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Fără ţară 
Eu sunt un om fără de ţară,
Un strop de foc purtat de vânt,
Un rob răzleţ scăpat din fiară,
Cel mai sărac de pe pământ.
Eu sunt un mag de legea nouă,
Un biet nebun, orbit de-o stea,
Ce-am rătăcit să v-aduc vouă
Poveştile din ţara mea.

Eu sunt o lacrimă târzie
Din plânsul unei mii de ani,
Sunt visul care reînvie
La vetrele celor orfani.
Sunt o mustrare călătoare
De pe tărâmuri fără glas,
Şi dintr-o lume care moare
Sunt strigătul ce-a mai rămas.

Eu sunt oftatul care plânge
Acolo-n satul meu din deal,
Sunt ţipătul muiat în sânge
Al văduvelor din Ardeal.
Sunt solul dragostei şi-al urii,
Un visător de biruinţi,
Ce port blesteme-n cerul gurii,
Drept moştenire din părinţi.

Eu m-am desprins
dintre morminte,

Din cripte umede şi reci,
De unde-aducerile-aminte
Ţin straje unui gând de veci.
Şi cu fiorul care poartă
Pe cei încrezători în fraţi,
V-am plâns la fiecare poartă
Durerea morţilor uitaţi.

Azi simt cum noaptea se co-
boară
Pe dimineaţa mea de ieri,
Cum cântul meu se înfăşoară
În giulgiul veşnicei tăceri...
Şi printre voi îmi duc povara
Stropit de râs şi de noroi,
Căci vai de cine-şi pierde ţara
Ca să şi-o ceară de la voi...

Sângele 
Tu, răzvrătit potop de sânge,
Ce-mi fulgeri tulbure prin
vine,
Şi-n flacăra-ţi ce nu se stinge
Eşti pururea stăpân pe mine;
Tu, bl?stem fără dezlegare,
Porunca din uitate vremuri,
În goana mea fără-ncetare
Cu taina ta tu mă cutremuri..

Ce vifore înfricoşate,
Ce patimi fără de măsură,
Şi din vechime ce păcate
Închizi în orice picătură?

Din care strigăt de chemare,
Din ce fior aprins de luptă,
Din ce adâncuri îmi tresare
Zvâcnirea ta neîntreruptă?

Pesemne veacuri îşi topiră
Al urii uragan de lavă,
Şi-n stropii tăi îmi plămădiră
O veche, trainică otravă...
Ori, poate, lacrima ce-o zvântă
De mult o biată casă mută,
Ţi-a dat drept moştenire sfântă
Durerea ei nepricepută...

De-aceea fără de repaos
Îţi port cântările pribege,
Şi sufletu-mi pierdut în haos
Acelaşi vaier înţelege.
Tu, veşnic însetat şi dornic,
Îmi ceri aceeaşi sărbătoare,
Eu, ucenic al tău statornic,
Eu strig în lume ce te doare...

Azi călător fără de ţară,
Visând o nouă dimineaţă,
Ca un drumeţ într-o Sahară
Ascult eterna ta povaţă...
Povara zbuciumelor grele,
Ce mă apasă azi în cale,
Nu-i valul gândurilor mele,
E legea drumurilor tale...

Lupul 
Te-am auzit cum hăuleai departe,
Înfiorând pădurea-nzăpezită,
Bătrâne lup, cu gura istovită,
Etern pribeag al câmpurilor moarte,
Te-am auzit cum hăuleai departe.

Te-am auzit, şi-n ceasurile grele
Ce mă gonesc cu vifore turbate,
Am priceput chemarea ta de frate,
Şi-am priceput că-n noaptea fără stele
Tu eşti tovarăş visurilor mele...

Tu, numai tu, neîmblânzită fiară,
Ce-ţi strigi pustiei patima flămândă,
Şi-n prigonirea câinilor la pândă,
Îţi plimbi prin codri ura solitară -
Tu înţelegi un suflet fără ţară...

Profetul 
Am fost proroc, pe drumul din pustie,
Când zilele mureau, nemângâiete...
Am fost proroc, izvor de apă vie,
Toţi m-aţi băut, de friguri şi de sete.

Un vaier surd din veacuri depărtate
Venea la mine-n noapte să mă cheme,
Şi mă găsea cu buze-nfrigurate
Din plânsul vostru împletind blesteme.

Iloţi flămânzi de pâine şi de soare,
În carnea mea eu v-am dospit fiorul,

Şi despicând a vremilor vâltoare,
Prin graiul meu vorbea Mântuitorul.

Însângerat v-am răscolit cărare
Cu inima, cu pumnul şi cu dinţii,
M-am îmbrăcat în neguri şi pierzare,
Ca să vă dau limanul biruinţii...

Când valul meu s-a revărsat pe uliţi
O clip-abia, din larga lui năvală,
Din mii de guri, din strigăte şi suliţi,
I-am auzit cântarea triumfală.

O zgură neagră i-a rămas în urmă.
Ce mic e azi alaiul tuturora!
Străină mi-e biruitoarea turmă
Cu tot noroiul unde-şi joacă hora.

Un chiot strâmb îmi urlă la fereastră,
Norocul lui mă mustră şi mă doare.
Nu-i visul meu în fericirea voastră,
Eu am vestit o altă sărbătoare.

Mă-ntorc din nou spre culmi de-odinioară,
Ca să nu-mi sfarm o sfântă profeţie,
Cu ce mai am din vechea mea comoară,
Lăsaţi-mă să plec iar în pustie...

Apus 
Duminică. Nu-i nimeni pe alee,
Şi-n împietrita pace vesperală,
Străvechiul parc îmi pare-o catedrală,
Altarul ei, un strat de orhidee.

Muiat în blânda florilor sfială,
Jos, soarele s-a mai oprit să steie,
Cele din urmă roşii curcubeie
Se frâng pe-o albă cruce sepulcrală.

Apune-apoi... Lin, una câte una,
Vin umbrele peste copaci să cadă,
Pân' ce, târziu, din lac răsare luna.

Lumina-i rece scaldă palmierii,
Când noi, ca doi eroi dintr-o baladă,
Sorbim imensul cântec al tăcerii...
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acolo unde cred că eşti
Acolo unde cred ca esti
Nici trenurile nu strabat
Acolo ca de sticla par
Padurile de brad brumat.

Tot mai departe simti si taci
Adaugat la rest mereu
Si nu mai pot inainta
Decat pierzandu-ma si eu.

Cum ninge, alb e orice drum
Si alb respira-ntregul timp
Nici nu te-as recunoaste-acum
Desperecheat si fara nimb.

Mi-e mila si sa-mi amintesc
Dar nici sa uit nu ma indur
Cata parere-i in destin
Cata greseala-i imprejur.

Cu degete de frig adun
Ca sub un sal inzapezind
Sufletul nostru inca bun
Miscarea lui catre argint.

Cum ninge, nu s-ar mai opri
Si fi-vor brazii ingraditi
Acolo unde cred ca esti
Printre barbari meteoriti.

In fiecare an astept
Sa ninga, sa te pot vedea
Daca privesti, daca asculti
Daca mai intelegi ceva.

Când cu surâsul semănai
În sali florale si umbroase, 
Tu chemi acele stari la care
Mortal de greu e de ajuns.

Sufletul cartilor miroase
Albind de-un praf imaginar
La rupta ora si amara
Cînd cu surîsul semanai
Al îngerilor din altar.

Cînd pentru moarte ma decid
Fac linistilor tale semn
Prin care ochii îsi închid
Pleoapele de untdelemn, 

Sa pari a nu fi vazut, 
Si eu, la rândul meu, parînd
A contempla acelasi gând.

Triptic
Norocul tau în resemnare, 
Ca nu te nasti de doua ori.

Paloarea umbrei migratoare
Spuneai ca vine de la mori.
Odihna ta, în versul strâns
Ca moartea ocrotind pe cristi
În ochii parasiti de plâns
Si de parerea ca existi.

Se va-ntâmpla tarziu un foc
Pe care apele-l vor stinge-n
Nelinistea aestui loc, 
Si vom pluti printre funingeni, 
Si nici atunci nu ne vom pierde, 
Straini cum ne-am nascut, si orbi, 
Vom sta închisi în iarna verde
Cu nervii asurziti de corbi.

Printre raniti suferitori
Vânati de vrednicii lor sorti, 
Te uiti la clipe ca la nori
Si ca la duhul celor morti.
În cerul lacrimei rasfrânt
Crezi ca soldatul fara za.
Daca te plângi ca esti pamânt, 
T;ie pamânt ti se va da.

Aprilie
În aplecare, tâmpla dupa tâmpla
Ochii albastri, ochii mei ca mierea.
Aprilie ne daruie vederea, 
Ceea ce am uitat, din nou se-ntâmpla.

Frazele, visul, sufletele numa
Ca de potop salvate simt ca sunt.
Se face zi de mugure marunt
Adapostit în mintea mea de-acuma.

Nici nu ma tem, nici bucuria nu sta
Mai mult decât statuse la-nceput.
Vine mereu o pasare si gusta
Ranind vicleana timpul meu trecut, 

Si-n mare taina puiul de lacusta
Ciopleste la vioara lui de lut.

În locul unde ne vom fi re-
tras
Sunt ostenita când te simt aproape
De grija ta m-as lepada un ceas
Un greier mare noptilor da glas
Marunte flori viseaza sa-l îngroape.

Nelinistita viata mea încape
În umbra fara ghimpi de la popas.
Ce vom avea din ce ne-a mai ramas?
Nici un cuvânt nespus sa nu ne scape.

În voia lor vei crede ca te las
Si vor fi nori ca-n preajma unor ape
În locul unde ne vom fi retras.

Sufletul tau se sparge ca un vas
La care vin prea multe sa se adape
Salbaticiuni si vite de pripas.

Naivul răsplătind cuvinte
Aceleasi drumuri si aceleasi tinte
Aceiasi porumbei pe-un blid de linte
Naivul rasplatind pe cel ce minte.

Mi-e dor de tihna si de lucruri sfinte
De-o lacrima întreaga si fierbinte
De umilinta si de rugaminte
Catre duioase mume-morminte.

Dar duc povara câtorva cuvinte
Mi le atârn de gât cerând în minte
Ochi pentru ochi si dinte pentru
dinte.

Nuca verde
Stam împacati ranindu-ne de toate
Si serile vin parca mai devreme
Te însotesc numai pe jumatate
Pierduta jumatate în poeme.

T;esându-ne covoare si macate
Paienjenis asupra unor steme
Ne-nchipuim ca suntem întâmplate
Vieti de care nimeni nu se teme.

Prea sus ne tine steaua nepatate
Privirile ce-ar vrea sa se întreme
Cu picaturi de nuca verde, poate, 
Din nucii care cresc între blesteme.

Poeme de

Constanţa
Buzea

(29 martie 1941 -
31 august 2012)
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Andrei Pleşu

Am găsit un text, în li-
teratura veche a Indiei
(Linga Purana, II, 39-
40), în cuprinsul căruia
bombănelile mele şi ale
altora par să fi fost anti-
cipate cu vreo două-trei
mii de ani în urmă (Pu-
ranas au apărut, în
formă scrisă, în veacurile
III-V de după Hristos,
dar vin dintr-o tradiţie
orală care, deja pe-
atunci, era veche de
peste un mileniu). Intui-
ţiile profetice ale hin-
duismului se referă la
modul în care se va în-
cheia actualul ciclu al ci-
vilizaţiei terestre. Iată o
listă, selectivă, a simpto-
melor pe care le anunţă
textul puranic, privind
spre viitorul care e,
acum, prezentul nostru:
„Coeficientul de ură din
sufletul fiecărui om va
cunoaşte - spun textele –
o alarmantă creştere.
Oamenii vor deveni din
ce în ce mai iritabili.
Toate marile achiziţii de
cunoaştere vor fi detur-
nate spre scopuri im-
pure, adică spre ampli -
ficarea răului din lume.
Se va înmulţi numărul
şefilor de stat de extrac-
ţie joasă şi de proastă ca-
litate. Lucrătorii manuali
şi negustorimea vor fi în-
ălţaţi la rang de intelec-
tuali, iar intelectualii vor
fi puşi în condiţii subal-
terne. Va avea loc, cu alte
cuvinte, un destructu-
rant amestec al „caste-
lor“, o destrămare dra-
matică a ierarhiilor fi-
reşti, o ireparabilă de-
zordine socială. Necin-
stea va căpăta o răspân-
dire fără precedent, la
toate nivelele. Hoţii vor

deveni lideri. (Rog să nu
mi se atribuie nimic din
toate aceste afirmaţii!
Nu fac decât să citez un
text multi-milenar! n.m.,
A.P.). Femeile nu vor
mai pune preţ pe propria
virtute. Proştii, imposto-
rii, naturile rudimentare
şi gălăgioase vor fi luaţi
drept înţelepţi. Oamenii
„drepţi“, de bună cali-
tate, vor avea tendinţa de
a se retrage din viaţa pu-
blică. În pieţe se va vinde
mîncare gata-preparată
(să recunoaştem că e de
necrezut să auzim vor-
bindu-se, acum 2000 de
ani, de „semipreparate“
şi de fast-food! n.m.,
A.P.). Limbile vor sărăci,
vorbirea se va trivializa.
Vor fi mai multe femei
decât bărbaţi, vor proli-
fera asociaţiile crimi-

nale, va creşte numărul
celor care nu găsesc de
lucru. Se vor răspândi,
pretutindeni, bolile de
stomac. Se va extinde
moda părului purtat în
dezordine şi se va gene-
raliza starea de letargie,
de lehamite, cu corolarul
unei cronice incapacităţi
de acţiune. Vor apărea
nenumărate organizaţii
religioase necanonice,
blasfemia va convieţui cu
fanatismul. Se va prac-
tica, pe scară largă, uci-
derea fătului în pântecul
matern şi se vor asasina
direct sau simbolic eroii
fiecărei comunităţi. Deţi-
nătorii puterii nu o vor
mai folosi în beneficiul
popoarelor lor.

Discernământul (ca
percepţie a deosebirii
dintre bine şi rău) se va

şubrezi, instituţia res-
pectului va intra în de-
rivă (vor fi respectaţi,
preponderent, cei ne-
demni). Vor câştiga
teren neruşinarea, călca-
rea cuvântului dat, invi-
dia. Între părinţi şi copii
vor apărea obstacole
greu de trecut, forţa va
prevala asupra dreptăţii,
ospeţia va declina, vulga-
ritatea va împânzi totul."

Contemporanii noştri
ar putea îmbogăţi acest
diagnostic prin infinite
amănunte, extrase din
experienţa cotidiană.
Evident, nu mi-am pro-
pus să furnizez cititoru-
lui o culegere, depri -
mantă, de toxine. Nu
vreau, pur şi simplu, să-l
indispun. Dar, pornind
de la inventarul de mai
sus, un igienic atac de
spaimă, o mică ipohon-
drie nu i-ar strica. Ar fi,
poate, un început de te-
rapeutică...

Semnele Timpului
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Constantin Popa

În istoria filosofiei au
existat trei argumente
raţionale principale pen-
tru demonstrarea exis-
tenţei lui Dumnezeu:
argumentul ontologic,
argumentul teleologic si
argumentul cosmologic.

Argumentul
ontologic 

se bazează pe un ra-
ţionament aprioric con-
siderând că dacă putem
concepe idea de Dumne-
zeu, atunci Dumnezeu
trebuie sa existe şi în
realitate. A fost propus
pentru prima dată de
Avicena, însa cea mai
faimoasa expunere este
dată de Anselm din Can-
terbury. Descartes, Spi-
noza sau Leibniz au
propus propriile expu-
neri ale argumentului.
Exista diferite puncte de
vedere asupra argumen-
tului datorate ideii dife-
rite de Dumnezeu, spre
exemplu, în timp ce pen-
tru Anselm Dumnezeu
este fiinţa despre care nu
se poate concepe nimic
mai mare, pentru Des-
cartes Dumnezeu deţine
toate perfecţiunile.

Argumentul a fost cri-
ticat vehement de multi
filosofi, precum Aver-
roes, Hume, Kant, Rus-
sell, si chiar importanţi
teologi precum Santo
Tomas de Aquino. Prin-
cipala critică a fost adusă
însuşi enunţării concep-
tului, catalogat de „argu-
ment circular”, in care
premisele se bazează pe
concluzii, iar concluziile
la randul lor se bazează
pe premise. Prima critică
a fost adusă de contem-
poranul lui Anselm, Ga u-

 nilo din Marmoutiers,
care îşi imagina cea mai
mare si perfecta insulă pe
care o putea concepe, şi
concluziona că doar sim-
pla concepere a ceva nu
însemnă ca acel ceva tre-
buie sa existe în mod ne-
cesar. Hume, la rândul
său considera că totul
poate fi conceput la fel de
bine ca inexistent, inclu-
siv Dumnezeu, iar Kant,
cel care clarifica pole-
mica argumentelor
teiste, argumentând prin
conceptele de judecăţi
sintetice si analitice, con-
sidera că definiţia unui
lucru nu implică obliga-
toriu şi existenţa lui. În
Hegel, insă, argumentul
ontologic are pe unul din
cei mai străluciţi repre-
zentanţi din perioada
postkantiană, pentru că
reprezintă o concluzie a
sistemului hegelian, con-
form căreia existenţa
pură ,Das reine Sein, nu
es te altceva decât cea mai
înaltă forma a cugetării,
iar cea mai înaltă forma
de cugetare este identică
Absolutului divin.

Argumentul
teleologic

sau „argumentul des-
ignului”, este un argu-
ment aposteriori, care
consideră ca trebuie să
existe un creator pentru
că Universul şi viaţa pre-
zintă un grad de comple-
xitate şi ordine atât de
mare încât nu ar fi putut
apărea la întâmplare.
Deasemenea, argumen-
tul are in vedere scopul
(telos) către care tinde
Universul. Aristotel, in-
fluenţat de studiul biolo-
giei, considera că tot ce
există trebuie să aibă o
finalitate, un scop. Argu-
mentul este evidenţiat
cel mai puternic de Wil-
liam Paley prin „analogia
ceasornicarului”.

Argumentul
cosmologic

numit si argumentul
cauzei primare, susţine
că tot ce există este rodul
unei cauze, care la ran-
dul ei este generată de o
alta cauză, si aşa mai de-
parte, ajungându-se

pană la cauza primară,
considerând că un lanţ
succesiv de cauze si
efecte nu poate fi infinit.
Argumentul a fost defi-
nitivat de Tomas de
Aquino, cu toate ca şi
Platon vorbeşte de un
„demiurg”- creator al
Cosmosului, iar Aristotel
de „primul motor” si de
„motorul nemişcat”. Ar-
gumentul cosmologic se
manifestă sub patru
forme: argumentul cau-
zalităţii, al mişcării, en-
tropologic si al
contingentei. Teoria Big
Bang, poate sa fie o do-
vada in favoarea argu-
mentului cosmologic, in
ciuda faptului că dovada
poate fi criticată din
prisma faptului că nu se
poate vorbi de „înainte”
de Big Bang, deoarece
timpul si spaţiul nu exis-
tau, însa întrebarea de
fond rămâne: ce este
„singularitatea” care a
provocat Big Bangul, sau
ce a fost înainte de 10 la
puterea minus 43 se-
cunde după Big Bang?
Sunt întrebări la care şti-
inţa înca nu are un răs-
puns, validând astfel
interpretarea metafizică.

Argumentele cosmo-
logic si teleologic au fost
puternic criticate, în spe-
cial de empiristul si
scepticul David Hume,
care considera că feno-
menele în discuţie pot
avea la fel de bine si alte
explicaţii, precum acci-
dentul,  în special că ar-
gumentele nu sunt o
demonstraţie a unei fi-
inţe unice, perfecte, atot-
puternice, precum ideea
de Dumnezeu, pe care
argumentele încearcă sa
o inducă. Argu-
mentele sunt criti-

Metafizica

„Ex Nihilo”

4
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cate şi de Kant în
Critica raţiunii
pure, care consi-

dera că argumentele cos-
mologic si teleologic se
bazează in definitiv pe
argumentul ontologic. În
cuvintele lui Kant: „A fi
nu este, evident, un pre-
dicat real, adică un con-
cept despre ceva, care
s-ar putea adăuga con-
ceptului unui lucru. Ci
este numai poziţia (Set-
zung) unui lucru sau a
unor determinări în sine.
În folosire logică, acest
verb este numai copula
unei judecăţi. Judecata
«Dumnezeu este atotpu-
ternic» conţine două
concepte, care îşi au
obiectele lor: Dumnezeu
şi atotputernicia; micul
cuvânt este nu e vreun
predicat în plus, ci
numai ceea ce pune pre-
dicatul în relaţie cu su-
biectul. Dacă însă iau
subiectul (Dumnezeu) cu
toate predicatele lui (din
care face parte şi atotpu-
ternicia) şi zic: Dumne-
zeu este sau este un
Dumnezeu, eu nu adaug
un nou predicat la con-
ceptul despre Dumne-
zeu, ci pun numai
subiectul în sine cu toate
predicatele lui, şi anume
obiectul, în relaţie cu
conceptul meu. Ambele
trebuie să conţină exact
acelaşi lucru, şi de aceea
la conceptul care ex-
primă numai posibilita-
tea nu se poate adăuga
nimic mai mult prin fap-
tul că eu gândesc obiec-
tul lui ca absolut dat
(prin expresia: el este).
Şi astfel actualul (Wirkli-
chkeit) nu conţine nimic
mai mult decât simplul
posibil. O sută de taleri
actuali (wirklich) nu

conţin nimic mai mult
decât o sută de taleri po-
sibili. Căci, cum talerii
posibili exprimă concep-
tul, iar talerii actuali
(wirklich) obiectul şi po-
ziţia lui în sine, în cazul
în care obiectul ar con-
ţine mai mult decât con-
ceptul, conceptul meu
n-ar exprima întregul
obiect şi deci nici n-ar fi
conceptul lui adecvat.
Dar, la averea mea, o
sută de taleri actuali
(wirklich) înseamnă mai
mult decât simplul con-
cept despre o sută de ta-
leri (adică a posibilităţii
lor). Căci obiectul din
realitate nu este conţinut
analitic numai în con-
ceptul meu, ci se adaugă
sintetic la conceptul meu
(care este o determinare
a stării mele), fără ca
prin această existenţă
din afara conceptului
meu aceşti o sută de ta-
leri gândiţi să fie câtuşi
de puţin înmulţiţi” (Im-
manuel Kant, Critica ra-
ţiunii pure, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1969,
pp. 459-461)

În timp ce argumen-
tul ontologic este lipsit
de forţă, pentru că sim-
pla gândire a „lucrului in
sine” nu înseamnă şi cu-
noaşterea lui, ci doar po-
sibilitatea existenţei lui,
în timp ce argumentul
teleologic nu are validi-
tate din cauza existenţei
răului metafizic, răului
moral si răului fizic,
Dumnezeu, în situaţia
aceasta apărând mai de-
grabă ca tiran, iar natura
umană ca un experi-
ment, argumentul cos-
mologic este singurul
care poate face legătura
între existenţă si sursa
existenţei, între mine

finit şi Dumnezeu infinit.
Kant a demonstrat că ar-
gumentele teiste nu au o
bază logică, care să con-
ducă spre cunoaşterea
lui Dumnezeu, însă nu
răspunde întrebării asu-
pra apariţiei vieţii.
Există, astfel, două posi-
bilităţi, acceptarea exis-
tenţei ca accident
(nihilism), sau accepta-
rea existenţei ca fiind
produsul unui plan, ac-
ceptând ideea unui crea-
tor (ex nihilo, nihil fit;
sau, fără acţiunea artis-
tului, fără pensulă şi cu-
loare, o pânză nu poate
să devină o operă de
artă).

Noi putem cunoaşte
(aşa cum am văzut in
primul capitol al Metafi-
zicii) doar fenomenul,
doar ceea ce se alfă în
sfera noastră finită de
cunoaştere, fară a avea
acces la sfera infinitului
sau a lui Dumnezeu
(atâta timp cât nu putem
înţelege infinitul, nu
putem înţelege nici ideea
de Dumnezeu). Deci, în-
cercările religiilor de a
prezenta pe Dumnezeu
sunt false, deoarece tot
ceea ce cunoaştem, o
facem din perspectiva
mecanismelor noastre fi-
nite de cunoaştere, adică
cunoaştem un Dumne-
zeu „umanizat”, redus la
timpul nostru, la spaţiul
nostru, la categoriile
noastre, un produs al so-
cietăţii de-a lungul isto-
riei. Tocmai de aceea
ideea de Dumnezeu a
evoluat o data cu societa-
tea - a se vedea ideea di-
vinităţii chtoniene si
uraniene, (ambele false
pentru ca Dumnezeu nu
există în spatiu şi timp,
spaţiul şi timpul fiind

parametrii noştrii limi-
taţi de a ne raporta la
realitate, ci într-o „di-
mensiune” infinită  in-
cognoscibilă), sau
diferenţele dintre Dum-
nezeul biblic al Vechiului
Testament si Isus Hris-
tos). Astfel, toate atribu-
tele pe care i le însuşim,
prin religie, lui Dumne-
zeu, precum bun, iubi-
tor, drept, atotştiutor,
omnipotent, sunt false,
pentru ca sunt atributele
noastre finite şi raporta-
rea noastră limitată la o
fiinţa infinită. Deci, înge-
rii şi demonii nu există,
ci sunt construcţii ale
percepţiei noastre prin
care catalogam şi perce-
pem realitatea, binele şi
răul. Si atunci trebuie să
facem o separare în con-
ceptul de Dumnezeu. Pe
de o parte este Dumne-
zeul religiei, fiind doar
aparentă, atât timp cat îl
cunoaştem doar în urma
categoriilor noastre,
adică este un Dumnezeu
construit de minte, nu în
afara ei, iar pe de altă
parte se situează Dum-
nezeul creator, al primei
cauze, pe care nu îl cu-
noaştem decât din
prisma existenţei (Cogito
ergo sum, necesită un
creator, pentru că Eu nu
am cunoaştere asupra
propriei geneze, ci doar
asupra existenţei), deci,
cunoaştem doar „ecoul”
pe care Dumnezeul pri-
mei cauze îl produce în
realitate prin faptul ca a
creat-o. Aşadar metafi-
zica este limitată, si nu
oferă cunoaştere cognos-
cibilă, ci doar ajută la în-
ţelegerea sensului
existenţei, prin intuiţie
metafizică.

4
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Octavian Curpaş

Luminiţa Amarie este
o poetă care încearcă cu
talent şi demnitate să se
facă  cunoscută în lumea
literară contemporană.
S-a născut în data de 20
ianuarie 1987 în oraşul
Dorohoi, Judeţul Boto-
şani. La o vârsta fragedă
a părăsit ţara, stabi-
lindu-se pentru un an în
Italia, apoi în Franţa,
unde frecventează o
serie de cursuri şi specia-
lizări, printre care liceul
şi studii preuniversitare.
Încă din şcoală a fost re-
marcată pentru talentul
său poetic, literar şi ar-
tistic. Călătoreşte în Eu-
ropa, Africa, America de
Sud şi Orient. În prezent
locuieşte în Marea Brita-
nie, la  Londra, dar se
reîntoarce foarte des la
Parisul copilăriei şi din
ce în ce mai mult în Ro-
mânia, unde pământul o
cheamă şi-i dă puterea
de a scrie.

Luminiţa Amarie iu-
beşte copiii, muzica, tea-
trul şi natura. Prima sa
carte urmează să fie pu-
blicată în curând la Edi-
tura „Mihai Eminescu”
din Bucureşti. Cu acest
volum „Lacrimile, dinţii
albi ai durerii”, Autoarea
este convinsă că un scrii-
tor care doreşte să fie re-
cunoscut ca poet, trebuie

să-şi demonstreze în pri-
mul rând vocaţia în acest
domeniu, perfecţio-
nându-şi mereu stilul şi
construcţia versului.

Cartea începe precum
un text din lirica norve-
giană („Învaţă de la
toate”): „Din rădăcini
adânci, pământ cu jar şi
iz/ Iubeşte-mă în mai cât
poţi tu să cuprinzi./
Adâncul meu eşti tu, eşti
floarea mea de colţ,/ Iu-
beşte - mă în mai şi du-
mă către bolţi (…)
Iubeşte-mă în Mai în
toată măreţia/ Iubeşte-
mă când tac să-ţi fiu îm-
părăţia/  Iubeşte-mă în
Mai aşa cum mă doreşti/
S-apună şi apoi răsară-n
noi toţi mugurii dumne-
zeieşti/ Iubeşte-mă în
Mai, fii umbra mea,
furia/ Iubeşte-mă în cer
caci eu îţi sunt simbria/
Respira-mă si-apoi îm-
brăca-te cu mine/ Într-o
pădure cu salcâmi şi flori
printre ruine/ Iubeşte-
mă în Mai, nu mă lăsa pe
mâini'/ Iubeşte-mă în
Mai şi – îmbată-te cu
mierea de salcâmi/ Iu-
beşte-mă în noapte-n
calde lumini de lună/
Când soarele ne-atinge şi
ţine împreună/ Iubeşte-
mă-n albastru în mov şi
străveziu/ Iubeşte-mă
acum şi iar într-un târ-
ziu/ Iubeşte-mă în gal-
ben cum te iubesc şi eu/

Iubeşte-mă în alb, până
la Dumnezeu.”

Volumul de poeme al
Luminiţei Amarie tre-
buie imaginat ca o po-
veste de dragoste, o carte
a tensiunilor sufleteşti în
care efortul poetei este
de apreciat: „M-ai ajutat
să zbor deasupra sufletu-
lui tău/ şi în culori să mă
topesc să îţi fiu curcubeu
(…) Mi-ai spus că vrei să-
ţi fiu mireasă, tu mirele
din vis/ M-ai învăţat să-
ţi fiu imperiu şi un ocean
nescris…”

Rostirea lexemelor în
poezia Luminiţei Amarie
cutreieră tema unui
ideal, dar şi pe cel al ilu-
ziei: iubirea. Scriitura
prinde idealitatea de di-
naintea diegezei iubirii,
precum în versurile:
„Mi-ai spus că vrei să fiu
terestră şi-n nopţile târ-
zii/ Mi-ai spus c-o să mă
ţii în braţe şi scut tu o să-
mi fii/ Mi-ai spus că vrei
să-mi fii un fir de floare
sfântă/ Să-mi fii inel de
flori şi mireasmă de

nuntă…”
Influenţele poeziei lui

Ion Minulescu înfrumu-
seţează povestea de iu-
bire şi jurământul, ca în
poezia „Sunt”: „… Sunt
tot ce vrei şi ce aş vrea
sa-ţi fiu/ Sunt o vioară ce
te cântă în târziu/ Sunt o
fântână şi tu mă bei cu
dor/ Sunt eu, sunt doar
un suflet călător…”

Povestea se resfiră cu
puternice pasiuni pe care
le simte poeta: „Ne îm-
bătăm în gustul de
păcat/ Lanul de maci ne
este tainic pat…” sau: „Să
te sărut, să te descânt
cum doar buzele-mi
ştiu/ Să-ţi fac culcuş în
lut, tu mie vizitiu/ Să mă
respiri încet, nebun ca
un păgân/ Iar eu să de
ademenesc cu floarea de
salcâm…”

Cu siguranţă că, prin
intermediul freneticei
pasiuni pentru poezie,
Luminiţa Amarie se va
înscrie cu aplomb pe or-
bita lumii literare.

Lacrimile
Luminiţei Amarie

„Lacrimile sunt roua de pe fruntea
îngerilor care păcătuiesc în cer...”

(Luminiţa Amarie) 

Pictură de Tudor Meiloiu
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Lucian Gruia

Genezic şi gnetic, fi-
inţa umană este progra-
mată să epuizeze trăirea
sentimentelor. Între stă-
rile sufleteşti,  conform
psihanalizei freudiste (la
care aderă autoarea),
erotismul constituie mo-
torul imobil al tuturor
acţiunilor noastre, simi-
lar cum, la alt nivel, în
platonism, ideea binelui
le domină pe toate cele-
lalte. Asocierea pe care
am făcut-o nu este în-
tâmplătoare, întrucât, în
viziunea Anei Calina
Garaş /1/, iubirea capătă
virtuţi taumaturgice.
Astfel iubirea şi binele se
contopesc într-o trăire
superioară.

Pentru ca această fu-
ziune să se realizeze, tre-
buie ca iubirea să se
elibereze de prejudecăţi
şi să se manifeste plenar,
în apropierea absolutu-
lui.

Prejudecăţile ţin de
tradiţie, moralitate, dife-
renţe de vârstă, contrac-
tul social al căsătoriei şi
altele. Fiecare din întâm-
plările povestite coloc-
vial, de cele multe ori
între prietene, la o şuetă,
depăşind una din limi-
tele menţionate, consti-
tuie tor atâtea trepte de
eliberare erotică în as-
censiunea spirituală. To-

todată, experimentele
erotice descrise,  depă-
şesc barierele convenţiei
conjugale în numele sti-
mulării erotismului în
condiţii de risc major
(cum se întâmplă în nu-
vela Misterul dorinţei).
Uneori, chiar bărbaţii
sunt stimulaţi privind
admiraţia altora pentru
nevestele lor. În povesti-
rea Frivolita, Dinu îşi
îmbracă soţia cât mai
sexy şi o îndeamnă să se
manifeste cât mai sedu-
cător în realţiile cu băr-
baţii, trăirea acestui fapt
stimulându-i libido-ul.
Alteori, femeile îşi în-
deamnă soţii la infideli-
tăţi, cu alelaşi scop
(Liberi să iubim).

Impoprtant este efe-
cul benefic al dragoste
adevărate care ne face să
ne trăim plenar exis-
tenţa. Iubirea vindecă
traumatismele erotice,
cum sunt violurile, teh-
nicile de salvare fiind
descrise în povestirile:
Kama-Sutra şi Trăiri
amânate. Eroina este de
fiecare dată Marina dar
mijloacele terapeutice
sunt diferite. În Trăiri
amânate, eroina, elevă
de liceu şi apoi asistentă
la Facultatea de mtema-
tică, se îndrăgosteşte de
un profesor mai în vârstă
iar împlinirea iubirii di-
zolvă şi această limită
(complexul Electrei se
face resimţit). În Kama-

Sutra, iniţierea atinge li-
mita spirituală absolută.
Acum, profesorul indian,
renunţă la posesiunea
senzuală, trăind senti-
mentul iubirii absolute,
ca spirit pur. După ce a
reuşit să retrezească sen-
zualitatea tinerei fete,
eliberând-o de frică,
maestrul yogin trăieşte
următorul sentiment:
„Admirând-o ca pe o sta-
tuie, sufletul lui simţi că
a atins fericirea şi,
printr-o iluminare de
fulger, a avut impresia că
a atins sufletul divin. (...)
În acel moment, dorea să
treacă în eternitate, gân-
dindu-se că nu va avea
parte de o fericire atât de
mare. Ani de zile, făcuse
meditaţie şi nu ajunsese
niciodată în acel punct.”  

În Ambiguitate, băr-
batul, care suferise în co-
pilărie de complexul lui
Oedip, se va simţi atras
atât de mamă cât şi de
fiica acesteia. 

Castelana, aduce în
discuţie hermafrodismul
ipotetic, trimiţând la
mitul lui Platon privind
androginitatea fiinţei
umane, despicate apoi în
două părţi: bărbat şi fe-
meie, diferenţiere regă-
sită în concetele
orientale de yang şi ying.

În ultimă instanţă, iu-
birea reprezintă o cău-
tare perpetuă pentru
refacerea armoniei ini-
ţiale. Erotismul implicit

dă savoare şi sens vieţii.
Toate povestirile se în-
cheie fericit.

Prozele Anei Calina
Garaş constituie tot atâ-
tea momente de reverie
cu posibilităţi de mate-
rializare a virtualului.
Ele se pretează la viziuni
cinematografice. 

Autoarea face distinc-
ţia necesară între sex şi
iubire. Numai ultima ne
apropie cel mai mult de
dumnezeire, între toate
stările pe care le putem
trăi pe pământ. Există
momente lirice incluse
în desfăşurările epice, cu
rol decantor. Unul dintre
ele se referă la frunzele
în formă de inimă ale
unui copac tânăr şi vigu-
ros: „Copacul cu inimi!
Striga Lena bucuroasă.
Să ne uităm bine în jur
ca să recunoaştem locul.
Sub el o să venim cu co-
piii noştri.”

Autoarea se dove-
deşte o bună cunoscă-
toare a psihologiei
umane şi a nevoilor de
împlinire prin iubire ale
sufletului. Viziunea asu-
pra vieţii este învioră-
toare, senină.

În existenţa frus-
trantă care ne este rezer-
vată, iubirea eliberatoare
propusă de Ana Calina
Garaş poate constitui un
panaceu universal.

Ana Calina Garaş

Liberi să
iubim
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Mihai Samson
Petrescu

Este aici vorba de o
drastică delimitare a Cri-
ticului de tagma belferi-
lor literari actuali de care
îl despart lucruri irecon-
ciliabile: „am selectat în
Poeţi şi Poezie comenta-
rii adesea cu iz justiţiar
afişat sau subînţeles.
Sunt [în cadrul volumu-
lui, n.n.] poeţi în sensul
cel mai adevărat al cu-
vântului, născuţi, nu fă-
cuţi de jocuri şi interese
extraliterare”.

Iată aici gestul Criti-
cului străbătând prin
larma corpului social şi
atingându-şi ţinta indu-
bitabil. Şi iată-ne aştep-
tând de pe acum vo lu-
mul promis în acelaşi
Argument, în care să a -

sis tăm la „respingerea
experienţelor propuse de
încă numeroşii conde-
ieri” ce nu au intrat în
vederile Criticului în a -
cest volum. Regretăm în -
tre timp doar faptul că
nu putem aştepta o reac-
ţie similară faţă de pseu-
doliteratura „criticirca-
rilor de serviciu”, a belfe-
rilor literari incriminaţi
în subtextul acestui arti-
col.

Poate că o asemenea
neplăcută dar necesar-
igienică „operă”  va fi hă-
răzită nouii critici,
animată de idealuri de-
mocratice. Oricum,
epoca belferilor literari,
ai criticii aşa-zise de ver-
dict e bine să admitem,
măcar teoretic, a cam
trecut. Iar dacă nu, să
sperăm că vor fi sufi-
ciente voci dintre acelea
care, spre o asanare ne-
cesară a literaturii ro-
mâne o vor face dacă nu
să dispară, măcar să aibă
minima decenţă de a se

retrage din prim-plan.
Lăsând Poezia pe

mâini bune, crezând în
gustul infailibil al unor
critici autentici precum
d-l Liviu Grăsoiu, să în-
cercăm să demontăm
angrenajul parazitar ce a
asfixiat critica româ-
nească din ultimii 60 de
ani. 

Doar în acest chip
vom putea nădăjdui într-
o literatură românească
mare, autentică, pro-
fundă şi ferită de mano-
perele dolozive ale unor
impostori ce au tulburat
apele şi i-au derutat cur-
sul  firesc, poate şi pe
fondul unei, de ce nu,
condamnabile lipse de
reacţie a scriitorilor. 

Cărţile domnului Li -
viu Grăsoiu, ca alterna-
tivă viabilă la critica de
verdict, sunt un excelent
exemplu de atitudine
constructivă, creatoare
din partea unei critici
democratice. Iar pre-
zenţa masivă a tinerilor

invocaţi în preambulul
acestui articol, o garanţie
în plus că drumurile
prea multă vreme barate
de atitudinile încrânce-
nate ale unor impresio-
nişti dogmatici şi este -
tizanţi au fost brusc re-
deschise printr-o splen-
didă, tăcută şi neaş -
teptată revoluţie, nu „de
catifea” ci o Revoluţie a
graţiilor şi Manierelor
elegante pe care ne vom
face o datorie de onoare
să o prezentăm în nume-
rele viitoare ale Climate-
lor literare Până atunci,
să mai spunem doar că
vocile diverse ale celor
două generaţii invocate
aici pot contura idea re-
găsirii muzicii fireşti a
Criticii juste în literatura
română.

Poeţi, poezie
şi critici (4)

Liviu Grăsoiu

Eu sunt aici
Eu sunt aici, mi-e aripa rănită
De-atâtea zboruri către nicăieri
Te cau şi te strig, dulce ispită
Dar nu m-auzi deşi, ardent mă ceri.
Sunt lângă tine şi-ţi ador cuvântul
Din el voi face-acuma adăpost
În vers de dor ţi-mpodobesc veşmântul
Şi-mi fac dintr-o chemare-n viaţă, rost.
Dar nu pot fi aevea, niciodată
Sunt doar dorinţa ne-mplinirii tale
Rămân zălog în lacrima curată
Din ochii tăi, ce-mi dăruiesc opale

Iubeşte-mă!
Iubeşte-mă cât necuprinsul mării

Într-un taifun ascunde-mi azi sărutul
Să nu mai simt arsura şi-nceputul
Iar tu să nu mă mai poţi da uitării.
Iubeşte-mă ca soarele-n amiază
Dogoritor, intens apoi, molatec
Acum într-un amurg târziu, tomnatec
Să-ntrezăresc surâsului tău rază.
Iubeşte-mă ca noaptea cea opacă
Când beznele îmi sunt deja ostile
Şi lasă-mă să sper încă la zile
Când am să spun: Iubire?... şi ce dacă...
Iubeşte-mă şi dincolo de moarte

Când voi fi doar un nume pe o piatră
Când focul, va fi doar cenuşă-n vatră
Şi eu, mă voi muta cu totu-n carte.
Iubeşte-mă!

Poeme de
Delia Stăniloiu
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Adrian Melicovici

Poate că revelaţiile
noastre sunt retrăite aie-
vea în faţa unor scriituri
de-a dreptul surprinză-
toare. Renaşte frumuse-
ţea simplităţii în noi şi
atunci, înţelegem farme-
cul acestei vieţi dăruită
nouă de acelaşi Dumne-
zeu, al tuturor. Aşa aş
putea începe şi cuvintele
aşternute sunt totuşi ne-
putincioase în faţa unei
lumini fără seamăn: lu-
mina Atenei, transce-
dentală prin ochii
Bendisei şi a poveştilor
care au adus din nou, în
actualitate, rădăcinile le-
gendelor valahe şi nu
numai, al măreţiei unui
mit numit Zamolxe. Este
romanul BENDISA LU-
MINA, o creaţie şoc so-
sită în prezentul nostru
tumultuos ca o salvare a
sufletului pătruns de
misterele timpurilor
străvechi...

Romanul BENDISA
LUMINA al scriitoarei
de la Târgovişte este o
explozie mirifică a celor
mai frumoase trăiri din
vise pe care uneori, au-
toarea le trăieşte prin
propria-i profunzime,
retrasă în lumea ei şi a
poveştii splendide din
această carte apărută
prin Editura " Sărbă-
toare Publications" a
scriitorului de origine
română, Octavian Sărbă-
toare, stabilit tocmai la
antipozi pe meleaguri
australiene. Era şi nor-
mal, scriitorul O. Sărbă-
toare este arhicunoscut
ca un zamolxian împăti-
mit.

Revenind la BEN-
DISA LUMINA a scrii-
toarei Atena Gabriela

Stochiţă, am putea
spune fără să greşim că
de fapt revenim chiar în
amintiri din trecutul pe
care ne dorim să-l regă-
sim în prezentul punte
spre viitor. Dealtfel, au-
toarea relevă cumva
acest fapt prin cuvintele
din roman: " în sunetul
apei descoperea vocea
inconfundabilă a adân-
cului - PREZENTUL.
Blocurile imense din pia-
tră îi aminteau de stră-
moşii daci: TRECUTUL.
Şi el, acum şi aici, pentru
că a fost chemat: VIITO-
RUL.

Arian şi Bendisa se
regăsesc în Zamolxe şi
Bendis, iar tinerii pove-
ştii din roman aduc prin
freamăt de meditaţie le-
genda într-o spirală prin
care timpul se suceşte şi
răsuceşte către mesajele
divinităţii, iubirii şi dez-
legarea prin semnifica-
ţiile pietrelor a unor
căutări îndelungi de sine
şi pentru ceea ce a fost şi
se întâmplă până la

urmă cu adevărat. Scrii-
toarea aduce tradiţia
Sânzienelor la o scară
foarte ridicată, ai dori
parcă să primeşti şi tu,
cititorule, un " fir de sân-
ziană". Preoţi şi călugări
se ascund cu nerăbdarea
lor de a descifra mesajele
în faţa unui cufăr cu câ-
teva petale desenate des-
chis atât în vis cât şi în
viaţa reală de mesagerul
al cărui nume se cunoş-
tea deja: Arian. Şi ca
orice poveste de neuitat,
romanul edifică exis-
tenţa unei iubiri simple,
de la începuturile revela-
ţiilor deodată ale celor
doi până la momentul
când îşi unesc destinele
sub ritualul dacic, în
vreme ce prietenul lui
Arian, la zi de frumoasă
tradiţie a Sânzienelor,
Ilarion, primeşte de la
Dachiana, prietena Ben-
disei, firul de sânziană. 

Autoarea reminteşte
de cunoscuta peşteră Po-
lovragi, renumită pentru
legendele care o încon-

joară în cel mai frumos
mister. Chipuri de zei,
pietre care vorbesc, lupul
alb mai întâi doar al lui
Arian şi Bendisei, strecu-
rându-se protector prin-
tre bolovanii peşterii şi
nu numai, se reunesc în
faţa focului sacru, cu
forme sfinte. Arian şi
Bendisa rămân îm-
preună, după ce în vieţi
anterioare trăite doar de
ei, "copilăresc" cumva
împreună şi aduc cele
mai simple gesturi la
rang de poveste nemuri-
toare prin splendidul
schimb de pietre, ea, dă-
ruindu-i una de lângă
ape iar el, chiar din peş-
teră. Faptul se consumă
totuşi într-o conjunctură
frumoasă şi în real, acel
real unde Floarea vieţii
cu şase petale dezleagă "
misterul a ceea ce sun-
tem şi ce am putea fi".
Chiar şi lupul alb apare
de această dată în văzul
tuturor, întărind frumu-
seţea unei legende şi
grandoarea acestui
roman fabulos al Atenei
Gabriela Stochiţă.

Epilogul romanului
este edificator, timpul
trece, dar dorinţele îm-
plinite în vieţi anterioare
sau retrăite sub revelaţii
renăscânde au corespon-
dent într-un copil, o fe-
tiţă, născută cu aceeaşi
lumină în ochi pe nu-
mele său, simplu, curat,
simbolic, BENDISA.

Romanul BENDISA
LUMINA al autoarei
A.G. Stochiţa este în-
ainte de toate un dor de
viaţă şi de frumos în cu-
cernicia uneor vremuri
care prin carte, îşi fac loc

Atena Gabriela Stochiţă şi
romanul „Bendisa lumina”,

o revelaţie a sinelui

Continuare în
pagina 26
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E primăvară-n muguri şi-n cuvânt 
E primăvară-n muguri şi-n cuvânt 
Curg slove lin şi înfloresc pe ram 
Seve ţâşnind din bulgări de pământ 
Cu pumni de ghiocei aruncă-n geam. 

Peceţi de alb pe suflete - spectacol 
De prospeţime-n lacrimi de cleştar - 
Rescrie viaţa-n pagini de oracol 
Buchet de raze-n zâmbetul ştrengar 

Al mugurilor ce plesnesc magnolii 
Şi-n murmurul iubirilor din ploi. 
Din şiruri de cocoare strigă solii 
Trezind dorinţa-ncarcerată-n noi. 

Ne-mbată noaptea cu miresme fine 
Plesnet de verde-n trup şi rădăcină 
Sărutul lunii-n nurii de verbine 
Cuvintele - corole de lumină.

Paşii noştri rătăcesc… 
Paşii noştri rătăcesc prin ierburi 
Frezii sângerând la tâmpla serii 
Concertând în plesnetul de muguri 
Viaţa curge-n trupul primăverii. 

Vraja nopţii-albastre ne îmbată 
Umblă-n noi miresme-nrobitoare 
Când se-apleacă luna, decoltată, 
Şi lucirea-şi stinge prin ponoare. 

De păşesc pe trena ei, nebună, 
În descânt de stele-mi răsfir gândul 
Din vioară plânge-o veche strună 
Când iubirea-nvăluie pământul. 

Tu, să-mi înfloreşti şi-n primăvară 
Frânge-mi busuioc la cingătoare 
Când din zorii înroşiţi, de ceară, 
Picură simţire-n rug de floare.

În rătăciri ne stingem 
În rătăciri ne stingem, umbre reci 

Dintr-un desiş de gânduri răsfirate 
Prin respirări domoale, pe poteci, 
Păşind cu-ngrijorări desperecheate. 

Şi prinşi naivi în polii neputinţei 
Trăim supliciul unei lumi mizere 
Carne de tun suntem, a umilinţei, 
Într-un ocean de vise efemere. 

Iar de iubim simţim cu-nfrigurare 
Când sângerează trist, un trandafir 
Şi văduviţi de-o caldă-mbrăţişare 
Ne stingem doru-n falduri de zefir.

Renaşte iar pădurea 
Renaşte iar pădurea când primăvara lină 
Mătasea îşi revarsă în falduri verzi, pe ram, 
Ne-nvăluie sublimul în marea de lumină 
Din biciul care arde şi raze plâng în geam. 

Inert, eterul smulge din suflete fărâme 
Dar mugurii se-nfoaie, plesnind peste orgolii, 
Vâslim în luntrea-ngustă - de nu avem parâme - 
Cu cârma strânsă-n floarea rozie de magnolii. 

Reavăn, pământul-bulgări înamorat de flori 
Cu prospeţimi suave din pumni de ghiocei 
Răsfaţă-ne miresme ce năvălesc în zori 
Roşiţi de doruri strânse-n tulpini de brebenei. 

Singurătăţi de nuferi plutind pe ape ninse, 
Cu freamătul de frunze şi valuri de speranţe 
Rescriu simboluri pure de entităţi descinse 
Din ceruri, pe destine şi note de romanţe. 

Tristeţile se spulberă- văzduhului sunt roabe, 
Luceferi feciorelnici se sting în rugi de nalbă 
Zăgazuri rupte-n două, lanţuri de flori-podoabe 
Pe-altar. Zălog e-o rază, un crez şi-o foaie albă....

Trec clipele 
Trec clipele-n poale de nori dantelaţi 
Strâng brâuri de raze şi picuri crestaţi 
Orizonturi clipind curcubeice-amurguri 
Destine ce plâng în cenuşi pe sub ruguri. 

Privesc răvăşită prin gene de rouă 
Când cerul cu luciu de lună mă plouă 
Şi păsări albastre valsează prin bolţi 
De viţă cu muguri plesnind pe sub porţi. 

Din patimi închise-n povestea cu zâne 
Cresc macii pe pânze pictate cu grâne 
Când doru-mi foşneşte-n mătase de gând 
Pribeag printre rânduri şi-atât de flămând. 

Zămislit din nevoie, mi-e frate cuvântul 
Cu ploaia de stele-am făcut legământul 
Parfumul de floare de câmp să adun 
În versuri de dor şi-ntr-un ram de alun.

Poeme de

Georgeta
Resteman
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Aurel Udeanu

şi-au făcut bilanţul zilei
au adunat au scăzut au tras linie
iar acum
dorm.

unele au avut o zi bună la serviciu altele una proastă
au ajuns acasă au deschis frigiderul
şi-au băut sticla obişnuită de deşertăciune
şi-au servit antricotul
şi-au iubit nevestele şi-au iubit bărbaţii
cei/cele care au mai fost în stare de-o asemenea
performanţă
şi-acum dorm.

dorm furnicile extenuate
sforăie sforăitul lor
ia în posesie oraşul
uruie fac zgomot un adevărat vacarm
cum vehicolele grele
care ştiu că n-au voie să pătrundă în centrul oraşului
şi totuşi încalcă legea
pătrund.

trebuie să-şi reîncarce acumulatorii furnicile
trebuie să doarmă mâine au nevoie să fie apte
s-o ia de la capăt
să muncească să gâfâie să asude.

ca să poată mâine noapte din nou
deschide frigiderul bea sticla de deşertăciun
servi antricotul iubi nevestele/bărbaţii
lua cu sforăitul
lor oraşul în posesie.

totul în univers doarme
inclusiv josefk. în frac negru şi cu joben
puţin tras la faţă şi mai pământiu ca de obicei
pe care l-am întâlnit acum 5 ani pe elena doamna
şi fără niciun cuvânt fără să mă privească în ochi
s-a oprit şi doar a scris cu bastonul pe asfalt -
„procesul”.

numai eu inutil mie însumi în această noapte
stau şi număr stelele pe cer în balcon
totdeauna una ieşindu-mi în plus
mi-o îndes pe furiş în buzunar

având grijă să nu mă vadă
teii.

pune-ţi deci nemaiiubito tu aripile la picioare
treci peste prejudecăţi (soţia mea nu este acasă!)
înghite kilometri după kilometri treci prin copaci
treci prin firele de troleu treci prin asfalt treci prin
ziduri
şi soseşte în camera mea acum proaspătă şi nouă
cum eva în prima zi
a creaţiei.

aterizează în apartamentul meu şi hai
să ne consumăm aneantizăm unul pe celălalt
să fac şi eu în sfârşit ceva
să nu mai spună fumicile-oameni
că eu doar stau şi iau act că ele există
(oare există?).

dormi şi tu iubito cu aşteptările mele
tronându-ţi între coapse dormi pentru a putea
mâine spori cantitatea de deşertăciune
care orice am face noi furnicile
rămâne veşnic constantă
în univers.

Furnicile numite
oameni s-au culcat



Angela Marinescu,
Blindajul final, Ed.
Tracus Arte, Bucu-

reşti, 2010
Versurile din acest

volum devin -sondaje- me-
ticuloase în abisul fiinţei şi
uneori devin aşa-zisele ta-
tonări ale psihi- cului şi
aproximări ale interiorită-
ţii. Sublimarea realului ş i
puterea năruirii unui timp
se poate converti uşor eli-
berându-se în şi prin poe-
zie. Poeta Angela Mari-
nescu găseşte forţa de a-şi
regândi patetismul în ter-
menii unei semantici din ce
în ce mai puţin practicate
astăzi. Discursul liric este
instrumentat de explorarea
virtualităţilor cuvântului
plin de -roua lăuntrică- şi
ale imaginaţiei. Relevantă e
şi plăcerea spunerii artis-
tice ce descătu- şează ener-
giile fanteziei şi ale
sensibilităţii, îngăduindu-
le o amplă desfăşurare a to-
nului şi implicit al expresiei
poetice. Multe poeme de
aici implică aluzii la viaţă şi
la... moarte, sentimentul
rămânând turnat în ritual
elegiac.

„Cobor în melancolie cu
umilinţă,/într-un oraş ne-
cunoscut, aceeaşi ne-
gresă/urlă un cântec de
gheaţă./fără cuvinte, îmi
introduc negresa în cre-
ier/cu mâinile pline de
sânge/gura ei senzuală,ca o
fântână, îmi atinge poezia.”
(cântec de gheaţă)

Radu Gange, Vinerea
singuratică, Ed.

Semne, Bucureşti,
2010

Poezia lui Radu Gange
meditativă şi reflexivă, des-
emnează un rai al visărilor.
Tabloul tematic din „Vine-
rea singuratică” e vast, poe-
tul ştiind să dea rezonanţă
uşor melancolică şi sensuri
tulburătoare gesturilor de
fie- care clipă. Poemele
sale, când concentrate
până-n limita haiku-ului,
când laxe, dar toate exce-
lând printr-o construcţie ri-
guroasă. Lirismul acesta
impune o ordine spirituală,
un anume senzualism al
ideii, în special pe traseul
experienţă cultural-poetică
unde expresivitatea rezidă
în armonia versurilor şi în
forţa persuasivă de sugestie
a unor sintagme metafo-
rice. Aşadar, în confesiuni
ori în simple notaţii fulgu-
rante cu alură simbolică, fi-
nalizate într-o morală
ontologică, Radu Gange îşi
„zideşte” sentimentul cu-
noaşterii în poeme semnifi-
cative.

„Stau în ficţiunea
aceasta/care se numeşte
viaţă,/confruntându-mă,
neîncetat,/cu disperarea şi
ambiguitatea,/confrun-
tându-mă cu nesperan-
ţa./Locuiesc în nespe-
ranţă/asemenea unui
rege/condamnat la abdi-
care./Şi nu văd
o r i z o n t u l / t r o n u l u i
meu/care dădea sentinţe.”
(Orizontul tronului meu)

Dorina Brânduşa
Landén, Judecata
apei, Ed. Danimar,

Deva, 2012
Uşor nostalgică, para-

digmată, poezia scrisă de

Dorina Brânduşa Landen
pare -pictată- în sângele se-
manticii cognitive între do-
rinţă şi renunţare.
Autoarea relevă posibilita-
tea comunicării prin sim-
bol şi imagini alegorice,
trăind în intimitatea -omu-
lui modern- ori a dramei
omului ca fiinţă cosmică.
Demnă de remarcat e şi
simplitatea -uneori gravă -
a confesi- unii metaforice,
poeta cunoscând -beţia- ro-
mantică a simţurilor, focul
mistuitor al patimii şi caută
în tot ce scrie -mai ales în
această carte - o stăpânire
de sine, să sufere cât mai
puţin.

În fine, sufletul poetei
Dorina Brânduşa Landén
constată în inepuizabilul -
spectacol- meta- fizic al
lumii, o ordine de a spune
reflexiv foarte mult şi în
acelaşi timp, puterea de ne-
renunţare dominată de sta-
rea etică şi melancolică a
împlinirii prin cuvânt.

„Pe câmpul nins brăz-
dat de viscol/cu palide tro-
iene vino/pe-o sanie de
sentimente lunecând/din
munţii măcinaţi de ge-
ruri/spre lacul unde luna-şi
spală metalul/poteca-n alb
fără cusur sculptată/dins-
pre acum şi-a fost
odată/hai s-o străbatem: să
stăm o clipă/sus pe colină-
n pădurea argintată/deasu-
pra smogului/din oraşul de
sticlă şi piatră/pe care l-am
părăsit/fără să mă întorc
vreodată” (Artă tradiţio-
nală)

Izet Shala, Buzuna-
rele timpului, Ed.

Amanda Edit, Sinaia,
2012, Traducere de
Baki Ymeri, Prefaţă
de Marius Chelaru

„Dacă ar fi să alegem

acel ceva care uneşte tex-
tele din acest volum, atunci
poate că am putea opta
pentru ideea de continui-
tate, ca şi cum privind în
acele "buzunare ale timpu-
lui" poţi vedea prezentul şi
viitorul ca mlădiţe ale tre-
cutului, în ideea unei conti-
nuităţi clamate şi de autor,
cântate.” (Marius Chelaru)

Ceea ce ni se relevă în
această carte apărută în co-
laborare cu Uniunea Cultu-
rală a Albanezilor din
România, este deplina co-
erenţă şi obsesia funda-
mentală a sintagmelor
cognitiv-dialectice. Spaţiile
ori sensurile dintre gândire
şi rostire devin superlative
absolute precum „buzuna-
rele timpului” în care poe-
tul Izet Shala îşi
depozitează resursele exis-
tenţei poetice. Relaţiile
faste, ideatice pe filiera
poeziei albaneze din Ko-
sova ale intersectării cu
timpul, umplu memoria
poetului Shala. Cred că se
poate spune de un „prezent
continuu” (Caraion) ca o
condiţie a însăşi existenţei
umane. Aşadar, dintre
toate conceptele: viaţă,
timp, vis , aşteptare, apare
lunecând în patetism şi re-
dundanţă, căutarea eului,
cu fun dân du-se diurn şi
nocturn - din trecut în pre-
zent şi invers.

„Toamna din anul
'99/Ciobanul ofilit/Cu pi-
cioarele goale/Merge prin
câmpurile line de
scrum/Cârduri de şoa-
reci/Joc de cârtiţă/Unde
au pierdut culorile toam-
nei/Ce este această cara-
vană de furnici/iarna cu
masacru/Opreşte soarele
în loc/S-au întors stăpânii
acestui pământ/ Aruncă
Sămânţa Culoarea/Zâmbe-
tul/Pentru soare şi lună.”
(Toamna) 
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Pe vremea când eram
copil, visam să merg
într-o zi la Paris pentru
că, încântat de literatura
franceză, credeam că a
trăi acolo şi a respira
aerul pe care-l respirase
Balzac, Stendhal, Baude-
laire şi Proust, asta mă
va ajuta să devin un ade-
vărat scriitor, şi că neple-
când din Peru nu voi fi
decât un pseudo scriitor
de dumină sau doar de
zile de sărbătoare. ~i
este foarte adevărat că
datorez Franţei şi cultu-
rii franceze învăţături de
neuitat, cum ar fi aceea
că literatura este atât vo-
caţie, cât şi disciplină,
muncă şi încăpăţânare.
Am trăit acolo când Sar-
tre şi Camus erau în
viaţă şi scriau, în anii de
afirmare ai lui Beckett,
Bataille, Ionescu şi Cio-
ran, al descoperirii tea-
trului lui Brecht şi al
filmul lui Ingmar Ber-
gman, al TNP-ului lui
Jean Vilar şi al Odeonu-
lui lui Jean-Louis Bar-
rault, al Noului Val şi al
Noului Roman, şi al ace-
lor discursuri, modele de
bravadă literară, ale lui
André Malraux, dar şi,
poate, al spectacolului
cel mai teatral al Europei
de atunci, conferinţele
de presă şi tunetele olim-
piene ale generalului de
Gaulle. Dar ceea ce m-a
făcut cel mai mult să fiu
recunoscător Franţei
este că mi-a deschis
ochii, făcându-mă să
descopăr America La-
tină. Acolo, la Paris, am
aflat că Peru făcea parte
dintr-o vastă comunitate
unită prin istorie, geo-
grafie, problematică so-
cială şi politică, printrun
anume fel de a fi, prin

limba savuroasă care se
vorbea şi în care se scria.
~i că această comunitate
producea, chiar în acei
ani, o literatură inova-
toare şi exaltantă. La
Paris l-am citit pe Bor-
ges, Octavio Paz, Corta-
zar, Garcia Marquez,
Fuentes, Cabrera In-
fante, Rulfo, Onetti, Car-
pentier, Edwards,
Donoso şi pe mulţi alţii,
ale căror texte revoluţio-
nau pe atunci scriitura
narativă de limbă spa-
niolă şi datorită cărora
Europa şi o bună parte a
lumii descoperea că
America latină nu era
doar continentul lovitu-
rilor de stat, al acelor
caudillos de operetă, al
acelor guerillero bărboşi
al acelor maracas inter-
preţi de mambo sau de
cha-cha-cha, dar şi con-
tinentul ideilor, al for-
melor artistice şi al
fanteziilor literare ce de-
păşeau pitorescul pentru
a vorbi un limbaj univer-
sal. 

Din acea perioadă şi
până în zilele noastre,
uneori împiedicându-se
şi călcând strâmb, Ame-
rica Latină a progresat,
dar, cum spunea Cesar
Vallejo în acest vers:
“Fraţilor, mai sunt încă
enorm de multe lucruri
de făcut”. Suferim de
mai puţină dictatură în
comparaţie cu ce era pe

vremuri, exceptând
Cuba şi Venezuela sau
pseudo-democraţiile po-
puliste şi groteşti, ca cele
din Bolivia şi Nicara-
gua.Dar pe restul conti-
nentului, de bine de rău,
democraţia funcţio-
nează, sprijinită de un
vast consens popular şi,
pentru prima dată în is-
toria noastră, avem par-
tide de stânga sau de
dreapta care, ca-n Brazi-
lia, Chile, Uruguay, Peru,
Columbia, Republica
Dominicană, Mexic şi în
aproape toată America
Centrală, respectă legali-
tatea, libertatea de a cri-
tica, alegerile şi
alternanţa la putere.
Este calea cea bună de
urmat şi, dacă perseve-
rează, dacă va continua
să combată corupţia in-
sidioasă şi continuă inte-
grarea în lume, America
Latină va înceta să mai
fie continentul viitorului,
devenind cel al prezen-
tului.

Niciodată nu m-am
simţit un străin în Eu-
ropa şi, la drept vorbind,
nici în altă parte. În locu-
rile pe unde am fost şi
am trăit, Paris, Londra,
Barcelona şi Madrid,
Berlin, Washington şi
New York, Brazilia sau
Republica Dominicană,
m-am simţit ca la mine
acasă. Mereu am găsit
un loc unde puteam trăi

liniştit şi să lucrez, să
aflu fel de fel de lucruri,
să-mi hrănesc iluziile, să
întâlnesc prieteni, să ci-
tesc cărţi bune şi să gă-
sesc subiecte de scris. Cu
toate acestea nu mi se
pare că devenind, fără
să-mi fi propus vreodată
în mod special, un cetă-
ţean al lumii, mi-ar fi
dispărut ceea ce numim
«rădăcinile», legăturile
cu propria mea ţară -
ceea ce nu ar fi avut prea
multă importanţă -, căci
chiar dacă ar fi fost aşa,
experienţele de viaţă pe-
ruviene tot ar fi alimen-
tat scriitura mea şi tot ar
fi apărut în poveştile
mele, chiar când acestea
păreau că se desfăşoară
foarte departe de Peru.
Dimpotrivă, eu cred că,
trăind atâta vreme de-
parte de ţara unde m-am
născut, şi mai mult s-au
întărit aceste legături,
adăugându-le o perspec-
tivă mult mai lucidă, iar
nostalgia, ce scoate în
evidenţă deosebirea din-
tre contingent şi sub-
stanţial, a menţinut în
toată strălucirea lor
amintirile. Iubirea de
ţara natală nu trebuie
privită ca o obligaţie,
dar, spre deosebire de
orice alt fel de iubire,
este o stare spon-
tană a sufletului,
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a s e m ă n ă t o a r e
celei care uneşte
amanţii, părinţii

de proprii lor copii, sau
prietenii între ei.

Peru, îl port în inima
mea, în sufletul meu
pentru că acolo m-am
născut, acolo am crescut,
acolo m-am desăvârşit,
acolo am trăit experien-
ţele de copil şi de adoles-
cent care mi-au modelat
personalitatea, mi-au
croit vocaţia, acolo, în
Peru, am iubit pentru
prima dată, am urât pen-
tru prima dată, m-am
bucurat, am suferit şi am
visat. Ceea ce se întâm-
plă în Peru mă afectează
foarte mult, mă emoţio-
nează şi mă exasperează
mai mult decât ceea ce se
întâmplă în altă parte.
Nu am căutat în mod
special aceste stări de su-
flet, nici nu mi le-am
impus. Aşa a fost să fie.

Unii compatrioţi m-au
acuzat de trădare şi am
fost la un pas de a-mi
pierde cetăţenia când, în
timpul ultimei dictaturi,
am cerut guvernelor de-
mocrate din lume să pe-
nalizeze regimul cu
sancţiuni diplomatice şi
economice. Dar aşa am
procedat cu toate dicta-
turile din lume, oricare
ar fi fost acestea, cu cea a
lui Pinochet şi a lui Fidel
Castro, cu cea a talibani-
lor din Afganistan, cu
cea a imamilor din Iran,
cu cea a apartheidului
din Africa de Sud, cu cea
a satrapilor în uniformă
din Birmania, acum nu-
mită Myanmar. ~i aş
proceda la fel şi mâine
dacă - numai să vrea
destinul, numai s-o per-
mită peruvienii - Peru ar
fi iar victima unei lovi-
turi de stat care ar face
praf şi pulbere fragila

noastră democraţie.
Această atitudine nu s-ar
produce sub impulsul
precipitat şi pasional al
resentimentului, cum au
scris câţiva scribălăi
obişnuiţi să-i judece pe
ceilalţi folosind ca uni-
tate de măsură propria
lor micime. Ar fi un gest
în rezonanţă cu propriile
mele convingeri conform
cărora o dictatură repre-
zintă răul absolut pentru
o ţară, fiind sursă de
brutalitate şi de corupţie,
de profunde răni cărora
le ia mult timp ca să se
închidă, care otrăveşte
viitorul, creând obiş-
nuinţe şi practici nesă-
nătoase ce persistă de-a
lungul a generaţii şi ge-
neraţii, întârziind re-
construcţia democraţiei.
Iată de ce dictaturile tre-
buie combătute fără me-
najamente, cu toate
mijloacele ce ne sunt la

îndemână, inclusiv cu
sancţiuni economice.
Este deplorabil faptul că
guvernele democrate, în
loc să dea exemplu de
solidaritate cu cei care
asemenea Doamnelor în
Alb, din Cuba, cu opo-
zanţii din Venezuela sau
cu Aung San Suu Kyi şi
Liu Xiaobo, care înfruntă
curajos dictaturile din
ţările, au mai mult o ati-
tudine binevoitoare, nu
faţă de opozanţi, ci faţă
de călăii acestora. Aceste
persoane curajoase, lup-
tând pentru libertatea
lor, luptă de asemenea şi
pentru a noastră.

Traducere:
Mircea Cotârţă (mir-

cea.cotarta@yahoo.com)
Ziarele sunt autorizate
să publice acest text în

orice limbă, numai după
data de 7 decembrie 2010,

ora 17.30, ora oraşului
Stokholm.

Fundaţia Nobel 2010.

Lecţia auzului
Un orăşean primeşte vizita

unui prieten al său dintr-un sat
îndepărtat şi merg în centrul ora-
şului. Era ora amiezii, iar străzile
erau pline de oameni. Maşini cla-
xonând, taximetre ce luau curbele
cu viteză, sirene ce se apropiau
sau se depărtau, sunete ale oraşu-
lui care parcă te asurzeau. Dintr-o
dată săteanul îi spune: 

- Am auzit un greiere.
- N-ai cum să auzi un greiere în

tot vacarmul ăsta! i-a spus orăşeanul.
- Sunt sigur, am auzit un gre-

iere! a insistat săteanul.
- Asta-i o nebunie! a răspuns

prietenul.
Săteanul a ascultat cu atenţie

un moment, după care a trecut
strada spre o zonă unde se aflau
câţiva copaci. A căutat împrejur,
sub ramuri şi a găsit micul greiere.
Prietenul său a rămas uimit.

- E incredibil! Trebuie să ai un

auz supraomenesc!
- Nu! a spus săteanul. Urechile

mele nu sunt diferite de ale tale.
Totul depinde de ce asculţi cu ele.

- Dar nu se poate! a continuat
prietenul. Eu n-aş putea auzi un
greiere în acest zgomot!

- Depinde de ceea ce este im-
portant pentru tine, a venit ime-
diat răspunsul. Dă-mi voie să-ţi
arăt.

A băgat mâna în buzunar şi a
scos câteva monede pe care le-a
lăsat să cadă discret pe asfaltul
trotuarului. Atunci, cu tot zgomo-
tul asurzitor al oraşului, au re-
marcat că toţi oamenii de pe o
rază de 5 metri au întors capul
privind în jur, dacă nu cumva
banii căzuţi erau ai lor.

- Înţelegi ce am vrut să spun? a
continuat săteanul.

Totul depinde de ceea ce este
important pentru tine.

Ascultând zi de zi la televizor
„ştiri” politice şi/sau diverse tra-

gedii, catastrofe etc... URECHEA,
CARE ESTE PRELUNGIREA
CREIERULUI NOSTRU, se fi-
xează pe tot ce este rău, urât, ne-
folositor... 

Ni se induce FRICA!
Devenim neputincioşi, temă-

tori (de avion, de frig, de vânt, de
mâncare, de oamenii de lângă noi
şi ce este cel mai rău, de senti-
mentele noastre) şi ... NU ŞTIM
DE UNDE ... CÂND ... ŞI CUM ... 

Răspunsul este: 
UITE AŞA: ascultând aşa zisele

,,informaţii", care de fapt sunt
praf în urechile noastre, ne lăsăm
prinşi în această capcană. 

Toată ziua spunem: e greu, oa-
menii sunt răi, trăim într-o lume
nesigură, nu am încredere în ni-
meni etc. 

Şi în tot acest timp, greierii
cântă, frunzele foşnesc, apele curg
şi noi ... nu le mai auzim !

Propus de D.P.
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Sergiu Gabureac

ROMA! ROMA!
Colloseum rămâne

cea mai mare construcţie
antică, care a rezistat în
timp. Aproape în între-
gime. Unii vor zice, dar
piramidele, dar Sfinxul ?
Ei, cu piramidele e o altă
poveste ! Ca şi cu Sfin-
xul. Ca şi cel de pe Marte
! Văd că acolo au loc in-
tense activităţi de când a
ajuns noua misiune spa-
ţială de pe Terra ! Mai
vor unii să ştie la ce sta-
diu tehnologic au ajuns
terrienii !

Se pare că toate pro-
vin dintr-o altă civiliza-
ţie. De dinaintea
Potopului ! Anual come-
morăm încă un ciclu
temporal, peste cele
5.300 acumulate de la
declanşarea operaţiunii
de ştergere a unui pro-
gram, care scăpase de
sub control ! Cunoaşteţi
povestea. Mai întâi, So-
doma şi Gomora, cu mici
lovituri nucleare, apoi,
delete total. Diluviu
100% !

Pe unde păşim era
uriaşul parc al lui Nero.
Piromanul, cel cu făclia
democraţiei antice. Sta-
tuia sa era supranumită
Collosum. Noua con-

strucţie, începută de cel
cu vespasienele, aducă-
toare de profit, fără
miros, preia numele me-
gasculpturii. 

Datele tehnice ne dez-
văluie standardele ac-
tuale pentru stadionul de
cinci-şase stele. Deviza
pâine şi circ avea acope-
rire, din plin, în acele
timpuri, ca şi în zilele
noastre. Doar mijloacele
s-au mai diversificat fu-
rişându-se în domiciliul

fiecăruia, creând
dependenţa cea de
toate zilele. La fel şi
cu democraţia, care
sub tot felul de şme-
cherii cunoaşte
zdruncinări asemă-
nătoare. Cu voie sau
nu de la noua
Romă.

Pe o arie de şase
hectare, intrau
50.000 de specta-
tori, prin 76 de porţi
dintr-un total de
80, pe baza biletelor
de ceramică, ce
menţionau sectorul
şi rândul ! Plătitorii
ocupau cele trei

inele la adăpostul acope-
rişului retractabil ce fur-
niza şi aerul condiţionat,
prin manevrele dibace
ale marinarilor profesio-
nişti. 

Întreaga suflare
asista, în delir, la desti-
nul tragic al gladiatori-
lor, eroi pe termen scurt,
sau al animalelor feroce,
petrecut în arena ovală
(86/156 m) . După care
dormeau liniştiţi la ca-
sele lor ! Toate îmi amin-
tesc de tragicul sfârşit al
lui Spartacus, gladiato-
rul trac neînfricat, care
ne tot încurajează de
dincolo de milenii.

Speranţa moare
ultima!

Alături Arcul lui Con-
stantin cu alţi daci în re-
prezentări onorabile. 

Trecem  prin Foru-
mul roman şi o luăm, cu

metroul, spre Piaţa Spa-
niei. Cohortele de turişti
asaltează frumoasele
scări spre catedrala din
vârf. Ne răcorim la fân-
tâna de jos şi uşor ame-
ţiţi căutăm un refugiu
pentru realimentare pe
lângă Colonna dell'Im-
macolata. 

Fontana di Trevi ne
aşteaptă cu locuri ultra-
centrale, rezervate de
micuţii asiatici, binevoi-
tori şi surâzători, care ne
fac şi pozele-suvenir.
Cum a fost şi la Vatican.
Şi la Piazza Navona. Şi la
Pantheon… Ca şi la
Paris, Londra, Berlin,
Madrid, Bruxelles …
Poate să-mi spună ci-
neva unde nu-i găseşti ?
Credeam că sunt chinezi.
Greşit. Nu, marea majo-
ritate sunt japonezi. Fără
ifose. Avizi de cunoaş-
tere şi te domină doar cu
tehnologia din dotare.

Fântâna lui Nicola
Salvi, care a respectat
planurile iniţiale ale lui
Bernini are o vizibilă
atracţie pentru vizitatorii
Romei. Şi acum la 340
de ani de la finalizarea
ei. Milioane de turişti
constituie furnicarul
anual ce se perindă pe
străzile centrului istoric
al Romei. Marcus Teren-
tius Varro (sec. I î.H.) ne
comunică data în-
temeierii, 21 apri-
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Cinci într-unul!
(file de jurnal paranormal)
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lie 753 î.H., de
către gemenii Ro-
mulus şi Remus,

crescuţi de lupoaica fără
nume, cu replici cunos-
cute prin toate ţările la-
tine. Ei, steagul dacilor !

Întregul ansamblul
sculptural, de un rafina-
ment de necontestat, cu
un Neptun atoatevăză-
tor, te cucereşte prin po-
vestea sa. Apa este adusă
de la 20 de kilometri dis-
tanţă. Vrei nu vrei, te în-
torci cu spatele şi arunci
bănuţul dătător de spe-
ranţă pentru viitor. Ban-
cnotele aşteaptă,
cuminţi, să fie lăsate pe
Via Veneto, care e pregă-
tită cu toate capcanele
posibile. 

Fellini a făcut strada
celebră prin filmul capo-
doperă La dolce vita. 

Vizualizăm şi sediul
celebrului cotidian Il

Messagerro. Toţi ziariştii
sunt dotaţi cu motoci-
clete pentru o deplasare
instant la locul faptei.

Epuizaţi ajungem la
Gara… Termini.  Alt mall
răsare în cale. Este luat
în vizor. Cedez şi îmi aş-
tept ardeleanca cu o bere
în faţă. După vreo trei re-
freshuri apare surâzâ-
toare ca o gheişă. Am
stat mult ?!? 

Era să ne urcăm într-
un reggio, care pleca la

aceeaşi oră, în aceeaşi di-
recţie !?! Ceva nu era în
ordine. Parcă eram în
regio de Găeşti ! 

Instinctul ne în-
deamnă să punem nişte
întrebări. N-aveai cui ! 

Momente tensionate
alimentate şi de mega-
foanele turate la nivel
maxim. 

Intervine, para nor-
mal, îngeraşul, care ne
duce spre al nostru inter-
reggio, garat la cu totul

altă linie. 
Ne prăbuşim în cana-

pele. Eu cu gândul la
vinul rece ce ne aşteaptă
la San Giorgio ! A fost o
zi demenţială în care ne-
am făcut întregul pro-
gram gândit cu luni
înainte. Ceea ce ne arată
că dacă vrei, poţi ! 

E trecut de miezul
nopţii. Plutim printr-o
mare de fantome cu
bluze albe, albe ce nu-şi
găseau odihna. În rit-
muri sahariene. Asiaticii,
micuţii chinezi, motorul
comercial, dormeau de-
mult.

Recepţionera s-a
obişnuit, déjà, cu escapa-
dele noastre nocturne ! 

Cred că a dat pe Goo-
gle. Să mai afle câte ceva
despre daci. 

Buona notte! Carpe
diem!

4

Dimitrie Grama

Între cele două ori-
zonturi, cel al pământu-
lui uscat şi cel al
oceanului, şi-a făcut apa-
riţia şi s-a instalat, o
umbră nemişcată. O
umbra cu capul plecat şi
cu braţele ridicate în cer,
până la soare. La înce-
put, când am văzut-o,
când am descoperit-o,
mă gândeam că s-ar
putea chiar să fie umbra
soarelui, care prin cine
ştie ce ordine sau dezor-
dine elementară şi-a
dezvăluit şi uitat, pe ici
pe colo, partea lui as-
cunsă, secretă, doar de el
ştiută. Da, s-ar putea sa
fie aşa, umbra unui soare
mai bătrân, mai umil,
umbra unui soare căruia
a început să-i fie teama
să se „culce”, să mai as-

cundă după orizonturi.
- Dar daca nu mă voi

mai putea scula şi ridica
pe cer?

- Dar dacă culcându-
mă voi adormi adânc şi
adormit fiind, mă vor
duce, mă vor muta al-
tundeva, unde nu cunosc
pe nimeni?

Aşa cred că se gândea
soarele atunci când din
zdrenţe cosmice şi-a
croit această umbră, care
acum stă cu capul plecat
şi-l ţine acolo nemişcat,
prizonierul lui însuşi, pe
acel cer, considerat fami-
liar, prieten.

Mi-am pus mâinile la
ochi, formându-le într-
un fel de pâlnie vie, să

pot fixa mai bine, cu pri-
virea, orizonturile, care
parcă începuseră să dis-
pară, contopind-se unul
în altul ca şi când sin-
gura ambiţie ar fi fost
aceea de creaţie amoe-
bică. Aşa înaintam prin
tunelul mâinilor făcute
căuş în jurul ochilor,
tunel care, cu o efectivi-
tate de necrezut, m-a
izolat de restul lumii în-
conjurătoare. Tot ce a
existat, tot ce am ştiut şi
am simţit, absolut totul,
a rămas izolat pe din-
afară, a fost „închis”
afară. Înaintam în neant,
înaintam în golul absolut
al tunelului si cu fiecare
pas mă descărcam, pier-

deam gânduri, amintiri,
pierdeam umanitate şi
substanţă vie. De aceea,
ultimul gând nu mi-l
amintesc, la fel cum nu-
mi amintesc ultimul pas,
ultima suflare.

Când am ajuns să fiu
atât de gol, încât eram
inexistent, umbra şi-a
deschis larg poarta din-
tre cele două orizonturi
şi soarele a început din
nou să umble pe cer.

„Umbra soarelui”
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Alina Nicoleta
Polina

Profunda aversiune
faţă de sistemul comunist
al cărui precursor tiran -
Stalin - îi umbreşte impre-
siile, se resimte în urma
vizitării Stalingradului,
unde Istrati trăieşte peri-
peţiile acomodării în stil
umoristic (ploşniţele), dar
le depăşeşte aderând la
ospitalitatea unui proscris
“care ne transformă seju-
rul, din această cloacă
pestilenţială într-o bucu-
rie de fiece clipă“. Vizitele
în oraşele Baku, Erevan,
Akaltsik - Bardzia, Bor-
jom, aceste pătrunderi îi
pulsează critic itinerarul,
Istrati blamează societa-
tea diversă şi imundă su-
bordonată comunismului
naţional. “Sărmană lume.
Sărmană artă. Sărmană
conştiinţă umană... (...)
Tiflis, Georgia, întreaga
Uniune Sovietică, nu aici
şi nu azi, ar putea spune
ceea ce sunteţi”. La Telav,
aversiunea faţă de pro-
pensiunea birocratică a
comuniştilor este şi mai
mare, schiţarea terorii so-
vietice în Georgia fiind pa-
roxist ilustrată prin ma -
nevre mizerabile: acte ale
superiorilor, ale celor care
deţin puterea într-un stat
măcinat de opresiunea

claselor sociale de jos, ex-
presia orgiei comuniste,
dictatura partinică, aceste
diversiuni circumstanţiale
impregnează materia lite-
rară, creând un discurs
critic insolent asumat. De-
fulările raţionale sunt in-
fluenţate de revolta scri i-
torului de neputinţa acţiu-
nii şi redresării; nivelul
descriptiv autentic al oro-
rilor teroriste, subordona-
toare este întregit şi răz-
bunat de accentele blasfe-
miatoare personale cărora
Istrati le acordă exempla-
ritate judiciară. “Da, noi
suntem pentru moment,
nişte învinşi. Da, noi nu
înţelegem între fraţii de
luptă. Dar, fiţi siguri, vom
fi un singur front de luptă
totdeauna, împotriva
voastră, cioclilor, şi sun-
tem gata să murim, lo-
vindu-vă cu toate armele
voastre. Noi, noi avem
stomac pentru a digera
putreziciunea, pentru a
naşte o viaţă umană. Voi
nu mai aveţi nimic!”

Samaritean al munci-
torimii, Istrati frizează în
postura de detectiv, episo-
dul “Afacerii Rusakov”

exemplificând apoteotic
afinitatea lui bolşevică.
Mărturisirea unei realităţi
nemernice, degradarea
corectitudinii politice în-
făţişată de învinovăţirea
incorectă a unei cunoş-
tinţe a autorului, iniţiativa
sa elucidatoare, acestea
reprezintă elementele
constitutive ale unei aven-
turi poliţieneşti remarca-
bile. Un banditism biro-
cratic, o inechitate inter-
socială, generată de intru-
ziunea arbitrariului bur-
ghez, subtile gândiri ego-
iste, iată covorul epic pe
care este aşezată ancheta
lui Istrati la Moscova.
Convins de ne vinovăţia
celui acuzat de a fi fost
spion francez, antisemit,
sotnie neagră, speculant
cu cele 9 camere din 12, de
către o formaţiune prole-
tară sumbră (Jakt), mânat
de o viscerală răzbunare,
demersurile justiţiare ale
lui Istrati se agaţă de setea
sa declamatoare: în zadar,
jocul ponderat al jurnale-
lor autohtone îi submi-
nează mărturiile, Istrati
insistă în declararea drep-
tăţii în abisul sovietic,

unde puterea răului este
clasată de existenţa unor
pioni particulari (Rafail
Tour - “dandy” în panta-
loni scurţi; Maria Sviţieva
- o celebră instigatoare ca-
valeristă, indispensabilă
în setul de acuzaţii împo-
triva bătrânului Rusakov).
Toţi aceştia sunt declasaţi
în malefica lor existenţă
de prezenţa omnipotentă
a lui Kalinin - preşedinte
al URSS; Această poveste
încâlcită, pierdută şi tergi-
versată în abisul sovietic
prilejuieşte amărăciunea
retorică a militantului
român turist, scârbit de
diversitatea umană super-
ficială, coruptibilă: “mă
întreb ce se va întâmpla
cu biata omenire în ziua
când comunismul Svieţe-
velor şi Roimanilor, co-
munismul care jefuieşte şi
violează la Smolensk, cel
al Kabukilor cu maioneze
pe fese, cel al comsomoli-
lor care se amuză la Smo-
lenks, cel al judecătorilor
care joacă după fluierul
GPU-ului, mă întreb ce i
se va întâmpla omenirii în
ziua când acest comunism
s-ar încumeta să-i impună
dreptatea lui şi s-o înveţe
să trăiască”. Impactul
unei lumi umilite, ierarhi-
zate incorect îi generază
surplusul retoric cu ac-
cente agresive, verbal şi
statutar deopotrivă: “de la
un capăt la altul al împă-
răţiei - siberiile gem de
Rusakovi, de Ghezzi, şi
încă de alţi oameni pe care
fascismul roşu i-a folosit
mai întâi pentru scopurile
sale murdare, aruncându-
i apoi în închisoare (...)
Nu-i vorba aici de socia-
lism, ci de o teroare

itinerarul unui francofon -
partizan al lumii noi

“Spovedanie pentru învinşi” - oracolul
sovietic al schimbării

Panait Istrati -
Istoria unei

schimbări (3)

Continuare în
pagina 26
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Gheorghe Valerică
Cimpoca

Există, credem, o pre-
zenţă fantomatică în tot
universul care ne ţine
departe de înţelegerea
adevăratei naturi a ma-
teriei. Ca şi cum ceva sau
cineva ar dori să ne îm-
piedice să atingem limi-
tele cunoaşterii. Această
barieră invizibilă care ne
desparte de aflarea ade-
vărului se numeşte câm-
pul Higgs. Tentaculele ei
de gheaţă ajung până în
ultimul colţişor al uni-
versului, iar implicaţiile
ei ştiinţifice şi filosofice îi
fac să se înfioare pe fizi-
cieni. Acest câmp Higgs
îşi pune în operă magia
neagră prin – nici nu se
putea altfel – interme-
diul unei particule. Bo-
sonul Higgs este o
particulă elementară
ipotetică, singura care
este prezisă de teoria
particulelor elementare
şi ale interacţiilor dintre
ele (Modelul Standard),
care nu a fost încă nici
confirmată, nici infir-
mată experimental. De
aproape 50 de ani de
când a fost creată teoria
care l-a prezis, bozonul
Higgs, aşa numita "par-
ticulă a lui Dumnezeu", a
reprezentat prada cea
mai dorită de către cer-

cetătorii care lucrează în
domeniul fizicii particu-
lelor elementare. Boso-
nul sau particula Higgs
este presupusă ca cea
care conferă masa parti-
culelor din care se for-
mează atomii, fără de
care nu ar putea exista
nimic de la cele mai mici
componente ale nucleu-
lui, nucleonii, până la
planete şi la oameni.
Pentru că are masă este
o particulă. Cum poate o
particulă care are masă
să confere masă altei
particule ? Să fie o parti-
culă care naşte alte par-
ticule?. Să vedem ce
spun însăşi oamenii de
ştiinţă care au participat
la experiment. "Pot să
confirm că a fost găsită o
particulă care se supune
teoriei bosonului Higgs",
a spus John Womersley,
şeful Consiliului Britanic
al Ştiinţei şi Tehnologiei.
De asemenea, Joe Incan-
dela, purtătorul de cu-
vând al echipelor de
cercetare care caută par-
ticula Higgs la CERN, a
afirmat şi el: "Este doar
un rezultat preliminar,
însă credem că am găsit
ce căutam". Rolf Heuer,
directorul general CERN
a spus "Am ajuns la o
piatră de hotar în încer-
carea noastră de a înţe-
lege natura". Iată însă că

acum, unii oameni de
ştiinţă sugerează că re-
zultatele experimentului
CERN evidenţiază de
fapt “particule impos-
tor“, în speţa impostori
de tip (boson) Higgs. Fi-
zicienii: Ian Low (High
Energy Physics Division,
Argonne National Labo-
ratory; Department of
Physics and Astronomy
at Northwestern Univer-
sity), Joseph Lykken
(Fermi National Accele-
rator Laboratory), şi
Gabe Shaughnessy (De-
partment of Physics at
University of Wisconsin,
Madison) au elaborat un
document ce descrie po-
sibilităţi alternative la
recentele descoperiri de
la CERN, arătând cum o
particula ce se înca-
drează în Modelul Stan-
dard al fizicii
particulelor poate fi
luata drept bosonul
Higgs. Modul în care
descoperirea "infirmă
sau sprijină credinţa re-
ligioasa” este un punct
pierdut din start. Fanii şi
duşmanii religiei se bu-
cura de ambele părţi.
Căutarea bosonului
Higgs şi descoperirea sa
finală, nu Îl confirma şi
nici nu Îl infirmă pe
Dumnezeu. Misiunea
zero în fizica particulelor
este în prezent găsirea

răspunsului la întreba-
rea „există sau nu boso-
nul Higgs?”, ultima
particulă elementară
încă nedescoperită, dar
prezisă de teoria oficială,
care va explica misterul
originii masei la nivel
fundamental. Căutarea
bosonului Higgs este pe
bună dreptate „Sfântul
Graal” al fizicii particule-
lor elementare, dome-
niul ştiinţei care studiază
legile fundamentale ale
Universului Mic (lumea
cuantică). Dacă se va do-
vedi că există, bosonul
Higgs va confirma teoria
curentă, Modelul Stan-
dard al fizicii particule-
lor, care de peste trei
decenii explică corect
toate rezultatele experi-
mentale înregistrate la
acceleratoarele de parti-
cule. Dar dacă se va des-
coperi că bosonul Higgs
nu există deloc, teoria
curentă va fi dată peste
cap, iar o altă teorie va
trebui creată, care să ex-
plice aceleaşi fapte expe-
rimentale de până acum,
dar într-un mod complet
diferit. Probabilitatea ca
ceea ce s-a descoperit să
fie o particulă elemen-
tară sau un câmp, sau
ambele împreună este 1
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Povestea bozonului Higgs
„Toată această materie care ne înconjoară şi ne susţine viaţa, ne sileşte să
dăm prea multă atenţie la tot ce este pământesc. Şi necontenita apăsare a
celor de zi cu zi ne stinge mintea, şi ea devine mai puţin simţitoare faţă de

ceea ce noi înşine pronunţăm” - Părintele Sofronie Saharov
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Ion Iancu Vale

Se trezeşte din somn,
se mişcă dezarticulat şi
nesi-gur, prin aparta-
mentul său glacial cu iz
de om singur şi
trist...intră în baie şi se
bărbiereşte, se taie cu
lama, priveşte detaşat
sângele acela înflăcărat
şi-l lasă să curgă în voie
pe barbă, pe gât, pe
piept... îşi pregăteşte un
ibric de cafea, de proastă
calitate, fumează în neş-
tire ţigările sale ieftine şi
puturoase... brusc îl cu-
prinde un fel de panică şi
se întreabă: apartamen-
tul său boem, sângele
acela înflăcărat, ibricul
afumat şi turtit, aparatul
de ras, el care fumează
ţigară de la ţigară există
cu adevărat...? Pleacă
apoi în oraş, se loveşte
de oamenii care aleargă
de colo-colo, gesticu-

lează sau vorbesc sin-
guri, ocoleşte puzderia
de cerşetori disperaţi ce
maculează trotuarele,
traversează aiurea
strada, cu riscul de a fi
strivit de numeroasele
maşini luxoase ce fulgeră
carosabilul... mai bân-
tuie un timp prin urbea
sa obosită de vreme, se
aşează pe o bancă de pe
bulevard, când deodată
un stol gălăgios de ciori
de culoarea antracitului
se prăbuşeşte pe coroana

casta-nului sub care stă;
o cioară se uşurează
nonşalant pe genunchiul
său; se uită buimac la ex-
crementul acela mare,
cenuşiu şi uleios şi vede
cum se lăbărţează pe
pantalonii săi, se extinde
într-una şi cuprinde
strada, casele, oraşul,
ţara... se ridică şi pleacă
pentru a se întâlni cu iu-
bita lui cu care trebuie să
stabilească un lucru
foarte important; să nu
se mai certe decât după

ce fac dragoste... şi iarăşi
îl asaltează îndoiala: cer-
şetorii aceia groteşti, ex-
crementul acela cleios
(auzi, aviar) iubita lui ar-
dentă şi plină de perso-
nalitate, bolizii aceia
rutieri or fi ei adevăraţi,
reali...? şi în sfârşit voi
care vă holbaţi acum la
mine când vă citesc pre-
zentul text sau citiţi chiar
voi aceste rânduri (pe
care, probabil le conside-
raţi stupide) voi, existaţi
cu adevărat?
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Text despre o zi
aproximativ

reală

„Închipuirile”
lui Tudor
Meiloiu

În incinta Muzeului de Istorie
din Târgovişte a avut loc, pe data
de 11 septembrie, vernisajul su-
gestiv intitulat „Închipuiri”, reali-
zat de către cunoscutul pictor
Tudor Meiloiu.  Au fost prezenţi la
festivitate artişti (pictori, scul-
ptori, scriitori etc.), oameni de
cultură, jurnalişti, iubitori de artă
din Târgovişte şi din ţară, intere-
saţi de pictura acestui artist plas-
tic bucureştean.

Despre omul şi artistul Tudor
Meiloiu au cuvântat doi notorii şi
avizaţi oameni de cultură: dr. Ma-

rian Nemcescu, scriitor şi jurna-
list, şi prof. Ştefan Ion Ghili-
mescu, scriitor şi critic literar şi de
artă, momentul fiind moderat de
către doamna arhitect Carmen
Ştefănescu, din partea Asociaţiei
Localităţilor şi Zonelor Istorice şi
de Artă din România (ALZIAR).

Una peste alta, momentul a

fost unul de excepţie, cei prezenţi
bucurându-se deplin de emoţia
exprimată de pictura pur imagi-
nativă, parcă de pe o altă lume, a
bonomului şi inspiratului patriarh
al picturii noastre moderne,
Tudor Meiloiu.

Ion Iancu Vale
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Monica Mureşan

Între memorialistică
şi notaţie sentimentală,
extrovertire şi introver-
tire, proza domnului
Corneliu Georgescu pro-
pune cititorului teme
discutabile şi abordabile
în măsura în care un
timp îşi conservă ener-
gia, retrăind atitudinal şi
confesiv. Acest unghi al
amintirii se manifestă
foarte bine sub forma
simplă şi directă, în ge-
neral liniară a jurnalului.
Este un modus vivendi
dar şi un fel de a trăi
într-un anume mod ales
şi asumat; citind două
dintre volumele sale de
proză,  Dealurile,
toamna  şi Broscuţa de
tablă *), în care se regă-
sesc fragmente de jurnal
ca intertext, vom fi de
acord că predomină o vi-
ziune retrospectivă, iar
personajul adus în pre-
zent are nevoie de celă-
lalt „eu”, dialogul
fiindu-le necesar ambe-
lor ipostaze ale alterali-
tăţii. Întrebarea care se
pune – şi mi-o asum –
este despre doza de or-
goliu sau de mare încre-
dere în sine şi-n forţele
proprii pe care profeso-
rul-prozator o cunoaşte
şi foloseşte apărând ca
personaj principal, mai

cu seamă. Dar profeso-
rul-personaj ştie şi are
un bun reţetar şi cuno-
ştiinţe în domeniu, deci
priceperea de a combina
realitate şi imaginar, au-
tobiografic şi livresc deşi
nu-l atrage cine ştie ce
fantezia, cât mai degrabă
reconstituirea ba chiar
repunerea în discuţie a
diferitelor etape, situaţii
etc. De ce? Să-l întrebăm
pe autor, în fond este
rolul pe care şi l-a ales,
acela al unui autor de
vorbă cu alter-ego-ul
său, personajul pe care-l
pune în situaţia de a
căuta propria identitate,
mascându-l pe cel ce o
face în mod real. La vâr-
sta în care un capitol im-
portant din viaţă –
profesia d-sale – îşi con-
tabilizează plusurile şi
minusurile, rămân totuşi
energii încă neconsu-
mate care pot fi de folos
mult timp de acum în-
colo, cu atât mai mult cu
cât un spirit viu, cercetă-
tor, neobosit şi destul de
neconformist deşi este şi
conservator în multe pri-
vinţe, alimentează un
sentimental, un roman-
tic ce şi-a temperat pro-
babil decenii în şir
arderile şi tumultul ori şi
le-a conservat, punându-
le pe al doilea plan, pri-
mul – cariera şi viaţa
socio-profesională – îl
vor fi solicitat să le dea
tot ce avea mai bun. În
„gospodăria” sa spiri-
tuală de o viaţă se regă-
sesc lucrări de

specialitate pentru care
şi-a jertfit latura artistică
ori poate, de ce nu,
boemă sau orele de dis-
tracţie ori de odihnă şi
sigur mai tot timpul
liber. Dar vine o vreme
când preocupările sale li-
terare ies cu uşurinţă la
suprafaţa unor ape ce s-
au limpezit, şi-au calmat
vuietul ori şi-au restric-
ţionat/micşorat debitul,
când ziua-lumină a reve-
nit la dimensiunea unui
orar relaxat şi viaţa i-a
lansat profesorului Ge-
orgescu comanda : pro-
gram de voie. Desigur că
aşa cum nu poţi opri un
râu să curgă tot astfel
nu-l vei opri nici pe un
intelectual să fie activ.

Il faut cultiver notre
jardin – spunea Candi-
dul (sau optimistul) lui
Voltaire, sens aplicabil şi
în cazul de faţă, atât în
sensul de a-şi urma fie-
care adevărata pasiune a
vieţii, cât şi de a-şi aloca
un timp pentru a rămâne
cu sine departe de preo-
cupările cotidiene. Com-
parând viaţa spirituală
cu o grădină, acel spaţiu
unde totul se naşte, se
dezvoltă, germinează şi
generează abundenţă şi
belşug, tot astfel, în gră-
dina de faţă sunt culti-
vate cu grijă bunul gust,
bunul simţ, ideile nobile
atât cu candoare cât şi cu
optimism... În ambele
volume menţionate, te-
mele sunt bine însămân-
ţate în terenul fertil al
culturii şi care nu ar da

roade în lipsa educaţiei,
priceperii şi grijii; cu alte
cuvinte, a aplecării cu
atenţie către problemele
din jur, că sunt sociale,
materiale, culturale, eco-
nomice etc. O constantă
a diferitelor etape de
viaţă este evoluţia, stu-
diul, păstrarea şi respec-
tul valorilor. Bun
observator, Corneliu Ge-
orgescu studiază meca-
nismele şi relaţiile
sociale şi economice,
propune soluţii ori doar
face studii comparative
între un moment şi altul
al diferitelor evenimente
– perioadele de criză din
istoria modernă de
exemplu – o etapă sau
alta de viaţă a generaţiei
sale. Pedagogul înnăscut
îl îndeamnă să aleagă
teme desprinse din viaţa
reală, concretă şi care-i
sunt apropiate şi fami-
liare cititorului şi-l inte-
resează, fiind preocupat
de acestea la rândul său,
dar şi specifice nobilei
profesii de cercetător şi
profesor universitar doc-
tor în fizică specialitatea
fizica particulelor ele-
mentare. Pe baza expe-
rienţei de viaţă dar şi a
celei culturale şi ştiinţi-
fice, d-sa a strâns un ma-
terial divers şi
interesant pe care

Toamna domnului
Georgescu
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rămâne doar a-l
sistematiza şi a-l
aşterne pe coala

de hârtie spre a-l împăr-
tăşi cititorului, antre-
nându-l într-o
dezbatere. Este tot un fel
de a trăi intens dar fă-
cându-ţi datoria faţă de
tine însuţi şi faţă de so-
cietatea în slujba căreia
te-ai pus, de a te dărui
celuilalt, celorlalţi,  chiar
dacă nu-i cunoaşti dar îţi
pasă de fiecare dintre
aceşti semeni.  De a-i fi
util societăţii mai ales
când ai şi ce spune şi poţi
s-o faci bine, având pute-
rea şi capacitatea de ex-
primare. De aceea, de la
o carte la alta, scrisul de-
vine mai curgător, ex-
presia mai stilizată,
atitudinea mai tranş-
antă. O zestre genetică
poartă în ea cromozomii
acelui om renascentist,
universaliile rezistând în
continuare curentului
timpului. Omul nu face
umbră degeaba în Uni-
vers. El aspiră la des-
ăvârşire, ştiind că astfel
şi lumea în care trăieşte
va fi mai bună, mai des-
ăvârşită. Şi atunci să ne
mai întrebăm de ce se
spune că omul sfinţeşte
locul?

De asemenea, mai
trebuie menţionat, în
plus faţă de cele de mai
sus, că tema propusă în
Dealurile, toamna este
nu numai alienarea
omului într-o societate
ce nu-l apreciază la justa
valoare, nemaiavând re-
pere şi nici o scară a va-
lorilor justă, dar şi
înstrăinarea propriu-
zisă, baterea la porţi
străine, diversele situaţii
în care te pune o emi-
grare clandestină ce te

rupe brusc din matcă şi
te aruncă în situaţii şi ra-
porturi poate şi pericu-
loase, şi degradante ori
umilitoare (vezi spre
exemplu reţinerea abu-
zivă a paşaportului Ca-
tincăi spre a o împiedica
să evadeze din colonia de
muncă, propunerile in-
decente şi forţarea la ra-
porturi neconsimţite).
Literatura naţională şi
universală are deja cufe-
rele pline de acest gen de
literatură a dezrădăcină-
rii şi a bejaniei în timp de
criză şi care a apărut
exact în împrejurări si-
milare ale unei crize eco-
nomice şi morale de la
începutul secolului tre-
cut. Povestea eroinei,
Catinca, o femeie necă-
jită de prin părţile Focşa-
niului, rămasă văduvă,
săracă şi cu o fetiţă de
crescut, este un caz dacă
nu real întru totul, în
orice caz foarte verosimil
şi sigur reprezentativ
pentru o mare parte a
populaţiei din Europa de
Est. Ca planuri narative,
aceasta se desfăşoară în
paralel  cu povestea unor
alte personaje fie de sine
stătătoare, individuale,
fie aparţinând unor gru-
puri etnice ce s-au ames-
tecat dar nu asimilat în
populaţia din zonele Eu-
ropei Occidentale, unde
i-au dus paşii pribegiei.
Formal, compoziţional,
este o poveste în poveste
dintr-un jurnal. Unul din
mesajele acestei cărţi
este punerea accentului
pe ideea de şansă la o
existenţă mai bună dar şi
la dezvoltare şi evoluţie
interioară pe care îl are
oricine, în sensul că bu-
năstarea materială nu
trebuie să fie un ţel dacă

nu i se asociază şi dez-
voltarea personală, evo-
luţia spirituală şi cultura,
educaţia. Altfel, va exista
o clasă de ignoranţi şi in-
culţi înavuţiţi prin mij-
loace necinstite care în
nici un caz nu vor asi-
gura dezvoltarea societă-
ţii pentru că nici nu se
pricep şi nici nu-i intere-
sează: ei ignoră orice al-
tceva decât persoana lor
sau grupul lor restrâns.
Adevărata împlinire,
pune accent autorul, nu
ţi-o aduc bogăţiile şi
banii în general, dacă nu
ai şi conştiinţă şi mai
ales conştiinţa valorii şi
nu ai dobândit prin edu-
caţie şi chiar auto-educa-
ţie respectul pentru
valoare. Sigur, această
sfătoşenie li se pare
unora demodată pentru
că timpurile actuale de-
ocamdată tind a distruge
tocmai conştiinţa valori-
lor, demitizând şi des-
acralizând şi noţiunile de
relaţii interumane, şi
scara de valori cât şi tra-
diţiile naţionale. Dar este
şi necesară deoarece
avertizează asupra iner-
ţiei şi involuţiei unei so-
cietăţi formate din câţiva
bogaţi şi mulţi săraci.
Cockteilul care a ajuns
lumea de azi este un car-
calete din substanţe
slabe calitativ în care ni-
ciunul din produse nu
mai este natural, şi
atunci cum să nu fie res-
pins de societate? Pe de
altă parte, subliniază au-
torul, este foarte impor-
tant să cunoaşti şi să
cercetezi şi ce este în gră-
dina vecinului, dar să
preiei numai ce este bun
şi folositor de la acesta,
aşadar să ai capacitatea
de a filtra ce e bun de ce

e dăunător. În mod de-
monstrativ, Catinca,
eroina romanului, suferă
o transformare benefică,
devenind dintr-o ţărancă
simplă şi necăjită, fără
prea multă pregătire (ea
îşi ia bacalaureatul ulte-
rior, la maturitate) şi că-
reia soarta i-a dat iniţial
foarte puţine şanse, de-
venind aşadar o per-
soană puternică, pe
propriile picioare, reali-
zată şi material dar şi
spiritual prin sârguinţă
şi muncă şi care a ştiut să
profite de o şansă unică,
aceea de a folosi mo-
mentul oportun al unei
schimbări. Dar şi de a
trage învăţămintele prin
compararea vechiului
mod de gândire şi de trai
cu oportunităţile unei
schimbări şi a condiţiei
sociale şi materiale în
noua sa existenţă în Gre-
cia (ante criză). Pe o
scală redusă, se subînţe-
lege, acest personaj fe-
minin face parte din
marea familie a femeilor
luptătoare, gen Victoria
Lipan din Baltagul lui M.
Sadoveanu şi chiar, într-
o oarecare măsură, Mara
lui Ioan Slavici. Ca şi în
romanul sadovenian,
Catinca reuşeşte până la
urmă să reconstituie ul-
timele zile din viaţa soţu-
lui ei, Gheorghiţă,
decedat în condiţii du-
bioase într-o închisoare
grecească. 

În ciuda economiei
impusă de formula acest
microroman-jurnal, se
fac referiri suficiente
printr-un paralelism între
viaţa satului românesc (şi
a ţăranului păstrător încă
al tradiţiilor ar-
haice, care a dus şi
duce o viaţă aspră
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şi subzistă prin
banii primiţi de la
membrii familiei

ce muncesc în străină-
tate) şi dezvoltarea ce a
schimbat condiţiile de
trai în satul occidental.
Este o aceeaşi poveste
despre sufletul omului
simplu, nu şi despre dife-
renţa de mentalitate. Deşi
evoluează în paralel două
personaje în aceste frag-
mente de jurnal alter-
nând trecutul şi prezentul
amândurora, ale Catincăi
şi ale profesorului, ca
două fire epice, totuşi
eroina pare a fi şi un
alter-ego al autorului, la
nivelul dimensionării

evoluţiei personale: ast-
fel, întoarsă în satul său
natal, ea încearcă să le
împărtăşească din expe-
rienţa şi priceperea acu-
mulată celor rămaşi în
ţară şi aflaţi în aceleaşi
condiţii de viaţă precare.
Până la urmă ea va reuşi
să declanşeze o schim-
bare în cei receptivi – fra-
tele său, copiii cu
dizabilităţi sau primarul
localităţii -, fără a reuşi
totuşi să-i civilizeze prin
exemplul propriu pe cei
bătrâni şi închistaţi în ve-
chea mentalitate. Dimpo-
trivă, ea va stârni pe
alocuri mari invidii pen-
tru condiţia şi situaţia la

care a ajuns. Inerţia şi
teama de schimbare îşi
pun amprenta pe o socie-
tate îmbătrânită şi nevo-
iaşă iar membrii ei nu
mai au voinţa de a lupta
pentru o schimbare şi nu-
şi dau nici o şansă chiar
dacă vine cineva să le ex-
plice cum ar putea trăi
mai bine. Astfel, mama
Catincăi este de fapt re-
prezentarea acelui perso-
naj colectiv simbolizând
teama de schimbare, ne-
încrederea în viitor care a
fost sedimentată de prea
multă vreme şi e imposi-
bil de înlăturat – iată cum
sunt sesizate diferenţe
foarte mari de mentali-

tate chiar între cei din
aceeaşi generaţie. Ca ra-
portare la prezent, su-
biectul este deja tocit de
accelerarea de mai mult
de doi ani încoace a eve-
nimentelor pe plan inter-
naţional, situaţia din
Grecia nemaifiind la fel
de favorabilă nici popula-
ţiei acestei ţări, darmite
emigranţilor! Rămân so-
lide cărămizile unei con-
strucţii epice a unui
roman de atitudine. Dacă
nu cumva şi o viziune
premonitorie a autorului
asupra destinului nostru
colectiv, situaţie în care
eroina poartă în spate
greutăţile istoriei...

4

Maura Anghel

De la ea ne-au rămas
morna, un amestec de
blues şi fado portughez,
şi numele de Diva des-
culţă. Cu vocea ei pro-
fundă, plină de accente
nostalgice, Cesária
Évora* a dus Insulele
Capului Verde peste tot
în lume, prin cântec.
Glasul ei amintea de tri-
steţea sclavilor de odi-
nioară, cărora
portughezii care au de-
barcat pe insulă le-au
luat vieţile şi libertatea.

Insulele Capului
Verde se află în largul
coastelor Africii de Vest
şi au fost descoperite în

secolul al XV-lea de na-
vigatorii portughezi, care
le-au şi colonizat. Sunt o
destinaţie turistică foarte
apreciată, un loc unde
înţelegi creaţia sublimă a
Universului.

Este locul perfect pen-
tru pasionaţii de surf,
scuba diving, dar şi pen-
tru care practică clim-
bing, mountain bike şi
sunt dornici oricând de
un off road drive în de-
şert. Dintre cele zece in-
sule, cele mai cunoscute
sunt Santo Antão (unde
s-a născut Cesaria Evora),
Santiago, Fogo şi Brava.

Oamenii trăiesc din
turism şi pescuit, iar bo-
găţia se vede doar în pei-
saje, nu şi în traiul de zi
cu zi. Când pescarii se în-
torc din larg, plaja de la
Tarrafal (insula São Ni-
colau) se umple de zgo-

motul vesel al femeilor
care încep să descarce
prada şi să o ducă în co-
şuri imense la piaţă.
Pentru turişti, spectaco-
lul este inedit. Atracţiile
principale sunt munţii
terasaţi de deasupra
oceanului, vulcanul şi
sporturile acvatice. Ve-
deta Insulelor este Ci-
dade Velha în Santiago
(centrul istoric vechi din
oraşul Ribeira Grande),
inclusă în patrimoniul
UNESCO în 2009. Aşe-
zarea a câştigat premiul
UNESCO World Heri-
tage ca prima aşezare eu-
ropeană de la tropice.
Ruinele oraşului datează
din anii 1600, când era
loc de întâlnire al piraţi-
lor. Aici se află cea mai
veche biserică colonială
din lume, Nossa Senhora
do Rosário, construită în

1495.
Unul dintre traseele

cele mai îndrăgite este
cel Vale do Paul, în care
treci prin câmpuri de
trestie de zahăr, către sa-
tele din Passagem. Min-
delo este oraşul cel mai
pitoresc, cu clădirile pas-
telate şi străzile înguste,
pavate cu piatră de
munte. În Boa Vista, cu-
noscută drept insula du-
nelor şi a plajelor, sunt
plaje superbe, cea mai
cunoscută fiind Praia de
Santa Monica.

După o vacanţă petre-
cută în Insulele Capului
Verde impresia despre
lume este cu totul alta.
Frumuseţile văzute şi
răsfăţul localnicilor vă
vor hrăni sufletul un an,
până la următorul sejur
în ţara regretatei Cesa-
riei Evora.

După Cesária Évora,
în Insulele Capului Verde
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Constantin T.
Ciubotaru

Prima dată, mi s-a
spus că aveam vreo cinci
ani. 

1. Vindeam lapte acru
pe peronul gării Vereşti,
unde fusesem evacuat de
ruşi. Numai că gara a
fost reocupată de nemţi
şi frontul s-a stabilit pe
linia apei Suceava. Un
băiat din vecini a învăţat
de la ruşi că laptelui i se
spune Malaco şi acum
striga, la fel ca-n zilele
trecute:

- Davai malaco de la
io!

A primit un glonte
fascisat în cotul stîng şi
atunci eu cică aş fi spus
că „Tare l-aş trage în
ţeapă pe Friţul ăla”!
Peste ani, la Facultate
am completat:

„Noi suntem din ţara
lui „Iartă, bre !” Nu
ştiam ce motiv să invoc.
Am zis: Beethoven! Şi nu
l-am mai tras în ţeapă.

2. Ruşii i-au alungat
pe nemţi. Eu am fost fe-
ricitul dintre cei trei fraţi
care a primit în dar un
berbecuţ, care avea cor-
niţe. L-am legat cu o
sfoară şi-l păşteam prin-
tre linii. S-a oprit un tren
din care au coborât nişte
uzbeci cu căciulă şi săbii.
S-au apropiat de mine,

hârşti, au tăiat gâtul mie-
lului şi l-au agăţat de un
copac ca să-l jupoaie. Am
fugit cu căpăţina, care ,
în mintea mea şi în som-
nul primelor zile behăia
şi mă trezea. Ştiu că am
plâns când tata m-a ples-
nit peste ochi, găsind că-
păţâna sub perna mea. A
aruncat-o la căini. Ai mei
mi-au spus că mi-am
dorit să-i trag în ţeapă pe
uzbeci. Dar cînd am fost
făcut pioner i-am iertat
pentru cravată şi insignă
şi că făceau parte din fa-
milia fratelui mai mare şi
am recitat versuri din
Maiakovski. Apoi i-am
iertat pentru că l-au avut
pe Esenin!

3. Am mai vrut să-i
trag în ţeapă toţi pădu-
chii, fie ei nemţeşti sau
ruseşti sau de-ai noştri
care ne-au adus tifosul.
Păduchi aveam chiar
prea mulţi, ţepe pentru
ei nu găseam! Şi i-am
iertat pentru că am citit
că e bine la colhoz pen-
tru omul sărac.

4. Aş fi vrut să-i trag
în ţeapă pe ţăranii din
satele unde am ajuns cu
trenul foametei şi care
nu m-au găzduit fiindcă
eram slăbănog şi urâţel.
La şapte ani am venit de
unul singur cu trenul
foamei de la Roşiori la
Vereşti. Am renunţat şi
mi-am luat canon să le
învăţ 10.000 de copii
cum să se poarte. Am de-
păşit „planul cu 50%.
Sau pentru că i-am citit

şi admirat pe Darie cel
desculţ şi Niculae Moro-
mete, care n-a avut nici
el noroc cu Bisisica.

5. Dar iar aş fi vrut să-
l trag în ţeapă pe un
malac numit Romaşcov,
care l-a băgat pe tata-n
spital pentru că n-a vrut
să semneze cererea de
colectivist. După ce tata
spunea că nu poate
semna, primea lovituri
peste degete şi coate. La
spital l-am întrebat de ce
n-a semnat?

- Păi tu nu ştii că eu
nu ştiu să scriu? 

6.Apoi l-aş fi tras în
ţeapă pe un Prim secre-
tar care nu  mi-a aprobat
să dau admiterea în târ-
gul nostru, la 16 km de
satul nostru, ci la Boto-
şani, pentru că am tată
reacţionar. Acolo Pre-
mierul sucevean a trimis
92 de candidaţi pe 4 lo-
curi. Am renunţat la idee
pentru că am intrat la
liceu şi bucuria de a
scăpa de sărăcia de acasă
era mai mare.

7. Eu am venit pe
lume în ziua a şaptea,
după amiază, într-o
toamnă splendidă când
lumea e la horă. Mi s-a
spus că mama a cam
dansat până să mă
nască, pe muzica pentru
care ea venise-n fundul
grădinii s-o asculte. Aş fi
tras-o pe moaşă în ţeapă,
fiindcă n-a venit s-o
ajute pe mama. Nu ştiu
din ce cauză. N-am tras-
o fiindcă era singura fe-

meie din sat care avea 19
copii cu 19 taţi, toţi în
viaţă.

8. Dumnezeu a  de-
cretat că a şaptea zi -
după ce a terminat de
făcut lumea -  omul să se
odihnească. Am auzit că
cei născuţi în această zi
„au pierdut” facilitatea.
În Cabinetul CC nr.7
trona cel mai mare peste
presarii din ţară. Am
ajuns în audenţă după 17
săptămâni, când colegii
mei de facultate încasau
al 4-lea salariu. O mână
de om ascuţit ca lupta de
clasă, se spunea pe
atunci, având o gropiţă
în obraz, râdea frumos,
deci este om bun. A citit
pe verticală jalba mea.
Mi-a zâmbit. 

- Picaşi prost, postul
s-a brodit să-l poftească
un nepot de ştab. Facem
un troc? Renunţi la post
şi la anul te aduc eu în
capitală.

- Asta nu-i troc, ci
troacă, am zis fiindcă
până atunci credeam în
CC,  mi s-a promis rezol-
varea şi nu ştiam că CC
însemna şi KK şi asta era
persoana din faţa mea.
Atunci mi-am dorit să
pot fi Ţepeş o-am zis din
uşă:

- Dacă voi avea posi-
bilitatea, să ştiţi că vă voi
rezerva o ţeapă, tip Dra-
kula!

Doamne, ce râs fru-
mos avea!

9. Mi-aş fi dorit o
ţeapă pentru cel vinovat
pentru că n-aveam ce le
da de mâncare copiilor,
posibilitatea de încălzire.
De lumină electrică. Dar
am renunţat fiindcă am
descoperit că se poate
posti de carne trei
zile pe săptămână

Când aş fi vrut
să fiu Ţepeş? 

4
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şi toate posturile. Şi că ru-
meguşul poate să înlocu-

iască lemnul. Că lampa cu gaz
n-a murit. Iar dorinţa de a i se re-
partiza o ţeapă celor care aveau
„grijă” de siguranţa noastră nici

măcar mental nu mi-o formulam.
Dar dacă mi s-ar fi dat un pistol
cred că aş fi cerut trei cartuşe.

10. Credeam că dacă Ţepeş a
ajuns la cifra de 20.000 de înţe-
paţi, eu... m-am rugat să fie ier-

taţi. Privind acum la cei din
stradă mă întreb greşesc eu sau
Ţepeş? 24 ianuarie, 2012. Nu s-a
cîntat „Hai să dăm mână cu
mână”, cei cu  Ţeapă ...în ro-
mână!

4

într-o lume mai dreaptă
şi mai bună, prin penul-
timul act al cărţii, denu-
mit " Lumina eternă": "
Viaţa pe pământ era fru-
moasă şi liniştită. Pă-
mântenii învăţaseră să
iubească şi să preţuiască
natura, soarele, stelele,

luna... Reînvăţaseră să se
iubească între ei şi să fie
demni".

BENDISA LUMINA
este un roman deosebit.
El spune cititorului sim-
plu, despre vieţi ce îl
caută, din " Chemarea
străbunilor", vorbeşte de

la sine atunci când îl ci-
teşti şi fiecare rând scris
în carte, aduce la iveală,
trădează de fapt, lumina
autoarei, care şi-ar dori
nespus să fie copila şi fi-
inţa misterioasă din lo-
curile lumii dorite,
Bendisa. Vorbim despre
LUMINA ATENEI GA-
BRIELA STOCHIŢĂ. Şi
ar dura încă un ciclu za-
molxian ca să povestim

despre trăirile şi dorurile
şi regăsirile interioare pe
care cartea ni le inspiră.
BENDISA LUMINA este
una din cele mai fru-
moase cărţi apărute
vreodată la Târgovişte.
Iar autoarea merită din
plin nu numai aprecie-
rile noastre dar şi piatra
din peşteră deodată cu
povestea poveştilor
scrisă de ea.

Atena Gabriela Stochiţă...
Continuare din pagina 11

umană care tratează viaţa
umană ca material bun
pentru război social”. In-
sistent, neistovit şi vivace,
tonul verbal conservat în
paginile sale confesionale

se deconectează într-o re-
semnare omagială, conci-
liantă şi încrezătoare a
unui turist modest, a unui
martor obiectiv, intim
prin declaraţii şi cu înăbu-

şite speranţe de victorie.
O impresie conclu-

dentă este generată de
mobilizarea, dacă nu per-
sonală, cel puţin a succe-
sorilor, către suprimarea
unei dictaturi, unui regim,
unei politici inadecvate,
incompatibile cu impor-
tanţa clasei majoritare

contemporane scriitoru-
lui: în Uniunea Sovietică,
un cazan cu smoală, îm-
părăţit de un tartor sur-
clasat, intolerant, armo-
nia se va institui ulterior
insistenţelor revoluţio-
nare, momentan slab re-
prezentate de voluntarii
umanişti şi solidari.

Panait Istrati
Continuare din pagina 19

AVANTAJ
Ziceri
Dorel  Schor

n Nimeni nu te com-
promite mai bine decât o
faci tu însuti.

n Aceiaşi şoferi îi în-
tâlnim pe şosele, la
bancă şi la policlinică…

n Degeaba ai drep-
tate, dacă n-ai noroc.

n Boul autohton, în
magazinul de porţela-
nuri, nu e mai prejos
decât elefantul.

n E  greu să araţi vi-
novatul îndreptând de-
getul spre tine (Mihai
Batog Bujeniţă).

n Ştim, dar ne facem
că nu vedem…Vedem,
dar ne facem că nu ştim.

n Nătărăii ne întrec…,
măcar ca număr.

n La cotitură, în vi-
teză, dreptatea se mută
la extreme.

n Cu cât ai o funcţie
mai înaltă, ţi-e mai greu
să-ti legi şireturile singur.

n Cum de sunt deş-
tept fără să ştiu si eu!
(Roni Căciularu).

n Nu orice model
poate fi dat ca exemplu.

n Unii freacă ridi-
chea, alţii taie frunze la
câini… Sunt frunzele de
la ridichie!

n Prost prin vocaţie.

n Modestia face naş-
terea geniilor mai
uşoară.

n Nu risipiţi gloanţele
pe ţinte care cad singure
(Liviu Antonesei).

n Nu poţi învinge
timpul… Fa-ţi-l aliat !

n Prezentul e aşa cum
e, aşa ca ne refugiem în
trecut şi în viitor.

n Apreciază avantajul
de a nu fi specialist.

n M-am hotărât să-l
votez pe al doilea clasat,
încă din primul tur.

n Se întâmplă că şi
moartea sună la adrese
greşite (Adi Cristi).

n Ce e hărnicia? Să
mai lucrezi când progra-

mul se termină peste o
oră…

n Câinele care latră,
muşcă din momeală.

n Prejudecăţile tre-
buie condamnate, dar
păstrate deocamdată.

n Prietenul adevărat
îţi iartă până şi succesele.
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Luca Cipolla

Eu întind mâna spre
ea, ideal pentru noi să-
raci în duh să nu ne sim-
ţim singuri; buzele mele
lăcrimează sânge şi din
sânge îi mângâi pielea;
Sara priveşte din oglindă
şi este un psalm pe care
îl cântă sufletele pier-
dute. Viaţa trece ca un
accent şi eu observ pe-
nele mele să se rătă-
cească în vânt; de ce nu
înţelegi când vorbesc, de
ce te parezi, viaţa aceasta
atârnă de un fir de aţă..
Cât un rid te desparte
din sobrietate şi uşu-
rinţă, o cale parcursă de
ani de zile; atinge firele
din părul meu şi răreşte
bătăile inimii mele.. Dra-
gostea platonică nu se
laudă cu priviri căci îi
cere mâna şi nu se
aprinde poetul  sunetu-
lui unei Gibson, vezi, de-
seară Joyce va scrie
bestsellerul lui şi eu voi
zbura impulsionat de
amintiri ca o schijă care
răneşte existenţa. Nu voi
mai vedea picioarele alea
să străpungă tăcerea
unei veri, după-amiază
la care nu-i mai aparţin
şi varul curţii nu mai îmi
este pernă, ici aproape
cine se conformează la
poporuţ ? Eu mai puţin
ca furnică, eu mă tem de
el şi sunt rahat, dezamă-

gire care într-un clop as-
cunde tăietura, rana, eu
cu o placă ca prietenă. O
călăuză şi eram căpita-
nul .. M-am dus în
amonte şi m-am coborât,
mirosul ploii mă îm-
brăca, am strâns mâinile
într-un pumn astfel în-
tins într-un ave, părul
încă gelatinos, ritul cris-
pat adolescentin, fraţii
mei Ştefan, Mihai şi
Avram,  în plămâni pra-
ful oaselor ale Sarmize-
getusei... o cauză
atârnată ca drapel la un
bovindou, veşmântul
candid al ţăranilor se ivi
în momentul ăla, zisei –
Sara, mă ţineţi mâna -
dar ochii se uitau deja în
altă parte, la ochii sme-
riţi unei soţii, tovarăşă
tăcută a bătăliilor sufe-
rite, ale mele nu câşti-
gate şi tăcere.. Nu se
coboară din treapta
aceea nici nu pot să te
măsor dacă nu citesc
printre rânduri. Ochii
aceia încercau să fugă
din îndoială, din imper-
fecţiune – o numiţi şi la-
bilitate -  din deşertăciu-
ne a timpului – nu vă ui-
meşte şi pe dumnea-

voastră să priviţi în că-
tare, să fiţi în faţa ei? Cu-
rând casa mea, a
dumneavoastră, va fi
doar un ambalaj de lemn
ce va descompune şi că-
măşile verzi pe care le
văd să defileze în Copou,
a cui este mâna ce le-a
ţesut? Îmi ţin respiraţia
şi mângâi pieptul meu
acum de bărbat, simt
mâinile ei într-un aban-
don.. Comandantul care
îndrăzni acţiunea coborî
la mol însoţit de către
autoritate, chipul lipsit
de viaţă, tweedul cu cru-
cea albastră a victoriei şi
a iertării..Tovarăşul Kim
n-ar fi iertat.. Capul aco-
perit cu o glugă în aştep-
tare, capul într-un sac,
ochii mei inocenţi l-au
văzut căzând şi mă răsu-
cii să nu privesc corpul
atârnat, costumul lui să
se murdărească, îmi as-
tupai urechile să nu aud
ultimele impulsuri de
viaţă, dar taică zise,
adresându-se mamei
mele, că totul trebuie să
ştiu. Umoarea unei pen-
dule umple scările,
noapte de furtună,
ploaia alintă pneurile şi
se târăşte ca un şarpe de
la cădelniţă.. Noi, popor
fără revoluţie, traversăm
viaţa cu bicicleta şi două
şi mai multe sunt dru-
murile ce deviază şi pe
care nu le simţim de-ale
noastre. Doamnă doctor,
rochia ce înveleşte seara
are ceva excitant, cam
străveziu în mişcările ei,
dar călătoresc cu gândul

şi văd dimineaţa, căldura
aia adolescentină care
prinde vigoare şi mă
aprinde pe un covor de
papusuri la sfârşit de
mai. Astfel, agilă pasăre
răpitoare, survolez, mă
pierd în tăcere şi în des-
prindere, eteric şi puter-
nic, fiarele domin de la
înălţime şi localizez şar-
pele, astfel încât să poto-
lesc foamea, o notă
spartă scârţâi. Nu mă
căuta căci puţin am să-ţi
spun, nu întreba, ceata
evenimentelor zace pe
câmpia de mai jos, re-
marc chipurile asexuate,
aproape îngeri cu trup,
furnici lucrătoare, deşer-
turi şi munţi, Uroborus
mă provoacă şi mă tem
de coada lui dar cine îi
cunoaşte gaura şi unde
depune ouăle?.. Un braţ
îmi înconjoară capul
într-o mângâiere, mâna
are o aluniţă în mijloc,
mână care gâtuie, planez
în cer şi părăsesc cuibul,
cuib al copilăriei timpu-
rilor, degetele ei mă
cheamă la prezent.. ame-
ţeală exagerată eşti, viaţă
fiica viţei şi a epocilor, şi
sacră. Încropesc un lea-
găn, în leşin te arăţi deja
departe, “ooh he's here
again, the man with the
child in his eyes”  şi sfâr-
şit de transmisiune.

Hipnoză regresivă
în traducerea autorului

Pictură de Tudor Meiloiu
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RONDELUL
CASTELULUI RUINAT
Castelul ce-i acum ruine
Domniţele l-au admirat
Când în a faclelor lumine
Părea-n rubine îmbrăcat.

Poveşti cu regi şi cu regine,
Se spune chiar de-un împărat…
Castelul ce-i acum ruine,
Domniţele l-au admirat.

Dar colţii vremilor haine
Încet-încet, l-au măcinat
Chiar pietrele i  s-au furat
Şi-acum seamănă cu mine

Castelul care-i în ruine…

TOAMNĂ CU
CRIZANTEME
E toată toamna-n crizanteme
Privind gingaş spre-albastru cer;
Şi-o clipă n-avem a ne teme,
De nopţile ce-or fi cu ger.
Clădim iluzii pentr-o vreme
Şi care-apoi ca fumul pier…
E toată toamna-n crizanteme,
Privind gingaş spre-albastrul cer.

Nevoi ce te-ncolţesc, supreme,
Alungă gândul spre-un prier,
În care frigul nu mai geme
Iar eu să cred, să mai zbier,

Că toată toamna-i criza-n teme…

RONDELUL
ŢĂRANULUI BĂTRÂN
Munceşte în grădină tata,
Nepoţii îl privesc de zor,
Iar eu, şomer, ca şi cumnata
Fumăm alene în pridvor.

Prin lupte l-a purtat armata
Şi-o rană are la picior,
Munceşte în grădină tata
Nepoţii îl privesc de zor.

Dar ştirile ne-au dat azi, gata,
Că banii n-ajung la popor

Că mult prea mare este gloata
Şi toţi cer  milă. Asta vor!

Iar în grădină sapă tata...
RONDEL MILITANT
Cât de mult împădurită
Vreau să fie ţara mea?
Pot răspunde-ntr-o clipită:
Cum e şi o bidinea!

Ca popcornul de pe plită
Crească tufe cum or vrea
Tare mult împădurită
Vreau să fie ţara mea!

Dar privind spre o smintită
La solar când se prăjea,
O duduie răstignită,
Trist gândeam că ţara mea

Nu-i aşa de-mpădurită.

RONDELUL
CĂUTĂRILOR
ZADARNICE
Nu căuta că-i în zadar
Acolo nu mai e nimic.
Căci am luat din buzunar
Şi cel din urmă firfiric.

Mi-e dor de-o cupă de Cotnar,
De o friptură, de un mic
Dar nu mai caut, e-n zadar,
Acolo nu mai e nimic.

Amor zici tu că-mi dai în dar
Şi-un sân ai scos de sub ilic,
Mă răscoleşti ca pe-un sertar
Dar nici acolo nu-i nimic...

Iubito, cauţi în zadar…

RONDEL DE IUBIRE
În mine patimi răscoleşti
Cu trupul tău semidivin
Născut din luturi diavoleşti
Purificat de cer senin

Şi rece şi fierbinte eşti
Şi-mi dai iubire, dulce chin
În mine patimi răscoleşti
Cu trupul tău semidivin

Sublime-arome răspândeşti
Şi-n ochi luciri de opalin
Făcut doar pentru vise eşti
Sus la COTNARI iubite vin,

Ce-n mine patimi răscoleşti...

RONDELUL
CALULUI  CĂZUT
Azi ai căzut bătrâne cal
În tine mulţi au dat cu biciul:
Geambaşi, tâlhari şi un hamal
Mai toţi, ţi-au adâncit supliciul

Tu i-ai iubit pe toţi, egal,
Părea că acesta-ţi este viciul
Dar ai căzut bătrâne cal
Şi-n tine mulţi au dat cu biciul.

Destinul tău scris în astral
Nu te-a scutit de prejudiciul
Durerii tale şi, banal,
Ţi se ignoră sacrificiul

Chiar de-ai căzut bătrâne cal.

Poeme de

Mihai Batog
Bujeniţă
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Corina
Diamanta Lupu

La Muzeul Luvru din
Paris, o tânără femeie
frumoasă priveşte calm
vizitatorii ce se perindă
prin faţa ei, zâmbind
enigmatic din rama unui
tablou cu dimensiunea de
77X55 cm. Portretul ei in-
spiră linişte, relaxare, ar-
monie şi o anumită
grandoare, în pofida hai-
nelor şi coafurii simple
ale modelului. Femeia
este Mona Lisa, cunos-
cută şi ca La Gioconda,
despre care se presupune
că ar fi fost soţia lui Fran-
cesco del Giocondo, un
înstărit negustor de mă-
tase din Florenţa. 

Surâsul
Mona Lisei

Leonardo Da Vinci (15
aprilie 1452,
Anchiano/Vinci, Italia - 2
mai 1519, Cloux/Am-
boise, Franţa) a început
lucrul la acest tablou în
1503 sau 1504 şi l-a în-
cheiat în 1519, cu puţin
timp înainte de moartea
sa. În august 1911, pictura
Mona Lisei este furată
din Muzeul Luvru de un
funcţionar italian, care
dorea să o returneze Ita-
liei sale natale. În 1956,
tabloul Giocondei este
vandalizat de două ori şi
din acel moment, pânza
este protejată de un geam
rezistent la gloanţe. Pic-
tura impresionează în
special prin zâmbetul
misterios al modelului, ce
îi subliniază feminitatea
şi frumuseţea. Descope-
riri recente au adus lu-
mină asupra “secretului”
surâsului Mona Lisei, în-
lăturând speculaţiile fă-
cute de-a lungul
timpului. 

Cu gene şi
sprâncene

Inginerul francez Pas-
cal Cotte, fondator al teh-
nologiei Lumiere, a
inventat un aparat de fo-
tografiat pentru imagini
multispectrale de o rezo-
luţie de 240 de megapi-
xeli, ce foloseşte 13
lungimi de undă, de la ul-
traviolete la infraroşu, cu
care a scanat pictura
Mona Lisei. Imaginile re-
zultate înlătură secolele
de restaurări repetate ale
tabloului şi orice alte mo-
dificări, punând în va-
loare modul în care
artistul a dat viaţă chipu-
lui pictat al Giocondei,
dar şi felul în care aceasta
le apărea lui da Vinci şi
contemporanilor săi.

"Faţa Mona Lisei pare
puţin mai lată, zâmbetul
ei este diferit, ochii îi sunt
diferiţi", a declarat Cotte.
"Zâmbetul ei este mult
mai accentuat aş spune”.
Deoarece pe pânză nu se
observau nici genele, nici
sprâncenele modelului,
Cotte s-a ocupat şi de
acest aspect. “Un zoom
pe ochiul stâng al Gio-
condei a revelat o unică
tuşă de culoare foarte
subţire, în zona sprânce-
nei”, a afirmat acesta. "Eu
sunt inginer şi om de şti-
inţă, aşa că pentru mine
totul trebuie să fie logic.
Nu era logic ca Mona Lisa
să nu aibă sprâncene sau
gene", a continuat el. 

O premieră 
O altă enigmă a fost

poziţia braţului drept al
Giocondei: aceasta îşi
ţine mâna dreaptă pe
pântec. “Este pentru
prima dată”, a spus Cotte,
“când un pictor redă bra-
ţul şi mâna modelului
într-o asemenea poziţie”.
Chiar dacă nu au înţeles
niciodată  raţionamentul
lui da Vinci, alţi artişti nu
au ezitat să îl copieze şi în
această privinţă.

Cotte a descoperit că
pigmentul folosit la în-
cheietura mâinii drepte a
Giocondei se potriveşte
perfect cu cel al veşmân-
tului acesteia. Lucrurile
încep să aibă sens: "Dacă
priveşti în profunzime în
infraroşu, îţi dai seama că
Mona Lisa îşi ţine cu an-
tebraţul şi cu încheietura
mâinii un capăt al hai-
nei", afirmă Cotte.

"Vincolare"
de la Da Vinci

Imaginile în infraroşu
au scos la iveală schiţele
pregătitoare realizate de
da Vinci, peste care artis-
tul a aşezat încă trei stra-
turi de lac si vopsea. Se
pare că până şi un pictor
ca Leonardo a avut unele
ezitări. “Dacă te uiţi la
mâna stângă a Giocondei,
nu se poate să nu remarci
modificarea poziţiei de-
getelor arătător şi mijlo-
ciu ale modelului. Este
clar că da Vinci s-a răz-
gândit, prima poziţie a
degetelor era diferită de
cea pe care o vedem acum
în tablou”, a declarat
Cotte. 

Alte dezvăluiri includ

broderia ce împodobeşte
decolteul rochiei Mona
Lisei (care poate fi consi-
derată chiar semnătura
pictorului, având în ve-
dere că în italiană "a îm-
pleti" este "vincolare",
verb ce face referire la
numele de da Vinci) şi
transparenţa vălului ce
acoperă capul modelului
(indicând faptul că Leo-
nardo a pictat mai întâi
peisajul imaginar din
fundal şi apoi, utilizând
tehnici de transparenţă, a
reprezentat pe pânză
vălul). De asemenea,
cotul Mona Lisei a fost
restaurat în urma distru-
gerii provocate de o pia-
tră ce a lovit tabloul în
1956. În plus, contrar
speculaţiilor, s-a stabilit
că portretul Giocondei a
fost realizat în ulei pe
lemn de plop.

Cotte afirmă că dacă
stai culcat pe spate şi pri-
veşti în sus la imaginea
mărită în infraroşu a
Mona Lisei, frumuseţea şi
aerul ei mistic sunt evi-
dente. “Dacă te afli în faţa
acestei imagini imense a
Giocondei, înţelegi ime-
diat de ce este atât de fai-
moasă", a spus Cotte.
“Este ceva ce trebuie să
vezi cu proprii ochi.”

Zâmbetul Mona
Lisei, o iluzie

Timp de sute de

Mona Lisa,
doamna cu zâmbet mistic

4
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ani, criticii de artă
au meditat asupra
misteriosului zâm-

bet pictat de Da Vinci. Re-
cent, Margaret
Livingstone, neurobiolog
la Harvard, a venit cu o
altă explicaţie fascinantă:
Da Vinci a zugrăvit chipul
Mona Lisei în culori care
joacă feste privirii noas-
tre.

Livingstone a exami-
nat mult timp modul în
care celule din sistemul
nostru vizual procesează
diferitele tipuri  de infor-
maţie, cum ar fi forma,

culoarea, adâncimea şi
mişcarea. Analizând ta-
bloul lui Da Vinci, aceasta
a constatat că artistul a
pictat zâmbetul Mona
Lisei aproape în între-
gime în frecvenţe spaţiale
joase, care sunt cel mai
bine receptate de vederea
periferică. Rezultatul,
după cum observă ea,
este o iluzie:

“Atunci când te uiţi la
ochii Mona Lisei sau la
fundal, îi vei vedea zâm-
betul. Dar dacă îi priveşti
direct gura, zâmbetul ei
pare să fi dispărut. Faptul

că zâmbetul acesteia va-
riază atât de mult în func-
ţie de unghiul din care
priveşti face prin urmare,
ca expresia Giocondei să
fie dinamică, în timp ce
faptul că zâmbetul ei dis-
pare atunci când te uiţi
direct la ea, creează apa-
renţa unei expresii eva-
zive.”

“Niciodată
nu i se părea

că l-a terminat"
Pictorul şi istoricul de

artă Lomazzo scria că

"Leonardo nu a terminat

portretul Mona Lisei pen-

tru că nu ştia niciodată

dacă nu mai avea ceva de

spus... mereu se întorcea

să lucreze la el, niciodată

nu i se părea că l-a termi-

nat". Imaginaţie, iluzie

sau realitate, zâmbetul

Giocondei atrage în con-

tinuare milioane de vizi-

tatori la Luvru. Portretul

ei este o mărturie vie a

geniului florentinului

Leonardo da Vinci.

4

Insulte dure între
scriitori celebri
Este de la sine înţeles că scriito-

rii sunt capabili să vină cu cele mai
savuroase insulte, având în vedere
natura ocupaţiei lor dar şi pasiunea
acestora pentru întorsăturile de
frază. Şi, de asemenea, insultele
lansate de scriitori la adresa altor
scriitori par perfect îndreptăţite
mai ales când sunt judecate din
perspectiva acelui sentiment su-
biectiv pe care îl are orice persoană
atunci când vede pe cineva pri-
mind aprecieri pentru un lucru su-
perficial sau lipsit de valoare.

Aşadar, unele dintre cele mai
dure insulte ale scriitorilor faţă de
colegii lor de breaslă:

Gustave Flaubert despre George
Sand: O vacă plină de cerneală.

Friedrich Nietzsche despre
Dante Alighieri: O hienă care a
scris poezie stând pe morminte

William Faulkner despre Mark
Twain: Un imitator care ar fi fost
considerat scriitor de mâna a patra
în Europa.

Vladimir Nabokov despre Feo-
dor Dostoievski: Lipsa de bun-gust
a lui Dostoievski, personajele sale
monotone care suferă de complexe
pre-freudiene, modul în care se tă-
văleşte prin aventurile tragice ale
demnităţii umane, toate astea sunt

greu de admirat.

H.G. Wells despre George Ber-
nard Shaw: Un copil idiot ţipând
într-un spital.

Joseph Conrad despre D.H.
Lawrence: Jeg. Doar obscenităţi.

D.H. Lawrence despre James
Joyce: Doamne, ce ghiveci înăcrit
este scriitura lui James Joyce!
Nimic în afară de homosexuali bă-
trâni, cotoare de varză şi citate din
Biblie care fierb în sucul secretat de
mintea sa de jurnalist pervers.

Dylan Thomas despre Rudyard
Kipling: Domnul Kipling repre-
zintă tot ce mi-aş dori să fie altfel
în lumea asta cangrenată.

Ralph Waldo Emerson despre
Jane Austen: Romanele doamnei
Austen mi se par vulgare, sterile,
fără inovaţii artistice, închise în
convenţiile mizerabile ale societăţii,
fără urmă de geniu sau de cunoaş-
tere a lumii. Niciodată viaţa n-a fost
mai plictisitoare. Singura problemă
din mintea autoarei este căsătoria.

Vladimir Nabokov despre Joseph
Conrad: Nu suport stilul lui Conrad
de magazin de suveniruri, de corăbii
în miniatură băgate în sticle, de co-
liere din scoici şi clişee romantice.

D.H. Lawrence despre Herman
Melville: Nimeni n-ar putea fi mai
clovn, mai greoi, sau mai de prost
gust decât Herman Melville chiar
şi într-o carte de valoare cum e
Moby Dick.

William Faulkner despre Ernest
Hemingway: N-a folosit niciodată
vreun cuvânt care să determine un
cititor să folosească dicţionarul.

Ernest Hemingway despre Wil-
liam Faulkner: Săracul Faulkner.
El chiar crede că marile emoţii pro-
vin din cuvinte sofisticate?

Henry James despre Edgar
Allan Poe: Orice urmă de entuziasm
faţă de scriitura lui Poe este semnul
unui stadiu primitiv de gândire.

Evelyn Waugh despre Marcel
Proust: Îl citesc pe Proust pentru
prima dată în viaţa mea. O scrii-
tură foarte slabă. Cred că avea de-
ficienţe mentale.

Oscar Wilde despre Alexander
Pope: Există două moduri prin
care să nu-ţi placă poezia. Unul e
să nu-ţi placă, celălalt e să-l citeşti
pe Pope.

Virginia Woolf despre James
Joyce: Ulise este opera unui stu-
dent greţos care îşi stoarce coşurile.

Mark Twain despre Jane Aus-
ten: Nu am nici un drept să judec
cărţile nimănui şi nu o fac, cu ex-
cepţia cărţilor pe care le urăsc. De
multe ori vreau doar să o critic pe
Jane Austen, dar cărţile ei mă
enervează atât de tare încât nu-mi
pot stăpâni furia. De fiecare dată
când citesc Mândrie şi Prejudecată
îmi vine s-o dezgrop şi să-i lovesc
craniul cu propria ei tibie.

Propus de E.A.
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Dan Verona

Cartea lui Traianus
surprinde printr-un dar
aproape uitat de grama-
ticile poeziei moderne:
darul cântării, bucuria
rostirii cuvântului până
la desmărginirea lui într-
un melos pur. Poemul
este nerăbdător să se
nască în solitudinea lui
sonoră, să se instaureze
în spaţiu, să-l domine, fe-
ricit ca un luptător cu
toate armele pregătite
pentru a rezista. Scrierea
poemului este aproape
un act secund. Ţi-l închi-
pui mai greu pe autor
stând la pândă în faţa pa-
ginii albe să vâneze poe-
mul prin hăţişurile
imaculate. Uneori ai im-
presia că îşi copie pro-
priile poeme asemenea
vechilor scribi în scripto-
rium, coborând sonorita-
tea în cămaşa de forţă a
literei. Poemul îşi ac-
ceptă, în cele din urmă,
condiţia de logos întru-
pat, de constrângere dar
şi de luminare lăuntrică.  

Actul scrierii  accen-
tuează, într-un mod pa-
radoxal, imaginea de
bard inspirat dar nu  im-
provizând în faţa unei
mulţimi imaginare ci în-
aintea  nimănui (dacă se
poate spune aşa); impro-
vizează de dragul cântă-
rii – intuitiv, tumultuos,
uneori delicat, alteori

aspru, fără să întârzie
prea mult în salinele poe-
mului.

Privind mai atent, au-
torul are totuşi o ţintă: să
încânte raţiunile dumne-
zeieşti  din inima sa. De
aceea  pentru el naşterea
poemului trebuie întâm-
pinată în duh de sărbă-
toare; pe de o parte beţie
înflăcărată, în adierea vi-
nului mistic de care se
lăsau îmbătaţi cu atâta
pasiune poeţii mistici
persani din confreriile
sufiste (cu un plus pen-
tru cei din confreria der-
vişilor rotitori ai lui
Djalal al-Din Rumi care
îmbinau cuvânt, muzică
şi dans); pe de alta, beţie
sobră întemeiată pe
darul lacrimilor (aşa cum
reiese din respiraţia de
înaltă poezie a unor pa-
gini de proză isihastă – şi
primul gând ne duce la
Scara avvei Ioan din
Muntele Sinai).

Ajunşi aici ne putem
îngădui să vorbim despre
energia poemului şi des-
pre orientarea lui. Fluxul
este atât de puternic
încât ai impresia că, dacă
nu este rostit îndată, cu-
vântul ar putea să facă
explozie. Varietatea for-
melor dovedeşte imposi-
bilitatea vreunui canon
să capteze şi să discipli-
neze acest flux de energie
poetică. Forma se adap-
tează din mers tempera-
turii sentimentelor: este
singurul act de împotri-
vire înţelegătoare. Feri-
cire, nefericire, clipe de

nuntă şi întunecări de
moment, căderi şi înăl-
ţări, extaz, exaltări, tunet
şi pulbere – totul se
transformă în ritm: de
colind, de bocet, de ele-
gie, de odă, de rugăciune,
de epitalam. Imaginea
este sonoră, ochiul e un
instrument al auzului.
Este vorba de fapt de un
singur, mare poem, de
nezăgăduit, cu teme care
dispar şi revin, cu un
final  care poate însemna
un alt început, intersec-
tat de unele titluri – aşa,
de dragul cititorului, par
délicatesse.

Amintind de versul lui
Rimbaud, invocăm aici şi
strigătul său, pentru a în-
ţelege mai bine orienta-
rea poeziei lui Traianus:
la vraie vie est
absente.Poemul său pri-
meşte mesaje şi din invi-
zibil şi din vizibil. Este
poem de frontier. O parte
primeşte lumina din sfe-
rele îngereşti pe care cea-
laltă parte o cheltuieşte
în umbra lumii acesteia
care ne ia cu asalt şi ne
distruge interioritatea.

Aici, la frontiera din-
tre vizibil şi invizibil, are
loc prima întâlnire dintre
poet şi mistic; şi unul şi
celălalt încearcă să depă-
şească limitele, după
cum spune Jean Mam-
brino într-un cuvânt des-
pre poezia mistică.
Primejdia pentru poet
este să se lase prins în
capcana limbajului, să ia
imaginile drept ţintă fi-
nală, în vreme ce misticul

le arde în urma lui. În
cazul de faţă, misticul îl
„ajută” pe poet  să desco-
pere lucrurile aşa cum
sunt cu adevărat (Albert
Béguin), să afle, cu alte
cuvinte, unde este viaţa
adevărată, cea ascunsă
de aparenţe: cea absentă,
după Rimbaud.

Ceea ce salvează poe-
zia lui Traianus să nu fie
copleşită de propria ei
energie, ceea ce îi dă co-
erenţă şi-i disciplinează
elementele centrifuge,
dezvăluindu-l pe poet în
adevărul său,  este miş-
carea lui de rotaţie ( ne-
încetată) în jurul
Logosului divin – Logo-
sul divin ca poet al Uni-
versului, Creatorul
marelui Poem în şase
zile, Facerea; Dumnezeu,
Cel care nu poate vorbi în
proză.

Logosul divin este
adevăratul Centru al poe-
ziei sale, acolo unde min-
tea coboară în inimă. De
aici, condiţia poemului
de logos întrupat, accep-
tând în cele din urmă
constrângerea pentru a
permite poetului căuta-
rea necondiţionată a
Esenţialului.

Din această perspec-
tivă, amintim un cuvânt
al Fericitului Augustin
care i se potriveşte foarte
bine şi lui Traianus: Iu-
beşte, şi fă ce vrei!

Un Poet
de frontieră 

Traianus
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Scriu  pe Hârtia Brazilor povestiri, balade şi Scrisori,
În orizontul lumii de mâine străluceşte limba românească,
Să-i  ilumineze pe EROII sculptaţi,în Muntele alb între flori,
Să  fie TORŢA aprinsă de VOIVOZI  pe Glia Strămoşescă,
Să  o  privească URMAŞII când vin să viziteze Palate Muzee,
Să asculte CLOPOTUL  INVIERII în aerul divin redescoperit de
Ei într-o Epopee.

Vin la FÂNTÂNA  MIORIŢA  săpată în lutul roman
Să beau apa vieţii noastre,
Să mă întâlnesc cu MAMA  să-i  vorbesc despre STĂMOŞII  NOŞTRI
Plecaţi din SAT să secere un LAN  DE  GRÂU,
Să-i  dau în dar o  ICOANĂ sfântă pe care-i pictat cu 
Sănge  şi aur ISUS  CRISTOS  între un Cedru şi două flori albastre,
Să  privesc o primavară nouă pe DRUMUL  CU  PLOPI  sub
Soarele DACIEI  ROMANE  răsărit în Munţii Carpaţi
Să-şi  coboare razele pe valurile unui RÂU,
Să-mi fie dor de viaţa lumii în trecut şi de 
CURTEA  VECHE  unde am fost  COPIL  lângă VERII  mei,
Să culeg struguri albi şi negri din VIA sădită 
De TATA înzarea fermecată unde au înflorit din nou bătrânii TEI.

Citesc O  CARTE  DE  AUR  tipărită în limba  românească în
Tipografia Culturii Române  AZI
Să visez  ZORILE  coborâte din UNIVERS
Să plutească pe o Frunză de Laur
Să lumineze O  GRĂDINĂ  CU  TRANDAFIRI  roşii
Înfloriţi pe CÂMPIA  LUI  FĂT-FRUMOS,
Să fiu  CĂLĂTORUL  ce coboară din CARUL  CU  FÂN
Tras de patru Boi să respire aerul Sfinţilor Apostoli:
”PETRU  şi  PAVEL” lângă Izvorul ce curge între trei BARZI,
Să descopăr COMOARA  DACILOR  pe Şantierul Arheologic
Săpat în ORAŞUL  LATIN construit de ÎMPĂRATUL  TRAIAN
În cupola cu raze nemuritoare ce plutesc între
TISA,NISTRU  şi  Regiunea  DUNĂREA  DE  JOS,

-2-
Să  mă aşez pe piatra vulcanică
Să  scriu un poem pentru MAMA sub
Un  ARŢAR înverzit între un Cactus şi un Liliac,
Să-l citesc în BIBLIOTECA  ACADEMIEI  ROMÂNE  la
Masa  Sărbătorii pe care se află sculpatat în gips 
Marele Poet Mihai Eminescu sub
Fereastra  deschisă în zarea luminată de un LAC.

Urc  pe TERASA  MAGILOR când rasare  Soarele lunilor de 
Primăvară  să  asculte un tril CIOCÂRLII ce
Zboară pe coidorul luminat de vânt,
Să  visez CASA  DE  LUT  unde m-am născut în
Orizontul fermecat dispărut în TUNELUL  TIMPULUI
Să  iubesc viţa lumii de ieri,de azi şi de mâine în
Aerul mioritic unde a înflorit o floare,
Să  desenez  un  castel Medieval şi  O  CETATE  VECHE  pe
Cartonul Roşu al Soldaţilor ce-au luptat pe FRONTUL  DE  EST 
Sub cerul întunecat de gloanţe şi fum în
Orizontul iubirii pentru ŢARĂ  şi  PĂMÂNT,
Să  trăiesc  SECUNDELE  LUMINII  apărute în
Camera Albastră unde se află MAMA
Aşezată  în  Fotoliul  MOV
Să-mi  vorbească despre  al  ei  TREI  SURORI  în
Aerul ce-l respirăm într-o mare Sărbătoare,
Să  privesc cinci spice de grâu,trei crini albi,
Şi  o creangă de Brazi în vaza de cristal
Să-mi lumineze viaţa în zile şi nopţi albastre,
Să  mă  aşez  la  MASA  CĂRŢILOR
Să  scriu  O  CRONICĂ  DE  FAMILIE.
Sub Soarele Împăraţilor Bizantini
Dispăruţi pictaţi pe sticlă albastră voivodală
Să-i  privească PELERINII  în Muzeul de 
Istorie Militară de sub
Cenuşa de aur topită pe O  mare de ASTRE.

-3-
Călătoresc în Trăsura Roşie trasă de doi Cai albi
Pe  care-i pictat un Vultur Verde
Să  cobor în Valea Regilor să privesc două Monumente albe,
Să  mă aşez în iarba magnetică sub un Stejar Secular
Să  privesc cum zboară  O  PASĂRE  MĂIASTRĂ  în 
Cerul Istoriei Religiilor
Să  coboare pe Acoperişul Castelului lui ION  IANCU  DE
HUNEDOARA  lângă  un trandafir albastru,
Să  ascult un tril de privighetori sub  un GORUN  bătrân
Să iubesc NATURA verde,cerul,pământul şi 
Dorul  de Părinţi în aerul luminat de 
Focul aprins pe Aleea cu flori dalbe,
Să  O  Visez  pe  MAMA  când intră în CASA  NOASTRĂ
Să-mi dea în dar un liliac alb,
Portocale şi o pâine în aerul luminat de 
CANDELA  ALBASTRĂ  aprinsă  pe LADA  DE  ZESTRE
Sub ICOANA  FECIOAREI  MARIA  pe
Care-i pictat cu aur  O  CRUCE  şi un ASTRU,
Să-i  privesc blândeţea din Ochi lângă trei 
BUJORI  înfloriţi în Vaza de Rubin sub
Candelabrul de Aramă ce ne luminează când
Ascultăm PLUGUŞORUL  la  ANUL  NOU  lângă trandafiri,
Să privim un foc de artificii ce străluceşte pe
ARBORII  pe care se află un COVOR de zăpadă 
În  Panorama cu Povestiri Istorice repovestite 
De  URMAŞII  ROMÂNI  în
Sala de Lectura unde s-au întors PRIMELE  IUBIRI.

Limba
românească
de Emil Perşa
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Capitolul I
Un fiu ideal 

După o iarnă destul
de geroasă, primăvara se
arăta surâzătoare şi în
oraşul englezesc E. Ală-
turi de natură şi oamenii
se înveseliseră şi începu-
seră a uita frigurosul
anotimp care i-a ţinut
mai mult la gura sobei,
aducând întunerecul
serii prea devreme faţă
de cum l-ar fi aşteptat.
Totul era parcă gătit în
straie de sărbătoare.
Soarele străbătea cu pu-
tere prin fereastra odăii
care dădea spre dealul
plin de copaci înfloriţi.
Lumina presărată peste
natură părea a fi mai ce-
rească decât niciodată. 

Ludovic Gladich îm-
brăcat într-un costum de
in şi încins la brâu cu o
cingătoare de culoare
mov închis, intră în
grabă. Dinamic şi sprin-
ten, plin de voioşie cum
era, lăsa în urma lui doar
zâmbete şi bucurie. Avea
un chip luminos. Toţi îl
iubeau. 

Deşi era doar de şap-
tesprezece ani, avea deja
o statură demnă de un
prinţ. Pe toţi îi încânta
cu versurile şi cu talentul
lui înnăscut la vioară.
Dar părea foarte intere-
sat şi de industrie deoa-
rece el urma să fie cel
care va duce mai departe
afacerea familiei. Era cel
mai mare dintre cei
patru fraţi, doi băieţi şi
două fete. 

- Ludwig, coboară, te
rog! Avem musafiri,
strigă mama lui, ducesa
Teresa.

Recunoscu tonul cald
care îl alinta, strigându-i
numele pe limba ger-

mană.
- Imediat, răspunse

Ludovic.
Coborî energic trep-

tele etajului şi se în-
dreptă spre sufragerie,
unde îl aşteptau doi ti-
neri şi maestrul său de
scrimă. 

- Alteţă! - făcu o ple-
căciune marele spadasin
George McEnzie. Am
venit să vă invităm la un
nou antrenament. Vă fac
cunoştinţă cu Frank
Kulik şi John Mark, pa-
sionaţi de spadă, fiii ba-
ronilor Joseph Kulik şi
John Mark, tot din E.
Cred că vă cunoaşteţi din
vedere. 

Ludovic îmbrăcat în
pantaloni strâmţi negri
şi jachetă cu trenă de cu-
loare albastră se înclină
uşor şi le întinse mâna
cu fraternitate. Sabia ce-
i atârna la brâu parcă era
menită să dea gesturilor
o solemnitate mai
aparte.

Cei doi stupefiaţi de
amabilitatea prinţului
luaseră poziţia de drepţi.

- Vă rog, domnilor, să
lăsăm oficialităţile.
Apreciez mai mult since-
ritatea şi  autenticitatea
oamenilor. Mulţumesc
pentru vizita dumnea-
voastră. Pentru astăzi
agenda mea e plină şi nu
mă voi putea duce decât
în zilele pe care le am
pentru antrenament mi-
litar. Ne vedem miercuri,
la ora nouă, în cadrul
unităţii militare. 

După ce una din bu-
cătărese, Josephine le
adusese câte un ceai şi
câteva prăjiturele, cei
treci soldaţi părăsiră
micul castel al familiei
George Ludovic şi Teresa
Maria Gladich situat în
centrul localităţii engleze
E.    

Comparativ cu ceilalţi
fraţi ai săi, Ludovic era
mai ataşat de mama lui.
Cunoştea bine germana,
engleza şi franceza, era
poet şi compozitor, dar şi
cu multă înclinaţie spre
domeniul real al econo-
miei şi al industriei ex-
tractive. De copil era
îndrăgostit de arhitec-
tură. Visase în copilărie
să fie artizanul oraşului
natal înconjurat de
munţi şi dealuri pline de
frumuseţe care îl exal-
tau.  Problema lui era că
nu se putea încadra în
normele aristocratice
impuse de poziţia socială
a familiei sale. Simţea
uneori nevoia de eva-
dare.

Tatăl său îl trata cu
severitate. Avea doar cu-
loarea ochilor moştenită
de la el, un verde destul
de rece şi distant, dar
care atunci când zâm-
beau erau de un turcoaz
luminos şi transparent.
Părul castaniu roşcat îi
cădea până la nivelul
urechii, iar strâncenele
groase şi arcuite, bine
conturate, umbreau doi
ochi mari migdalaţi, ca
ai mamei lui. Zâmbetul

plin de optimism şi prie-
tenos îl făcea plăcut şi
iubit de toţi prietenii, dar
chiar şi de persoanele
angajate de părinţi pen-
tru a întreţine gospodă-
ria. 

Îi plăcea spada. Doar
era din familie de spada-
sini. Cei mai renumiţi
din regiune. Tatăl său re-
nunţase la cariera mili-
tară şi întreprinse o
afacere în industrie. De
aceea urmase şi cursuri
de tehnologie, de prepa-
rare a minereurilor şi cu-
noştea chiar şi un mare
industriaş care investea
mult şi continuu pentru
a descoperi noi metode
de exploatare minieră şi
de prelucrare a minereu-
rilor.

Erau vremuri grele
totuşi în Anglia. Dar pre-
tutindeni erau mari fră-
mântări sociale. Poporul
era bucuros că deja de
cinci ani, urcase pe tron
regina Victoria, mult iu-
bită şi ovaţionată de toţi.
Suverana era privită ca o
binecuvântare pentru în-
treaga ţară împreună cu
prinţul ei consort Albert. 

Familia Gladich era
una dintre cele mai mari
simpatizante ale reginei,
deoarece regina pro-
mova adevăratele
valori precum fa-

Aurul nobleţii
de Marina Angela Glodici

fragment

4
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milia, patriotis-
mul şi munca per-
severentă. 

O trăsătură a familiei
era disciplina şi respec-
tul faţă de aceste valori.
George Ludovic Gladich,
era preocupat de compa-
nia lor, având destui de
mulţi angajaţi cu care ex-
trăgea minereurile din
mina pe care o concesio-
nase, mai întâi, apoi de-
venise asociat pe
parcursul ultimului de-
ceniu.

Dar cum trecuse tim-
pul! Parcă ieri se juca în
parcul castelului cu copii
săi minunaţi, iar azi erau
mari şi fiecare cu drumul
pe care se părea că l-au
ales. În Ludovic avea
toată încrederea. Era pe
placul lor, doar câteo-
dată avea unele îndoieli.
Era prea dinamic, prea
spontan... poate tinere-
ţea,  îşi spunea lordul
Gladich aflat acum la o
vârstă mijlocie. Peste trei
ani avea să absolve
şcoala militară. Abia aş-
tepta! Apoi va urma cur-
surile unei şcoli
superioare, care îi va da
o distincţie în plus. 

Fostul ofiţer stătea în
jilţul biroului şi contem-
pla acum la viitorul fie-
cărui copil al său.
Revedea toate clipele
vieţii începând cu însu-
rătoarea lui cu  Teresa, o
fată dintr-o distinsă fa-
milie de origine germană
care îi fusese prezentată
la un dineu în cinstea
fostului rege. Era în vi-
zită la rudele ei din E.
Ah! Ochii aceia căprui,
faţa albă ca de porţelan
şi părul de culoare aurie
strâns în coc îi furase li-
niştea până când o adu-
sese la el de acolo din M.

din Germania. Avuseră o
nuntă mare cu mari per-
sonalităţi din toate do-
meniile vieţii sociale.
Acum, cariera sa militară
luase sfârşit. Se gândea
serios la viitorul copiilor
lui, dorind să le ofere
mai mult decât o carieră
militară. Deşi nobili,
aveau propriile valori,
respectiv, rămaseră
simpli şi modeşti inte-
rior. Nu erau printre pri-
mii bogătaşi, dar se
străduiau să rămână
printre cei mijlocii. Lu-
dovic nu era încântat de
militărie, ştia acest
lucru. Dar îl va pregăti să
preia afacerea familiei.
Helen Maria, sora lui
mai mică de şaisprezece
ani încă neîmpliniţi,
urma acum şcoala de
arte şi urma să se căsăto-
rească cu unul dintre fii
lordului John Wesley,
încă ofiţer activ în ar-
mată. Evident că fii lui
erau militari. Aşadar,
destinul era deja asigu-
rat. Urma cel de-al doi-
lea fiu şi al treilea născut
Arthur John , care avea
doar doisprezece ani. El
era acum în gimnaziu.
Mezina Anna Antoanetta
avea zece anişori şi era
cea mai îndrăgită, bi-
neînţeles, după Ludovic.
Mai era încă timp de
gândire cu privire la cei
doi mai mici. 

Auzi o bătaie în uşa
biroului şi răspunse
prompt.

- Domnule Gladich
sunteţi căutat de fiul
dumneavoastră, Alteţa
sa Ludovic.

- Pofteşte-l, imediat,
te rog!

Cu faţa zâmbitoare
salutând cu multă prie-
tenie tânărul ajunse în

biroul tatălui său unde
era aşteptat.

- Fiule, trebuie să îţi
arăt tot ce trebuie de pe
acum, pentru că timpul
se scurge foarte repede,
iar lucrurile şi legislaţia
sunt mereu în schim-
bare. Eu mă apropiu de
cincizeci de ani, iar tu de
douăzeci. Vreau să las
totul pe mâini bune. Deşi
o viaţă întreagă te pregă-
teşti întotdeauna îţi
scapă câte ceva. 

- Tată, eşti încă tânăr,
iar eu nu mi-am absolvit
armata. Cine ştie ce va
mai fi până când va tre-
bui să preiau eu condu-
cerea. Nu fii îngrijorat,
că totul se va aranja. Ştii
doar că te sprijin din tot
sufletul.

- Asta e adevărat.
Haide, să-ţi arăt şteam-
purile şi metodele de
preparare a minereuri-
lor. 

Cei doi coborâră în
curte şi fuseseră conduşi
la uzină.  Pentru prima
dată Ludovic se gândea
să facă un plan frumos şi
să reconstruiască clădi-
rile vechi ale sediului şi
de ce nu, să încerce o
nouă metodă pe care să o
practice. Ceva mai judi-
cios.  Pe de o parte, su-
fletul său începuse să fie
încercat de îndoieli pri-
vind rămânerea lui
acolo... Ciudat! De prima
dată în viaţa lui ceva îi
dădea un sentiment de
înstrăinare. Dar din feri-
cire acesta nu ţinuse
decât o clipă. 

Tatăl său era foarte
mulţumit de felul cum
fiul său era primit, res-
pectat şi apreciat din
punct de vedere profe-
sional. De zece ani de
când venea cu tatăl lui

aici îşi câştigase simpati-
zanţi chiar şi din rându-
rile muncitorilor. Avea
un mod stilat şi sensibil
de abordare a tuturor
oamenilor indiferent de
poziţia socială. Acum era
soldat şi învăţa să prac-
tice cu adevărat disci-
plina pe care o văzuse
întâi la tatăl lui. Era des-
tul de greu să reprezinţi
fiul ideal al familiei.
Uneori se gândea că to-
tuşi, nu avuse destul
timp să se distreze...
mereu datoria... de când
era copil. Doar nu urma
să stea în fruntea unui
imperiu... zâmbea întot-
deauna când gândea aşa. 

Zilele treceau vertigi-
nos. Ca un vis se pier-
dură cei trei ani de
militărie şi era acum ab-
solvent de academie. Pă-
rinţii îi făcură un tablou
în uniforma aceea roşie
cu galoane galbene şi cu
sabia la brâu. Mama lui îl
atârnase în casa scării,
mai jos decât a tatălui
său. Cum intrai în micul
castel urcai primele zece
trepte de piatră învelite
cu un covor gros roşu
apoi era un loc de odihnă
unde puteai contempla
zâmbetul prietenos,
agreabil şi plin de bună-
tate de pe chipul tânăru-
lui absolvent al şcolii
militare imortalizat pen-
tru totdeauna în tabloul
expus. 

Parcul din faţa caste-
lului era plin de tineri.
Ludovic cu Frank Kulik
şi John Mark porniră că-
lare printre copaci. La un
moment dat se opriră şi
descălecară.

4
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Abstract
Adriana Georgiana

Epure

Totu’- ncepe cu un
gând abstract scris pe-o
foaie.. Cuvinte, idei, i se
conturează uşor în minte.
„Dorul” de ea îl face să
simtă viaţa mai intens ca
niciodată. Se-aşează la
masă şi-ncepe să scrie
...”Cuvinte ce vindecă”
sufletul pustiit de aminti-
rea ei. Ştie că acolo unde
e ea, e paradisul lui şi ştie
că ar fi dispus să alerge
„În jurul lumii” doar de
dragul ei, doar pentru a-i
întâlni din nou privirea
..doar pentru ea, „Pentru
că merită”. Se gândeşte
că-n „Doi” viaţa e mult
mai frumoasă, că atunci
când e cu ea timpul se
opreşte-n loc şi totul ca-
pătă un sens. „Cine e de

vină” pentru tot ce se în-
tâmplă în sufletul lui? Ni-
meni nu ştie ..nici măcar
el, e confuz, căci „Ultima
oară” când a văzut-o un
fior rece i-a învăluit
inima. Un amalgam de
sentimente contrastante
îi domină interiorul. N-o
mai simţise astfel nicio-
dată.. Parcă-i era străină,
parcă sufletul lui nu vroia
s-o recunoască. Ştia că iu-
birea şi suferinţa sunt
sentimente  ce operează
„Pe cord deschis”, iar
„Farmacia de la colţ” n-o
să-i poată oferi niciodată
antidotul şi cu toate astea
nu se dăduse niciodată în
lături de la a i se oferi cu
totul. De atunci, ea a dis-
părut, la fel cum o umbră
se pierde în negura nopţii
..fără să-i spună niciun
cuvânt. De ce? Nu-şi
poate explica. Pentru că
„Vorbele rănesc adânc”
sau pentru că pur şi sim-
plu erau de prisos? Şi-a

rămas aşa, pierdut, cu-
fundat in „Muzică”, sin-
gura care îi rămăsese
fidelă în ciuda timpului
care se scurgea secundă
cu secundă. A rămas ne-
dumerit, aşa cum „Noi
toţi” rămânem când ne
este sortit. Dar, „Trece
timpul” şi el „Aşteaptă ce-
o să vină”. „Mii de gân-
duri” îi trec prin minte
..nici unul nu se leagă de
celălalt, dar toate se leagă
de fiinţa lui. Asta e poves-
tea lui, diferită faţă de a
noastră, dar in fond
aceeaşi.

„Poate tu” eşti altfel.
Poate vezi în povestea lui
o poveste banală sau
poate vezi un „Suflet de
campion”. Viaţa-n sine e
un joc de „Şah” în care o
singură schimbare îţi
poate devia cursul vieţii.
Tu ce alegi? „Dragoste
sau frică”? Joci totul pe-o
carte sau alegi să te-pierzi
în spatele unei măşti

care-ţi ascunde instabili-
tatea psihică şi emoţio-
nală? Pentru că vine
vremea când toţi deve-
nim instabili, „Scăpaţi de
sub control”, evadaţi din
închisoarea raţiunii şi
prinşi în mrejele senti-
mentelor.

Alege să fii „Tu schim-
barea”, sa nu verşi „Nici o
lacrimă”! Alege să înveţi
din experienţele celor
care te înconjoară, dar să-
ţi scrii singur povestea
vieţii! Alege un „Refuz la
dramă”.

Iar „În luptă cu condi-
ţia” ..”SUCCES” !

Ce înseamnă să ai
idei simple

„Ştiţi ce face diferenţa între oa-
menii de succes şi ceilalţi? Primii
se concentrează pe aflarea soluţii-
lor. Cei din urma se concentrează
pe rezolvarea problemelor. La
prima vedere, pare acelaşi lucru.
Cu toate acestea, diferenţa e im-
ensă.”

Exemple : 
1. Când NASA a început sa tri-

mită oameni în spaţiu, au desco-
perit că în spaţiu stilourile nu
funcţionează la gravitate zero. Din
cauza lipsei gravitaţiei, cerneala
pur şi simplu nu curgea prin pe-
niţă. Ca sa rezolve această pro-
blemă, au cheltuit 12 milioane de
dolari în 10 ani de zile. La sfârşit,
au reuşit să inventeze un stilou
care funcţiona la gravitate zero;

puteai să scrii pe tavan, în apă,
practic pe orice substanţă şi în
orice mediu, chiar şi la tempera-
turi sub 300 de grade Celsius. 

Ce au facut ruşii? Au folosit un
creion. 

2. Unul din cazurile celebre în
Japonia a fost cazul cutiei de
săpun goale. 

Una din marile companii de
cosmetice din Japonia a primit o
plângere de la un client că a cum-
părat un săpun, dar cutia era
goală. Imediat, managementul
companiei a izolat problema la ni-
velul liniei de asamblare care
transporta toate săpunurile să fie
împachetate. Problema era că,
dintr-un motiv necunoscut, una
din cutii trecuse de linia de asam-
blare goală. Cum sa rezolve
aceasta problemă? 

Managementul a însărcinat o
echipă de ingineri cu rezolvarea
problemei.

Aceştia au inventat o maşinărie

care scana cu raze X fiecare cutie
care trecea prin linia de asam-
blare. Trebuia să lucreze doi oa-
meni la aceasta maşinărie şi, ca
rezultat, se obţineau imagini de
înaltă calitate a interiorului cutiei.
Au cheltuit o mulţime de bani pe
utilajul acesta. 

În acelaşi timp, o companie
concurentă, mai mică, s-a con-
fruntat cu aceeaşi problema. Un
funcţionar de la registratură a
venit rapid cu o idee care a fost şi
pusă în practică. În loc să inven-
teze o maşinărie complicată, care
să scaneze cu raze X, au cumpărat
un ventilator puternic şi l-au mon-
tat paralel cu linia de asamblare.
De fiecare dată când o cutie goală
trecea prin dreptul lui, curentul de
aer o arunca pur şi simplu de
acolo. 

Morala: „Caută întotdeauna
soluţiile cele mai simple!”

Propus de D.B.
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Gheorghe Valerică
Cimpoca

A doua zi de paşti a
anului 2012, luni 16 apri-
lie, am traversat pustiul
Iudeii de la Betleem la
Ierihon, coborând la 258
m sub nivelul mării. Ieri-
hon se află în partea de
NV a Marii Moarte şi
aproape de vărsarea Ior-
danului în aceasta. Nu-
mele antic al oraşului a
fost  Ierikho, care în
ebraică înseamnă lună.
E posibil ca numele cetă-
ţii să provină de la un
sanctuar în care era ve-
nerată această divinitate.
Ierihonul este cetatea
cea mai veche din lume,
Oraşul apare ca o oază în
mijlocul pustiului Iudeii,
iar vegetaţia luxuriantă a
grădinilor sale datorată
climei subtropicale şi
unui izvor puternic de
apă contrastează cu pu-
stiul ars de soare şi dezo-
lant care înconjoară
oaza. Numele biblic Ce-
tatea Palmierilor este pe
deplin justificat. Clima
caldă chiar şi în timpul
iernii şi izvorul Ein es-
Sultan sau Fântâna lui
Elizeu cu izvor continuu
şi debit foarte mare
(4.000 de litri pe minut)
i-au atras pe nomazi în
acest loc deja din timpu-
rile preistorice. Astfel,
după mai multe mii de
ani, vânătorii nevoiţi să
se deplaseze continuu în
căutare de hrană au de-
venit sedentari, deve-
nind crescători de vite şi
agricultori. În jurul anu-
lui 8000 î.C. au fortificat
aşezarea spre a se apăra
împotriva triburilor no-

made care le invadau
proprietatea. O parte din
turnul de apărare con-
struit o dată cu zidurile e
încă vizibil la Tel es-Sul-
tan, în apropiere de
izvor, unde a fost Ieriho-
nul antic. În jurul anului
7000 î.C. cetatea a fost
abandonată pe neaştep-
tate, probabil din cauza
unui cutremur de pă-
mânt sau a unei epide-
mii. 

În jurul anului 4000
î.C. e din nou populat.
Nenumărate populaţii şi
civilizaţii s-au perindat şi
de nenumărate ori Ieri-
honul a fost distrus şi re-
construit până când
israeliţii conduşi de
Iosua au reuşit să pună
stăpânire pe el în jurul
anului 1200 î.C. 

În afara Bibliei, ceta-
tea nu este menţionată
în nici un alt document.

Ierihonul e prima ce-
tate pe care israeliţii o
întâlnesc în cale şi pe
care o cuceresc după ce
intră în ţara făgăduită
(cf. Ios 6). În apropierea
cetăţii, ei celebrează pri-
mul Paşte; din acest mo-
ment mâna cu care
Dumnezeu îi hrănise în

pustiu încetează să mai
cadă (cf. Ios 5,10). Lângă
Ierihon, darul profetic al
lui Ilie a trecut asupra lui
Elizeu. După răpirea la
cer a lui Ilie, Elizeu a tre-
cut prin Ierihon. „Oame-
nii din cetate au zis lui
Elizeu: «Iată, aşezarea
cetăţii este bună, după
cum vede domnul meu;
dar apele sunt rele şi ţara
este stearpă». El a zis:
«Aduceţi-mi un blid nou
şi puneţi sare în el». Şi i-
au adus. Apoi s-a dus la
izvorul apelor şi a arun-
cat sare în el zicând:
«Aşa vorbeşte Domnul:
Vindec apele acestea; nu
va mai veni din ele nici
moarte, nici stârpi-
ciune»" (2Rg 2,19-21).

De atunci izvorul
poartă numele de Fân-
tâna lui Elizeu. Frumu-
seţea şi rodnicia
Ierihonului erau cunos-
cute în tot Imperiul
Roman. Toată vegetaţia
mediteraneană: plopi,
pini, sicomori, eucalipţi,
cireşi, piersici, aman-
dieri, smochini, curmali,
lămâi şi portocali, tot
felul de legume se găseau
la Ierihon. Dar mai ales
se cultiva la Ierihon ar-

borele de balsam – my-
robolanum – din care se
extrăgea renumitul par-
fum de Ierihon. Oraşul
Ierihon este legat de nu-
mele regelui Irod, care
proclamat rege de Sena-
tul Roman, s-a întors în
Palestina ca să-şi ia rega-
tul în primire. Ierihonul
a fost una din primele
etape; aici a avut o luptă
grea cu adversarul său
Antigon din care s-a ales
cu o rană. Dar cum ceta-
tea era râvnită de Cleo-
patra, Marc Antoniu,
amantul acesteia, i-a
făcut-o cadou. Abia după
sinuciderea cuplului în
30 î.C., Octavian, noul
stăpân al Imperiului
Roman, i-a dăruit defini-
tiv Ierihonul lui Irod ca
răsplată a subtilei sale
diplomaţii. Irod a schim-
bat faţa Ierihonului con-
struind noi apeducte,
edificii grandioase în sti-
lul cetăţilor elenistice ale
timpului, printre care un
palat de iarnă cu săli
vaste, curţi interioare,
băi, o piscină de 20/30
m, grădini şi o fortăreaţă
numită Kypros, după
numele mamei sale. Era
locul lui preferat unde îşi
petrecea o bună parte
din timp. Invitaţii săi se
distrau la hipodrom şi la
teatru. Ierihonul era o
etapă obligatorie pentru
toţi cei care veneau din
Galileea la Ierusalim pe
valea Iordanului. În tre-
cere prin Ierihon, Isus l-
a vindecat la poarta
cetăţii pe orbul Bartimeu
(cf. Mc 10,46). În secolul
al IV-lea Ieriho-
nul a devenit un
centru creştin pu- 4

Pelerinaj în Ţara Sfântă.  Ierihon (5)
„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.

Iisus pe Muntele Ispitirilor
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ternic. În anul
325 a devenit re-
şedinţă episco-

pală, construindu-se
numeroase biserici şi
mănăstiri. În evul mediu
regiunea era acoperită
cu plantaţii de trestie de
zahăr. Încă se mai văd
urmele instalaţiilor de
fabricare a zahărului uti-
lizate de cruciaţi. După
plecarea cruciaţilor re-
giunea a rămas fără apă-
rare, la discreţia
beduinilor. Canalele
fiind abandonate, Ieri-
honul a fost în bună mă-
sură invadat de deşert,
astfel încât deja pe la
anul 1700 nu mai rămă-
sese din el decât un mi-
zerabil sat, cu câteva
colibe de beduini. După
primul război mondial,
când englezii au dispus
de o poliţie eficace, Ieri-
honul a putut să-şi regă-
sească puţin din
splendoarea de odi-

nioară, devenind un
mare centru agricol. Ieri-
honul este in prezent o
"insula" palestiniana in
teritoriul Israelului. În-
cepând din anul 1999
există un Aşezământ Ro-
manesc extrem de primi-
tor pentru noi, pelerinii
romani sosiţi din ţară
sau de pe toate meridia-
nele globului în Tara
Sfânta. Astfel că acum
creştinii români convie-
ţuiesc paşnic, amical

chiar, alături de arabii
musulmani, mai puţin
agresivi si periculoşi
decât cei din alte teritorii
palestiniene.

Nu departe de Ieri-
hon, în partea de nord-
vest se află Muntele
Carantinei (Giobal Qu-
runtul), adică al celor pa-
truzeci de zile de post,
sau Muntele Ispitirilor şi
care domină întreaga re-
giune. Pe vârful munte-
lui se află mănăstirea

greco-ortodoxă con-
struită la sfârşitul veacu-
lui trecut în jurul
grotelor care au servit
eremiţilor pustiului ce
au locuit aici începând
din secolul al V-lea. O
grotă transformată în ca-
pelă e considerată de
pietatea creştină ca fiind
aceea în care s-a adăpos-
tit Isus în timpul celor
patruzeci de zile de post
şi unde s-a prezentat
diavolul pentru a-l ispiti.
Pe piscul de deasupra
mănăstirii se mai văd
ruinele unei biserici bi-
zantine construite în
amintirea celei de a treia
ispitiri. Pelerinii care do-
resc să viziteze Muntele
Ispitirilor, unde, con-
form Evangheliei, diavo-
lul L-a ispitit pe Hristos,
nu mai trebuie să
meargă pe jos. Acum,
aceştia se pot folosi de
un funicular. (Va urma)

4

la 3.500.000, o probabi-
litate mare spun fizicie-
nii. Până acum s-a de -
terminat numai o urmă a
unei particule cu masa
de 125,3 GeV (gigaelec-
tronivolţi), cam de 133
de ori mai greu decât
protonul, aflat în inima
fiecărui atom. Timpul de
viaţă al acestei particule
este foarte mic, de ordi-
nul 10-10 secunde
(0,0000000001 secun -
de). Deci el se naşte
dintr-o ciocnire proton-
antiproton de energii
foarte mari, 7 TeV, du-
rează foarte puţin şi lasă
urme prin trecerea prin

detectoare de precizie
foarte mare. Nu ne ex-
plică fizicienii cum de au
apărut bosonii Higgs
fără de care nu am
exista. In anul 2011 Or-
ganizaţia Europeană
pentru Cercetare Nu-
cleară de la Geneva, El-
veţia, a hotărât prelun-
girea duratei de funcţio-
nare a acceleratorului de
particule LHC pana la fi-
nele lui 2012, cu toate ca
acesta ar fi trebuit închis
la sfârşitul acestui an.
Dacă bosonul Higgs nu
exista, fizicienii vor tre-
bui sa refacă "modelul
standard" sau teoria

structurii subatomice.
"Chiar daca nu îl găsim,
va fi interesant, pentru
ca înseamnă ca acolo
exista ceva nou", a decla-
rat un membru in cadrul
echipei de cercetare de la
LHC, Nicholas Hadley,
de la Universitatea Ma-
ryland. Unii cercetători
spun că infirmarea exis-
tentei bosonului Higgs
ar fi chiar mai uimitoare
decât confirmarea lui,
ducând astfel "la fali-
mentul modelului stan-
dard. Deoarece omul are
mândrie, nu poate să re-
cunoască înfrângerea şi
atunci îşi asumă o victo-
rie care va ţine pe loc cu-
noaşterea adevărului
foarte mulţi ani. Şi New-
ton şi Einstein  au crezut
că au atins limitele cu-

noaşterii. Modelul Stan-
dard se referă numai la
forţa electromagnetică şi
forţa slabă pe care do-
reşte să le unească. Dar
să nu ne grăbim până
când nu vom descoperii
şi cine ne dă forţa gravi-
taţională, ultima forţă de
care nu ştim nimic şi nici
de unde vine. Presupu-
nând că a existat Boso-
nul Higgs ca particulă
unică elementară (nu-
mită particula lui Dum-
nezeu), cine se află în
spatele acestei particule?
şi cine se află şi în spa-
tele gravitaţiei ? Însuşi
Dumnezeu. Încă o dată,
mai presus de toate aş-
teptările Domnul îmi dă
bucuria de a se afla cu
noi.

(Sfârşit).

Particula lui Dumnezeu
Continuare din pagina 20
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Văd că azi ţi-a mers bine!
Omul politic englez Neville

Chamberlain nu se despărţea ni-
ciodată de umbrela sa. Într-o zi
însă o uită acasă. Când coborî din
trenul care-l ducea la Londra, fu
cât pe ce să ia umbrela unui călă-
tor. Necunoscându-l, acesta l-a
apostrofat tăios. Chamberlain îşi
ceru scuze şi, pentru a evita repe-
tarea unui asemena incident, cum-
pără în ziua aceea… trei umbrele.

Pe când se întorcea cu trenul
spre casă, nimeri din nou în ace-
laşi compartiment cu călătorul de
dimineaţă. Văzând umbrelele,
acesta spuse:

- Văd că azi ţi-a mers bine! 

Politica şi mustaţa
La scurtă vreme după ce îşi lă-

sase mustaţă, Sir Winston Chur-
chill a fost invitat la un dineu.

- Domnule, i s-a adresat o
doamnă care stătea lânga el, ţin să
te anunţ că nu-mi pasă cât de
negru sub unghie nici de politica
şi nici de mustaţa dumitale.

- Fiţi fără nici o grijă, doamnă,
i-a răspuns Churchill, n-aveţi nici
o şansă să ajungeţi vreodată în
contact nici cu una, nici cu alta!

Vinovatul
Voluminosul scriitor Chester-

ton s-a certat cu sfrijitul Bernard
Shaw şi i-a spus:

- Domnule, dacă cineva vă pri-
veşte cu băgare de seamă îşi în-
chipuie lesne că în această ţară a
izbucnit o foamete cumplită.

- Da, a venit replica lui Shaw,
dar are să vă tragă la răspundere
numai pe dumneavoastră. Cine vă
priveşte îşi dă seama că sunteţi
singurul vinovat!

Cea mai frumoasă
declaraţie de dragoste
Una din cele mai galante decla-

raţii de dragoste este aceea pe care
ducele de Villa Mediona a făcut-o
reginei Elisabeta. Aceasta i-a cerut
să-i trimită portretul iubitei lui.

Ducele i-a trimis… o oglindă!

Francisc I şi femeia urâtă
Curând după ce a părăsit închi-

soarea din Madrid, regele Fran-
cisc I a întrebat o femeie urâtă, în
glumă, de când s-a întors din “ţara
frumuseţii”.

- M-am întors, sire, i-a răspuns
ea, chiar în ziua în care v-aţi în-
apoiat de la Pavia.

*Pavia, locul unde francezii
sunt înfrânţi în 1525 de trupele
imperiale ale lui Carol V şi Fran-
cisc I este luat prizonier

Să mor în locul
tatălui meu!

După bătălia de la Actium, Oc-
tavianus a trecut în revistă prizo-
nierii pe care voia să-i execute.
Printre aceştia se afla un duşman
îndârjit al său, anume Mitellus.
Fiul acestuia, care luptase sub co-
manda generalului lui Octavia-
nus, Marcus Vipsanius Agrippa, i
s-a adresat astfel:

- Tatăl meu a fost inamicul tău
şi îşi merită moartea. Eu te-am
servit însă cu credinţă şi merit o
răsplată. Dă-mi voie, ca recom-
pensă, să mor în locul tatălui meu!

Octavianus l-a iertat pe Mitel-
lus şi nu a primit jertfa fiului său.

Tot ai să regreţi!
Socrate a fost întrebat de un

prieten:
- Ce să fac, să mă căsătoresc

sau nu?
- Ori te căsătoreşti, ori rămâi

burlac, peste zece ani tot ai să re-
greţi!

Între funia călăului
şi mireasă

În Evul mediu era obiceiul ca
atunci când cineva era dus la
spânzurătoare şi funia se rupea,
osânditul să fie graţiat, Dumnezeu
arătând în acest fel că era nevino-
vat.

Mai era, de asemenea, eliberat
dacă o femeie se găsea să-l ia de

bărbat. Atunci căsătoria avea loc
chiar sub ştreang, preotul de spo-
vedanie oficiind unirea celor doi,
iar călăul fiindu-le naş. Suveranul
elibera un document de iertare
care dura cât dura şi căsnicia.
Dacă cei doi divorţau, cel iertat o
vreme era dus iar la ştreang.

Se înţelege că urâtele locului
nu pierdeau nici o execuţie, în do-
rinţa de a-şi găsi alesul. Dar şi
atunci se întâmpla să fie respinse.

Se spune că un tâlhar cerut în
căsătorie la locul execuţiei a fost
atât de îngrozit de urâţenia celei
care îl ceruse de soţ, încât i-a stri-
gat călăului: “Atârnă-mă, atârnă-
mă iute cumetre!”

Un caz de iertare la ştreang îl
reprezintă celebrul haiduc Iancu
Jianu. O doamnă din înalta socie-
tate, Sultana, prietenă cu Ralu Ca-
ragea, fata domnitorului Ioan
Gheorghe Caragea, l-a salvat de la
execuţie pe Iancu Jianu cerându-
l de bărbat, nunta având loc chiar
sub locul spânzurătorii.

Alege cum vrei să mori
Bufonul regelui Frederic II a

fost amestecat într-un complot
împotriva acestuia. Adus în faţa
lui, regele i-a spus:

- Pentru ca ai fost un “nebun”
bun, îţi dau voie să-ţi alegi singur
moartea.

- De bătrâneţe, Majestate, a
răspuns prompt “nebunul”.

Dacă aţi fi…
Lady Astor i-a spus într-o zi lui

Winston Churchill:
- Dacă aţi fi soţul meu, v-aş

pune otravă în cafea.
- Dacă aţi fi soţia mea – i-a răs-

puns el – cu siguranţă aş bea-o!

Şi oamenii politici plâng,
nu-i aşa

Plânsul în public nu-l întâlnim
doar la oamenii politici de la noi.
Adolphe Thier, preşedintele celei
de-a treia republici franceze, a
plâns în momentul în care Parla-
mentul l-a desemnat Eliberator al
patriei, în 1877.

Anecdote istorice
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Regulament
În organizarea Cen-

trului Judeţean de Cul-
tură Dâmboviţa,
Societăţii Scriitorilor
Târgovişteni, Complexu-
lui Naţional Muzeal
„Curtea Domnească”,
Universităţii „Valahia”,
cu sprijinul Uniunii
Scriitorilor din România,
se desfăşoară Concursul
Naţional de Literatură
„Moştenirea Văcăreşti-
lor”, cu patru secţiuni de
creaţie (poezie, proză
scurtă, eseu şi teatru
scurt), ajuns anul acesta
la ediţia a XLIV-a. Con-
cursul se adresează crea-
torilor din toată ţara,
care nu au împlinit 40 de
ani, nu sunt încă membri
ai uniunilor de creaţie şi
nu  au volume de autor.

Concursul doreşte să
descopere, să sprijine şi
să promoveze o litera-
tură de certă valoare
umanist-estetică, des-
chisă tuturor abordări-
lor, căutărilor şi
inovaţiilor din interiorul
oricăror experienţe ale
canonului specific româ-
nesc ori universal. Con-
curenţii se vor prezenta
la concurs cu un grupaj
de 10 titluri pentru sec-
ţiunea de poezie,  3 proze
însumând maxim 8 pa-
gini la secţiunea proză
scurtă, 1-2 piese de tea-
tru scurt (inclusiv piese
pentru copii), pentru
secţiunea teatru scurt,
care vor aborda teme la
alegere, şi 2 lucrări de
circa 4-5 pagini la secţiu-
nea eseu, cu tema
„Şcoala prozatorilor târ-
govişteni. Radu Petrescu
– între roman şi jurnal”.

Lucrările vor fi edi-

tate în word, cu caracter
Times New Roman, corp
12, la un rând şi jumă-
tate. Acestea vor avea un
motto, ce se va regăsi
într-un plic închis, conţi-
nând un CV detaliat (nu-
mele concurentului, data
naşterii, activitatea lite-
rară, adresa şi, obligato-
riu, numărul de telefon),
şi vor fi trimise prin
poştă (imprimate pe hâr-
tie şi pe un CD), până la
data de 27 octombrie
2012, pe adresa: Centrul
Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, str. A. I.
Cuza nr.15, cod poştal
130007, Târgovişte. În

cazul în care, lucrările
vor fi trimise prin poşta
electronică ( e-mail – of-
fice@cjcd.ro), acestea
vor fi însoţite de un
motto, precum şi de da-
tele personale solicitate
mai sus, organizatorii
asigurând confidenţiali-
tatea acestora până ce
juriul va delibera şi va
stabili premianţii ediţiei.

Concurenţii care au
obţinut un premiu la una
dintre secţiuni, în ediţiile
anterioare, se vor putea
înscrie în concurs doar la
o altă secţiune.

Concurenţii care nu
vor trimite  toate datele

de identificare (în special
data naşterii) vor fi eli-
minaţi din concurs.

Nu vor participa la
concurs lucrările care
vor fi trimise după 27 oc-
tombrie 2012, data poş-
tei.

N.B.
Premianţii vor fi invi-

taţi de către organizatori
în zilele 9 şi 10 noiem-
brie 2012, la Târgovişte,
la manifestările organi-
zate în cadrul Festivalu-
lui-Concurs Naţional de
Literatură „Moştenirea
Văcăreştilor” – ediţia a
XLIV-a, 2012.

Premiile, în număr de
18, în valoare de circa
7000 lei, vor  fi acordate
concurenţilor numai în
prezenţa acestora în ve-
chea Cetate de Scaun, cu
ocazia festivităţii de în-
cheiere a concursului.
De asemenea, lucrările
premiate vor fi publicate
într-un volum editat de
Centrul Judeţean de Cul-
tură Dâmboviţa, în cola-
borare cu Editura
„Bibliotheca”.

Relaţii suplimentare
Centrul Judeţean de

Cultură Dâmboviţa – te-
lefon-0245/613112; e-
mail – office@cjcd.ro;

Notă finală:
Orice modificare a ac-

tualului regulament va fi
notificată în procesul-
verbal de jurizare şi
adusă la cunoştinţa pu-
blicului de către juriul
naţional, alcătuit din
personalităţi recunos-
cute ale vieţii cultural-li-
terare naţionale.

Organizatorii

Moştenirea
Văcăreştilor

Festival-concurs naţional de literatură
Ediţia a XLIV-a l Târgovişte l 9-10 noiembrie 2012
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