut protecţia Americii
la Ambasada acesteia
din Bucureşti, a căpă-
tat-o şi asfel a putut ieşi

întreg spre liberte.
A debutat cu volum

de versuri în 1964, după
detenţie şi deşi a publi-
cat patru cărţi în patru
ani consecutiv nu a fost
primit în Uniunea scrii-
torilor din România. Pe
căile exilului a trecut
prin Austria, Germania,
Franţa şi din toamna lui
1982 respiră liber la
Montreal - CANADA.

Poetul nu a mai fost
la Târgovişte de vreo...
40 de ani. Îl vom cu-
noaşte şi sărbători la
noi pe data de 23 Apri-
lie, de Sf. Gheorghe,
deci - şi de ziua lui.
Verva cu care îşi pregă-
teşte întâlnire cu noi
precum şi aniversarea
celor 73 de primăveri,
plus ziua numelui, ne
fac să sperăm într-o în-
tâlnire de mare succes.
George FILIP ne va re-
cita poeme autobiogra-
fice, versuri de
dragoste, ne va vorbi
despre dorurile româ-
nilor din exil şi...alte
surprize. POETUL, fiin-
dcă aşa i se spune pe
de-a rândul, ne-a pro-
mis cadou şi multe din-
tre volumele sale. Aşa
dar, stimaţi cititori,
luaţi aceste rânduri ca o
invitaţie din partea
noastră şi a musafirului
nostru.

Fii binevenit la Târ-
govişte, prieten drag de
departe!

Ion Iancu Vale

George Filip vine
la Târgovişte!



Cavaler
incolor cazi

dintr-un ţurţure
o lacrimă învinsă
lăsând în urmă 
cârduri de aburi 

şi de răni infidele ... 
te izbeşti de

resturile albului 
abia transformat

de cer în noroi 
gata s-au trezit

ferestrele
ţi se şopteşte 

degeaba încerci
să scoţi vreun sunet 

tălpile grăbite
ţi-l vor sufoca 

singura ta şansă
acum e să taci 

într-un rug sau
într-o rădăcină 

până la
următorul îngheţ...

Poeţii
poeţii vii îşi lipesc
trupurile pe afişe
cu gâturile tăiate 

îşi ţin capetele
între palme

expunându-le gratis
trecătorilor 

le întorc în toate
direcţiile 

să fie bine văzute
trecătorii grăbiţi
aruncă din mers 

câte-o privire
spre sângele

care le picură 
pe trotuare se scriu

poeziile cele mai bune 
spun sufletele lor păşind

spre porţi şi
uşi de tot felul 
de maşini case

magazine restaurante
şi de ceruri 

când se golesc străzile 
şi nu se mai aude

niciun sunet 
în afară de cel

al picurilor 
poeţii vii îşi pun
capetele la loc 

se prind de mâini
formând un cerc imens 

în jurul unei bălţi
atât de roşii 

cu ochii deschişi
mor unul câte unul
poeţii morţi scriu

nemuritoarele poezii 
spun stele căzând în

pupilele lor
abia moarte...

CAM AŞA
Desigur amăgire,

Numai vis.
Lacrimi

Peste obrazul translu-
cid

Al fiinţării.

INVOCAŢIE
În Marea Tăcere

Parce
Ţeseţi mereu.

Nu tăiaţi încă !
În toamna aparentă

Primăvara
Nu s-a stins.

VIS  ÎN  VIS
Bogat

În goliciunea-i
Stârvul tinereţii.
Ofrandă Alt Ecou

În visul

Necuprins
De vis.

IPOTEZĂ
Tăcere după tine

Şi tot aşa
Până la mine.
Zeama lungă

A zilelor.
Cazan înşelător

Viaţa.
Plânset în doi

Şi creşte însutit
Albastrul

În însuşi miez
De gând.

RADIOGRAFIA
MOMENTULUI

În seara care mă cuprinde
Ram pustiit

Gătit
Spre Marea Trecere.

ORAŞ
Acoperiş.acoperiş,

Acoperiş
Peste vieţi de furnici.

Tainic încolăcite
Funii

Cu câte două
Patru, Opt

Mincinoase cărări
Străbat stupul

Ca Timpul adâncul.
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Poeme de
Mihai-Cezar

Popescu

Poeme de
Mahmoud

Djamal
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Marin Toma

Subsemnaţii, scriito-
rul, jurnalistul Marin
Toma - Călăraşi, poetul,
publicistul Dorel Mihai
Gaftoneanu- Botoşani,
scriitorul Nicolae Ro-
taru- Bucureşti, publi-
cista Emilia Ţuţuianu
Dospinescu- Roman,
poetul Mircea Dorin Is-
trate- Tg. Mureş, proza-
torul, poetul Ion
Ionescu-Bucovu, poeta
Nadia Cella Pop - Bra-
şov, scriitorul Emil Lun-
geanu- Bucureşti, Petre
Herţanu ..., iubitori de li-
teratură, ne-am consti-
tuit în Grupul de
iniţiativă de la Botoşani
al manifestului „Primă-
vara culturii româneşti”
pentru a semnala impa-
sul major al culturii ro-
mâneşti moderne, în
care mediocritatea gene-
ralizată, specifică socie-
tăţii româneşti, a adus
cultura într-un con de
umbră, mediu insalubru
pentru spiritualitatea
noastră.

Trecerea de la litera-
tura încorsetată tematic
şi stilistic sub imperiul
dogmatismului comu-
nist la literatura de ex-
presie liberă,
neîngrădită, s-a împot-
molit sub semnul experi-

mentului empiric al lim-
bii române vorbite şi
scrise. Suntem aidoma
unui cetaceu fără apă-
rare, asfixiat de tentacu-
lele unui gigant octopus
al nonculturii.

Dragi poeţi, proza-
tori, artişti plastici, oa-
meni de cultură, de
ştiinţă, oameni de afa-
ceri, cititori care simţiţi
româneşte, vă chemăm
să ne fiţi alături, pentru
a ne face auzit glasul,
prin care :

1. Vom milita pentru
dezgheţul crizei de iden-
titate, de curaj, de umor,
inspiraţie şi originalitate
a majorităţii creatorilor
de cultură autoînregi-
mentaţi într-un postneo-
modernism neclar
definit.

2. Facem apel la revi-
talizarea fenomenului
intercultural şi promo-
varea lucrărilor care au
la bază bogăţia de idei şi
de limbaj.

3. Susţinem estompa-
rea creaţiilor literare ce
abundă în cuvinte vul-
gare şi expresii obscene,
elemente  de cultură de-
cadentă în prag de co-
laps şi izolarea
promotorilor acestui fla-
gel artistic, prin oferta
unei alternative de bun
gust.

4. Dorim aducerea în
prim plan a creaţiilor en-
ciclopedice ancorate în
cultura autentică, istoria
universală şi gândirea fi-
lozofică si nu încurajăm
amalgamul de compozi-
ţii ce cuprind cuvinte lip-
site de sens şi logică, fără
nici un fel de rădăcini în
operele înaintaşilor eu-
ropeni, inclusiv acelea
ale fiinţei româneşti.

5. Sprijinim punctele
de vedere ale liderilor şi
formatorilor de opinie,
cărturari  cu personali-
tate prestigioasă şi com-
petenţă autentică.

6. Ne împotrivim ig-
norării importanţei exis-
tenţialismului ca sursă
de inspiraţie tematică şi
ca bază a sistemului de
valori al neamului nos-
tru.

7. Ne opunem cu fer-
mitate imposturii, infla-
ţiei de non-valori, a
platizării la un nivel scă-
zut a creaţiilor şi creato-
rilor, şi protestăm
împotriva implicării fac-
torului politico-econo-
mic predominant peste
cel cultural şi a corupţiei
generalizate de sus până
jos în promovarea pro-
duselor subculturale ca
etalon de referinţă.

8. Denunţăm margi-
nalizarea tot mai accen-

tuată a creatorilor în vers
clasic cu figuri de stil şi
elemente de prozodie, a
compoziţiilor de factură
eminesciană dar şi a
poeziei moderne purtă-
toare de mesaj.

Constatăm că mode-
lul consacrat al poetului-
voce al cetăţii, exemplul
uman de demnitate, mo-
ralitate, patriotism şi
verticalitate, portstin-
dardul conştiinţei spiri-
tualităţii de limbă şi de
neam este astăzi total
demodat. Avem în
schimb o adevărată in-
flaţie de false modele  şi
de aşa-zişi prozatori şi
poeţi la toate saloanele
mondene, stipendiaţi cu
banii cetăţeanului con-
tribuabil, ca să-şi etaleze
refulările intimiste şi an-
goasele de lux. 

În ce măsură mai
putem vorbi astăzi de
sinceritate emoţională,
de spontaneitate crea-
toare, investiţie de senti-
mente  şi fantezie, de
ardere interioară, de
conştiinţă naţională, de
cultură de neam?

O întrebare retorică la
adresa criticilor de artă...
Opinia  noastră este că,
în funcţie de cum ne vom
raporta la această între-
bare, ne vom poziţiona
într-un fel sau în altul
faţă de:

- cultura moştenită de
la întemeietori;

- atitudinea civică şi
conştiinţa de limbă şi de
neam;

- spinoasa problemă a
naturii compoziţiei sau a
subiectului tratat;

- ţinuta estetică şi de
mesajul transmis.

Nu ne propunem cul-
tivarea paseismu-
lui utopic, o

(manifest literar)
Motto: Cultura este suma tuturor formelor
de artă, de iubire şi de gândire, care, pe
parcursul secolelor, l-au ajutat pe om să fie
tot mai puţin înrobit. (ANDRE MALRAUX)

Primăvara cuturii
româneşti
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reîntoarcere la
vremea lui Alec-

sandri, Negruzzi, Alec-
sandrescu, Bolintineanu,
Eminescu, Obodescu,
Haşdeu, Macedonski,
Goga, Sadoveanu şi nici
la o Cântare a României
a lui Russo.

Nu suntem nici parti-
zanii fariseimului şi fes-
tivismului patriotard
practicat în anii de dicta-
tură comunistă. 

Refuzăm, de aseme-
nea, configurarea unui
bulgăre de zăpadă, gene-
rator de conflicte sociale
si psihologice. Dar nici
nu putem rămâne în pa-
sivitate absolută.

La concursuri şi festi-
valuri regăsim, câte jurii,
tot atâtea liste de nomi-
nalizaţi pentru premii, în
lipsa unor criterii de
apreciere recunoscute de
o masă cât mai largă de
critici literari.

S-a tot semnalat în
presă că se cheltuiesc
sume mari din banii pu-
blici pentru un festivism
literar de ochii lumii,
mai degrabă campanii
de imagine mascate pen-
tru ochii unui electorat
insuficient de maturizat
şi derutat de flash-urile
şi acordurile marşurilor
electorale.

Mai mult decât atât,
nu puţine sunt vocile
care susţin că, pe măsură
ce valoarea premiilor
este tot mai consistentă,
pe de altă parte obiecti-
vitatea aprecierii dirigui-
torilor are tot mai mult
de suferit. 

Şi critica literară are a
se primeni în criteriile de
evaluare- criticii consa-
craţi au o mare respon-
sabilitate în încurajarea
vedetismului veleitar. 

Nu agreem gruparea
pe diverse zone ale ţării a
scriitorilor, divizare cu
efecte nefaste asupra co-
laborării între membrii
aceluiaşi grup şi care
produce nesfârşite con-
vulsii între diverse orien-
tări literare.

Susţinem teoria co-
existenţei valorilor, a sti-
lurilor de creaţie şi a
operelor şi nu cea a peri-
mării acestora, cu trecă-
toarele mode ale zilei. 

Apreciem în mod de-
osebit articolul “Poezia
încotro?” a profesorului
Ion Ionescu-Bucovu, al
cărui conţinut ni-l însu-
şim ca document orien-
tativ în conturarea
prezentului curent lite-
rar neoromantic, miş-
care  ce îşi propune
regăsirea frumosului din
poezie, acel estetic al bu-
nului gust la fel de nece-
sar şi în muzică şi în
pictură.

Sperăm ca prin apelul
nostru total dezinteresat
să găsim ecou în rândul
pasionaţilor de literatură
sănătoasă şi a iubitorilor
poeziei tradiţionaliste şi
aşteptăm implicarea ac-
tivă a profesorilor de la
catedră, a tuturor celor
implicaţi în consolidarea
fundamentului educaţio-
nal al tinerei generatii şi
a publiciştilor consa-
craţi.

Tuturor le reamintim
vorbele nemuritoare ale
marelui nostru povesti-
tor Ion Creangă : ,,Iubite
cetitoriu, multe prostii ăi
fi citit de când eşti. Ce-
teşte, rogu-te, şi ceste şi,
unde-i vede că nu-ţi vin
la socoteală, ie pana în
mână şi dă şi tu altceva
mai bun la iveală, căci eu
(noi) atâta m-am (ne-

am) priceput şi atât am
făcut.”

Prezentul manifest a
fost întocmit în anul îm-
plinirii a 100 de ani de la
scufundarea Titanicului,
an pe care ni-l dorim să
marcheze piatra de hotar
a apariţiei unui reviri-
ment poetic- dezgheţ na-
ţional prin popularizarea
acestui curent literar ne-
oromantic de sorginte
botoşăneană.  

Încheiem cu binecu-
noscutul citat al lui Ga-
rabet Ibrăileanu:
“Literatura este oglinda
vieţii.” 

VIVAT ARS POE-
TICA! VIVAT, CRES-
CAT, FLOREAT!

Grupul de iniţiativă al
manifestului literar “Pri-
măvara culturii româ-
neşti“ BOTOŞANI, 15
ianuarie 2012

P.S.: Am primit zeci şi
zeci de mesaje de felici-
tare, încurajări şi urări

de reuşită de la oameni
cu totul deosebiţi din
oraş şi din ţară, dintre
care menţionăm: Virgi-
nia Paraschiv- critic şi
eseist, Baia-Mare, Mihai
Ganea- prozator, Baia-
Mare,  J. Stavaru- jurna-
list, Drobeta
Turnu-Severin, D. Pe-
traş- poet, Botoşani, D.
Acostăchioaei- Rm.
Sărat, C. Cristea- Bucu-
reşti, D. Pătăşanu- Or-
şova şi D. Gavril-
Paşcani, iubitori de poe-
zie, M. Puşcaşu- colec-
ţionar de artă, Botoşani,
Mihaela Melinte - prof.,
Galaţi, Maria Mărgi-
nean- poetă, Alba Iulia,
Victor Sterom, poet, cri-
tic literar- Ploieşti, Pe-
truş Andrei, poet-
Puieşti,Vaslui, George
Baciu - poet, jurnalist,
Domneşti-Argeş, prof.
I.C. Hiru, poet –Argeş şi
mulţi, mulţi alţii. 

Vom reveni cu detalii.
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Lumina din
umbră

Liviu Jianu

Noaptea
Pe un pat de spital 
Umbra tatălui meu 
Se lupta să
vadă lumina.

Respira tot mai profund 
Tot mai sacadat 
Respira cu toată umbra lui
Şi cu toata puterea 

Eu stăteam în faţa  ei 
Neputincios 
Am ieşit pe hol 
Şi am strigat 
“Este cineva aici? 
Să ajute o umbră 
Să vadă lumina?” 
Întrebam 
Şi mi se rostogoleau 
Umbrele  zorilor 

Pe  obraz. 

„Nu-i nimeni aici!”
Răspundeau secundele 
Umbrelor. 

Umbra de pe pat 
Respira tot mai profund 
Tot mai repede 
Tot mai sacadat 
Şi i-a ieşit toată umbra
pe buze,
Îndemnându-se fără milă:
„Trăieşte! Trăieşte! Trăieşte!”

Până când 
a mai inspirat odată
Tot Universul 
Şi l-a expirat 

Apoi umbra a stat, 
Şi a iesit din pântecele nopţii
Soarele însângerat 

ca un nou născut pe care 
lumina risipitei umbre 
îl orbise.
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Paula Romanescu

Nu, nu suntem noi o
gintă brează, dar când
pronia ne-a blagoslovit
cu un Caragiale, a făcut-
o cu siguranţă ca să ne
pună în faţă o oglindă cu
adâncimi de lacuri cris-
taline în care să ne răs-
frângem chipul din
adânc în splendida lui al-
cătuire. L-am văzut şi
am învăţat râsul. De
atunci tot râdem neînce-
tat şi, nu ne mai ajunge
timpul să schimbăm cât
de cât ridicolul cel de tot
hazul. Ne mai minţim
frumos uneori spunând
că râsul este semn de să-
nătate. Şi totuşi…

Cam strâmb râsul
lumii noastre, Nene Ian-
cule, dar cât de curat şi
sănătos ne ajunge râsul
tău biciuitor când ne po-
topesc noii Caţavenci, şi
Farfurizi, şi Trahanachi
şi, Brînzoveneşti, şi cetă-
ţeni turmentaţi de prea
multe hangarale, şi Dan-
danachi, şi Tipăteşti, şi
Titirci cu sau fără inimă,
şi juni corupţi, dedulciţi
la presa de scandal (că
de Miţe şi Zoiţici nu se
prea cade să rezonăm,
rezon!), stâlpi strâmbi ai
unei societăţi de mucava,
atei care se închină din
noapte-n zori (şi-apoi vi-
ţăvercea) doar la zeul

acela stăpân peste zei şi,
nu mai ştiu să meargă
printre muritori decât cu
herghelie lor de cai pu-
tere şi înţoliţi cu flenţe
de firmă, cărora un pro-
fesor sau doctor de pe la
noi nici măcar nu în-
cearcă să le descifreze
codul de bare pus parcă
anume să… bareze spa-
ţiul dintre polul sărăciei
(de un luciu uluitor) şi
cel ai bogăţiei (de o crasă
impertinenţă).

E strâmbă lumea
noastră, Nene Iancule,
iar năpastele toate – tot
pe capul bietului Ion, pe
când lichelele (bestiile y
compris) năvălesc pe te-
ritoriul sufletului nostru,
cu rânjet de fiare ce vor
să pozeze în făpturi dia-
fane, un fel de îngeraşi
zbur(d)ând dintr-un
partid într-altul ca min-
giuca într-o partidă de
ping-pong. Cum sunt, la
fălci, mai toţi „umflaţi şi
bugeţi”, nu prea le înţe-
legem spusele (că, după
fapte nici vorbă să-i bă-
nuim de ardere de grijă
pentru ţărişoara asta!).
Sunt însă generoşi: ne
lasă nouă toată liberta-
tea de a alege între a
muri de moarte bună (de
parcă scârba asta ar fi şi
bună cu adevărat!) sau
de a ne interna într-un
spital dintre cele scăpate
de la reformarea-trans-

formarea în creşe pentru
bătrâni. Ne lasă întreg  şi
dreptul la greve, la ocări,
la  „pupat piaţa endepen-
denţei” cea slobodă la
gură… Atunci să ni-i auzi
pe-ai noştri tineri! Pen-
tru că, află Nene Iancule,
că, deşi rămaşi un stupid
people, la limbi străine
(de bunul simţ) nu ne în-
trece nimeni!

La fiecare treaptă a
scării blestemate avem
purtători de palavre, din
canal până pe toate ca-
nalele comunicării, sun-
tem cetăţeni europeni,
suntem identificaţi cu un
neam nomad care de
muncă nu prea ştie; fă-
tuţe vesele de pe la noi
duc voioase în lumea
largă solie de iubire fără
frontiere,  fără ziduri şi
perdea (fără a-şi neglija
neam  iubirea de neam),
în schimbul căreia pri-
mesc niscaiva creiţari
întru veşnica slavă a
(ne)iubirii pre pământ.
Presa liberă (de orice
morală) prezintă pe spa-
ţii large mofturi de-ale
protipendadei politico-
maneliste suferinde din
amoare când situaţiunea
devine de-a dreptul mi-
zericordioasă.

Noii domni Goe, po-
ticniţi foarte la examenul
de bac, l-au determinat
pe Dom’ ministru Moţoc
să raporteze Lăpuşnea-

nului de pe tronul origi-
nalei noastre democraţii
cam astfel: - Măria Ta,
floarea ţării a căzut dar
vin mereu alţi viteji; şi-s
mulţi, stăpâne,
mulţi…ca frunza dar
proşti rău…  

Cu toate acestea, ai
noştri tineri la New York
învaţă să-mpuşte fran-
cul, nu să pună bomba.
Apoi se plâng că le e dor
de ciorba cu leuştean din
ţara „dodoloaţă”… Unii
– gata-nvăţaţi, pornesc
la luat cu asalt cetăţile
ştiinţifico-medicale şi
cultural-artistice ale
lumii, cu o mai scurtă
sau mai lungă escală pe
la porţi închise, alţii se
întorc la ocupaţii care ţin
de munca pământului
(dar nu pe ogorul stră-
moşesc ci prin grădini şi
livezi de prin ţări de
soare mai pline), copiii
lor rămânând lângă
vatra stinsă, de pază pu-
stiului.

Haite de câini comu-
nitari se apără cum pot
de năvala tot mai cum-
plită a bipedelor cuvân-
tătoare în spaţiul lor
ne-mioritic unde nu se
mai face nici o brânză
deşi, de mămăligă o tot
punem…

Coana Zoiţica (pof-
tim! şi-am promis doar
că despre coniţe – nu şi
nu!) învârte politică în-
altă pe la Bruxelles sau
pe te miri unde (că tot e
el albastru pământul ca o
portocală bună rău) în-
registrând succesuri
peste succesuri.  Veta nu
se mai duce la Iunion  că
de o vreme vin pe-acilea
toate stelele căzătoare
ale cântecului mondial
pentru o ultimă
explozie de lu-

Anul Caragiale
Ne este ţara

plină de humor

4



18 nr. 52 n martie 2012

mină înainte de
legătura cu ne-lu-

mina… Ziţa şi-a refăcut
viaţa în câteva reprize,
celelalte cuconiţe, cu
morala mai mult sau mai
puţin reperată au deve-
nit prospere femei de
afaceri. Se poartă măş-
tile  cu sau fără carnaval,
diferendele se reglează
cu cecul dar nici pistolul
nu s-a demodat. În
lumea celor care mai cu-
vântă, limbajul este un
Babilon de graiuri anglo-
franco-hispano-chino-
zulu-pufu-miştocare; în
lumea celor care mai (şi
) scriu, sunt vânaţi cu
toate metodele moderne
(mai exact momiţi cu
promisiuni fără acope-
rire) prea puţinii cititori
dintre acei expiraţi care

mai cred că verba vo-
lant… Între scripta şi
mobil s-a întins un hău
de noapte-a gândului în
care nu mai cântă scrip -
ca veche ci doar o moară
de cuvinte macină neîn-
ţelesuri. Ce-i mobilul?
N-ai să crezi: o rădaşcă
agasantă care, cum
prinde să ţipe, te-obligă
să vorbeşti singur deşi
primprejur ar mai fi ceva
persoane dar şi ele cu ră-
daşca... Nu-ţi dă pace
nici acasă, nici pe buli-
var, afară, nici la grădina
de vară, nici la cel teatru-
al matale când se joacă
(şi, se joacă!) vreo piesă
de Caragiale, nici măcar
la Mall, parol. Ce e mall-
ul? Am să-ţi spun altă-
dată, nu acum! 

Despre mores, să tot

râzi, azi doar de casting
auzi. Limba noastră e
bolnavă; vin străinii să o
dreagă dar şi ei, până s-o
gată, ne-o dau înapoi
mai stricată. Pristanda e
pe cai mari: şi-a tras
firmă de bodyguarzi.
Noii parlamentari, mi-
niştri – foşti sau încă ac-
tivi şi spornici la cules –
fac şi desfac mariaje sub
greaua poruncă a legii
întru potrivire de carac-
ter, ei – majori, ele – din
ce în ce mai neştiutoare
dar, dornice să înveţe
din bogata experienţă a
celor dintâi până când,
de prea multă cunoaş-
tere, migrează şi ele spre
alte ţinuturi care să le
confere statute mai forte
de... noblesse oblige! Sau
să-şi închirieze vreun

masor când dulcea pa-
săre a juneţii îşi fâlfâie
aripa a good bye, my love,
good bye (în traducere
dâmboviţeană, Dum ne-
zeu cu mila!).

În rest, mai toţi sun-
tem nişte păguboşi Lefteri
lefteri, trecând din crize-n
criză, aliniaţi în mersul
neabătut al lumii spre Pa-
radis, dar, vorba humu-
leşteanului, aşa săraci ca
anul acesta, şi ca anul tre-
cut şi, ca de când suntem,
niciodată n-am fost.

Măcar anul acesta –
„Anul Caragiale”, Nene
Iancule! -  vom vorbi mai
mult despre mata, cu
mata, monşer, şi, îm-
preună vom face haz de
prea multele necazuri că
prea ne e plină de humor
ţara asta tristă!
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Propus de M. M.

-Cum te numeşti,
dom  nule ?

-Petru Popescu .
-Şi ce lucrezi ?
-Prepar peşti pentru

pulverizat.
-Bine, dar ce anume

operaţii faci ?
-Pun peştele pe plăci,

potrivesc plăcile pe plite,
pregătesc patru putini
pentru peştele prăjit,
pulverizez pasta pro-
dusă, pun pe pungi.

-Dar de ce vorbeşti
numai cu „P”?

-Poftim ?
-De ce vorbeşti numai

cu „P”?
-Pot pronunţa pe „P”

perfect perceptibil.

-Ei, asta e acum ! Pun
rămăşag că la întrebările
mele vei greşi.

-Primesc.
-Pe cât ?
-Pun prinsoare pe pa -

tru poli !
-S-a făcut. Spune-mi

ce-ţi place să mănânci ?
-Peşte, păstrăvi, pla-

chie, potârnichi, piftie pi-
 perată, pârjoale, pastra mă,
papricaş, papanaşi, po-
rumbei, pui pa  ne.

-Şi ce vin bei ?
-Pinot, pelin, porto..
-Şi ce desert ?
-Plăcinte, prăjituri,

pe       pene, prune, pere,
por                  tocale, piersici.

-Dar îngheţată obiş-
nu ieşti?

-Puţin profiterol, parfait.

-Spune-mi, cum îţi
petreci timpul liber ?

-Primăvara prefer
plimbările pe potecile
pădurilor, prin parcuri.

-Dar vara?
-Pescuiesc.
-Şi iarna?
-Patinez.
-Te pomeneşti că poţi

să-mi spui o poezie
numai cu litera „P”?

-Pot.
-Asta nu o mai cred.

Spune-o!

POEZIA POETULUI
PETRU POPESCU:

„Prin pustiuri,
peste pietre

Păsări, pâlcuri
pribegesc

Părăsindu-şi

puii proprii
Pe pământul părintesc.
Prima pasăre, pilotul

Plescăia puternic
pliscul

Plutea privind
pământul

Pajiştea, pădurea,
piscul."

-Bine! Spune-mi, tex-
tual, ce i-ai spus nevestei
când ai plecat ?

-Paraschiva păpuşico,
pentru prânz presară
puţin pătrunjel pe potâr-
nichi. Pa!

-Văd că am pierdut.
-Pardon, plătesti pa -

tru poli pentru pierderea
pa riului.

-Plătesc.
-Pune paralele pe

portofel.
-Încă o întrebare.
-Poftim!...
-Ce adresă ai matale ?
-Prelungirea Popa Pe-

trescu 4, parter, plecând
prin Pângari, peste pod.

P P P-uri până pocneşti,
păcăneşti, pălmuieşti...
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Anton Gagiu

M-am oprit pe orbita
timpului pentru un mo-
ment spre a retrăi în par-
tea de nemurire a minţii
amintirea Oraşului Ce-
tate de Scaun în care am
învăţat să dau naştere
fiorilor literari sau să as-
cult orga Moştenirii Vă-
căreştilor. O parte a
a ce lora care atunci se
zbuciumau în lăuntrul
lor pentru un vers sau o
metaforă, acum nu mai
sunt sau de mult au dis-
părut din peisajul literar,
pentru că viaţa pe tărâ-
mul creaţiei este ca in-
trarea în vârtejul unei
cascade, de nimereşti pe
făgaşul bun ajungi la
mal, de nu... esti vântu-
rat până când eternitatea
te cuprinde.  

Nu pot închide amin-
tirea aceasta, fără să nu îl
port din suflet pe retina
minţii pe cel care mi-a
fost consătean, prieten,
critic, exeget şi editor, pe
numele lui de mirean
Mihail Vlad. Spun de mi-

rean, pentru că mulţi
l-au botezat în fel şi chip,
influenţaţi de figura sa
bonomă, de aerul supra-
realist, de neconformis-
mul său exagerat şi
poa te şi de arta de a fi
complet dezinteresat de
aspectul mercatil al vie-
ţii. 

Mihail Vlad a fost un
oştean al condeiului, un
permanent oştean, cu si-
guranţă nimeni nu i-a
dat niciun grad... profe-
sional în ale scrisului, nu
a publicat opere inesti-
mabile, poate literatură,
aşa că pe mulţi alţii, nici
nu-l va trece pe răbojul
său, dar pentru urbea în
care şi-a trăit viaţa, pen-
tru oamenii ei interesaţi
de cultură şi de valoare,
de esenţa sufletului, Mi-
hail Vlad are deja gradul

de mareşal.
Acest Tristan Tzara al

Târgoviştei s-a stins,
par că, într-o comuniune
cu suferinţa care a făcut
permanent parte din
viaţa lui, lăsându-ne vi-
tregiţi de o verigă a arde-
rii permanente pentru
cultura dâmboviţeană.
Purtat de viaţă pe alte
plaiuri nu am fost la că-
pătâiul lui inainte de tre-
cerea în eternitate, am
ajuns însă la mormântul
lui acolo unde m-am re-
cules ca în fata unui pă-
rinte al tradiţiei cul tu-
 rale, pentru că Mihail
Vlad, înainte de a fi om,
a fost făuritor de tradiţii,
el a dat viaţă unor com-
petiţii, unui anume fel de
a face cultură: deschis,
direct, penetrant, pe în-
ţelesul larg, a creat „bas-

mul tradiţiei culturale
dâmboviţene”. Cine nu
recunoaşte aceasta, re-
fuză să-i acorde acestui
bard local ceea ce-i apar-
ţine, devotamentul pen-
tru artă.

Pentru toţi cei care
i-au fost apropiaţi în ale
scrisului, Mihai Vlad va
rămâne catalizatorul i de -
i lor celor care prin litera-
tura voiau să ajungă la
sufletul cetăţeanului o -
biş nuit şi, poate, candva,
cineva se va gândi ca în
memoria lui, în oraşul
Cetăţii de Scaun, o alee,
o şcoală, o bibliotecă
să-i poarte numele spre
aducere aminte.

Răfuiala
sufletului

Cristian Mănguţă

La Muzeul de Artă
din cadrul complexului
National Muzeal „Cur-
tea Domnească” din
Târ govişte, a avut loc, cu
câtva timp în urmă, ver-
nisajul expozitiei stu-
denţilor din anul III -
spe cializarea „Restau-
rări - conservări” de la
Facultatea de Ştiinţe şi
Arte. Lucrările şi autorii
lor au beneficiat de re-
comandările lect. univ.
dr. Cristian Manguţă,
binecunoscut pictor târ-
goviştean şi îndrumător
al studenţilor expozanţi

în arta picturii, şi Andrei
Scărlătescu, specialist
conservator al Comple-
xului Naţional Muzeal
„Curtea Domnească”. 

Pe simezele expozi-
ţiei vizitatorii pot ad-
mira pasiunea inspirată
a celor 14 studenţi ex-
primată în lucrări reali-
zate în tehnici diverse:
uleiuri pe pânză şi car-
ton, pe sticlă encaustică,
pictură cu ceară, grafică,
pictură mixtă, tempera,

linogravură, xilogra-
vură, dar şi foto docu-
ment. În general, pe
simeze sunt expuse, ca
tematică, icoane, dar şi
câteva peisaje şi naturi
statice. Iată-i şi pe stu-
denţii noştri plastici:
Alexandra Cîrstea, Oc-
tavian Irimia, Richard
Konrad, Dragoş Mincu-
les cu, Simona Moldo-
vea nu, Lucia Pană,
Flo rina Petrariu, Roxa -
na Stan, Veronica Stan -

ca, Mădălina Stoian,
Cornelia Tuflanu, Si-
mona Udroiu, Mihai
Cernău. Pe simeze şi-a
alăturat două peisaje şi
îndrumătorul lor, picto-
rul Cristian Manguţă.
Expoziţia este deschisă
până la Crăciun. 

Tehnicile folosite
sunt aşadar diverse, de
la gravură la pictură pe
sticlă. De asemenea pot
fi văzute câteva colaje de
fotografie deosebite,
realizate din fotografii
pe ca re studenţii le-au
făcut, în diverse zone, la
case ţărăneşti din seco-
lele XIX-XX.

Simeze
târgoviştene

Mihail I. Vlad
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Gheorhe Valerică
Cimpoca

Mulţi oameni au cău-
tat şi au pretins dovezi
de iubire în cu totul altă
parte, fără să observe
faptul că ele sunt pre-
zente, peste tot, în jurul
lor, în acţiunile simple,
banale, obişnuite. Tot ce
ne înconjoară ne oferă
iubire, de la natura sim-
plă şi până la semenii
noştri. Depindem de na-
tură nu doar pentru su-
pravieţuirea noastră
fizica. Avem nevoie de
natura şi pentru a găsi
drumul spre casă, spre
ieşirea din închisoarea
propriei noastre minţi.
„Ne-am rătăcit în a
gândi, a face, a ne
aminti, a anticipa. Sun-
tem într-un labirint de
complexităţi şi intr-o
lume de probleme. Am
uitat ceea ce pietrele,
plantele şi animalele
încă ştiu. Am uitat cum
să trăim doar pentru a fi:
să fim liniştiţi, să fim noi
înşine, să fim unde e
viata; clipa Acum si Aici’’
(Eckhart Tole).

Cunoaşterea raţio-
nală este mijlocită, indi-
rectă, deoarece cu
ajutorul cuvintelor care
formează corpul limba-
jului natural, raţiunea
stabileşte doar raporturi.

Raţionalismul limitează
totul la raţiune, negând
orice principiu superior
ei. Dar raţiunea reflectă
lumina intelectului în
domeniul individual;
izolată de principiul ei
transcendent, raţiunea e
orbită. Pierzând contac-
tul, comunicarea cu inte-
lectul supraindividual,
raţiunea va tinde numai
în jos, spre polul inferior
al existenţei, înfun-
dându-se în materiali-
tate. Raţionalismul ră -
mâne expresia unei ten-
dinţe tipic moderniste de
simplificare şi de unifor-
mizare, înlăturarea su-
praindividualului re du-
când totul la individual,
iar apoi, în cadrul aces-
tuia, doar la modalitatea
corporală şi, în sfârşit, pe
aceasta la un simplu
agregat de determinări
cantitative. Ştiinţa mo-
dernă a decăzut la nive-
lul a ceea ce s-ar putea
numi ignoranţa savantă,
datorită respingerii prin-
cipiilor de ordin univer-
sal. Ea a cunoscut o
împrăştiere pe orizon-
tală, la suprafaţă, pier-
zând în profunzime.
Raţionalismul a atras
după sine în egală mă-
sură cu împuţinarea in-
telectuală, o dezvoltare a
sentimentalismului. Cu-
noscut fiind paradoxul
prin care apărătorii tole-

ranţei devin cei mai
aprigi intoleranţi, la fel şi
raţionaliştii, deşi se
voiau campionii judecă-
ţii neutre, se ilustrează
printr-o nefirească pa-
timă partizană şi printr-
o ură fanatică faţă de tot
ce-i contrariază în ten-
dinţele lor sau faţă de tot
ce le depăşeşte înţelege-
rea. 

Mintea este  treapta
dintre conştient şi incon-
ştient. Pe când conştien-
tul se ocupa de ra ţiona-
ment, subconştientul re-
prezintă acel bazin ce
păstrează acte care, în
trecut, au fost consu-
mate conştient, iar acum
se desfăşoară fără con-
trolul conştientului.
Practic, aici se consuma
amintirile, ticurile, înde-
letnicirile, automatis-
mele, montaje intelec-
tuale stereotipizate, etc.
Toate aceste acţiuni au
fost gândite prin prisma
conştientului la un mo-
ment dat, iar acum ele se
afla intr-o stare latenta
şi, la nevoie, vor fi reac-
tivate. Între minte şi im-
aginaţie există libertatea
de a alege ceea ce do-
reşti, totul trece prin as-
cuţişul minţii. I ma gina-
ţia se fixează punctiform
vizat, nu lucrează prin
intermediari. Daca iţi vei
completa puterea imagi-
naţiei cu puterea credin-

ţei şi încrederea că do-
rinţa ta se va realiza, ur-
mează doar aşteptarea
hotărâta a realizării. Ast-
fel, dacă înveţi să iţi im-
aginezi cât mai viu
scopurile, să vezi, să
simţi, să guşti, să pipăi,
să atingi ţelul propus,
atunci vei obţine tot ce
vrei. "Daca voinţa si im-
aginaţia ajung la un con-
flict - întotdeauna imagi-
naţia este cea care iese
învingătoare" (Emile
Coue).

Dacă scolasticii dis-
tingeau net raţio de inte-
lectus, Descartes, cu care
debutează raţionalismul,
este cel care a limitat in-
teligenţa la raţiune. Deşi
curentele iraţionaliste au
reacţionat împotriva ra-
ţionalismului, ele nu s-
au îndoit însă o clipă de
reducerea inteligenţei la
raţiune. Intuiţia intelec-
tuală, intelecţia, era o fa-
cultate de cunoaştere
nemijlocită (ca şi forma
de bază a cunoaşterii, in-
tuiţia senzorială), prin
care subiectul cunoscă-
tor devine vremelnic
obiectul de cunoscut.
Este cunoaşterea prin
identificare.

Gândirea, ca funcţie a
crierului, e aceea care se
bazează pe două princi-
pii ale oricărei fiinţe
reale, şi anume: esenţa şi
existenţa. Esenţa com-
pozită a omului (suflet şi
corp) trece de la starea
potenţială şi ipotetică la
cea reală, după cum se
întâmplă pentru orice
realitate,  în urma unui
act existenţial pe care îl
realizează în mod con-
cret această potenţiali-
tate.

Va urma

Raţiune, Iubire
şi Credinţă (3)

Nu tot ce poate fi explicat raţional
este raţional… iar ce nu poate fi

explicat raţional, se poate întâmpla
să fie raţional.pr
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Ion Iancu Vale

După ce făcu obişnui-
tul drum la crâşmă şi-şi
bău o parte din tainul zil-
nic de rachiu, se întoarse
imediat acasă. De obicei
îşi aştepta prietenii cu
care se întindea la bău-
tură până noaptea târziu
dar, ca niciodată, în ziua
aceea n-o făcu. Pe drum
cineva i-a zis că s-ar
putea să plouă, altcineva
că va continua să fie
cald, un altul l-a întrebat
de sănătate... El n-a răs-
puns la nimeni şi n-a în-
trebat pe nimeni nimic, a
ajuns acasă şi s-a aşezat
pe scările prispei. L-a
văzut mamă-sa şi i-a zis
că ce stă înţepenit acolo.
El, cu nişte ochi blânzi şi
apoşi, i-a spus lasă-mă
verde mamă şi nu mă
mai cicăli şi-n ceasul din
urmă. Atât a zis cu glas
egal şi moale şi s-a rosto-
golit la picioarele bătrâ-
nei care a dat ţipăt de
mare jale. Aşa a murit
Ion Lasămăverde şi
lumea a zis că moartea i
s-a tras din rachiul care
i-a şubrezit inima.

Ion a fost pregătit
după datină, spălat, băr-
bierit, îmbrăcat în hai-
nele bune şi întins pe
masă în ''casa,, mare. S-
au auzit clopotele biseri-
cii bătând într-o dungă,
a fost adus un sfeşnic şi
s-a aprins la capul lui lu-
mină, pentru întunericul
ce-l aştepta. Prin sat se
vorbea că e mare păcat
să mori aşa tânăr, voinic
şi neînsurat sau că aşa i-
a trebuit că nu ştia decât
să stea în crâşmă, că
acolo i se făcea ziuă şi
acolo-i răsărea
luna...Acum a crăpat ca
un câine, necuminecat şi

fără lumânare, scandala-
giul, bătăuşul şi zurba-
giul...

Ion Lasămăverde fu-
sese un flăcău puternic şi
iute la mânie şi asta o
simţiseră pe pielea lor
mai toţi,indiferent de
hramul pe care il purta
fiecare. Acum se termi-
nase totul. Stătea liniştit
şi senin, întins pe masă,
cu mâinile încrucişate pe
piept şi nu-i auzea, nu-i
vedea pe cei care-i tre-
ceau prin ciur şi prin
dârmon viaţa. Pe faţă îi
încremenise un zâmbet
ironic şi cei care îi adu-
ceau flori şi lumânări îl
priveau cruciş, temându-
se că pregăteşte iar vreo
păcăleală. Dar atin-
gându-i fruntea rece şi
pală se linişteau şi ros-
teau cuvenitele cuvinte
pentru cei duşi pe lumea
cealaltă. 

Seara veniră în păr
toţi prietenii lui Ion. Se
făcea priveghi şi nici
unul dintre cei cu care îşi
petrecuse copilăria şi ti-
nereţea sălbatică nu lip-
sea. Pe o măsuţă erau
aduse sticle cu ţuică şi
ceşti şi toţi discutau
vrute şi nevrute, după
obicei şi-şi sorbeau încet
rachiul.

Bătrâna, mama lui
Ion, se învârtea năucă în
jurul coşciugului frân-
gându-şi mâinile şi je-
lindu-l încetişor. Îi mai
aşeza o floare pe piept, îl
mai mângâia pe frunte,
mai stingea un muc de

lumânare, aprindea o
alta...

Bătrânul, taică-sau, îi
îndemna pe toţi să bea
repetând cu voce gâtuită
şi ochi umezi că nimic nu
e mai crunt pe lumea
asta ca atunci când îţi
moare un copil. Fraţii lui
Ion, mulţi la număr, tă-
ceau şi-şi ştergeau din
când în când ochii înlă-
crimaţi cu dosul palmei.

Băutura îi încălzise pe
toţi şi prietenii lui Ion
deveniră mai zgomotoşi
şi cu nebăgare de seamă.
Aproape că uitaseră de
el. Lângă sicriu, pe un
scaun, stătea Iarel, nepo-
tul pe care Ion îl iubise
cel mai mult. Acesta pri-
vea atent faţa încreme-
nită a mortului.

Câţiva dintre cei pre-
zenţi începură să moţăie,
se mai trezeau din când
în când, mai dădeau pe
gât un ciocan de rachiu
şi iar începeau să pico-
tească.

Afară noaptea se
apropia de crucea ei şi
luna mesteca liniştit în
piua plină cu stele a ce-
rului. În casă toţi tresă-
riră speriaţi când Iarel
zise că unchiul mănâncă
florile. Priviră mortul cu
ochi speriaţi şi văzură
cum buzele lui Ion se în-
chid peste codiţa unei
flori de lămâiţă. Atunci
îşi dădură seama că bu-
chetul de flori de pe
pieptul lui se micşorase.
Cu ochii înceţoşaţi de
fumul usturător al lumâ-

nărilor gândiră că au ve-
denii. Fiecare în sinea lui
încerca să-şi dea curaj,
dar nu prea reuşeau.
Până şi Vasile Măgădău,
un zdrahon care după un
bal tinut la caminul cul-
tural, noaptea, nu găsise
cu altceva să se bată în
timpul unei încăierări,
decât cu o cruce adusă
din cimitir, simţi un fior
străbătându-i şira spină-
rii. Până la ziuă pândiră
muţi faţa lui Ion, atenţi
şi plini de frică să vadă
dacă nu cumva continuă
să se înfrupte din florile
aşezate pe piept. Dar
nimic deosebit nu se mai
întâmplă şi îmbărbătaţi
de lumina zilei gândiră
că totul nu fusese decât o
iluzie provocată de ra-
chiu şi nesomn. Se hotă-
râră să nu spună nimic
nimănui de teamă să nu
fie luaţi peste picior.

După trei zile, aşa
cum era obiceiul, urmă
înmormântarea. Venise
lume multă chiar şi din
alte sate, toţi vroiau să-l
petreacă pe cel care fu-
sese Ion Lasămăverde
vestit în tot judetul pen-
tru ispravile lui, haidu-
cesti. Cerul înalt de vară
îşi revărsa perdeaua sini-
lie peste pervazurile
verzi ale dealurilor.

Va urma

Povestea celestului zbor
a lui Ion Lasămăverde

şi a nepotului său Iarel (1)
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Georgeta Resteman: FEMEIE ! 
Femeie născută din muguri de floare 
Cu zâmbetul candid şi ochi strălucind 
Ivită din stâncă sau spumă de mare 
Eşti pâinea iubirii de dor aburind. 

Tu dărui iubirea-ţi nestinsă în veci 
Şi poduri de suflet zideşti ne-ncetat 
Alese miresme presari pe poteci 
Pe care ţi-e pasul mereu frământat. 

Tu mângâi cu dragoste totul în jur 
Iertarea o porţi smerită pe umeri 
Ţi-e sufletul tandru şi-atâta de pur 
Încât dăruind tu n-arăţi când şi suferi. 

Femeie eşti astăzi când zorii mijesc 
Şi mâine vei fi tot aceeaşi, femeie 
Tot ce ai dăruieşti şi-i atât de firesc 
Să fii-ntotdeauna a dragostei cheie! 

Valeriu Cercel: DE ZIUA TA
Când te-a adus pe lume

Femeie,-ntâia oară,
A aşezat Pământul
Şi Soarele pe cer,

Vestind parcă anume
Întâia primăvară,
Din clopoţei şi-n trilul
De aripi şi mister;

Cu aur pe cosiţe
S-aduci zorii în casă
Şi bolţilor de stele
Doi ochi, ţi-a dat, de vis,

În sâni ţi-a pus bobiţe 
Cu iz de tămâioasă
Şi câmp de viorele
Pe ii din paradis;

Din razele de Lună,
Prin ram de tei în floare,
Ţi-a împletit cuvinte
În vers ca niciodat’

Şi din a Lui fântână,
Căldare cu căldare,
În jurul tău, fierbinte
Iubire-a presărat,

Ca din sămânţa-ţi vie,
Căci asta I-a fost vrerea,
Cum naşte pâine norul

Din spic de el udat,

Ţi-a dat spre bucurie
La fel, să porţi durerea
Izvorului din pântec
De viaţă nesecat;

Tu Evă, Mărioară,
Sau orişicare eşti,
O stea-n Calea Lactee
Sau floare pe răzor,

Ca-n prima primăvară
În veci să ne trăieşti,
Fecioară, tu femeie,
Tu mama tuturor!

George Petrovai: PREA MULTĂ
FRUMUSEŢE-I SUFERINŢA
Rugatu-m-am 'naintea zilei tale
- zi-nfiorată de simbol -
ca de atâta frumuseţe
cu chipuri feminine
desprinse cu iubire şi ardoare
din strans-a timpului îmbrăţişare,
de moarte sau sminteala să n-am parte:
„Doamne,
şopteam cu dulce-ngrijorare,
putea-vă inima-mi să facă faţa 
la dubla încercare
- femeia-n zi de primăvară -,
când ştii că-i plină de icoană
aceleia ce-i mai presus 
de necuprinsa Ta zidire?

De-i cu putinţă, Te-aş ruga,
să-mi iei paharul de la gură
până-n frumos nu-i suferinţa;
iar de mi-i dat să-l beau întreg,
pe buze mâna ei să-mi pui
să o sărut ca pe-o căinţă".

Nicolae Nicoară-Horia:
TOATE ZILELE ÎNCEP CU TINE
Tu eşti bucuria şi tristeţea mea, 
arşiţa şi izvorul din care se adapă 
ochii însetaţi de lumină.
Dragostea şi legământul ei, 
frumuseţea întruchipată a cuvântului Om!
Amfora plină de mir din faţa altarului, 
Eva întâiului bărbat.
Marie Născătoare de Dumnezeu, 
maica numelui vieţii întru care sunt.
Întâia mea respiraţie.An
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Icoana cea vie şi dătătoare de minuni,
cu Pruncul mereu în braţe, 
icoană la care se închină sufletul meu.
Ziua de azi şi toate zilele de pe pă-
mânt încep cu tine.

Toate zilele din calendar
Încep cu tine,
Femeie!
Ne-singurătatea mea
Adamică.
Respiraţie fără de care
Poemul acesta
E în zadar.
Cu tine
Mi-a început ziua
De pe pământ,
Ziua în care
Sunt.
Lăudat fie numele tău,
Cel statornic
Şi sfânt.

George Roca: SĂRUTUL
M-am îndrăgostit de buzele tale!
Frumoase, roşii, voluptoase,
aidoma unei piersici altoite cu o cireaşă.
Când am început să te sărut
gura ta avea gustul fructului pasiunii.
Totul era atât de activ şi real
De parcă doi îngeri 
Făceau dragoste pe limba mea.
Atunci am înţeles 
dece a păcătuit Adam!

Gabriela Genţiana
Groza: Epigrame de 8
MARTIE 

1. Românca
Şi-a luat asupră-şi cam de toate,
Şi merge treaba ca pe roate,
Se zice că-i a vieţii cheie
Dar a omis că-i şi femeie.

2. Nevastă înţelegătoare
Pe bărbat l-a-ncărunţit 
Cu limbaju-i ascuţit
Dar promite că se schimbă
După un transplant de limbă...

3. Mireasă la vârsta a treia
S-a  preocupat de toate
Rochie albă, ruj din plin,
Mai era un lucru, poate,
Să se uite-n buletin...

4. Complimente reciproce
După multă vreme fără să se vadă,
Două cam trecute se-ntâlnesc pe stradă:
-Câte-ar vrea s-arate tinere ca tine!...
-Mulţumescu-ţi, dragă, nici tu n-arăţi bine!...

5. Nici o doză de scleroză
Eu, cu ţinerea de minte
Bine stau, de bună seamă,
Chiar mai bine că-nainte
...Am uitat doar cum mă cheamă.

Şeful Indian „Doi
Vulturi” a fost întrebat
de un birocrat alb din
guvernul US:

„Ai observat omul
alb de mai bine de 90
de ani. Ai văzut razboa-
iele sale, avansurile teh-
nologice pe care le-a
făcut. Ai vazut progre-
sul său şi daunele făcute
de el”. 

Şeful a aprobat din
cap cele auzite. Birocra-
tul a continuat: 

„Avand în vedere
toa te aceste evenimen -
te, ce părere ai, unde
crezi că a greşit omul
alb?”.

Şeful s-a uitat fix la
birocrat şi a răspuns: 

„Când albul a găsit
pământul ăsta, noi, in-
dienii, îl stăpâneam,
n-aveam taxe, n-aveam
datorii, aveam bizoni
din belşug, castori bere-
chet, apă curată. Fe-
meile făceau toată mun -
ca. Vraciul era gratuit.
Bărbatul indian se
ocupa ziua cu vânătoa-
rea şi pescuitul. Apoi
făcea sex toată noap-
tea”.

Apoi şeful s-a lăsat
puţin pe spate zâmbind: 

„Numai omul alb e
suficient de prost să
gândească că poate îm-
bunătăţi un astfel de
sistem”.

Propus de D.G.

Unde a greşit
OMUL ALB
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Constantin
Popescu

Dansatorul se năs-
cuse ca întâiul fiu al unei
familii sărmane, dar bi-
necuvâtată cu darul cân-
tului. Îndeosebi mama îl
legănase cu cântece la
sânul ei pe când îl alăpta.
Tatăl, obosit de trudă,
cânta uneori când se în-
torcea acasă după un
pahar de vin băut la câr-
ciumă, dar cântecul său
era altfel decât al mamei,
mai bărbătesc și mai
grav. Din pricina asta
pruncul crescu vânjos,
mlădios și totodată înalt
și zvelt. Dar ochii lui
erau lipsiţi de vedere, ca
o pedeapsă pentru vreo
vină neștiută a părinţilor
sau strămoșilor lui.
Părinţii cântară cât se
poate de trist când
înţeleseră lucrul acesta,
dar băiatul începu de la
vârsta aceea fragedă să
se miște în ritmul cânte-
cului trist al părinţilor cu
o îndemânare  greu de
înţeles. Mișcările lui pă-
reau că îl desprind de pă-
mânt, că se ridică purtat
parcă de aripile nevăzute
ale cântului în văzduh,
unduind mâinile așa
cum nu mai făcuse vreo-
dată alt dansator.
Părinţii îl ocroteau cât
puteau de bine, vă-

zându-l deosebit, fără a-
l înţelege pe de-a-ntre-
gul. Lipsit de vedere,
rămase legat de  cântul
mamei și al tatălui, ca și
cum ar fi fost singura lui
hrană. 

Dansând, băiatul
vedea în spatele pleoape-
lor lui închise un tărâm
alcătuit din lumini și cu-
lori în care credea că tră-
iesc alături de el toţi
ceilalţi, cântând. În raiul
acela el era tăcut, numai
dansul era singura limbă
pe care o cunoștea fără a
ști de unde. Legănat pe
raze de stele, alcătuia un
desen nemaivăzut de
ochi omenești în strălu-
cirea nesfârșită a cerului,
mișcarea aceasta fă-
cându-l să fie cu adevă-
rat fericit. Trupul lui,
care odată cu creșterea
se desăvârșise, avea
perfecţiunea unei scul-
pturi antice, vie cu ade-
vărat. Părul negru îi
deveni asemenea unei
coame lucioase de cal și
asta dădea un farmec de-
osebit dansului său.
Mama îi ungea corpul cu
rare și scumpe uleiuri
strălucitoare, dansa gol
și desculţ, după reguli
încă necunoscute. Mâi-
nile lui, puternice și fra-
gile în același timp,
împrăștiau semne care
izbuteau să ajungă până
în tainiţele celor mai as-
cunse inimi, călăuzite de
cântul care îi dăruia o
viaţă deosebită. Tatăl
privea uimit și cânta din
ce în ce mai des cântecul
lui grav și bărbătesc.
Dansatorul fascina astfel

pe toată lumea. Uneori
mâinile lui păreau că
răspândesc lumină în
timp ce dansa și atunci
oamenii simţeau că pot fi
eliberaţi pentru tot-
deauna de lacrimi. 

Cu anii, băiatul de-
veni atât de căutat în
lumea lor, încât, ori de
câte ori aflau că va
dansa, erau aduși cei mai
de seamă cântăreţi pen-
tru sărbătoarea aceasta.
Și nu izbuteau cântăreţii
să treacă înaintea lui,
oricât ar fi fost de
faimoși, atât de vrăjiţi
erau privitorii de dansul
flăcăului cu trupul
desăvârșit, parcă ferme-
cat. Ochii lui nu vedeau,
lumina îi era întunecată,
dar asta nu părea să-l
oprească din minunea
dansului său. Maeștrilor
de dans le rămânea de
neînţeles, puteau doar
să-l privească uimiţi și
atât, socotindu-l purtă-
torul unei magii  necu-
noscute. 

Dansatorul înţelegea
bucuria părinţilor lui și a
celor de faţă, nu însă și
invidia muzicanţilor.
Rău-voitori, cântăreţii,
cei care rămâneau ade-
sea în umbră, îi sortiră o
pedeapsă nemaivăzută:
o mare lacrimă în care îl
închiseră. Apoi, știind
cât de mult îi place băia-
tului dansul, încetară să
cânte, privindu-l îm-
preună cu toţi cei de faţă
cum se oprește, cum își
rotește capul de jur îm-
prejur, căutând cu ochii
lui orbi cântecul ascuns.
Mâinile sale tânjeau să

realcătuiască, în singura
limbă cunoscută lui, cân-
tul plecat din preajma
fiinţei sale, iar gesturile
durerosului dans păreau
să dezvăluie tuturor
lumea raiului său de-
odată pierdut. După o
vreme, istovit de noul
dans, chinuitor prin tă-
cere, se opri și plânse, în-
chis în lacrima străină.
Râseră cu toţii, văzându-
l împietrit, cu cruzimea
pe care nu și-o
cunoșteau, dar pe care
atunci o aflau. Lucrul
acesta îi împinse către
vin, umplură cănile
mari, băură cu toţii.
Freamătul gălăgiei îl
trezi pe dansator. Cu
mâinile tremurând în
mișcări stranii, pipăind
pereţii lacrimii în care
stătea închis, dansul lui
viu dădu dintr-o dată o
altă putere luminii
cenușii pe care judecăto-
rii o așternuseră asupra
lui. Strălucirile de vis nu
opriră larma pe care o
făceau cu toţii, dar
pereţii închisorii se to-
piră în lumina văzută
pentru întâia oară. 

Trupul dansatorului
se descoperi vederii lui.

Cu cine te lupţi?, îl în-
trebară batjocoritor. 

Cu nevăzutul vostru,
le răspunse. 

Sfârșind, dansatorul
se scurse odată cu la-
crima închisorii sale
printre lespezile de pia-
tră și picioarele amorţite
de băutură ale judecăto-
rilor. Se spune că de
atunci părinţii lui au dis-
părut cu desăvârșire, lă-
sând în urma lor o avere
fabuloasă.

Dansatorul
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CURRICULUM VITAE
Eu am crescut cu Verdi,
Cu Bach şi Tiţian,
Visând la Buonarroti
Pe vers esenian.

M-am îmbătat cu Strauss,
Chopin mi-a fost amant
Şi-am adormit pe Goya
Cu gândul la Mozart.

Rimbeaud îmi e prieten,
Baudelaire e cam gelos,
Enescu-mi cânta seara
Cu-arcuşul lui duios.

Rossini îmi alină
Iubirea pentru List
Vivaldi ma transpune
Pe unde de artist...

Şi mă ascund confuză
În gânduri delirante,
Pozând chiar pentru Rubens
În scenele flamande.

Titanii vietii mele,
Pe care i-am iubit...
De nu v-aş fi-ntâlnit
La ce-aş fi mai trait!?

MĂ CERT CU
DUMNEZEU
Am ţipat la Dumnezeu:
- Tată, ce-ai făcut cu mine
De-ai uitat că sunt şi eu
Printre cei creaţi de Tine?

N-am primit nici un răspuns.
LacrimA curge navală

Şi îmi vine s-o iau razna
Fără nici o socoteală.

Am trei cărţi şi o valiză,
O umbrelă şi-un album,
Toată marea mea avere
Ce m-a însoţit la drum.

Când privesc în urmă toate
Şi la astea le-aş da foc,
Nu mai am nimic nevoie,
Nici nevoie de noroc.
...
Dupa-o vreme oarecare
Dumnezeu îmi dă răspuns:
- N-am uitat cum ai crezut.
Altfel cum de-ai fi ajuns
Atât de-aproape de Mine
Dacă totul ţi-ar fi fost
Numai cald şi numai bine?

INTERPRETARE
Un curcubeu aiurit
şi hoinar şi rebel
mi-a făcut semn
să mă duc după el.
Şi m-am dus 
ca un copil supus
şi cuminte,
crezând în culorile lui
sclipinde.
De-abia când l-am ajuns
am văzut
că-i un şarlatan,
un golan deloc sentimental
şi extrem de banal.
În loc de multele culori
fermecătoare
şi-atragatoare,

era doar un reflex de soare,
răsturnat boem
pe un val de mare
ce lasă doar loc
de... interpretare.

RETROSPECTIV
Timpul se strânge
ca niciodată.
Vieţile noastre
se-nvârt ca pe roata.
Astăzi mai jos,
mâine mai sus,
şi iar înapoi
până ne-am dus...
O veşnică lupta
şi un veşnic chin
pân'la ultimul drum
şi cu asta AMIN.

Timpul se strânge
ca niciodată.
Sfârşim cu-nceputul
...a fost odată...

APOCALIPSA
Doamne, cum de mai poţi răbda
nelegiuirea din grădina Ta?
Trăim în haos,
fără iubire,
n-avem nici rost,
nici mântuire,
cuprinşi de setea de mărire.
Suntem că fiarele din junglă
care pe care să ajungă,
nimicnicia nu se-ascunde
şi raul peste tot pătrunde.
Ucide mina,
plânge gândul,
se înfioară tot pământul
şi stelele din cer jelesc
blestemul nostru pământesc.
Poate e timpul de pe urmă,
dar Mielul s-a-naltat din turmă
şi nu văd jertfa ce-ar putea
Să-nduplece mânia Ta,
Ce-o simt că vine în curând
Precum în Carte,
Fulgerând.

DILEMĂ
Mi-e inima-mpărţită-n două
de-al vieţii trist ecuator
de ce n-am aripi ca să zbor
cu jumătăţile-amândouă...(?)

Poeme de
Luciana

Stoicescu
Vaughan,

SUA
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Ioan Gligor Stopiţa

Au venit sărbătorile de sfârşit de
an, îmbrăcat la patru ace în pija-
maua mea primită în dar la Crăciu-
nul de anul trecut, am purces să
citesc teancul de cărţi scrise de un
singur autor – Mihai Batog-Buje-
niţă. Acum când afară ninge ca-n
basmele din filmele cu Hansel şi
Gretel, iar în aer pluteşte mirosul
de vin fiert cu scorţişoară atât de
specific sărbătorilor (Calendele
măgarilor), m-am trezit înconjurat
de aromele slovei ce rupe păcatul
în două, desfiinţează peceţile în-
tristării şi înghite pojghiţa nopţii,
împuternicite de scriitorul ce limi-
tează prin cuvântul său urâtul, în-
şurubând morala sub aripi de crez
pentru a locui prin părţile de vor-
bire ale limbii române. Mihai
Batog-Bujeniţă (M.B.B.) nu este
numai ce s-ar crede iniţial tălmă-
cindu-i numele, un arhanghel cu
pană de pasăre liră muiată în sânge
de balaur cu şapte capete (M –
Mihai), arogant, mândru, cu gura
mare larg deschisă pentru a spune
(B-batog) şi neatins de putrezi-
ciune ca o pecie afumată (B-buje-
niţă) împănată cu usturoi şi
mirodenii alese (tocmai ca să
alunge duhurile necurate) primită
de ceata junilor în noaptea sfântă
de Crăciun de la gazdele colindate. 

El este veşnicul călător spre
munţii îngheţaţi din inimile seme-
nilor, magul de odinioară călărind
un inorog de farmec, înconjurând
Copoul ieşean ca pe o dodoloaţă
Românie – golgotă de spirit zbu-
ciumat în inefabil. Asemenea unui
proscomidiar a reuşit să aşeze sub
ochii cititorului darurile fără de
preţ ale cuvântului scris care în-
veşniceşte fiinţa în demonstraţii
lingvistice de forţă în cele două-
sprezece Evanghelii profane:
1. Bine că ai râs ieri 2. Să râdem
de oameni ca noi 3. Halimaua 4.

Tusea măgărească 5. Viţelul privit
de departe 6. Feriţi linia-trec
proşti fără oprire 7. Alba-neagra
8. Ospăţ cu rădăcini de mit 9. Mi-
racolele de la Glodeni 10. Calen-
dele măgarilor 11. La pas prin
mările sudului 12. Ping-pong cu
mingea de cârpă

Desigur că urmează altele şi al-
tele la fel de incitante la meditaţie
şi lectură, unde fiecare milimetru,
din fiecarele lui sunt viermii lumi-
nii ce colcăie hieratic la umbra gân-
dului căzut în dedeochi vânăt de
nemărginire din humorul de certă
calitate. N-ai voie să deschizi ni-
ciuna din aceste cărţi dacă nu eşti
pregătit să iei cuminecătura cuvân-
tului bogat în esenţele pline de
semnificaţii ale limbii române.
Ponderea lăuntrică, cu o vivace ca-
pacitate de echilibru îl determină
pe M.B.B. să nu alunece în ex-
treme, capacitatea sa de a echilibra
contrariile fiind o calină nobleţe a
omului cu valenţe constructive
Aceasta uneşte disertaţia specula-
tivă cu imaginile exemplificatoare
făcându-ne părtaşi la o suprapu-
nere dinamică din versuri umoris-
tice – Bine că ai râs ieri – cu proza
scurtă – Calendele măgarilor -, ro-
manul – Tusea măgărească – îm-
pletite cu pagini de eseu, fabulă şi
epigramă. Amplitudinea talentului,
spontaneitatea dezlegată de taine l-
a făcut ca om şi scriitor, să încerce
să schimbe o lume meschină,
aproape de nesuportat. Asemenea
unui degustător de văzduhuri şi-a
dat de nenumărate ori cu tâmpla
de cer, înecând vicisitudinile lumii
noastre în lacrima albastră a ne-
mărginirii. A adus pe pământ ouă
(dogmatice!) clocite sub aripile
creaţiei, trecute prin turbulenţele
sarcasmului autentic ca un scriitor
contemporan. Sub degetele sale fe-
cioria meschinătăţilor noastre
plânge rupându-şi corsetul miori-
tic, adulmecând acatistele lumii.

Decalogul dacă nu mai poate fi res-
cris, solicită adăugiri semnificative.
Talmudul luat ca reper într-o lume
dezorientată şi lipsită tot mai mult
de verticalitatea sacrului încă mai
poate fi îndreptat. Raiul şi Iadul ca-
pătă în acest context noi interpre-
tări bujeniste. Termenii erudiţi
aşezaţi alături de arhaisme pe cri-
terii estetice par sintaxe pritocite şi
împănate cu expresii neaoşe.
Nimic nu este mai firesc atunci
când eşti înzestrat cu armele nece-
sare (literare) să adopţi o atitudine
fermă împotriva minţilor stoarse
de lecţiile năclăite cu ipocrizii, ofe-
rite cu atâta largheţe de găgăuţi cu
clopotiri în creiere aglutinate, îm-
potriva incompetenţei erijate în vi-
danje desfundătoare din
edulcorată imbecilitate cu infini-
tele sale metamorfoze. Stoparea li-
chelismului cu rânjete solemne şi
cu genuflexiuni de picioare printre
scaieţii servilismului autohton este
dezideratul onest al scriitorului
menit să îndrepte şi să ofere seme-
nilor trăinicie prin puterea cuvân-
tului.

Umorul grotesc, sarcasmul, iro-
nia, alături de alte modalităţi de ex-
presie, trecute prin diferite nivele
până la o finalitate estetică se com-
pun ludic într-un laser-bisturiu co-
trobăind prin măruntaiele
cangrenate ale societăţii contempo-
rane. Strigoi lihniţi de foame, adul-
mecând misterele Copoului, se
nălucesc spre locuri în care
trăsnetul soarbe sângele

Mihai Batog Bujeniţă,
destin cu modulaţii de arhanghel în luptă cu neantizarea

4
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Alexandru Manafu

„Târgovişte eternă,
Târgovişte eroică, cu
nume de cântec.

Cântec de dor, cântec
de vis, cântec de gând,
cântecul de începuturi,
cântecul de leagăn al
mamei, tânguirea de clo-
pot a ultimei treceri prin
timp, care este o viaţă de
om.

Oraş cu nume de le-
gendă, adus de apa vieţii
– Ialomiţa – de la sanc-
tuarele creştinismului
primitiv, de la hiperborei
şi pelasgi, de la picioarele
primilor preoţi ai lui Zal-
moxe, de la Sfinx, din
Valea Cerbilor şi Poiana
Zânelor, trecut prin
Cheile Zănoagei, îngemă-
nat cu cântecul Dâmbovi-
ţei, după ce a sărutat
mâna Brâncoveanului la
Potlogi, dus în lume de
aceste două lacrimi ale
Bucegilor.

Este cântecul cel mai
tandru, cel mai cu suflet,
cel mai frumos şi mai tai-
nic din această lume şi-n
această viaţă, este cânte-
cul mamei,  este cântecul
pământului din care ne-
am născut şi ne ducem
fiecare, este cântecul Ile-
nei (Sărăroiu), privighe-
toarea din Valea
Voivozilor: ‹‹măicuţă, te-
aş întreba / unde e Târ-

goviştea?››
Târgoviştea este în

noi, în fiinţa noastră, în
respiraţia pământului şi
în foşnetul ierbii, în aerul
locului, în unduirea cris-
talină a lacrimilor Buce-
gilor, în privirea tandră a
mamei, în sfatul Părinte-
lui, răbdător şi molcom,
plin de înţelepciunea cu-
getării, este moştenirea
din moşi şi strămoşi, este
istoria noastră ştiută, dar
mai ales neştiută.

Să nu uiţi fiule nicio-
dată!”

Gânduri transformate
în cuvinte. Scrise cu cer-
neală, ele pot fi săpate în
marmură voivodală, în-
crustate în lemn înflorit,
mirositor a grâu şi ceară,
pot fi zgâriate în arama
de scut, pot fi poarta unei
cărţi a cunoaşterii despre
măreţia, risipirea şi ridi-
carea din cenuşă a Târgo-
viştei ...” (Al. Manafu,

Picături de suflet, pulbere
de stele).

Acestor meleaguri, în-
cărcate de istorie, de spi-
rit şi de conştiinţă
românească le-a fost dat
să găzduiască alături de
„această armonie (Mâ-
năstirea Dealu), durată
pe o mie de ani” (N.
Iorga, Drumuri şi oraşe
din România), sediul
uneia dintre cele mai va-
loroase ctitorii de educa-
ţie şi cultură naţională
românească – Liceul Mi-
litar de la Mânăstirea De-
alului.

Dealul, care se înalţă
„precum zidul o cetate”,
un zid de apărare a Cetă-
ţii Domneşti a Târgoviş-
tei, cu reperul ei cel mai
reprezentativ – Turnul
Chindiei – a găzduit de la
bun început sediul aces-
tui aşezământ de cultură
militară şi patriotică.

Spiritul Universal a

călăuzit paşii „marelui
român”, Nicolae Fili-
pescu – ctitorul instituţiei
– care „ştia bine că sca-
denţa unor mari răfuieli
se apropia ... dar mai ştia
... că ne lipseşte mai ales
tăria şi caracterele care să
poată domina evenimen-
tele, întru mărirea Ne-
amului şi a Patriei. De
aici ideea unei şcoli noi, a
cărei temelie o exprima în
şase cuvinte: Oameni de
caracter, oameni de ac-
ţiune” – către Mânăstirea
Dealului, căreia i s-a con-
ferit aura simbolică a uni-
tăţii de Neam şi limbă
românescă, care adăpos-
tea capul viteazului voi-
vod Mihai, sacru pentru
toată suflarea româ-
nească de pretutindeni.

Scânteierea spirituală
moştenită de Nicolae Fi-
lipescu l-a determinat pe
acesta să-şi pună în operă
ideea.

Avampremieră editorială la 100 de ani de la in-
fiinţarea Liceului Militar de la Mânăstirea Dealu-
lui. Semnalăm, prin căteva extrase , lucrarea
“Simboluri ale devenirii româneşti – Liceul Militar
“Nicolae Filipescu” de la Mânăstirea Dealului”,
autor col.(r)dr. Alexandru Manafu - Târgovişte.

„Cine uită ... nu merită” Nicolae Iorga

Predoslovie

unui dor sălbatic
de normalitate. Nu
ştiu sincer, câte

colţuri are inima lui
M.B.B. – ştiu doar că e
imensă, sub formă de stea
de Crăciun agăţată de cor-
nul lunii pentru a alunga
vârcolacii. Căţărător prin
aer hialin spre cerul rap-
sodiilor albastre duhnind
constelaţii şi răsărituri de
lună, un cer al Nirvanei
deocheat de curcubeie

scrintite în mirare. Înce-
pând cu prima lună a
acestui an a devenit cel
mai nou coleg de redacţie
la revista sibiană Rapso-
dia. Cu sufletul rezemat
pe două ere, pare quarcul
luminos cu esenţe tricro-
matice în destrămare de
sine, reîncarnat în para-
digmele Logosului. În
timp ce-l citesc mi se face
de o înjurătură, de-un
blestem, de-o plecare la

dracu-n praznic, de-o ve-
nire şi statornicire, de-o
râdere, de-o plângere şi
mai rar de-o rugăciune.

A venit definitiv în su-
fletul meu, resuresci-
tându-mi melancoliile şi
formele deocheate ale li-
terelor cu sânul alb şi ro-
tund de iubire întru
cuvânt. La fereastra tri-
umfului său literar arde
turbăciunea muşcatelor
înflorite semantic, răni de

flacără tratate de mâna
Doamnei lui, de mâna
Doamnei doctor sărutată
de acest mag nebun de
frumos şi adevăr. Icarul
prăbuşit din cer şi-a luat
din nou zborul inimitabil
prin cuvântul scris la
masa sa din Dealul Co-
poului, cu rănile visului
înaripat vindecate, zi-
dindu-l în cărţile lui des-
cântate împotriva
împotmolirii în uitare.
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Elena  Buică,
Toronto

Cu adieri de primă-
vară românească în mij-
loc de martie, dar
departe de ghioceii care-
şi înalţă capul din pă-
mântul nostru
strămoşesc, întâmpinăm
cu scânteieri de primă-
vară în suflet cea de a 15-
aniversare a existenţei
Candelei de Montreal.
Înainte de toate, Candela
de Montreal e o bucurie
a întâlnirii cu semenii
noştri de-un neam, întâl-
nire în limba noastră
strămoşească - o prelun-
gire a lumii de acasă, dar
şi promovarea culturii
româneşti dincolo de ho-
tarele ei. Aşadar, cum
era firesc, Candela de
Montreal a apărut din
nevoia românilor-cana-
dieni de a comunica şi a
se informa. Astăzi ni-
meni nu se mai poate
lipsi de presa care a că-
pătat în viaţa noastră un
loc deosebit de impor-
tant. Lectura presei, ca şi
a  cărţilor, au asupra
noastră o putere imensă.
Oricât am pretinde că
părerile şi gândurile
noastre sunt originale şi
că ne aparţin în totali-
tate, ele nu sunt altceva
decât rezultatul informa-
ţiilor pe care le asimilăm

şi apoi le prelucrăm în
mod conştient din ceea
ce am citit.  De aceea
prezenţa revistelor se va
face simţită atâta cât va
fi şi existenţa omului. Nu
se poate imagina nici
cultura noastră fără re-
viste literare care să ţină
pas cu vremea şi, în ace-
laşi timp, să păstreze vie
lumina aprinsă de înain-
taşii noștri şi să răs-
pundă nevoii de a
comunica ceea ce  sim-
ţim şi trăim într-o ţară în
care trebuie să ne lup-
tăm pentru adaptare şi
pentru a ostoi dorul de
ceea ce am lăsat în urmă,
după ce am închis uşa
după noi. Candela de
Montreal ne sugerează,
prin însuşi titlul ei, că pe
astfel de daruri  lasă să
cadă lumina şi  să intre
în voie în inimile cititori-
lor. Nu pot să nu mărtu-
risesc aici că am avut un
motiv de a mă bucura în
plus când am văzut că
această lumină a căzut şi
peste scrierile mele pu-
blicate alături de nume
prestigioase, foști și
prezenţi colaboratori ai
revistei Candela de Mon-
treal  precum poetul Ge-
orge Filip, scriitorii
Mircea Gheorghe, Florin
Oncescu, Alexandru
Cetăţeanu, Miruna Tar-
cău, Ortansa Tudor,
Wladimir Paskievici,
poeţii Dumitru Ichim,
Mariana Gheorghe, Teo-

dor Curpaș și mulţi alţii.
Candela de Montreal,

aflată acum în strai de
sărbătoare,  e un dar mi-
nunat pe care ni-l face în
fiecare lună colectivul re-
dacţional condus de
domnul Victor Roşca,
prin efortul căruia a şi
luat fiinţă acum 15 ani,
în 1997. Sunt mulţi, sunt
puţini cei 15 ani? Ţinând
cont că sosirea emigran-
ţilor în Canada doar cu
un geamantan la care s-
a adăugat apoi efortul nu
tocmai uşor pentru
adaptare şi înfiriparea
rostului pentru traiul zil-
nic, preocuparea pentru
a da fiinţă unei reviste în
limba română, atârnă cu
mult mai greu decât în
situaţiile unei vieţi trăită
după regulile de viaţă cu-
noscute.  

Pentru domnul Victor
Roşca, înfiinţarea unei
reviste  la anii senectuţii
- avea atunci 70 de ani -
când alţii îşi aşternuseră
un  trai în linişte, fără ni-
ciun fel de bătaie de cap -
a fost considerată ca o
datorie de conştiinţă. Tot
dumnealui semnează
editorialul revistei cu vo-
caţia comunicării, aşa
cum s-a reflectat şi în
cele două cărţi scrise în
ultimii ani "Moara lui
Kalusek" şi "Experimen-
tul Târgşor" publicate în
renumita Editură Curtea
Veche din București.
Pentru a da viaţă acestei

reviste a avut de înfrun-
tat  multe obstacole, ase-
menea  multor publicaţii
care nu aduc un profit la
propriu, ci doar unul pe
plan spiritual. Apariţia ei
a fost posibilă în între-
gime numai prin volun-
tariat, ca al domnului
Marius Neaga, redacto-
rul tehnic și cu sprijinul
financiar al centenarei
Biserici Române Orto-
doxe de  Montreal, Buna
Vestire şi al regretatului
părinte Petre Popescu. 

Curând, Candela de
Montreal a devenit un
nume respectabil pentru
cititorii români din Ca-
nada, ca şi pentru mulţi
din ţară  sau de pretutin-
deni prin sumarul său
variat şi atrăgător, prin
aspectul grafic, prin nu-
mele remarcabile care
semnează articolele, co-
mentariile, reportajele,
creaţiile literare, infor-
maţiile din toate dome-
niile, inclusiv Pagina
Creştină, prin respecta-
rea cu rigoare a norme-
lor exprimării opiniilor
şi de comunicare civili-
zată, raportate la etică şi
morală,  prin rolul său de
formator de opinie. As-
tăzi, revista în format
on-line sau pe suport de
hârtie,  este răspândită
în bibliotecile naţionale
ale Canadei, ale marilor
orașe universitare din
România și în unele
orașe din lume, iar pe
viitor vor fi un însemnat
izvor de informaţie pen-
tru cei care vor să recon-
stituie o epocă literară
sau istoria celei mai
vechi comunităţi române
din Quebec. Şi-a câştigat
acest prestigiu pentru că
revista nu face nici
un fel de rabat de

Candela de Montreal
la 15 ani de la apariţie 
Un spaţiu cultural românesc de prestigiu

4



29nr. 52 n martie 2012

la calitate. Fiecare
număr este tot mai
reuşit, într-o con-

tinuă întrecere pentru
autodepăşire şi, toto-
dată, cu porţile deschise
pentru a primi creatori
diferiţi, cu mijloace de
expresie diferite, cele noi
încrucişându-se cu cele
îndelung experimentate
şi laolaltă formând acel
rotund numit spirit ro-
mânesc şi cultură de
bună calitate. 

Revista Candela de
Montreal este o dovadă a
potenţialului românesc,

de multe ori, pe nedrept,
pus în umbră, e un bun
prilej de înavuţire spiri-
tuală. Parcurgi lectura în
mod foarte plăcut încât,
odată ce începi s-o răsfo-
ieşti, anevoie o laşi din
mână, te laşi sedus de lu-
mina calmă pe care o
răspândeşte. 

Revista are viaţă, are
puls şi cheamă în
preajma ei colaboratorii.
Această efervescenţă a
făcut să se nască   Cena-
clul literar "Candela". 

Un alt merit al revis-
tei este organizarea lan-

sării cărţilor scrise de cei
mai reputaţi scriitori ca-
nadieni de origine ro-
mână, devenind un loc
de întâlnire spirituală şi
de comunicare afectivă,
un loc de socializare cum
se spune în Canada. Aici
se fac schimburi de opi-
nii și se ia pulsul vieţii li-
terare.

O altă acţiune a
redacţiei este începutul
stabilirii unor punţi lite-
rare cu ţara prin inter-
mediul unor tineri
scriitori ca Daniela Gifu,
Iuliana Onofrei, sau

Elena Olariu și poeta Da-
niela Voiculescu și alţii.

Cu prilejul acestei zile
aniversare, 15 martie,
urez stimaţilor cititori,
colaboratorilor, colecti-
vului redacţional, distin-
sului redactor sef,
fondator al acestei pres-
tigioase reviste,  domnul
Victor Roşca mult succes
în continuare, sănătate,
fericire, realizări deose-
bite pe plan publicistic,
cultural şi personal, ală-
turi de tradiţionala urare
strămoşească de La
Mulţi Ani !

4

n Nu poţi îngenun-
chea un popor deprins să
se târâie.

n Nu-i greu să ade-
meneşti soţia altuia.
Greu e să i-o dai înapoi.

n Prietenia care nu
cunoaşte hotare se
cheamă expansiune.

n Când vrei să te
arunci pentru o femeie
de pe bloc, aminteşte-ţi
că n-ai aripi, ci coarne.

n Oficierea căsătoriei
este o formalitate abso-
lut necesară pentru pro-
nunţarea divorţului.

n Alcoolism e atunci
când nu vrei să bei, dar
trebuie.

n Bărbaţii şi femeile
sunt de acord într-o sin-
gură privinţă: n-au în-
credere în femei.

n Dacă munceşti din
greu şi te remarci opt ore
zilnic, ajungi şef şi mun-
ceşti şaisprezece ore.

n Banii pentru sala-

riile şi pensiile mari
ajung întodeauna; nu
ajung banii pentru sala-
riile şi pensiile mici.

n În viaţă, e loc şi
pentru eroism. Totul e să
te ţii departe de el.

n Omul care crede că
dragostea poate fi cum-
părată cu bani n-a avut
niciodată câine în casă.

n Avem un singur fel
de a ne naşte şi milioane
de feluri de a muri.

Oglinda este lucrul
care o ajută pe femeie să
întârzie.

n Cei mai buni zece
ani din viaţa unei femei
sunt între 28 şi 30.

Computerele rezolvă
toate problemele pe care
nu le-am avea dacă n-ar
exista computerele.

Fiecare om are drep-
tul să trăiască atât cât
poate.

n Ţara noastră a avut
nevoie de când e ea de alt

popor.

n Furtul ideilor unei
persoane e plagiat, iar al
mai multor persoane,
cercetare ştiinţifică.

n Toţi ne naştem uzi,
goi şi flămânzi. Şi acesta
e doar începutul.

n Copilăria grea nu se
termină niciodată.

n Un prieten adevă-
rat nu poate fi cumpărat,
dar poate fi vândut.

n Cumpără deodată
trei sticle de votcă şi n-o
să te trimită nimeni
după a doua.

n Dacă n-ar pune în-
trebări, copiii n-ar afla
niciodată cât de puţin
ştiu părinţii.

n O ţigară scurtează
viaţa cu o oră, o sticlă de
votcă o scurtează cu trei,
iar o zi de muncă o scur-
tează cu cel putin opt.

n Viaţa se compune
din zilele pe care le ţii
minte, nu din zilele care

au trecut.

n De orice fel ţi-ar fi
sănătatea, ea îţi ajunge
până la sfârşitul vieţii.

n Dacă vrei să ai o ne-
vastă deşteaptă, fru-
moasă şi bogată trebuie
să te insori de trei ori.

n Posibilităţile medi-
cinii sunt nelimitate, li-
mitate sunt doar
posibilităţile pacienţilor.

n Burta mare nu e de
la bere, e pentru bere.

n Femeia poate să-l
facă repede milionar pe
orice miliardar.

n Între primul şi al
doilea pahar, e destul timp
ca să mai bei vreo şase.

n Un semn rău de tot
e când îţi taie calea o pi-
sică neagră cu căldările
goale.

n Ignoranţa e de trei
feluri: când nu ştii nimic,
când ştii numai prostii şi
când ştii ce nu trebuie.

Propus de M. M.

Maxime şi cugetări ruseşti
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Diego Vadillo
López, Spania

Cum nici nu putea fi
altfel, având în vedere că
este vorba de un medic,
doctorul Dorel Schor ne
oferă în noua sa carte o
serie de „pastile” de o inge-
niozitate  înţepătoare. Pen-
tru un admirator al
umorului absurdului, în
oricare din formele sale ar-
tistice, studiului cărţii
„Costumul lui Adam – As-
cuns după cuvinte” (Edi-
tura Niram Art, Madrid,
2012, traducere în limba
spaniolă de Fabianni Bele-
muski, cu ilustraţii ale ca-
ricaturistului Constantin
Ciosu), este o adevărată
plăcere, un volum de afo-
risme în care se găseşte
condensata o întreaga ex-
perienţă de viaţă.

Fără nici o îndoiala, pot
afirma că acest volum va
ocupa pe rafturile bibliote-
cii mele un loc vecin cu
filme că „Supa de raţă” de
Fraţii Marx, „Ia banii şi
fugi!” de Woody Allen,
„Amanece que no es poco/
“Trezeşte-te că nu e lucru
puţin” de José Luis Cu-
erda, “Todos a la cârcel/
Toţi la închisoare” de Luis
García Berlanga, cărţi de
autori de geniu ca Gómez
de la Serna, Edgar Neville,
sau discuri de  cântăreţi ca
Javier Krahe, între mulţi
alţii. Şi asta deoarece ma-
ximele lui Dorel Schor
sunt pline de îndrăzneală,

subtilitate şi simţ al umo-
rului, câteodată unul chiar
negru.

S-a teoretizat mult des-
pre ce este sau cum ar tre-
bui definit umorul.
Sintetizând câteva din ne-
număratele definiţii, sau
excluzând altele, suntem
convinşi că acest volum
semnat de Dorel Schor
conţine un umor fin. Ast-
fel, în încercarea de a aco-
peri această afirmaţie, vom
face o scurtă prezentare a
celor mai importante ante-
cedente în umor.

Întorcându-ne cu mult
timp în urmă, la perioada
elenă, întâlnim cinicii, per-
sonaje care puneau în dis-
cuţie sistemul, folosind
maxime şi sentinţe ce reu-
şeau să dezarmeze valorile
cele mai bine stabilite.
Carlos García Gual nota
cum aceşti zdrenţuiţi „sub
emblema câinelui, duceau
o viaţă canină, lenevind la
soare în agora  din Atena
sau piaţa din Corint”. Pe
deasupra, contrar „presti-
gioaselor şcoli antice de fi-
losofie, cinismul nu a
însemnat decât o panto-
mimă caraghioasă faţă de
o tragedia minunată”. Acei
cinici erau, la urma urme-
lor, veritabili maeştri în a
provoca, purtători ai unei
„anumite gândiri care se
exprima mai ales prin
anecdote, gesturi şi glume
care caută să provoace
prin râs şi sarcasm”. Şi o
astfel de provocare nu este

gratuită: „când cinicul re-
fuza să omagieze ceea ce
este «respectabil», caută
să denunţe lipsa de auten-
ticitate a acestei respecta-
bilităţi şi falsitatile sale, pe
care ceilalţi le acepta mai
mult din obişnuinţă şi co-
moditate decât ca urmare
a unui raţionament.”

Ceva mai târziu, în se-
colul al XVII-lea spaniol, îl
găsim pe Francisco de
Quevedo, care, contagiat
de o anumită atmosferă de
epoca, va adopta elemen-
tele retorice atât la modă
în acea perioadă şi le va fo-
losi în mod magistral. Ast-
fel de tehnici poetice
celebre au supravieţuit, la
fel şi componenta acidă
care caracterizează geniul
baroc. Bryce Echenique di-
ferenţia ironia de teribilul
sarcasm al lui Quevedo
atunci când afirma că fra-
zele rezultate din ironie
„sunt lansate mai degrabă
că fluturaşi de badmington
decât  ca săgeţi veninoase
şi pătrund în inima oame-
nilor fără să le cauzeze
vreun rău profund”, în
această linie situându-se
Cervantes, despre a cărui
ironie s-a teoretizat foarte
mult.

Însuşi Bryce Echenique
sublinia, citându-l pe Luis
Racionero, ca ironia este o
caracteristică „a civilizaţii-
lor antice care au trecut
prin multe, au văzut pră-
buşindu-se imperii, au
asistat la căderea tiranilor,

la aclamarea impostorilor.
Toate acestea le-au im-
pregnat o urmă de scepti-
cism, de anticipare
caustică a necunoscutu-
lui.” Această afirmaţie a lui
Bryce Echenique se potri-
veşte ca o mănuşă scriito-
rului român-israelian (sau
vice-versa), Dorel Schor.

O altă anecdota nos-
timă, inclusă de romancie-
rul peruan în discuţia
despre tema care ne inte-
resează,   are de a face cu
scriitorul catalan Josep
Pla: „un editor american i-
a oferit o adevărată avere
în dolari (...). Refuzul mo-
dest al lui Pla a fost o ti-
midă şi surâzătoare
mulţumire, urmată de o
nuanţare negativă: mă
scuzaţi, domnule, dar o
sumă atât de mare mi-ar
dezechilibra bugetul.

Un punct de vedere in-
teresant despre ironie şi
umor oferea Fernando La-
zaro Carreter, preşedinte
al Academiei Regale Spa-
niole (RAE) în discursul
prin care dă bun-venit în
sânul Academiei umoris-
tului grafic şi scriitorului
Antonio Mingote. Ideile
schiţate de Lazaro sunt ex-
plicate magistral de Maria
Luisa Bruguera Nadal:
„Lazaro Carreter îl numea
pe Mingote ironist şi nu
umorist şi explică moti-
vele. Umorul are de a face
cu transgresiunea raţiona-
lului fără scopul de a-l
schimba; adică, o atitudine
intranzitivă. La Mingote,
exista o dorinţă de a pro-
voca schimbarea lucruri-
lor. Pentru Lazaro,
dezacordul cu ceea ce este
regulamentar constituie
fundamental umorului, a
cărui extrema o numim
comic. La celălalt capăt,
dobândeşte forme mai
suave şi provoacă senzaţia
de plăcut a unui zâmbet,
putând ajunge chiar şi la
poezie.”

Dorel Schor
sau itinerariile

absurdului
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În ciuda preciziei expli-
caţiei lui Lazaro, încă nu
sunt clarifícate foarte bine
graniţele dintre aceşti doi
termeni, mai ales în cazul
lui Schor, unde întâlnim
umor (adică “transgresiu-
nea raţionalului”, după La-
zaro: „Poţi fi în acelaşi
timp şi prost şi urât. Na-
tura nu discriminează”)
dar şi ironie (adică “do-
rinţa de a schimba lucru-
rile”, în, de exemplu:
„Viaţa cauzează mai multe
victime decât moartea”).

Francisco Umbral, fă-
când aluzie la umoriştii
grafici (între care se gă-
seşte însuşi Mingote, ală-
turi de Forges, Roto şi
alţii), scria că, spre dife-
renţă de politician, obligat
să nu iasă din seriozitate ca
să îşi păstreze credibilita-
tea: „umoristul iubeşte lu-
crurile în simplitatea lor şi
le salvează din mâinile
murdare ale politicianului.
Teatrul grecesc era politic
pentru că oferea doctrină,
dramă, durere şi sublinia
viaţa sau moartea. Socrati-
cii, cinicii, sofiştii zâmbeau
la toate acestea.”

Umbral notează faptul
că Ramón Gómez de la
Serna pulverizează discur-
sul în proza şi în vers, indi-
vidualizând metafora care
„eliberată, devine mai
puţin justificată şi mai lip-
sită de apărare”, “ofe-
rindu-se fără motiv
atenţiei noastre”. Poetul
Campoamor, exponent
maxim al unui stil poetic
prozaic şi conceptual, a
elaborat o serie de subspe-
cii între care se găseşte
„umorata”, un fel de poe-
zioara sintetică ce scoate în
evidenţă spiritul liniştit al
acestui sceptic conserva-
tor. Câteva exemple de
„umorata”: „Atâta vreme
cât eu cred/ce contează că
nu e adevărat?”, „Din toate
lucrurile vizibile şi invizi-
bile/crezi doar în dragoste,

care este dintre cele incre-
dibile”. Gómez de la Serna
ar sublima această for-
mulă, recreându-se în aşa
anumită „plăcere intelec-
tuală de a se juca cu idei şi
cuvinte, de a găsi con-
exiuni neaşteptate, consi-
derate de teoriile
incongruentei că elemen-
tul esenţial al umorului”

Dorel Schor se diferen-
ţiază de Ramón Gómez de
la Serna prin faptul că
acesta din urmă abordează
sfera socio-politica în mod
marginal şi doar tangen-
ţial. Schor, pe de altă
parte, merge mai departe,
dar nu în maniera lui Que-
vedo, cu acel „umor plin de
impacienta, de atacuri
către reprezentanţii ţării”,
exploatând „permanente
posibilităţi de a  găsi ocazia
perfectă pentru a se distra
pe seama a tot ce pare ridi-
col”. Schor abordează poli-
tica în mod generic şi
profilactic, fără să cadă în
particularizări, ceea ce ri-
dică circumstanţialul la
universal valabil. Am
putea spune că, în sensul
însuşirii aceluiaşi joc de
asocieri incongruente ca şi
Ramón, Schor se apropie
într-un mod nu mai puţin
ludic de arena politică:
„Politicienii sunt nişte per-
soane cu vocea în eterna
schimbare”; “Politician
este cel care ţipa. Diplomat
este cel care tace”.

Cuvintele adresate de
Victor Manuel Pelaez unui
„urmaş” al lui Ramón,
José Manuel Lara, servesc
pentru a face aluzie la
Dorel Schor când, de
exemplu, estimează capa-
citatea sa de integrare a
“surprizei în rama cotidia-
nului”. Bunăoară: „Fe-
meile trăiesc mai mult
decât bărbaţii. Mai ales,
văduvele”, „Nu poţi duce o
viaţă dublă cu un singur
salariu”. Victor Manuel Pe-
laez cita cuvintele unui

altui umorist, José López
Rubio, în ceea ce îl priveşte
pe Lara: „glumă transfor-
mată în umor şi umorul
transformat în absurd, la
doi paşi de suprarealism,
care ne lasă perplecşi, ui-
miţi”. Să citim următoa-
rele maxime ale lui Schor:
„Un caz rar: s-a lovit sin-
gur în amorul propriu”; „Şi
cuiele stabilesc contacte.”

Continuă acelaşi autor:
„Caricatura, parodia, sur-
priză, neverosimilitatea,
deformarea şi gluma sunt
concepte strâns legate
între ele”, ceea ce se adeve-
reşte şi la Schor: „Soţul ei
e un înger şi ea îi pune
coarne... Înger cu
coarne?”, “Astenia este tot
oboseala, dar mai cultă”. 

În sfârşit, aşa se rezu-
mau în acelaşi articol li-
niile maestre ale umorului
lui Lara, care se pot atribui
foarte bine şi lui Schor:
„Toate ideile lui Lara des-
pre umor au la bază un ca-
racter inofensiv, de joc şi
ruptura cu normele (...)
Autorul pleacă de la un
model cunoscut de cititor
şi, de la această cunoaştere
comună, începe să îl defor-
meze, îl recreează cu sco-
pul de a prezenta
cititorului-spectator o
nouă versiune care să-l
surprindă şi să îl facă mai
conştient de mecanismele
convenţionale ale subtex-
tului alterat”. Dăm iarăşi
câteva exemple extrase din
cartea lui Schor: „Ziua
bună se cunoaşte seara”,
„Aproape totdeauna, ma-
rele „eveniment” al zilei se
întâmpla noaptea”.

Între maximele din
„Costumul lui Adam”,
putem găsi recursuri reto-
rice de caracter variat. Fă-
când uz de forţă dezor ga-
nizatoare, atât de proprie
umorului, Schor dezmem-
brează frazele populare şi
folosite: „În spatele unui
om de succes, exista o mie

de invidioşi”. Cum putem
vedea din acest exemplu,
s-a concretizat revitaliza-
rea unei fraze universal cu-
noscute şi mult uzate.

Multe din maximele
sale, sunt construite pe o
bază a contrastului sau
opoziţiei terminologice,
ajungând chiar la paradox:
„Nopţile albe se datorează
gândurilor negre”, „Privesc
nudiştii şi mi-i imaginez
îmbrăcaţi”, „Dacă Dumne-
zeu te uita, îşi aduce
aminte te ţine diavolul”,
„Am pierdut o bătălie, cine
a găsit-o?”. De asemenea,
Schor are tendinţa de a
eroda solemnitatea unor
supoziţii: „Viaţa este o ex-
cursie organizată”. Din im-
pactul cu cele mai tragice
sau triviale circumstanţe,
se naşte scânteia neaştep-
tată a puterii de a con-
sterna.

În plină tulburare a
ceea ce altă dată erau con-
sideraţi stâlpii cei mai si-
guri ai civilizaţiei, Schor se
arata precaut, chiar şi ne-
milos: „Eşti ridicol... dar îţi
stă bine.” Altă dată sal-
vează cele mai fragile evi-
dente, aruncându-le cola -
cul salvator al înţelegerii...
Jonglând cu aliteraţia („Şi
soarta de consoarta e o
artă”), jocul de cuvinte,
exagerarea, echivocul sau
parodia, până la urmă,
exista în aforismele lui
Schor o bază existenţiala
alături de o scânteie de fe-
ricită spontaneitate, o de-
zordine salvată de plăcerea
intelectuală căreia îi cade
prada discernământul nos-
tru. Aşa cum afirma Or-
tega y Gasset: „A fi artist
înseamnă a nu-l lua în se-
rios pe omul atât de serios
care suntem când nu sun-
tem artişti”. Schor, jude-
când după maximele sale,
îndeplineşte cerinţele lui
Ortega.
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Ştefan-Lucian
Mureşanu

George Bacovia s-a
născut ca poet-om şi şi-a
revărsat erudiţia imagi-
nativă spre cenuşiul ma-
turităţii, când durerea
fizică îi măcina trupul
dezgolind dorul de o
lume pe care numai el o
putea vedea şi urmări în
evoluţia ei decadentă.
Această evoluţie îşi trăia
planul existenţial de
când păcatul adamic a
pus stăpânire pe porni-
rile necontrolate sau su-
gestiv mimate ale
entităţii-om. Decadenţa
este repetitivă, la fiecare
generaţie se nasc ren-
ghiuri umane dezinvolte,
tulburate de situaţii,
complex, care, dacă so-
cietatea este nepregătită
să stopeze, cât de cât,
evoluţia regresivă, cade
într-o amnezie a bunului
simţ: Omul începuse să
vorbească singur…/ Şi
totul se mişca în umbre
trecătoare - / Un cer de
plumb de-a pururea
domnea, / Iar creierul
ardea ca flacăra de soare
(Altfel). O calamitate
este o evoluţie a naturii,
o schimbare, beneficul
formării unei noi pe-
rioade de gândire a omu-
lui. În versurile citate în
rândurile de mai sus

poetul prevede această
stare naturală şi ireversi-
bilă, subtil degajă situa-
ţia cataclismică: omul
începuse să vorbească
singur…, rezultat al unei
suferinţe, a unui semn
care sugerează sfârşitul.
Versul al doilea denunţă
dezastrul, teluricul îşi
pierde protecţia celestu-
lui iar umbre trecătoare
tind să stăpânească viul
sub valtrapurile nefiin-
dului. Ideea eului treaz
se pierde pentru că ma-
teria cenuşie este dis-
trusă de imposibilitatea
înţelegerii existentului.
Versul al treilea, din cel
de-al doilea catren al
poeziei, sugerează con-
ştientizarea sfârşitului
de către simbolul entită-
ţii-om: Şi-nvineţit de
gânduri, cu fruntea în
pământ, / Omul înce-
puse să vorbească sin-
gur…. Morbidul învineţit
de gânduri măreşte şi
mai mult starea tensiunii
apocaliptice adăugând
teama, gerul, lipsa cu-
vântului care supune
creierul posibilităţii de a
se înălţa prin idee: Prin
întuneric bâjbâiesc prin
casă, / Şi cad, recad, şi
nu mai tac din gură
(Sonet), sunt repere ale
temerii poetului-om

strânse în fiindul lui şi
lepădate prin mişcări nu
necontrolate, ci voite, ca
manifestări ale grelei în-
cercări a ruperii eului viu
de cuvânt. Faptul că vor-
beşte întruna este sem-
nul existenţei, al vieţii
încă dăruită de Cel de
Sus. 

Bacovia previzuali-
zează, conştientizează şi
sugerează subtil sfârşi-
tul, pe care, poate, în
vremea când a creat, a
fost reţinut de către cei
care îi analizau scrisul să
îl enunţe deschis, ambi-
guizând exprimativ
ideile lui: Ca şi zarea,
gândul meu se înnegri…/
Şi de lume tot mai sin-
gur, mai barbar (Gri).
Versurile deschid un ta-
blou sumbru, al singură-
tăţii nu depline însă
plină de taine, pe care el,
ca un iniţiat, le deslu-
şeşte şi le destramă cău-
tând eliberarea Pă mân-
tului de întuneric. Este
imposibil pentru că po-
topul se năpusteşte asu-
pra fiindului: Prin
măhălăli mai neagră
noaptea pare…/ Şivoaie-
n case triste inundară - /
Ş-auzi tuşind o tuse-n
sec, amară - / Prin ziduri
vechi ce stau în dărâ-
mare (Sonet), totul se

surpă, negrul înghite de-
căzutul sumbru al maha-
lalelor, tusea este cea
care îneacă viaţa amă-
gind-o între zidurile reci,
pline de igrasie, care chi-
nuieşte trupul şi odată
cu el sufletul, atâta timp
cât sălăşluieşte în inte-
riorul inimii bătânde. 

Printre ultimii supra-
vieţuitori ai dezastrului
apocaliptic, poetul nu în-
trezăreşte vreun viitor
luminos omenirii, ea se
va mai zbate încă mult în
nelumina prin care se în-
trevede: Pustiu
adânc…// Şi-aud ge-
mând amorul meu de-
funct, / Ascult atent
privind un singur punct
/ Şi gem, şi plâng, şi râd
în hi, în ha (Amurg de
toamnă). Cele două in-
terjecţii ridiculizează
existentul, un fel de haz
de necaz însă nu mini-
malizează cu nimic efec-
tul apocaliptic, pre me-
ditat, al naturii care
caută să distrugă în im-
aginaţia lui entitatea-
om, blocând-o în
întunericul lipsit de
viaţă, căci timpul este o
iluzie care are un scop,
iar iluziile sunt pătima-
şele jocuri ale închipui-
rii. Maladivul este
semnul agoniei: O palidă
fată cu gesturi grăbite /
Aşteaptă pe noul
amor…(În grădină), dez-
morţind speranţa supusă
salvării prin iubire totul
se pierde în aşteptarea
sfârşitului, de care litera-
tul are o cunoaştere însă
nu temei: Şi frunzele cad
ca un sinistru semn,
totul purtându-ne în
străfunzimi coborâtoare
în răbdarea păcatului
existenţial. El este:
… solitarul pustii-

Previziune cataclismică
în poezia simbolistă

bacoviană
Motto: Vrăjitorilor evului mediu le

spun: / - Lăsaţi să clipească ochiul senin de-
asupra Egipetului,/Niciodată nu mor mar-
tirii dreptăţii. (George Bacovia)

4
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lor pieţe / Cu jo-
curi de umbră ce
dau nebunie…

(Pălind) cel ce încă bân-
tuie teluricul şi asistă ne-
putincios la jocul
macabru al umbrelor
misterioase care au înce-
put să pună stăpânire pe
Pământul aflat în agonie.
Damnat să privească:
pălind în tăcere şi-n pa-
ralizie (Pălind) umbrele
ameţite de perpetuul în-
tuneric al apropierii sfâr-
şitului el zăreşte:
Apostoli în odăjdii vio-
lete (Amurg violet) şi
trage nădejdea unei re-
veniri la normal însă
amurgul morţii îl face să
plângă tremurând şi
asistând la un sfârşit
apocaliptic: Afară târgul
stă pustiu / Şi ninge ca-
ntr-un cimitir (Nevroză)
unde: Carbonizate flori,
noian de negru…/ Sicrie
negre, arse, de metal, /
Vestminte funerare de
mangal, / Negru pro-
fund, noian de
negru…(Negru) supun
fiindul unui chin psihic
derutant. Imaginile teri-
fiante, pe care Bacovia le
traversează din subcon-
ştient în conştient, ne fac
să urmărim o viziune a
poetului referitoare la
ceea ce înseamnă starea
de fapt existenţială a
egoului, care se cere eli-
berat de umbrele întune-
ricului. 

Entitatea-om nu are
puterea detaşării de real
însă poetul-om desăvâr-
şeşte întunericul prin
fascicul vizionar şi urmă-
reşte tăcut, încă din viaţa
celor neîntâmplate, cur-
sul timpului viitor. Ini-
ţiat prin suferinţă şi
plămădit să fie cel care
să vadă vibrând scânteile

de vis, Bacovia lasă ca
testament al nevolniciei
omeneşti poeziile sale
întocmai marelui pre-
vestitor Ioan. Catrenul,
din una dintre creaţiile
sale, pe care nu întâm-
plător poetul o numeşte
„Moină”, sinonim cu ad-
jectivul moale, este o
stare specifică a vremii,
caracterizată printr-o
temperatură ridicată a
aerului, urmând unei pe-
rioade de temperaturi
scăzute, care influen-
ţează apariţia ceţii şi
umezelii secătuitoare, în
poeziile sale a unor
umbre misterioase, a
unei neînţelegeri totale a
vieţii în astfel de mo-
mente, două anotimpuri
se impun apocaliptic
peste pământul aproape
distrus: Şi toamna, şi
iarna / Coboară-amân-
două; / Şi plouă, şi
ninge, - / Şi ninge, şi
plouă (Moină). Să ne im-
aginăm că George Baco-
via ca un suferind a ceea
ce boala pusese stăpâ-
nire pe trupul lui firav i
s-a dezvoltat atât de
mult puterea imagina-
tivă a înţeleptului prin
meditaţie încât, ceasurile
sale de creaţie poetică
deveneau clipe de vedere
a viitorului lumii. Când
în poezia sa, „Amurg de
toamnă”, spune: Ascult
atent privind un singur
punct, sugerează medi-
taţia profundă, legătura
tainică cu celestul: Căci
vremea este aproape
(Apocalipsa lui Ioan,
p.1205), spusese cândva,
după naşterea Mântuito-
rului, prorocul Ioan. Chi-
pul Marelui Salvator al
tainei continuării vieţii
pe pământ şi destinului
de a mai exista încă a

omului, poartă o astfel
de înfăţişare în scriitura
lui Ioan: Capul şi părul
Lui erau albe ca lâna
albă, ca zăpada; ochii lui
erau ca para focului
(Apocalipsa), în poezia
lui Bacovia, „Tablou de
iarnă”, apare ca un mis-
ter al timpului: E albul
aprins de sânge-nchegat
/ Şi corbii se plimbă prin
sânge… şi sug / Dar
ceasu-i târziu… în zori
corbii fug, - solicită atât
de puternic previziunile
imaginative ale poetului
încât, în doar cele trei
versuri, el parcurge un
întreg eveniment petre-
cut al drumului spre Gol-
gota şi, totodată, poetul
vede sfârşitul îngrozitor
al nebuniei lumii. Iubi-
rea lui Iisus faţă de enti-
tatea-om Bacovia o redă
prin cuvântul iubito, în
care pune atâta patimă şi
grijă în exprimare, si-
tuând nostalgia şi perpe-
tua dorinţă de a fi
înconjurat de iubire.

Atunci când spune:
Citeşte-mi ceva de la po-
luri, / Şi ningă… zăpada
ne-ngroape (Decembre),
poetul din omul trecerii
conştientizează sfârşitul
şi ştie că Mântuitorul
este: Cel ce cercetez ră-
runchii şi inima (Apoca-
lipsa), îndemnând
neputinţa din omul pro-
fan: Nu râde… citeşte-
nainte (Decembre) şi
observă că, deşi e ziuă,
întunericul spumegă
ajutorând în distrugerea
sa potopul.

Lumea nu este semni-
ficativă în creaţia baco-
viană poate şi datorită
faptului că el trăieşte
deja, în poezia sa, într-o
lume sfârşită, bântuită
de umbre care îi dau ocol

însă faptul că a fost ini-
ţiat de tainice făpturi nu
poate încă să fie atins de
răul abătut asupra pă-
mântului, de ploi inter-
minabile, noian de
negru, întuneric, chipuri
bolnave şi fiinţe carboni-
zate. Sfârşitul simţindu-
l aproape dezvăluie
singurei fiinţe dorite, iu-
bita, taina, spunându-i:
Ascultă cum greu din
adâncuri, / Pământul la
dânsul ne cheamă…
(Melancolie), căutând să
o facă să se detaşeze de
fiindul său profan şi o în-
deamnă, precum Lot pe
a lui nevastă, să-şi lase
trecutul lumesc, pângărit
de vicii amăgitoare, şi să
înceapă să vadă prin în-
tuneric lumina scânteie-
toare: Ascultă, tu, bine,
iubito, după care încheie
prin a-i spune că teama
va fi şi mai mare atunci
când ea ştie şi nu se rupe
de răul pătrunzător: Ve-
ghează, şi întăreşte ce ră-
mâne, care e pe moarte,
căci n-am găsit faptele
tale desăvârşite înaintea
Dumnezeului Meu (Apo-
calipsa), să aibă puterea:
Şi s-asculţi pustiul (Rar).
Mitul singurătăţii veş-
nice este mitul eliberării
de fiind, al unei gândiri
elevate profund imagi-
native în permanenţă le-
vitaţie: Nimeni, nimeni,
nimeni…/Cu atât mai
bine-/Şi de-atâta vreme/
Nu ştie de mine/Nimeni,
nimeni, nimeni…(Rar).
Triplicitatea pronumelui
negativ nimeni, repetată
şi la sfârşitul catrenului,
sugerează descompune-
rea carnalului, levitaţia
sufletului şi  dispariţia
telurică a celor trei inter-
secţii, care au derutat
egoul cât a fost trăind pe
pământul negru.

Va urma

4
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Lucian Gruia

Sonetul, ca specimen
de poezie lirică, este şi
astăzi un lord pedant,
îmbrăcat la patru ace,
obligat să respecte nu-
meroase canoane com-
portamentale (de conţi-
nut) şi vestimentare (de
formă). Limbajul său de-
venit sclipitor în urma
unui îndelungat proces
de modelare prin: ritmul
tandru, rimele elevate şi
conţinutul de reflecţie fi-
losofică, ne captivează,
atrăgându-ne spre abi-
suri.

Genul a fost inventat
de poeţii provensali în
sec. al XIII-lea şi desă -
vârşit în sec. al XVI-lea
de renascentiştii: Pe-
trarca, Dante, (apoi Mi-
chelangelo) în Italia. De
aici s-a răspândit în An-
glia (desăvârşit de Sha-
kespeare); în Franţa şi
apoi, în secolul al XVII-
lea în întreaga Europă,
ajungând la noi în seco-
lul al XVIII-lea prin:
Eminescu şi Mace-
donski. Mai recent, a fost
cultivat de  M. Codreanu,
Vasile Voiculescu, Victor
Eftimiu, Tudor George,
Adrian Munteanu etc.
Aurelian Titu Dumi-
trescu elaborează un
sonet postmodernist, di-
namitând conţinutul
dinlăuntrul limbajului.

În sonetele din volu-
mul AUR şi IVÓRIU (ed.
SemnE, Bucureşti, 2009)
– care mai cuprinde şi
rondeluri, Florica Gh.
Ceapoiu optează pentru
forma clasică: două ca-
trene cu rime asociate
abba, baab şi două ter-
ţine cu rime cdc, dcd. 

Aşa cum arată motto-
ul capitolului de sonete,

În templul sufletului:
„Fantastice-s ideile-n
cerneală, / Când una po-
trivită nu-i niciunde, /
Iar celor luminoase şi ro-
tunde / Duios le-aşterne
lacrima beteală”, acestea
sunt dedicate creaţiei li-
rice, pe fundalul sacrali-
tăţii tonifiante: „Poetul
îşi probează măiestria: /
Vizionar şi inspirat
divin, / Ciopleşte-n mar-
muri chipul său deplin.”
(Poetul)

Temele principale
sunt cele existenţiale
majore, între care pri-
mează dragostea. Exem-
plificăm transcriind în
întregime sonetul care
dă titlul cărţii: „Cum câi-
nii Soarelui ne latră
clipa, / am sfredelit în
aur şi-n ivóriu / Un nou
pendul ce bate iluzoriu, /
Când palma ta îmi mân-
gâie arípa. // El muşcă
din al vieţii teritoriu, /
Din focu-i sacru îşi fu-
mează pipa; / Zadarnic
tot încerci să-i curmi ri-
sipa / Cu un sărut şi-un

gesct aleatoriu. // Prin
braţu-i virtual el ne in-
dică / Meridianul mare-
lui fior, / ce ora ne-o
dilată fără frică; // În
lupta cu un zeu necruţă-
tor, / Bătând aşa, iubi-
rea-mi de furnică / Va
fereca-o-n timpul viitor.”
(În aur şi-n ivóriu)

În ceea ce priveşte

rondelurile adunate în
capitolul Sfeşnicul de
porţelan, ele sunt dedi-
cate credinţei (primele),
apoi temelor domestice
purificate prin elevaţia
sentimentului: iubirile
trecute şi locurile natale
care reiterează un Para-
dis terestru.

În cadrul rondeluri-
lor, revine destinul poe-
tului, în alt registru,
rotunjindu-se tematica
volumului: „Am fi săraci
pe lume de n-am avea
poeţi / să caute sublimul
în tot ce ne-nconjoară, /
În frunza-ngălbenită –
eterna lor vioară / Şi-n
raze aurite de sfinte di-
mineţi.” (Am fi săraci)

Sonetele şi rondelurile
Floricăi Ceapoiu, prin
tonul optimist şi încrede-
rea în justificarea exis-
tenţei prin poeziei, sunt
reconfortante pentru
viaţa alienantă de astăzi.

Volumul este onorat
de prefaţa poetului Radu
Cârneci, intitulată inspi-
rat, La o reînflorire a
Poeziei.

Florica Gh. Ceapoiu
înveşmântată în
„Aur şi ivóriu”

Van Gogh
„Lan de grâu”

(detaliu)
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Baki Ymeri

Gheorghe Râmboiu-
Bursucani ne provoacă
la un experiment liric (al
haiku-ului) pentru desci-
frarea sufletului pe ra-
muri de smarald,
ciorchini de mărgăritare
şi salcâmi în floare. Poe-
tul a debutat editorial cu
volumul de epigrame
Rime Vesele (2004).
Epigramele sale sunt
poeme scurte de şase
strofe, care surprind un
viciu omenesc. Iată că în
volumul Fulguraţii, au-
torul apelează la poezii şi
mai scurte, de trei ver-
suri, care surprind şi ele
ceva esenţial din natură
sau din sufletul ome-
nesc. De la epigramă la
haiku, e un pas impor-
tant, pentru că poetul
este constrâns să creeze
o imagine care să scli-
pească precum o piatră
preţioasă. Conform sur-
selor de pe coperta a
patra, depăşind zona
simplului exerciţiu, car-
tea această vorbeşte de
un poet frământat de
esenţe, matur şi, în ace-
laşi timp, avid de a
spune lumii câte ceva
din frumuseţile naturii şi
credinţele sale, supu-
nând cuvântul unor pro-
cese de decantare, prin
care semantica se disti-

lează până la cote infini-
tezimale. (Victor Sterom).

Astfel, peozia dom-
niei sale capătă dimen-
siuni uiversale şi devine
aptă pentru a produce
gânduri, uimiri, percep-
ţii şi noi idei curajoase.
După Artur Silvestri,
cinstirea memoriei unui
om este o datorie sacră
care-ţi atestă verticalita-
tea şi ţinuta morală şi te
motivează ca fiinţă raţio-
nală, cu spirit şi senti-
mente. Gheorghe Râm -
boiu-Bursucani a încer-
cat acest lucru în haiku-
urile adunate în cele şase
capitole ale cărţii, din
care primele patru sunt
dedicate anotimpurilor
naturii. În al cincilea ca-
pitol, Haiku-uri diverse,
el sintetizează primele
patru capitole, realizînd
o înşiruire de poeme
care pun în corelaţie fi-
inţa raţională şi anotim-
purile cu etapele vieţii.
Ciclul începe cu Facerea
lumii şi se încheie cu tre-
cerea ei în neant, un
lucru care mi se pare in-
teresant: “Lumină, cer,/
Pământ, luminători, via -
ţă-/ facerea lumii”; “Pri-
măvară-n miez,/ Gin -
gă şie şi candoare-/ Copi-
lărie.”; “Primăvară-n
toi,/ Aspiraţii în clocot-/
Adolescenţa.”; “Vara vie-
ţii,/ Căutări şi împliniri-
/ Tinereţea.” Versul lui
Bursucani nu este efe-

mer, dimpotrivă, el ex-
primă revolta împotrivă
artificialului, un mod de
revoltă împotrivă trecerii
în neant: “Ninge în
plete/ Iarna tumultoasei
vieţi-/ Bătrâneţe-n
prag.”; “Iarna vieţii/
Plată mohorâtă-/ Senec-
tutea.”; “Se scutură de
ani/ Dulcele pom al vie-
ţii-/ Trecerea-n neant.”

Un loc aparte în opu-
sul creativ a lui Bursu-
cani îl ocupă versurile
dedicate fiinţei umane:
“Omul spre sfârşit-/ Im-
potenţial şi nul/ Invocă
moartea.” În ultimul ca-
pitol, Haiku-uri aforis-
tice, autorul reia un ciclu
de poeme dedicat ace-
leaşi teme, iubirii dintre
bărbat şi femeie, dra-
goste împlinită prin bu-
curia adusă de copii. Cea
mai mare parte a capito-
lului este dedicat valori-
lor morale: “Valori
mo rale?-/ Binele, ome-
nia,/ Cinstea curajul.”;
credinţei:” Adevărat/
Credincios  este cel ce,/
Ştie să ierte.” Aflat în
toamna vieţii, purtând
pe umeri o viaţă fericită,
împlinită prin familie,
copii şi versuri, Gheor-
ghe Râmboiu-Bursucani
meditează, în finalul vo-
lumului, la sensul exis-
tenţei: „Oamenii-n lu-
me-/Adevărate stele./
dar căzătoare.” Sau:
„Plouă. Pomii-şi plâng/
Cu lacrimi reci de cris-

tal/  Muribundul veş-
mânt.” Poetul este un
dar divin, înflăcărat de
povara dragostei, care
iubeşte viaţa cu darurile
sale: „Fruct delicios,/
Sâmburele vieţii/ Genul
feminin.”

Amintirile frumoase
pe care le-a acumulat îl
fac pe poet să fie opti-
mist: „Trăiesc veşnic,
doar/ Cei ce lasă-n urma
lor-/ Amintiri de aur.”,
după care urmează opti-
mizmul zilelor care vor
veni: „Toamna, pomii-
şi/ Leapădă uzatu-i veş-
mânt/Visând primăva-
ra.” Aleasă floare, cu-
leasă din grădina, magi-
cei naturi. Haiku-ul, in -
ventat în Japonia, s-a
răspândit încet, încet în
întreaga lume. Haijinii
ascultă de un cod poetic
care stipulează respectul
absolut faţă de natură şi
faţă de semeni. Orgoliul
şi invidia sunt excluse.
Gheorghe Râmboiu-Bur-
sucani este un om în care
se regăsesc toate aceste
calităţi. Pe coperta cărţii
este reprezentată o
poartă deschisă spre o
plantaţie cu viţă de vie.
Este un mesaj prin care
autorul ne invită să in-
trăm şi să-i cunoaştem
sufletul. (Gheorghe
Râmboiu-Bursucani,
Fulguraţii, poeme haiku,
Ed. Karta-Graphic, Plo-
ieşti, 2007)

Un mesager
care ne invită să-i

cunoaştem sufletul
Gheorghe Râmboiu

Bursucani
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Nimic nu este mai
mulţumitor decât atunci
când uitându-te în urmă
poţi vedea lumina pe
care ai lăsat-o ca o „con-
strucţie” spirituală, ca o
investiţie în oameni, ce
iluminează pe dinăuntru
sufletele. Caracteristică
adevăraţilor dascăli, şi
marilor spirite, care pe
deasupra sunt şi scrii-
tori, este „arderea” dedi-
cată oamenilor. Unii
dintre aceştia sunt: pro-
fesoara Doina Drăgan,
preşedinta Ligii Scriito-
rilor Filiala Timişoara-
Banat, şi prep.univ.
Andreia-Elena Anucuţa,
care pe lângă profesia de
bază s-au dedicat trup şi
suflet creaţiei literare şi
promovării culturii. 

Dovadă acestui talent
pus în slujba cărţii este,
printre alte multiple ac-
tivităţi cultural-ştiinţi-
fice, editarea „Anuarului
Ligii Scriitorilor din Ro-
mânia-Filiala Timişoara
Banat”, Nr.2, 2012, înso-
ţit de un CD, cu imagini
elocvente din activităţile
filialei, şi a revistei „HE-
LIOPOLIS“, revistă de
cultură, simbol al spiri-
tualităţii românilor de
pretutindeni, fondată la
1 ianuarie 1995, de scrii-
toarea, prof. Doina Dră-
gan şi prof. Ana Zlibuţ,
inclusiv lansări de cărţi,
medalioane literare, etc.

Citind Anuarul nr.2,
mi-am adus aminte de ce
scria Ioan Slavici că:
„Producţiunea literară e
măsura iubirii”. Tocmai
acest sentiment profund
şi specific numai omului,
ilustrează această minu-
nată carte, apărută într-
o ţinută grafică
deosebită, având imagi-
nile în color.

ANUARUL se des-
chide cu un articol al
subsemantului în care se
face o retrospectivă a ac-
tivităţilor Ligii Scriitori-
lor - Filiala Timişoara
Banat, după carte cordo-
natorii acestuia, prof.
Doina dDăgan şi
prep.univ. Andreia-
Elena Anucuţa în argu-
mentul lor subliniază:
„Elementul cheie al suc-
cesului nostru este însuşi
scriitorul, care urmă-
reşte creaţia sa, astfel ca
sigur să fie cea mai bună.
Suntem foarte interesaţi,
plini de energie, deschi-
dem noi orizonturi,
avem un proiect ambi-
ţios şi de durată”.

În Capitolul I, sunt
cuprinse informări şi
cronici literare apărute
pe site-ul L.S.R. în anul
2011, semnate de Doina
Drăgan, Al. Florin Ţene,
Mariana Sperlea, etc. În
Capitolul II, descoperim
ecouri în presă despre
primul Anuar al Ligii
Scriitorilor din România
şi despre antologia
„Floare de colţ”, articole
semnate de Menuţ Maxi-
minian, prof. Mariana
Strungă, Mircea Şerbă-
nescu, ş.a. Capitolul III
găzduieşte articole des-
pre activităţile membri-
lor Ligii Scriitorilor la
„Congrese şi Simpo-
zioane Internaţionale,

Naţionale şi Comemora-
tive, Festivaluri şi Eveni-
mente de Excepţie”,
semnate de Ion Murariu,
Maria Martinescu-Sado-
van, Al. Florin Ţene,
Doina Drăgan, Anucuţa
Andreia-Elena, Vasile
Barbu, Ionel Cionchin,
Mariana Sperlea, vice-
preşedinte a LSR - Fi-
liala Timişoara Banat,
Mariana Strungă, Daniel
Luca, Elisabete-Violina
Luca, Tamara Iacoban-
Birdean, Traian Trifu
Căta, Daniel Luca,
Conf.univ.dr. Constantin
Strungă, etc.

Capitolul V cuprinde
CV-urile noilor membrii
al Ligii Scriitorilor, Fi-
liala Timişoara Banat,
acestea fiind ale lui Iosif
Kovacs, Petre Jichici,
Constantin Sperlea, Cor-
neliu Ioan Iovuţă, inclu-
siv câteva din creaţiile
acestora.

În Capitolul VI desco-
perim reportaje despre
călătorii de documentare
şi pelerinaje, semnate de
Andreia Elena Anucuţa
(Călătorind prin Fi-
landa), psiholog Lucia
Anucuţa (Călătorie în
Paradisul Verde-Lime-
nas, capitala Insulei de
Smarald, Thassos), Ioan
Bude (Pelerinaj în Ţara
Sfântă Israel şi Egipt în
2011), prof. Ionel Cion-
chin (Mănăstirea-Sfânta

Ecaterina - din penin-
sula Sinai), Doina Dră-
gan (Londra văzută ca
metropolă a culturii şi is-
toriei), Violeta Secoşan
Cadar (Cetatea-Focul
Sacru-Horodişte), după
care în Capitolul VII sunt
publicate cronici literare
apărute în diferite ziare
şi reviste. În Capitolul
VIII sunt cuprinse cola-
borări cu alte reviste şi
ziare, iar în Capitolul IX
sunt publicate cronici li-
terare, nepublicate, dar
citite la întâlnirile lunare
ale membrilor LSR - Fi-
liala Timişoara Banat,
sau în diferite împreju-
rări, semnate de Ion Mu-
rariu, Iosif Kovacs,
Dopina Drăgan, Mariana
Sperlea, Daniel Luca,
Mariana Strungă, Ionel
Cionchin, Vasile Barbu,
Menuţ Maximinian,
Sorin Olaru, şi Constan-
tin Toni Dârţu...

Viu ilustrat cu foto-
grafii originale, anuarul
este, pe drept cuvânt,
oglinda activităţilor Ligii
Scriitorilor, scris cu ta-
lent şi mai ales cu sufle-
tul dăruit literaturii
române, în particular, şi
în special, culturii aces-
tui neam. Acest demers
mă duce cu gândul la
Mihai Eminescu care
spunea: „iubirea de ţară
e pururea şi pretutinde-
nea iubirea trecutului:
patria vine de la cuvântul
pater şi numai oamenii
care ţin la instituţiile pă-
rinţilor lor, la petecul de
pământ sfinţit de sângele
părinţilor pot fi patrioţi”.
Aceşti patrioţi şi iubitori
de „instituţiile părinţilor
lor”, ai culturii poporului
în care s-au născut, sunt
minunaţi scriitori cu-
prinşi în acest Anuar.

Al Florin Ţene prezintă:

Anuarul Ligii Scriitorilor
din România - Nr. 2 -

al Filialei Timişoara Banat
Oglinda unei activităţi de succes
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În acest început de
primăvară pe data de
16.03. a.c., s-a stins din
viaţă îndrăgitul proza-
tor şi jurnalist. S-a
năs cut în prima zi a
lunii iunie în 1937, fiu
al Ştefaniei Ungherea
care a fost şi ea slujbaşă
a cuvântului scris. Ab-
solvent de Şcoală Mili-
tară apoi al Facultăţii
de Drept (Universitatea
Babeş-Bolyai) şi jurna-
lism (Univer sitatea Bu-
cureşti), a publicat pes -
te o mie de schiţe lite-
rare şi povestiri în ma-
joritatea revistelor de
cultură din ţară pre-
cum: „Ramuri”, „To -
mis” şi peste 30 de cărţi
în edituri din Bucu-
reşti, Craiova, Iaşi Cluj-
Napo ca etc. 

Ca posesor de studii
juridice, Octavian Un-
gherea, a utilizat în ar-
hitectura scrierilor sale
noţiuni specifice de
adevăr şi dreptate în
circumstanţe înnobilate
mereu de triumful bine-
lui. În intervenţiile sale
la radio şi televiziune a
răspândit opinii patrio-
tice şi internaţionaliste
din care a reieşit  marea
lui dragoste de oameni ,
generozitatea şi respec-

tul profund pentru ele-
vaţie şi cultură.

A fost mai mulţi ani
redactor şef al revistei „
Pentru Patrie” , publi-
caţie căutată şi foarte
citită la timpul său, po-
vestirile lui Ungherea
fiind un punct de atrac-
ţie cu lumea lor de mis-
tere şi dezlegări de
enigme.

Nu va fi uitată si-
lueta lui spirituală, des-
chiderea către limpeziri
şi umanism. Învăţătu-
rile gândirii sale au fost
în deplin acord cu nu-
mele-i parcă predesti-
nat: Olimpian.

Printre multe altele
a fost un avizat comen-
tator al istoriei oraşului
Târgovişte, un cititor şi
prieten al revistei „ Cli-
mate Literare”, prin in-
ter mediul căreia tran s-
mitem condoleanţe fa-
miliei, alături de con-
vingerea că istoria li te-
raturii române îl va
păstra la locul, pentru
care întreaga lui exis-
tenţă s-a străduit.

La trecerea în lumea
de dincolo în loc de
adio spunem, fără em-
fază ori patetism dar cu
omenească emoţie şi
recunoştinţă, îţi mulţu-
mim Olimpiu Unghe-
rea, ai intrat în eterni-
tatea pe care nimeni nu
ţi-o poate lua. Odih-
neşte-te în pace.

Veronica Strujan
Gheorghe Palel

Se duc, ne părăsesc
oamenii adevăraţi şi în
locul lor nu rămâne
decât un gol imens. Pe
26 martie a.c., a murit
şi Ioan Ţepelea. Militar
de carieră, istoric, poet,
publicist, animator cul-
tural şi un român ade-
vărat, aplecat lăsând
totuşi moştenire o
operă importantă,
amintiri frumoase şi a
luat cu el nelinişti, de-
ziluzii, regrete, revolte
neexprimate şi multe
proiecte ne realizate.

L-am cunoscut bine
pe Ioan Ţepelea, ca to-
varăş de „arme” şi chiar
ca prieten, aş putea

spune. L-am vizitat de
câteva ori la Oradea şi
am ţinut tot timpul le-
gătura prin telefon şi în
scris. Nu l-am mai
văzut de aproape doi
ani şi am tot promis ba
că mă duc eu la el (pen-
tru a pune la punct o fi-
lială „Climate”), ba că
vine el la Târgovişte
(spre a se întâlni şi cu
alţi doi prieteni: Gri-
gore Grigore şi George
Coandă), unde nu fu-
sese niciodată şi unde
ar fi dorit să ajungă.
Dar nu am putut. Eu
din cauza silniciilor
mărunte ale vieţii, iar el
nici atât, fiind destul de
bolnav fizic, dar mai
ales deprimat în margi-
nalizarea şi izolarea
care l-au măcinat în ul-
tima vreme.

Acum s-a dus, poate
ne vom regăsi într-o
altă lume mai bună.
Până atunci Dumnezeu
să-l odihnească în pace.

Ion Iancu Vale

A murit şi Ioan ŢepeleaLacrimi de primăvară,
pentru Olimpian

Ungherea

Te aşteptam
Grigore Grigore

Te aşteptam căci  tot spuneai că treci
Din vară-n vară pe la noi, ca-n vis
Noi tot înţelegeam că ne-ai promis
Că vei veni cândva, nu c-o să pleci

Poate-ţi va fi mai bine-n Paradis
Şi-acolo doar cu tine-o să te-ntreci

Şi lacrimile n-o să ţi le-neci
Din dor în dor şi-apoi din vis în vis

Acolo între eroi şi zaua lor
Vei fi tot blând şi bun şi ne-mpăcat

Şi tot românul cel adevărat
Ce-ar vrea să dirijeze acel cor

Ce dă Tărie, Forţă şi Cuvânt
Marelui Suflet de pe-acest PământSo
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Corin Bianu

În ziua de 28 februa-
rie a. c., a avut loc la Bi-
blioteca Judeţeană din
Târgovişte o conferinţă
„Criterion”. Aceasta a
beneficiat de organizarea
Asociaţiei „ Prietenii lui
Mircea Eliade” ,  din Pi-
teşti, a Biblitecii Metro-
politane Bucureşti şi a
amfitrioanei.

Titlu însuşi ne trimite
la perioada interbelică,
vreme în care o mână de
entuziaşti, printre care şi
tânărul Mircea Eliade,
au iniţiat o serie de con-
ferinţe itinerante, pe
teme la ordinea zilei.

O altă entuziastă , din
contemporanei tatea
noas tră  scriitoarea Mo -
na Vâlceanu care  , a înfi-
inţat la Piteşti asociaţia
culturală închinată valo-
rificării operei lui Mircea
Eliade şi organizează
anual un simpozion pe
profil la Piteşti, toate
contribuţiile fiind publi-
cate într-un „Caiet”.

Pe lângă simpozionul
devenit deja tradiţional ,
doamna Mona Vâlceanu
a reuşit să repună în

mişcare şi serialul confe-
rinţelor itinerante, sub
aceiaşi egidă „Criterion”. 

La orele 14 ale zilei
sala de conferinţe a bi-

bliotecii din Târgovişte
era deja ocupată de un
număr relativ mare de li-
ceeni şi alte persoane
mature remarcând prin-
tre participanţi pe sciito-
rul Firiţă Carp din
capitală, scriitorii locali
Grigore Grigore şi Ion
Iancu Vale, acesta din
urmă ca reprezentant al
mass-media prin revista
„Climate Literare” pe
care o conduce. Au mai
fost prezenţi şi alţi jurna-
lişti din presa scrisă şi
din  televiziunea locală.

Tema conferinţei: Pe -

tre Ţuţea, viaţa şi opera
s-a dovedit interesantă şi
credem că s-a ridicat la
nivelul fai moşilor iniţia-
tori dintre cele două răz-
boaie.

După prezentările de
rigoare ale doamnei
profesoare Carmen Vă -
dan, directoarea Biblio-
tecii Judeţene, a vorbit
scriitorul Ion Nencescu
reprezentant al Bibliote-
cii Bucureştene. Refera-
tul domniei sale a fost
corect şi la obiect, o
„uvertură „ cât se poate

de interesantă pentru a
ţine asistenţa cu sufletul
la gură, atât prin datele
inedite despre Petre
Ţuţea, cât şi prin compa-
raţiile şi consideraţiile

despre elite în general. A
continuat criticul şi isto-
ricul literar Mircea  Co-
loşenco de la Bucureşti,
o adevărată enciclopedie
,care a oferit amănunte
de excepţie despre Petre
Ţuţea, integrându-l în
galeria elitelor contem-
porane lui precum : Emil
Cioran, Mircea Eliade,
Eugen Ionescu, Nae Io-
nescu etc., reconstituind
astfel, cu nerv o pagină
remarcabilă din viaţa
culturală interbelică ro-
mânească.

A încheiat seara piteş-
teanca Mona Vâlceanu,
profesor de meserie care
a punctat şi  cu alte date
interesante, inclusiv des-
pre proiectele culturale,
ale asociaţiei  pe care o
conduce.

Timpul a trecut pe
nesimţite pentru noi ( cei
din sală) , care  am plecat
cu un bagaj sporit de cu-
noştinţe despre viaţa şi
opera lui Petre Ţuţea
impresionaţi fiind şi  de
colaborarea dintre im-
portantele biblioteci  or-
ganizatoare.

La Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”

Conferinţă „Criterion”



1. Atunci când adevărul se conjugă
Cu caracterul tare ca de piatră,
Să te învingă boala nu se-njugă

Şi niciun câine rău nu te mai latră,
Doar orbul când adâncă-i e orbirea

Bastonul alb spre ceruri îl ridică,
Stându-i alături glasul şi simţirea

În întuneric n-are nicio frică!

2. Dar ce-am făcut noi astăzi cu ardoare,
Mergând pe căi mai mult nefolosite

Ne-am încurcat plăcerea în splendoare
Muşcând nervoşi din merele dosite;

Măcar de le-am simţi în noi tot gustul
A ce-am gândit când am trecut la faptă

Şi cât de dulce gurile-aveau mustul
De rouă de pe buza prea necoaptă!

3. Când ţi-am privit o clipă-n apă chipul,
Credeam că a plonjat dumnezeirea,
Căci prea era perfect tot prototipul

Supremei frumuseţi slăvind menirea
Şi dacă înc-o dată am petrece
Acele clipe strict fermecătoare

Simţ-vom cum esenţa noastră trece
Din unu-n celălalt ca o splendoare!

4. Când e durere, nimenea nu ştie
Şi cât venin se varsă peste-o lume.
Privind câte un om, îl crezi statuie
Că supărarea-i n-are chef de glume

Mergând în van cu fruntea lui plecată

Nu-i ştie negrul de-albul din ninsoare
Şi cum în seară noaptea se arată

Revine în canal ca-ntr-o-nchisoare.

5. Împovărat de gândurile sale
Frecându-şi pieptu-aprinde o ţigară

Tuşeşte des şi scuipă numai bale
Şi azi a fost tot cerşetor prin gară,

Să facă rost măcar de-un colţ de pâine
Să nu se mai târască prin gunoaie

Fie ce-o fi, în ziua cea de mâine
Prin rugăciuni pe Domnul vrea să-nmoaie

6. Păcatul lui - dar ce păcate are -
Doar că-i născut şi-i prea lovit de soartă

Şi-n chip şi-n trup e tot o lumânare
Privirea lui e o privire moartă

Va prinde el cealaltă primăvară
Când gerul i-a crăpat prin riduri faţa

Singur în trup, pe el s-a dat afară
Să îşi salute umbra dimineaţa

***
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SEMNAL ::: Poeme de Florea Turiac



Cărţi noi în biblioteca
revistei Climate literare
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