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1. Urcând voiniceşte spre Pensiunea „Panorama“, Ion Urda  cu servieta cu diplome;
2. Ion Urda deschide festivitatea sub privirile lui Gligor Haşa, Ştefan Nemecsek şi Eugen Evu;

3. Ştefan Nemecsek primind diploma, înconjurat de Gligor Hasa, Eugen Evu, Mihai Petre (cu faţa), Gh.Niculescu şi Sergiu Ţenţ (cu spatele);
4. Ansamblu cu majoritatea premiaţilor; pe stânga: Eugen Evu, Mihai Petre, Daradici Ladislau, Radu Roşian, Cornel Ciorogaru, Călin Mudreţchi

         pe dreapta: Gh.Niculescu, Sergiu Ţenţ (gazda festivităţii), Tiberiu Fazakas, Alex Podea, Tiberiu Balazs, Florin Scurtu (cu camera).

Cuvinte de mulţumire pentru organizatori: Gligor Haşa(1), Ştefan Nemecsek(2) şi Sergiu Ţenţ(3) venind cu interesante propuneri de colaborare

Schimburi de opinii: Ion Urda, Gligor 
Haşa, Sergiu Ţenţ şi Eugen Evu.              

Festivitatea de decernare diplome de excelenţă pentru anul 2011 
organizată de AsCUS Provincia Corvina şi revista Noua ProVincia Corvina

Extraordinara trupă de mici pădureni 
a prof. Aron Popa de la Liceul Ghelari

S-a discutat aprins şi cu interes: 1. Profesorii M.Petre şi L.Daradici; 2. Ş.Nemecsek, G.Haşa, S.Ţenţ şi Gh.Niculescu;
3. Radu Roşian alături de inimoşii sponsori ai taberelor de creaţie „Salcia“ şi „Ponton“ şi nu numai, Cornel Ciorogaru şi Călin Mudreţchi;

4. Gligor Haşa şi Ion Urda s-au pozat împreună în decorul de basm după ce au admirat mirifica privelişte din jur.

În mirificul decor al pensiunii
  

din Ghelari - Hunedoara
fotoreportaj de Ş.Nemecsek şi I.Urda
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Aşa grăit-a... 
Baki YMERI 

E adevărat că Albania a luat-o înainte fiind un 
popor mai vital şi mai aproape de occident, Italia, 
Grecia, chiar şi Macedonia, şi nu de vecinătatea 
infestelor băltoace sovietice, cum este ţara noastră. 
Totuşi, mai degrabă devii poet la noi decât la ei. 
Două sunt lucrurile care deranjează, şi la ei, şi la 
noi: corupţia şi emigraţia, lucruri pe care nu le 
putem combate doar în calitate de poeţi.  

Viva Femeile, Poezia şi La Mulţi Ani! 

Ştirea perplexă 
HA HA HUUO! 

Eugen EVU 
Unu: Mircea CĂRTĂRESCU, fost susţinător al 

lui BĂSESCU, a cerut public suspendarea 
acestuia. Nominalizatul d’antan pentru Nobel, se 
pare că simte ce şi cum: mai bine PREA târziu, 
decât niciodată!  

Doi şi-un sfert: Băsescu i-a acordat ordinul  
Meritul cultural în grad de cavaler lui... Gelu 
VLAŞIN, care ar fi fost propus de T. 
BACONSKY, pentru  obscure mânării în diaspora, 
la alegerea  preşedintelui  BĂSESCU. VLAŞIN, 
afacerist în  d’ale literaturii şi „ser-viciilor”, 
pacepist parvenind din tenebrele „loviluţiei” lui 
ILIESCU, cu vile în Ardeal şi în Spania, NU are 
niciun merit pentru scriitorimea actuală din ţară! 
Vom reveni cu dezvăluriri.   

Noua ProVincia Corvina 
 
 

Afiş literar din Valea Jiului 

    Concurs de creaţie literară destinat descoperirii
şi afirmării tinerelor talente din liceele şi colegiile
Văii Jiului, dotat cu premiul „Ştefan NEMECSEK“.

    Coperta I: Premiaţii de excelenţă ai AsCUS „Provincia Corvina“
alături de micii artişti pădureni ai prof. Aron POPA, în mirificul
decor hibernal ghelărean din curtea Pensiunii „PANORAMA“.

Primarul Ioan TIMIŞ flancat de doi importanţi artişti plastici hunedoreni, Tiberiu FAZAKAS şi Alex PODEA, 
la vernisajul expoziţiei ultimului. Pe laterale, două proiecte ambientale ale artistului, primul pentru centrul Haţegului.

EXPOZIŢIE PERMANENTĂ SIMU GREC 
LA MUZEUL ETNOGRAFIC HAŢEG 

(în aceeaşi clădire cu GALERIA DE ARTĂ „CROMO“)

Simu GREC - Şah la istoria României - sculptură în lemn

Din creaţiile lui Simu GREC (1) Din creaţiile lui Simu GREC (2)

Sculptură mică în lemn 
Simu GREC, Haţeg - Hunedoara

(metaloplastie)

Madona

Ţărani din Luncani

Nud

HAŢEGUL ŞI ARTELE PLASTICE
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Editorial itinerant 
Motto: 

 „...noi demonstrăm că poeţii nu sunt nişte simpli visători, aşa cum sunt frecvent 
consideraţi, ci că vieţile lor lor sunt complicate în moduri cruciale, foarte critice şi, uneori, 
chiar fatale în lupta lor pentru o politică umană şi efortul lor de a eleva calitatea Existenţei 
umane în societate. Pentru mine, poezia reprezintă solemnitate, uneori reprezintă extaz, 
alteori îmi amintesc doar că- în cea mai mare măsură – Ea reprezintă nelinişte”.            

Mimmo MORINA  
Scrisoare-n pragul lui 2012 
Tuturor prietenilor şi cititorilor noştri 

Lucian HETCO, redactor sef Agero 
Orice democraţie are nevoie de cetățeni, dispuși să acționeze spre binele 

societății. Afirmaţia se bazează pe convingerea că partidele politice au pierdut 
treptat, dar sigur, din așa-zisa lor legitimitate, fie denumindu-se fronturi ale 
salvării naţionale, fie alianțe, ori având alte denumiri cu indicativ de presupus 
profil: liberal, civic, cetăţenesc, de stânga, creştin, social-democrat, național, de 
nord sau sud etc. Legitimitatea partidelor actuale nu mai este autorizată nici 
măcar de alegători, mersul la urne a devenit o corvoadă, un cvasi nou non-sens, 
o constrângere politică! Nu se schimbă nimic! Trăim o nouă utopie:  avem 
nevoie de politicieni autentici și integri și mai puțin de partide!  Pe lângă 

aceasta problemă generalizată în toate societățile europene moderne, ne oripilează sistematic criza 
financiară nesoluționată, care nu este națională, ci globală. Vinovaţii, cei ce au cauzat voit efectul 
domino-ului, au rămas ca de obicei, nepedepsiți, în timp ce mașinăria excrocării legalizat-voite, 
funcţionează exemplar.  

Când Wall-Street-ul ori alte centre bancare finanţează legal alegerile electorale, concesiile 
politicienilor nu fac altceva decît să răsplătească accesul elitelor la putere. Politicianul dependent de 
lobby devine lipsit de mijloacele morale de acționa contrar, iar sistemul este asigurat legal pentru 
încă cel puţin o legislatură. Finanțele mondiale au remorcat astfel guvernele multor state, iar sărăcia 
națională şi perspectiva în sine, au ajuns grave probleme de fond. Aceasta, în timp ce sistemul 
financiar mondial este instituţionalizat prin politic, subvenționat prin lașitatea (ca să nu spun 
impotența) guvernelor incapabile de a impune norme clare, ele fiind, de fapt, aservite celor  imorale 
încă din start.  
  
Platon vorbea de regii filozofi... 

Astăzi, ne aflam de mai bine de un deceniu pe drumul unei noi ordini mondiale globalizante, atât 
în politică, cât și în aspectul social şi financiar, culminând cu cel politic. Suntem, se pare, mult prea 
mult legați economic, dar și în imoralitate unii de ceilalți. Politicienii au pierdut încrederea 
națiunilor proprii, iar tema politicii locale nu mai este doar una națională, ea fiind sistematic 
angrenată cu cea a partenerilor economici, indiferent unde s-ar afla aceștia. O decizie politică, luată 
la Washington, Londra, New York ori Berlin, are repercusiuni planetare. Ştim cine sunt șefii, știm 
cine sunt faliții, dar pentru a trece peste obstacolele neîncrederii reciproce este nevoie de valori 
morale reînnoite constitutional și nu tradițional. Efortul naţiunii se poate  concretiza mai puţin prin 
lideri mediatici, ci în special prin cei carismatici, modești și patrioți, nu prin diletanți ori potentați. 
Fără îndoială, societatea de consum globalizată în care am alunecat în ultimii ani și-a jucat rolul 
istoric, indiferența socială, risipa, producția de dragul câștigului, repartizarea acestuia, aspectul 
crizei financiare - ca o Medeea maligna - a debusolat societăţi întregi şi le-a adus treptat în 
situaţia de a redescoperi rolul principiilor fundamentale ale existenței: nevoia de siguranță 
individuală, de libertate, de dreptate socială (da, și sigur, de statul de drept!), de o nouă orientare 
social-politică, de un nou sens al individualității, de mai puțin egoism social și mai mult altruism, de 
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morala de grup, ce trebuie traită intens și colaborativ la toate nivelurile, la toate etajele societății în 
dezmembrare.  

Teama pentru ziua de mâine, anarhia, corupția, resemnarea, lipsa de recunoaștere (şcolară, 
morală, profesională, în final, socială ori individuală, prin disprețul și agresiunea față de invididul în 
care vedem un concurent la hrană, prestigiu, putere) nu ne fac mai fericiți astăzi, comparabil cu 
secolul trecut, ori cu societățile primitive. Trăim cu toții în virtutea unei angoase de tip paranoid, iar 
perspectivele solutionării sale sunt sumbre. Criza financiară, imoralitatea instituțiilor, lipsa de sens 
a sărăciei voite, o perpetuează. În această luptă pentru putere, politicienii noștri se dovedesc 
incapabili să ofere soluţii valide, cel puţin în momentul de faţă.  

Sigur, nu putem vorbi încă de filozofie şi experţi în psihologie la nivel de elite, dar politicul are 
nevoie de tehnocrați capabili, așa cum Statul are nevoie de instituții care să fie conduse de strategi și 
nu de diletanți. Problema majoră în care ne aflăm este că nu putem renunța la instituţiile actuale, dar 
avem nevoie la vârful lor de profesionalism, de o nouă toleranță, de respectarea legilor, dar şi de 
respect pentru cetăţean și de încredere reciprocă.  
Sunt convins că a venit vremea să angajăm mediatori între elementul politic şi alegatori, între 
putere și cetăţeni, între instituţii şi beneficiari. Viața cetățeanului nu poate fi la inifinit debușeu 
pentru experimente politice, căci altfel va dispărea percepţia libertăţii depline. Fiind 
actualmente sclavii sistemului, ai sărăciei institutionalizate ("Să traiți bine!", că noi am eșuat ...), 
avem nevoie de un minim pecuniar pentru a supraviețui decent. Legea celui mai tare nu poate fi 
componentă a democraţiei. Sărăcia unui popor nu stabilizează valorile morale, ea erodează 
principiile moralităţii.  

Rolul cetăţeanului şi al personalităţilor capabile de a înfrunta, prin discurs politic, prin 
argumente, prin pertinență şi moralitate, scena sau stabilimentul politic a devenit acum, mai mult 
decât în trecut, esenţial. Iar Dumnezeu acționează prin oameni! În numele celor peste 800 de 
colaboratori români ai revistei Agero, vă doresc un Crăciun binecuvântat și La mulți ani! 
 
Fulguraţii  

Victor STEROM la 75 de ani... 
„Eu mă gândesc”... 

Emanoil TOMA: - Dar dacă omul n-ar exista, cui i-ar vorbi Dumnezeu? 

Victor STEROM:  - E o dialectică interesantă. Eu mă gândesc şi la Soare. 
Dumnezeu este o stare fericită (feeric-ită, n.n.) a omului, de care are nevoie 

ca să se sprijine. Nu pot spune că Dumnezeu este creaţia oamenilor. Multă 
lume îmi spune: tu eşti om bun, dar de ce nu te duci la biserică? Stai, domnule, 

Biserica e o clădire, acolo sunt popi care au făcut nişte facultăţi, acolo sunt oameni care cred în 
Dumnezeu, iar eu cred că Dumnezeu se află în mine. 
 

  

Nichita STĂNESCU

Gând 

Inimă 
Fii simplă ca moartea 
Lucrurile simple nu se pot dovedi 
Şi sunt atâţia morţi împrejur... 

             august 1955, Ploieşti
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Calendar liric 
Horia BĂDESCU 

Colind 

S-a pornit zăpada, o să ningă  iară; 
Doamne sfinte lasă-mi sufletul afară, 
să se facă-n cerul cerurilor scară 
când de lume lumea va să se-înfioară! 

Doamne sfinte lasă-mi sufletul afară 
să colinde geamul până-n decuseară,  

 

să vegheze casa de zăpezi umbrită, 
sa boteze noaptea înluceferită 
cu lumina celui fără de hotar, 
lerui, Doamne,  
creangă de mărgăritar ! 

 
 

Marilena Rodica CHIREŢU 

 

 

 

 

 

Dor de sărbătoare 

Fântâna de la drum iar învârteşte roata, 
setea îmi sting cu-un dor de sărbătoare, 
colindele răsună şi le deschidem poarta, 
Crăciunul să topească uitarea cu-o urare. 
 

De-adormit pădurea pe frunzele privirii, 
brazii înalţă încă un an de cumpătare, 
răşina să-şi păstreze în lacrima iubirii 
căzută în zăpada ce străluceşte-n soare. 

Să împletim lumini în casa de beteală, 
pe globuri colorate să desenăm un an, 
o candelă s-aducem în noapte cu sfială 
şi-atunci ziua sărută şi sufletul sărman. 

Ca Anul Nou să-l bem în cupa bucuriei 
pe buzele de foc să-aprindem un sărut, 
să-îmbrăţişăm trecutul în clipa nebuniei 
de-a crede că durerea e stropul nebăut. 
 

 
Un poet albanez 

Sali BASHOTA 
 
 
 
 
 
 
 
Forma plânsului 

Arde privirile 
Lacrima îngheţată pe faţă 
Atunci se aprinde 
Cel mai frumos sentiment 

Blestem al ochiului 
Lacrimă îngheţată pe obraz 
Atunci se termină 
Vaietul pentru tine 

(1999)

 

Singurătate 

Ochii ei nu erau albaştri 
Nici rumene nu erau buzele  
Nici negru părul 

Ea era însuşi infernul 
În sânul ei se ascundea frumuseţea 
În lacrimă înflorea enigma 
În privirea ei se stingea steaua 

Ea era însuşi purgatoriul 

Totuşi visul era frumos 
Totuşi frumuseţea era veche 
Totuşi dragostea era nebună 

Ea era însuşi Paradisul 

(1999)
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In Memoriam 
Ion DAVIDEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
I wanted, honey 

In the montains,over the snow 
When the sun’s mild eye smilingly watches, 
The four ravens indulge in amouros flying 

 
To know that their lives surpass ours, 
The river cracks, together with tje joy, 
Listen to them, the stones are talking 
Over the set out thougts bridges appear 
Over the blue-grey precipies., 
These ruby fibres have been 
The scent allowed just to the 
          Linnking flowers, 
I wanted, honey, to gather 
The living time, for ever, 
            As in honeycombs 

 
Istorie încă recentă 

Mircea TARCEA 
Spicuiri din „Noaptea osândei” „sub obida vremii” 

 Acolo unde timpul nu mai avea curgere, acolo unde moartea 
era la pândă în picioare cu pâslari pe care îi auzeai târându-se 
din loc în loc, acolo unde liniştea se aşternea simţind că  eşti 
dincolo de hotarul vieţii şi unde tenebre te împresurau iar  
demoni cu aripi de îngeri te atingeau lovindu-ţi obrazul livid, iar 
braţele şi picioarele îţi erau ca de plumb după marşul de zeci de 
leghe pe care le străbăteai sub obida unei vieţi ce-ţi era hotărâtă 

de îngerii morţii. 
 În drama de fiecare zi, tabloul era acelaşi, presărat cu imagini ce păreau a  fi de mai ieri, azi 
chipuri de lut frământat pe vârtelniţe de suferinţă, plămădit în tiparele unei ere apocaliptice. Un mai 
ieri rămas undeva în unghere prăfuite, unde nici o privire nu mai putea ajunge, doar ochii minţii 
năuce mai pătrundeau rareori, pentru a ridica vălul aşternut al vremii de sub care mai apăreau 
imagini cu oameni fără trup şi braţe sluţite, cu ochii rătăciţi în bezna trecutului, din care se auzea 
câte un cântec amestecat cu suspine şi urlete ale muribunzilor care îşi cereau libertatea absolută, ca 
ispăşire şi scăpare din ghearele morţii. Ne încălzeam cu amintiri din ţara nimănui şi arhangheli cu 
cap de lăcuste se ridicau din păienjenişul vremii urcându-se pe prispa speranţelor. Nu, nu erau 
arhangheli, ci doar petalele rupte din noaptea trecutului, îngălbenite sub povara durerii în lugubra 
noapte biciuită de corbaciul (sau gorbaciul!, adică cnutul) celui care ne-a adus pe acest povârniş de 
stâncă amestecată cu fiere. Plumbul de la mâini şi picioare te ţinea ţintuit în mlaştina disperării unde 
doar grohăitul viscolului se mai adâncea din când în când şi ochii unei stele ce priveghea, căzută de 
pe bolta inundată de praful negricios al unei libărci, sfărâmată de zimţii crescuţi pe oase ce stăteau 
sprijinite pe aşternutul unei vieţi în agonie. 

Şi undeva într-un colţ, nestingherit un păianjen îşi ţesea în linişte pânza cu firele culese din 
privirile năuce ce nu mai aveau sclipiri, revărsând doar reflexele de rugină şi scrum aşternute pe 
rugul aprins al calvarului, care cădeau în hăul tăcerii, însoţite de murmurul înăbuşit al rugilor şi 
suspinele muribunzilor care se îndreptau spre limanul cel înviforat, pentru a afla mângâiere, în ziua 
ce va să fie!!!    
Buşteni, octombrie 2010.               

N.R. Mircea TARCEA este hunedorean, fost deţinut politic în lagăre de muncă silnică şi 
închisori comuniste. 
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Simfonie metaloplastică 
Ada IONESCU 

Alexandru PODEA, artistul care dă suflet metalului 
... Omul cu  o inimă din care creşte o frunză – “Bio-somnul”, un fel de dreptunghi alcătuit din 

ţevi pe care “a crescut” un ciudat fuselaj – “Zbor liber”, harponul-peşte, o văcuţă ciudată, ale cărei 
pulpe şi uger sunt îngroşate monstruos – şi care reprezintă lucrarea “Mutaţie genetică”, o carafă 
secţionată pe jumătate întruchipează maternitatea, acele unui ceas sunt lumânări aprinse care 
“curg” peste “Secunda” (n.r.: numele lucrării) inspiraţiei, apoi un întreg şir de omuleţi metalici în 
mijlocul cărora hunedoreanul Alexandru PODEA, artistul metalului, a decupat inimi. Sunt doar 
câteva dintre cele mai apreciate lucrări ale originalului artist hunedorean.  

       
                                                              Foto: după hebdomadarul Replica  

Inimi prin care trec cruci, inimi prin care urcă la cer sfeşnice, porţi de altar cu lumânări aprinse, 
aruncându-se vertical din inima metalului, o cruce purtând o alta, ceva mai mică, întruchipează 
“Educaţia creştină”… Alexandru PODEA demonstrează apoi că nişte simple ţevi în zig-zag pot 
alcătui, cu puţină imaginaţie, un cântec de slavă, un psalm, în timp ce criza financiară “a ciuruit” 
fiinţa “omuleţului”, de-acum emblematic pentru artistul hunedorean, cu zeci de găuri cât mărimea 
unei monede. Una dintre lucrările cele mai pline de sens ale maestrului este “Chemarea”. O 
lupoaică-simbol, urlând, chemându-şi acasă puii risipiţi peste graniţe, lupul dacic ancestral amintind 
de un “Ianus bifrons”, căci straniul animal al lui Alexandru PODEA poartă în ceafă un chip de om 
care priveşte spre înapoi, iar sub pântecul lunguieţ spânzură opt clopote al căror sunet grav îi 
cheamă pe cei plecaţi peste mări şi ţări, la matcă. “Este un mesaj adresat de către părinţi tuturor 
copiilor plecaţi în străinătate. Încercăm să-i chemăm înapoi. Clopotele sunt intenţionat amplasate 
în locul matern: bătrânii sunt slabi, sunt bolnavi şi nu mai are cine să fie aproape de ei. Lipseşte 
acea apropiere sufletească dintre părinţi şi copii, însă lucrarea poate fi interpretată şi invers: peste 
graniţe sunt, în acest moment, probabil, aproximativ un milion de copii, care simt lipsa părinţilor. 
De altfel, puţină lume ştie că urletul lupului nu are ecou”, adaugă Alexandru PODEA un ultim 
detaliu lămuritor. Stăpânul “sculpturii în metal” şi una dintre cele mai importante lucrări ale sale de 
până acum: lupoaica – simbol, care-şi cheamă acasă puii risipiţi peste graniţe. Şi mai spune, 
oarecum în taină, că visează uneori cu ochii deschişi – aşa cum “a visat” creaţia aceasta şi-a 
mâzgălit-o repede cu creta pe peretele atelierului, de teamă să nu-i uite sensurile – că această 
lupoaică şi clopotele ei ar putea deveni un simbol al judeţului Hunedoara, o replică pentru “Lupa 
Capitolina” şi o reinventare a stindardului dacic.  
 

Simfonia metalului 
Alexandru PODEA, metalurg de profesie, s-a apucat de sculptura în metal pentru a le demonstra 

colegilor săi din concernul Arcelor Mittal la care este angajat şi care produce laminate din oţel în 
peste 60 de ţări de pe mapamond, că şi la Hunedoara se poate face cultură. Şi că hunedorenii nu ştiu 
numai să dea cu ciocanul într-un fier şi nu se pricep numai la deformări plastice şi tratamente 
termice, pentru a face laminate. “Am fost acuzaţi că noi, aici, la Hunedoara nu ştim ce e aia o 

http://www.replicahd.ro/wp-content/uploads/2011/12/Alexandru-Podea-si-lupoaica-hunedorenilor.jpg�
http://www.replicahd.ro/wp-content/uploads/2011/12/Plamani.jpg�
http://www.replicahd.ro/wp-content/uploads/2011/12/Inimi-strapunse.jpg�
http://www.replicahd.ro/?p=1865
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poezie, o simfonie, de cultură ce să mai vorbim! Aşa că am vrut să le dăm o replică acelora care 
ne-au reproşat, iar şeful meu direct, care ştia că mă ocup de artă, mi-a propus să facem ceva în 
acest sens”. Şase dintre lucrările pe care le-a realizat s-au dovedit a fi cu adevărat inspirate, aşa că 
au plecat imediat la Luxemburg. Ca să realizezi aceste creaţii trebuie, potrivit hunedoreanului, să 
apelezi la o tehnologie destul de complicată. “Nu poţi lucra cu dalta şi ciocanul. Pentru astfel de 
lucrări este nevoie de flex, de aparat de sudură, de freză, de tehnologii ale prezentului, în general”, 
explică artistul. 
 

La început a fost pictura 
Mai întâi, nu prea a avut el treabă cu “scornelile” acestea minunate din metal, pe care le-a scos 

la iveală din cotloanele minţii în ultimii trei ani. Picta. Picta din plăcere, încă în timpul orelor de la 
şcoala de arte plastice şi muzică, la Casa pionierului, pe când era doar un ţânc. Apoi a dat examen la 
Şcoala de Arte Plastice şi Muzică de la Deva, dar pentru că secţia s-a desfiinţat chiar în anul în care 
se înscrisese adolescentul de atunci, acesta s-a reorientat spre metalurgie. Cu toate acestea, 
hunedoreanul a continuat să picteze. “Pictam orice, peisaje, tablouri alegorice… Am zeci de 
tablouri prin casă, însă ideea era că le pictam pur şi simplu pentru sufletul meu, nu ca să le expun 
sau ca să le vând. Abia în 2009 am avut prima expoziţie, cu creaţiile din metal, în spaţiul public din 
faţa Casei de Cultură din Hunedoara”, povesteşte artistul.  

 

Fumător înrăit, împotriva tutunului 
O altă serie de lucrări trimite la ideea de ecologie: “Bio-combustie”, “Fotosinteza” (o ţigară 

aprinsă din care ţâşneşte mugurele unei frunzuliţe timide, ambele din metal), “Bio-regenerare”, 
“Bio-reciclare”, “Bio-ecloziune”, ba chiar “Bio-iluminare”, sunt doar câteva dintre creaţiile pe 
care hunedoreanul le păstrează într-unul dintre atelierele sale. Şi apoi din nou “omul” metalic 
plăsmuit de acea străfulgerare “ancestrală”, cum o numeşte Alexandru PODEA: de această dată pe 
jumătate îngenuncheat, purtând în mijlocul pieptului său rece, acolo unde se află decupajul inimii, o 
piatră ghemuită într-un culcuş de sârmă. Una dintre creaţiile lui Alexandru PODEA a fost expusă 
chiar în faţa secţiei Boli infecţioase a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din 
Hunedoara. Este vorba despre un monument reprezentând doi plămâni din care cresc mici 
frunzuliţe, iar lucrarea este intitulată “bio-respiraţie”.  “Monumentul a fost realizat în urma unui 
parteneriat între Arcelor Mittal şi Spitalul Municipal, compania donând creaţia unităţii sanitare. În 
fiecare an compania la care sunt angajat are un program de ziua sănătăţii şi securităţii în muncă, 
iar în combinatele concernului, la nivel mondial, se fac fel de fel de activităţi. Cerându-mi-se o 
propunere, eu am venit cu ideea acestui monument. El se vrea a fi atât un semn de mulţumire adus 
medicilor care au grijă de sănătatea noastră, cât şi un semnal de alarmă referitor la bolile de 
plămâni, pe care le poate genera fumatul. Eu însumi, din păcate, sunt un fumător înrăit, aşa că 
lucrarea îmi este, cumva, şi autoadresată, dar sunt şi cadre medicale care fumează, aşa că m-am 
gândit să plasez un mesaj chiar în faţa lor, mai ales că acolo este şi o secţie TBC”. În luna aprilie, 
Alexandru PODEA şi-a dus lucrările de aproximativ 2 metri înălţime, fiecare cu un TIR, până în 
Bucureşti, la Palatul Parlamentului, unde a expus în sala “Constantin BRÂNCUŞI”. A fost prima sa 
expoziţie personală, într-un asemenea cadru, în condiţiile în care filialelor judeţene ale artiştilor le 
vine rândul să expună, poate, o singură dată la fiecare cinci ani. 

 

Un nou proiect important 
Şi tot hunedoreanul Alexandru PODEA este artistul care va realiza un monument în memoria 

victimelor comunismului, acesta urmând să fie amplasat în imediata apropiere a Catedralei Eroilor, 
din centrul Hunedoarei. “Preşedintele Asociaţiei foştilor deţinuţi politici – Filiala Hunedoara, 
Mircea TARCEA, a venit cu ideea. Eu m-am gândit ce ar putea să reprezinte acel monument şi am 
realizat că poporul român nu îngenunchează în faţa nimănui, decât în faţa religiei, în faţa lui 
Dumnezeu. Atunci am constatat că omul stilizat, în genunchi, a cărui inimă este străbătută de o 
cruce, se potriveşte cel mai bine pentru aşa ceva. Există, în acest moment, două variante: 
monumentul, care va avea o înălţime de 4,5 metri, să fie făcut din marmură sau din cupru, ambele 
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materiale suficient de rezistente pentru a rezista la intemperii. Mărturisesc că eu aş prefera cuprul, 
pentru că ar fi păcat ca Hunedoara să nu aibă niciun monument din metal, iar cuprul, sub acţiunea 
timpului, primeşte o anumită patină a timpului, care ar sublinia tocmai ideea de jertfă, de 
suferinţă”. O parte din suma necesară, care depăşeşte 10.000 de euro, ar putea fi asigurată din 
sponsorizări, în timp ce hunedorenii care doresc să facă donaţii vor putea să contribuie ei înşişi la 
ridicarea acestui monument. “În anii de aur ai combinatului s-ar fi putut face foarte multe lucruri, a 
urmat apoi o perioadă de dezinteres total, în timp ce acum observ că a început să fie încurajată 
creaţia artistică, reprezentanţii companiilor hunedorene fiind dispuşi să susţină artiştii, indiferent 
de zona din care vin aceştia”, spune Alexandru PODEA. Potrivit artistului care urmează să 
realizeze monumentul, durata necesară pentru acest lucru ar fi scurtă, graţie tehnologiilor avansate 
ale momentului, însă pentru aceasta va fi nevoie de utilaje grele şi de o macara, cu ajutorul căreia să 
fie asamblate piesele. Hunedorenii care doresc să contribuie cu diferite sume la ridicarea 
monumentului pot obţine detalii întrebînd la Catedrala Eroilor. 

 
Coment post reportaj: 

Eugen EVU - fost oţelar  
Mirosul de ars holocaustic... 

Prietenul din exil Dieter SCHLESAK, despre Max FRISH, când încă era în ţară, afirma că a 
simţit (textual) „mirosul de ars” al piesei evreului elveţian... Tot aşa scriau înainte de 1989, evreii 
români sau foşti colegi de cenaclul sindicatelor de la Hunedoara: Otto STARK, Vasile 
NICOROVICI, Iv MARTINOVICI,  Nicuţă TĂNASE, C-tin CHIRIŢĂ („Aşa s-a călit oţelul”), Iosif 
LUPULESCU (romanul ŞANSA), Irimie STRĂUŢ, Nicolae ŢIC, Victor NIŢĂ, Mircea TUŢĂ, Alkis 
Sevastianos VLAHOS, Ditta MATTA, LILIN, A.E. BACONSKY... Şi undeva la radio Budapesta via 
Viena, apoi la Muenchen, eruditul evreu multilingvist, Robert ŞTAUFFER, cel cu 14 ani de mandat 
prezidenţial al Uniunii Scriitorilor din Bavaria, şi care îmi conferi Premiul cultural la 
„OctoberFest”, marele mondial al berii... Dar mai ales celebrul LUSTIG, al holocaustului, care 
după căderea zidului Berlinului, ajunse miliardar prin afaceri cu zaharicale and acadele... Eugen 
IONESCO e copil mic! CARAGIALE rezistă, după HURMUZ(achis) şi Ion PRIBEAGU, TĂNASE şi 
dadaiştii/ nunuişti... 

Bio-alchimismul subtil sesizat ideatic şi de prietenul Alexandru PODEA, de acest tip, mutatis 
mutandum, îl va evoca în blogurile ei, copila supradotată din cartierul Hunedoara, Olga ŞTEFAN, 
prin conceptul „mutaţiei”, elogiată de un VAKULOVSKI şi fin interpretată de Gellu DORIAN, ba 
chiar Şerban FOARŢĂ: „poezie extrauterină” ... (revista Tribuna”, „Echinox” etc.). 

P.S. Un cosmonaut afirmă că în cosmos domină mirosul de metal încins, de ars, de iad. 
 
Flash viaţa literară 

Arhiva foto a revistei... 

                                
 
Eugen EVU la Frontiera Poesis -  Satu Mare, 
alături de Paulina POPA. Primii doi din dreapta 
sunt regretaţii Ioan I. IANCU şi Al. PINTESCU. 

 
Acelaşi între doi prieteni, 

Ion POPESCU – BRADICENI şi Radu ROŞIAN. 
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Dialoguri incitante 
Lucian HETCO  

Convorbiri cu Eugen EVU despre condiţia scriitorului (fragment) 

Eugen EVU: Am intact în mine simţul valorii altuia, asta e tot. E un dar sau un har poate o 
suferinţă. Uneori mi-e frig, (remember Laurenţiu FULGA, „Dinspre noi vine frigul, seniori”) 
…unul special - în această virtualitate ce ne-a adus-o  informatica. Cu eforturi încep să învăţ să 
profit de Viteza ei concurenţială, cu a gândului care îngenunchează, cumva spre a se exprima. E 
ceva ca un Duh Sfânt coborator întru înălţare. Eu aşa înţeleg toate acestea şi mă minunez, dar nu 
prea tare! Pare că avem a recupera din ceea ce ne-au tăiat pedepsitor Nişte ... din spatele ... lunii. 
Mă refugiez mereu în metafore şi asta îmi ajută gândul să nu… cum zicea hronicarul moldav, 
“spărie gandul”. De ce să se sparie? Nici măcar de o moarte! Intelept sunteţi şi sinceritatea pune o 
diademă plăcută pentru mine acestei întrevederi prin internet. Fie să fim prieteni aşa cum suntem 
duşi de simţul ascutit al fiinţei ce se agită în noi. Şi cred că e buna lucrarea. In primul rând înşine 
noi devenim, ci nu ne trufim. Cuvântul ăsta nemţesc TAUSENDSASA, (de care îmi vorbeai), îmi 
sună excelent, poate voi abuza de el, undeva numai că nu ştiu cum suna el, ca înţeles, pentru 
urechea neamţului? Să nu fie cu nuanţă persiflantă, deoarece îmi place - are şi  bază "TAU” ... mă 
ispiteşte ezoteric, ca să zic aşa. In fine, colectez cu mare plăcere corespondenţe de acest fel 
(rare)!!! şi cine ştie, vor fi de folos şi altora.  

Lucian HETCO: Este evident că simţul valorii îţi este propriu. Sunt convins la fel, că această 
percepţie este un în final devenire ca har, ce s-a alcătuit în timp în baza acumulărilor, căci nu se 
naşte nimeni genial fără muncă. Şi eşti, ca şi mine, un muncitor. (frumos cuvânt “muncitorul”, l-am 
iubit intotdeauna). Ştiu şi simt ce-mi transmiţi, când spui că ţi-e frig uneori, cunosc sentimentul 
acela. Eu văd în virtualitatea şi esenţa informaticii doar un instrument ce ne apropie în spaţiu şi 
sigur că ne înfioară, având o proprietate ce ar părea la prima vedere demiurgică în alcătuirea sa (şi 
de aceea sperie), căci crează o angoasă reală, neputând ca individ a cuprinde în totalitatea ei, sfera 
tehnică, ce este abstractă -  dar în cele din urmă, tot ştiinţa omului este ceea ce a dus la producerea 
şi uzul tehnicii. Fiind informatician, ştiu cât îmi poate fi de simplă, aşa cum sunt conştient că 
simplitatea trăită, general vorbind, este totuşi o dimensiune calitativă a Duhului. Despre Duh ori 
Spirit, pot să îl simt pe undeva perpetuu în noi, mereu prezent, mai puţin în conştient şi mai degrabă 
în inconştient – activând în timpul şi spaţiul fiecăruia în mod distinct, fiind la fel de diferit, nu 
numai de la om la om, ci chiar de la zi la zi, căci îl percepem mereu altfel, pe măsură ce îmbătrânim 
şi ne înţelegem perenitatea. Ca fenomen non-biologic, Spiritul (Der Geist), capătă astfel permanent 
o calitate nouă. Mai ales că, dacă m-ar întreba cineva ce fel de om sunt şi dacă aş fi cu adevărat 
omul ce cred că sunt şi nu cel pe care îl văd sau intuiesc alţii, aş spune mai degrabă, că doar în 
Spiritul propriu ce se perfecţionează cu Voinţa proprie în mod conştient cred şi nu în instanţa divină 
ce substituie moral în persoana fizică, ce este slabă şi perenă. Şi mai puţin cred chiar în mijlocitorii 
săi pământeni, dar cred într-o psihologie a evoluţionismului şi nu a recompensării, ce explică 
raţional forţa, uzul ei, ori dreptul celui mai puternic, tare şi fizic şi în societate în mod special, 
psihic. Evoluţia noastră spirituală însă este constantă, crescândă, dar din păcate, finită. Aici se pare 
conştientizăm într-adevăr tragedia punctului terminus, ce ne sperie, căci este mai important cred, 
faptul de a fi, decât răspunsul la întrebarea: de ce suntem?  Te înţeleg la fel de bine, atunci când spui 
că te refugiezi în metafore, căci am făcut-o şi eu, ca să îmi permanentizez nostalgia creatoare (care 
cu adevarat este creatoare şi dătătoare de linişte - ca artă poetică sau artă în general). Iar dacă îţi 
place cuvântul “Tausendsassa” (aşa se pronunţă: "tauzăndsasa", înseamnă un individ care poate de 
toate), să ştii ca m-ai prins pe aceeaşi lungime de undă. Şi tu eşti unul dintre aceia, mă refer la omul 
care face o mie de lucruri utile, mai întâi pentru sine şi apoi indirect pentru alţii, căci are profunzime 
şi conştiinţa puterii sale şi de aceea greu este de înţeles, şi mai greu de acceptat pentru mulţi dintre 
contemporani, fiindcă existenţa şi puterea sa, naşte invidie, frică şi periclitează pe alţii la rândul lor 
în existenţa lor. 
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Suntem în felul nostru un fel de gânditori cu metodă şi cred eu, încă - cu bun simţ social, ce 
contravine legilor naturii. Ceea ce ne deosebeşte este educaţia şi inspiraţia, cele trăite şi toate 
deciziile bune ori rele ce a trebuit să le luăm pentru a putea fi pe mai departe, căci trăim toţii în lumi 
diferite, în acelaşi timp, dar în alt spaţiu. Aici îl iau pe Eminoviciul eminescian la şcoala germană ca 
geniul valahilor deopotrivă moldoveni, bucovineni, ardeleni ori munteni, ce a cuprins metoda 
spaţiului german în care s-a dezvolatat, ca înviorare şi ca diferenţă de cele tradiţionale, căci tocmai 
aceasta îl face pe Eminescu atât de mare şi de necuprins - filozofia vremii lui, bine înţeleasă, ce în 
felul acesta direct, principial, dar dur pentru gândirea valahilor, de a pune incomod problemele, 
supăra încă şi acum, mai bine după o sută de ani. Mă bucur de altfel, dacă te-am ispitit ezoteric (deşi 
nu este totul ezoterism), sincer, căci şi mie îmi plac convorbirile acestea, ce le apreciez critic şi le 
văd ca şi cum ar fi o provocare pentru minţile ce se vor încumeta să ne desluşească în alcatuirea 
noastra aparent ciudată, dar minunată pentru noi, prin curăţenia moralei ce o punem la baza ei. Să ai 
deci parte de seara bună, de care îti vorbeam şi să te simţi iubit şi apreciat, căci o meriţi. Dă-mi voie 
să te provoc cu o întrebare: Ceea ce suntem, să fie oare doar rezultatul a ceea ce gândim? Este oare 
percepţia existenţei noastre un produs al Sinelui? E mai important faptul că suntem, decât ceea ce 
suntem? 

EE: Dragă Lucian, m-ai provocat si îţi sunt rezonant cum vezi ... Iată că ai declanşat acest 
delirium pe care caut să îl controlez in felul meu şi cât se poate, să nu stârnesc reacţii 
resentimentare de la mogulii omniprezenţi, care de pe marginea faptei de a fi sfârşesc în apatia şi 
nerăbdarea firească a multora de a suporta pălăvrageala lor emfatică. Unica garanţie este chiar 
substanţa, care oricum are unitate fiind emisă de unul tu si rezonabilă cu Unul eu. Ce zici?  

LH: Aşa vedeam  şi eu lucrurile, cu singura rezervă că Eul evoluează în ambivalenţa sa şi că 
mogulii, oricum ar fi ei, copţi sau necopţi, maturi sau imaturi, orgolioşi, corecţi ori trufaşi, demni 
ori nedemni, sigur că-şi pot conştientiza puterea – materială şi implicit morală, dar nu pot influenţa 
hotărâtor MORALA ce o purtăm deja în noi, de la naştere. Aşa cum iarăşi nu pot influenţa un spirit 
viu, care e liber doar când nu are frică, adică nu-l pot stăpâni ori împiedica de nu gândi - aşa cum 
doreşte să gândească, tocmai pentru că acesta este voia sa, da – liber cu adevăr, eliberat dintr-o frică 
justificabilă de- a -nu- mai- putea- fi -aşa- cum -doreşti -a fi. Fiindcă Spiritul tău, odată preluat în 
sau de societate, este etern. Dar nu există pentru noi, ceva mai îngrozitor ori înspăimântător decât 
dispariţia noastră fizică. 
…. 

…Trezirea spre lume, de care vorbeşti atât de poetic, într-adevăr se potriveşte cu această 
duminică plină de viaţă, cu ceva soare matinal, cu percepţia aceasta personală şi de aceea simplă a 
bucuriei de (se) putea mişca, nu numai trupul, ci şi gândul. Orice obiect ce se simte, este un 
premergător pentru cunoaştere şi totuşi, de aceea eu cred că mai degrabă lucrurile sunt într-adevăr 
mai o degrabă o Întâmplare, la originea lor. Depinde doar de noi, dacă le asimilăm ca întâmplare şi 
le simţim altfel, nu prin simţurile noastre obiectiv-primare, ci prin forţa minţii, ca fiind de altfel 
“date” şi în consecinţă rodul imaginaţiei (die Vorstellung) unui alt Spirit, superior nouă, dacă ar fi 
acesta, cu adevărat existent. Poate că toate sunt, în cele din urmă, în felul nostru adeseori empiric de 
a cerceta, tocmai de aceea relative, fiindcă le modificăm repetat, inconştient, ca pe un 
“Wunschdenken”, adică am defini ori dori din start, să fie lucrurile aşa cum ne-ar place ori ne-ar 
conveni nouă să fie, ca să putem exista fără teamă! Aici văd eu problema omenescului subiectiv în 
noi, ce caută să se agaţe uneori de ireal ( dar şi de mistic dacă vrei), ca un fel de colac salvare pentru 
următorul kilometru de valuri, da, o salvare dintr-o dilemă de moment, dar care nerezolvată, ar crea 
o angoasă suplimentară şi tocmai aceea, se cuvine a fi evitată, fiindcă ne-ar stârni frică. De aceea mi 
se pare câteodată că lucrurile nu sunt întâmplătoare (ceea ce ne-ar chinui cu adevărat), fiindcă deja 
le-am modelat şi aranjat în aşa fel, încât sunt sigure şi nu ne mai fac frică. 

EE: Dragă Lucian, sunt un pic năuc că s-a facut nod gordian (sic) ... apelez la o glumă a mea, 
problema este că nodul gordian e în gâtlej si dilema rămâne: dacă îl tai cu sabia îl retez şi pe 
...Adamul nou, adică eternul măr dilematic. Poti insera această glumă ca intrare la răspunsul ce  
ţi-l voi trimite în câteva zile tot ce vreau e sa mă ţii în frâu, că eu când pornesc parcă am spart cu 
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toiagul stânca. Intrebarea ta cu două capete are darul de a îmi confirma ceva privitor la cel ce 
intreabă. Se vede in planul doi un nadir de răspuns singur, ca un ecou, nu stiu cum să zic, vizualizat 
adică ... textul... Poate că am autoexperimentat atât de mult încât rezonez paranoic la tot ce mişcă 
în idee. Am mai vorbit de un terror mentis pe care îl resimt atunci când " îmi vin" metafore şi sar ca 
dintr-un semi-vis ca să notez altfel uit... mă întrebi: Ceea ce suntem, să fie oare doar rezultatul a 
ceea ce gândim? Este oare percepţia existenţei noastre un produs al Sinelui? E mai important 
faptul că suntem, decât ceea ce suntem. Cu Doinaş vorbeam demult despre asta şi el îmi spunea 
măgulitor, deşi era un om extrem de calculat şi de ... malarmeean (l-a tradus magistral) ... că se 
bucură ca m-a descoperit, ca de un dar din partea lui Dumnezeu. "Malarme spunea că poezia, la 
urma urmei, se face din cuvinte... 

LH: Apropos cartea ta  întandem cu  Magdalena C. Schlesak, Gabriela Melinescu şi Robert 
Stauffer... Empatia divină îmi sună ca o înţelegere şi o acomodare fără risc personal cu o instanţă 
morală şi ce poate genera suferinţă, ce o acceptăm tocmai de aceea ca fiind instanţă, fiindcă o 
intuim ca fiind în cele din urmă primejdioasă sau îi atribuim calitatea a ne fi superioară, tocmai 
fiindcă este greu de apreciat, cunoscut şi crează astfel angoasă. În fond, poate că este mai degrabă 
necunoscută şi astfel omenească deopotrivă, atunci când nu este altceva decât imaginaţia noastră. 
Acest „Wunschdenken”, de care îţi spuneam – bine-ar fi să „ne iubească”, Mai-Marii-Noştri-întru- 
Spirit, nu-i aşa? Dar ce ne-am face, dacă n-ar fi aşa? În fond, de ce ar trebui să acceptăm că orice 
instanţă, sau orice Divinitate, ne vrea mereu şi neapărat, Binele?  De ce n-ar putea fi şi altfel? Nu 
sperăm mai degrabă că este aşa, cu Binele – şi credem anume, tocmai ca să ne putem linişti? Dar cu 
Sinergia ce o pomenea Denis Buican sunt de acord, spiritul este esenţa lucrurilor, fiindcă este deja, 
înainte de a fi noi ceilalţi, părtaşi la cunoaştere. De aceea îl simţim implicat şi creator - el ne absolvă 
în cele din urmă, de teamă. 

EE: Iţi mărturisesc că intenţionând în fine o primă antologie lirică  în selecţie proprie, îmi dau 
seama că cel puţin în ultimele şapte cărţi de poezie ale mele sunt obsedat de a îmi defini poezia ca o 
ramificată ars poetica...  

LH: (te întrerup scurt). Sigur, este o ramificată şi evoluată artă, evoluţie ce se simte, vede, 
pătrunde şi contrariază – tot eul tău să fi fost acela, de mai demult? 

EE: .... în sensul ca mai toate poemele sunt redefiniri ale actului scrierii lirice, sunt eforturi, 
sfortari de a imi explica mie insumi, ca unui aler ego (ecuaţie aristotelică  inversată!), adica 
Daimonul ii spune celui ce sunt: eşti... Dar DE CE nu răspunde. Intrebarea prin care nu ne 
MINUNĂM, ci prin care iscodim, prin care ne cerem rostul, vrem sa ştim DE CE suntem, adică 
întru ce ? Or această intrebare nu e a Unului ci, cum spune Denis Buican, a Unului multiplicat, 
este întrebarea unitătii către fragmentar? Suna un pic bizar ce spun, dar ar putea fi un fel de 
fuziune a memoriei pe care o numesc freatică - a subliminalului (hardul) instinctele, teluricul, 
materia - cu starea trează, un soi de a treia cale... Intre veghe şi vis - o stare prielnică întrezăririi. 

LH: Bine c-ai pomenit cuvântul acesta, „Daimonul” (pentru mine este o  instanţă abuzivă!). Aici 
văd eu esenţa problemei. De ce să (trebuie) fie neapărat un Daimon? De ce să-mi facă el Daimonul, 
mie sau altora, încă o dată frică, prin faptul că existenţa mea, ar putea fi o piedică în satisfacerea 
cerinţelor acestei instanţe? Doar ca să mă domine? Nu e voinţa Sa de putere, generatoarea mea de 
frică? Nu crezi că doar percepţia sa, a Daimonului, este una a unei instanţe represive? Mai înainte 
vorbeam de o instanţă care nu poate fi întotdeauna bună. Binele, este astfel doar o iluzie şi 
Vorstellung, pentru că îl dorim şi nu poate fi astfel suficient de sigur, decât în prezenţa unei instanţe 
ocrotitoare. Iar aceasta din urmă, este dorinţa cu care ne îmbătăm repetat, ca oameni imperfecţi ce 
suntem. Dar simţind primejdia, ne complacem în iluzia supravieţuirii. 

EE: E terorizant pentru mine să mă expun - sa mă autoexpun - în această răzvrătire, această 
erezie interioară... 

LH: Erezie, de ce? Sau contra cui? Poate doar, prin faptul că ne atribuim cu toţii o vină, care în 
fapt nici nu ar trebui să o conştientizăm. Eretic faţă de cine? De divin, de moguli, de societate, de 
prieteni, faţă de convingerile proprii, nu-i aşa, care evoluează? A înfrunta este un fapt normal, atâta 
vreme cât are voie să fie normal. Interzicerea este forma opreliştei, este curmarea libertăţii şi 
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indirect al Sinelui. "Erezia" este aşadar în cele din urmă, un act de personalitate şi de aceea pozitiv - 
a unui Eu ce crede în El  şi ce s-a împlinit treptat şi se eliberează conştientizând represaliile ce le 
asumă şi care respinge o instanţă impusă (ori ce crede a fi "morală" doar după propria ei definiţie  
moralei), nu-i aşa, oare? 

EE: Poezia mi-e întreţesută astfel de termeni ştiinţifici, mai ales de domeniul fizicii, astrofizicii, 
inclusiv de mitologie, uriaşa arhivă a cunoaşterii. Ancestralul pare să "acceadă" în aceste vremuri 
ale cunoaşterii colosale,spre a ni se revela ca existent imaubil şi iată că trăim în toate timpurile, 
incredibil, prin Acum. Acceptând cu o apetenţă ce mi-ai stârnit-o prin natura întrebărilor să 
dezvoltam din "mers" acest dialog, poate îl vom continua pe măsură ce el îşi află spaţiul în Revista 
Agero... 

LH: Oricând şi cum mare plăcere! Îţi apreciez poezia, mesajul tău public şi rolul ce l-ai asumat 
 şi te apreciez pentru acestea, ca fiind unul dintre acei poeţi, cu adevărat Mari – şi pe deasupra Rari. 
Şi cum din aceştia puţini se nasc, şi chiar mai puţini se întreţin şi mulţi mai puţini au puterea de a 
exista. Tocmai prin "erezie", devin unici şi sunt cu adevărat eroici. Iar cum între a exista şi a scrie 
poezie bună, accesibilă prin simplitate şi curăţenie, există o corelaţie a zbaterii şi dorului de 
schimbare pozitivă pentru Sine şi societate, o întreţin pe prima conştient, fiindcă o cunosc şi eu - şi 
de aceea cred pe undeva că suferinţa Eului (adică prezumţia la dispariţia sa fizică), este 
generatoarea de energie şi creaţie, creînd lipsa acută de Timp, căci numai un melancolic sau un 
răzvrătit public, poate atrage atenţia şi convinge la scară largă, tocmai pentru că nu se (mai) 
potriveşte în canoanele şi metodele represive ale societăţii, pe care o "deranjeanză", ce nu evoluează 
aşa cum am dori, ci cum doresc mogulii... Vezi tu, mogulii, instanţa, represia, zbaterea şi frica. 
"Ceea ce denumeşti tu "ACUM", este timpul şi spaţiul nostru. Vom afla spaţiu, de data aceasta, 
virtual pentru toate ce ne preocupă, sper să placă şi altora, pe care nu avem altfel, cum să-i facem să 
ne simtă. 

EE: Ca atare, eu cred. Borges spunea că de fapt o unică ENTITATE se manifestă în uman prin 
scriere, adică toţi scriitorii sunt de fapt unul singur. Păi o revista ca Agero in felul ei asta face - ne 
adună sa vorbim-scriem pe toţi - divers, insă Poliedric-Unul. De n-ar fi umbre, n-ar fi contraste a 
se luminiza mai acut Lumina. Cuvintele , despre care Doinaş zicea că sunt la unii vii, la alţii 
anemice, fetişuri ale cuvintelor, stihiale adică, suntem noi, deoarece noi suntem creaţi prin Logos... 
Logosul străpuns! Iată magia ca efect, iată efectul Coandă al ... sistemului genoseologic şi sinergic 
de care vorbeşte geniul lui Buican ! Categoric, Umberto Eco este semioticianul esenţial pentru noi. 
El vorbea despre sacerdoţii barbarilor, care azi se invederează ca un fel de iluminaţi- genii ce au 
smuls nadirul şi ni l-au redăruit ca orizont: al cunoaşterii,evident. Cunoaşterea poetică este una 
gemelar ştiinţifică: are loc Revelatia, adică Apocalipsa: Dezvăluirea.  

LH: Vorbeşti ca Berkeley, dar te înţeleg şi îmi dau seama unde baţi. Să fie deci Divinul sursa 
dezvălurii, dezvăluirea ca act de cunoaştere, cunoaşterea ca liniştire în preajma primejdiei, căci 
odată cunoscând-o ne-am putem chiar apăra şi Eul, existenţa, Daseinul – momentul acesta unic, 
clipa pământeană, nu-i aşa? Ştiu cum gândeşti şi respect ceea ce-mi spui, chiar dacă eu văd lucrurile 
puţintel altfel. 

EE: Dar Omul aşadar află despre sine - pregătit fiind - cine este şi omenirea - care duce cumva 
un război nu doar al ei ... redevine astel paradisiacă, omul cade întru a se ridica. Hai să ne 
smulgem din „istorie”(un real halucinant?), ca să întrezărim ca prin  levitaţtie/efectul sufocării în 
somn / ceva ce avem in interior, prin oglindire. Din metatext, în text. Sa lăsăm cuvintele-ideile să 
zburde ca mieii pe morminte. Să poetizăm lumea, deoarece Poeion aceasta este: creaţie! Efectul 
bumerang e riscul fiecaruia: terror mentis, terror sacrum? Tot repet spusa francezului, spiritul este 
cel ce se agită. Nu imi dă pace acest adevar. Nu e frica animalică de spirit – divinitate, ci frica 
iubitoare, dacă nu voi suci nasurile incomodate de bărbi. 

LH: Eu văd istoria, ca succesiune a omenirii şi ca fiind filozofia unei vremi, ce n-o mai putem 
percepe, ori înţelege - azi, acum. Ne putem face doar o imagine. Am fi putut să o înţelegem, dacă 
am fi trăit – atunci când s-a produs. Dar n-aveam cum, era alt timp, era alt spaţiu, iar noi nu eram. 
Aşa cum văd ez lucrurile ca fiind, mai degrabă, înainte de a înţelege de ce sunt (ele, lucrurile), sau 
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din ce sunt ele făcute (lucrurile). Nici frica animalică nu este în cel din urmă decât un obiect, în 
speţă artificial şi indirect virtual şi raportabil doar la fiinţa în parte ( căci nu tuturor le este frică în 
acelaşi timp), ce se poate în cele din urmă, controla şi anihila. Frica este perfectă ca monitorizare a 
vieţii, fiindcă este sentiment (das Gefuehl), iar sentimentele sunt bune, fiindcă ne dau în fiecare 
moment rezultatul stării de fapte, iar noi avem nevoie de ele, ca să putem exista – şi aprecia, dacă 
putem, sau nu putem să fim, sau cum să fim atunci când suntem.(...). 

 

Nanotexte: 
Eugen EVU 

Afurisismele lui Mihai PASCARU 
A scrie panseistic, subînţelegem cel puţin  o pasiune a enunţului sarcastic-

aforistic, ca ispită a satirei lesne comunicabile. Enciclopedismul  registrului 
cultivat şi astfel de un sociolog, este al bemolilor şi acordului minor: „Să fugi cu 
moartea altuia” („S’enfuit avec la mort d’autrui”) este un exemplu. Zicerea 
populară „a fugi cu nevasta altuia”, se reumple de o semnificaţe ce 
„bruschează” strident-grotesc, sintagma bătrână. Astfel de panseuri aparent 

simpliste, prin simpla speculaţie (lexicală) analogică, devine cvasi-modernă, ca procedeu. 
PASCARU, la traducere, preferă termenul pravoslavnic, de psaltire, „preacurvie”, celui de adulter, 
parcă mai indrituit pentru neo-latini. 

Alt exemplu, de astă dată via Ion CREANGĂ răspopitul: „Cioara” ..este „pasărea paradisului 
românesc”. Pasărea decăzută din heraldicul semn al corbului (Nevermore), „cioara de semănători” 
(sau cioara vopistă?) – este identificată cinic cu „măiastra” basmului, este o altfel de pupăză din tei 
(papagalul românesc, da!) – şi, de unde era simbol discriminatoriu al ţiganilor şătrar, îi este atribuită 
caricatural-sentenţios, românului! Umor amar, sau umoare. 

În fine, acest „şperaclu” parabolic, indignat -  panseistic este franc reluat în autopersiflarea (niţel 
parodic-massochistă) titrată... POETUL: Poetul (deci) este „un escroc semantic” (Le Poete - „un 
escroc semantique”). Afurisit spirit critic!  Dar cine determină escrocheira, dacă nu idioţii sado-
massochişti,  cum şi scripturile de la Socola? Realaţia victimă – călău. În familie, dar şi între erou-
escroc şi mulţimea lui Gustave le Bon... cheiţa „semantică” devine şperaclu hermeneutic! Oare 
escrocul sentimental, bunăoară, al puterii prin seducere, nu e şi el... poet? Aşadar Păcală este poet, 
iar Tândală (Nietszche zice Tzîndală în „Amurgul idolilor”)... şi tot aşa Bulă ar fi Boc! (Trăim oare 
crizua răzbunării lui Tîndală?).  

O altă definiţie, fără tămâie, cu spermanţetul cinicului neipocrit: „Mamă”: „Fiecare mamă este / 
Maica/ Domnului său”. Text constrictiv, amintind cumva haijinii. În acelaşi tonus ne-habotnic: 
„Tăierea împrejur/ nu înseamnă / nicio tăiere de tot/ e o tăiere/ mai înspre mijloc un pic/. Tăierea 
împrejur/ e o a doua tăiere/ a ombilicului.” (Circumcizie, pag. 106). Idem: „Dumnezeu/ e mai 
prezent/ tocmai acolo unde/ i se simte lipsa/ mai puţin.” (Relativitatea). Constrictive, panseurile 
conţin, ca nişte cip-uri, trimiteri livreşti: „Buricul Pământului/ nu poate fi/ prea departe/ de 
Triunghiul Bermudelor”...(Deci nu la Matakiterani, n.n.) 

O  altă mostră parafrazică: „Cine fură azi/ o pârghie/ mâine va fura/ un plan înclinat” : (Qui 
vole aujurd’hui/ un levier/ demain volera/ un plan incline”.  

Să încheiem cu enunţul neutrosofic „Albegră”. „Mai bine să fii/ un zero/ decât o mulţime vidă”. 
Scânteieri ale unui cugetător muşcător, deştept, re-extrase din înţelepciunea populară, 

revalorificând-o aforistic între amuzamentul calamburlesc şi sarcasmul caustic al unui moralist 
natural. Apropos acestor implanturi de text: semantic zicând, pot fi celule Stem, maestre? 
Aforismele acestea sunt afurisime!  
 
Vorbe de duh  

...”Nu ne putem dărui înainte de a ne aparţine”...             
Ignazio SILONE 
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Au debutat editorial împreună... 
 

Ely RADOVAN
 

,,...adâncimea trăirii şi 
transfigurarea prin cuvânt”...

                Cornel UNGUREANU

 
 
 
 

Nostalgia 
Nu mai număra 
Secundele, anii. 
Vino acum când totul 
Se-ntunecă 
În orbitoarea lumină! 
Auzi tăcerea  
Din măduva pământului; 
Ca un arcuş de violă 
Tremură vântul. 
Polen de suspine 
În aer adie. 
Vino acum, 
Necruţătoare iubire! 

 
Constantin GHICIULESCU

 
,,...poetul se lasă pradă 
poeziei”,”...amestec de 

sentimentalism şi ironie”... 
         Nicolae PRELIPCEANU 

 
 
 
 
 

 
Rostire 

Era o fată, râului frumoasă, 
Numele ei tulbura trecători, 
Vârsta-i ca piatra făcea  
             în ape cercuri 
cu ochii ei puteai să te omori 
de s-ar întoarce în subţire frică 
ar veni cu plânsu-n buzunare 
şi ar promite că-ţi ridică 
în gândul ei o piaţă de ninsoare. 

 

Eugen EVU
( variante cenzurate) 
 

„...imaginile pline de substanţă, 
se contopesc vizionar 

cu o mare forţă expresivă”; 
 „...sugestie şi înfiorare în care 

se rosteşte un oracol” 
„Un simplu adjectiv dă măsura 

unei mari transfigurări”... 
              Ştefan Augustin  DOINAŞ 

 
Montana 

Am mai fost pe-aici vreodată 
Când se-nrămureau cu mieii 
Inorogii la cascadă 
Eu cu zeea-nnourată 
Gelozit pe ea, cu zeii... 
Curcubeu cu solz arheu, 
Fost-am şi mai fi-vom, zău ! 
Sanctuar purtat, eheu ! 

 
Secţiunea de Aur 

Prin smulgeri păsări zarea o pătrund... 
În iscoscel, ca Hermes, mă ascund 
Zvonind prin Secţiunea lui, de Aur, 
Logos străpuns, stelarului bălaur 
Furându-i sâmburimea-n verb rotund. 
Cea fulgerată-n vârful iluzoriu 
În guşă poartă numele-mi trădat 
De nerostitul semn încătuşat - 
zburatul rai de sine pulsatoriu: 
- Bea, prin sărut, ulciorul de nespart 
De leac poemul, sacru profanat 
                   Eonul beat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crochiu de Tibor Balazs
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Capodopere  

       Ilarie VORONCA
 
 

 

 

Viziunea poetului 
Lângă armele voastre, oameni neînduplecaţi, 
lângă vulturii voştri pe care i-aţi dresat 
        să sfâşie plămânii oricărui  
aducător de flăcări; e umbra mea  
       între munţii aplecaţi 
atenţi spre oraşul încleştat în cătuşa pâinii. 
Dar vă spun: chiar dacă m-aţi răscoli 
până-n cele mai adânci măruntaie 
cum ai sparge o vioară ca să găseşti în ea 
Cântecul 
sau o oglindă în spatele căreia ai vrea 
să dezvălui imaginile, 
nu veţi putea atinge  
           Viziunea din mine. 
Prin dimineaţa care-şi deschide o arteră 
cu ceaţa adunată în fundul retortei, 
cu sufletul ce în carne, 
       - ca-ntr-o cămaşă de forţă - 
se zvârcoleşte, zgreabănă, vrîndu-şi 
        Eliberarea. 
Iar voi muşcând zăpada sau între voi 
             Muşcîndu-vă 
precum caii înhămaţi la sanie suind-  
             - spre care viscol? 
Călăi sau fraţi, iată-mă, umblu printre voi, 
şi nu ştiu ce-mi împlântaţi în omoplat: 
              un pumnal sau o aripă... 

                 (Poemes parmi les hommes, 1944). 
                   Traducere de Eugen Evu, n. 1944. 

                       Cezar IVĂNESCU
 
 
 
 
 

Amintirea Paradisului 
Când eram mai tânar 
si la trup curat,  
Într-o noapte, floarea mea,  
eu te-am visat. 
Înfloreai fără păcat,  
într-un pom adevarat 
Când eram mai tânar 
şi la trup curat. 
Nu ştiam că 
 eşti femeie, eu bărbat 
Lânga tine cu sfială m-am culcat 
şi dormind eu am visat; tu, visând, 
ai lacrimat 
Când eram mai tânar 
şi la trup curat 
E pierdută noaptea- aceea 
de acum! 
Carnea noastră, de-i mai ştii 
al ei parfum 
Poamele ce-n poame stau,  
gustul cărnii tale-l au 
şi cad mâine toate, putrede,  
pe drum. 
Fă-l să fie, Doamne Sfinte,  
numai om 
Pe acel ce ne-a-nşelat sub pom 
Si când pomul flori va da,  
fă să-i cadă carnea grea,  
Cum cădea-va, după cântec,  
mâna mea… 

 
Mircea CIOBANU 

Poem  
                                 Lui Eugen Evu 

Flacăra scade 
Odată cu numărul vorbelor tale, 
câte de-acum, vei mai spune? 
Câte nescrise-au rămas? 
Ani destui a fost ziuă; ani destui 
ai privit – 
(sărutul tău cu privirea, Evule) - 
norii şi-n-aburii lor ai citit 

 
feţe de zei şi de fiare, 
turme de vise şi oameni şi flamuri 
              nimicitoare. 
Nourii se trag la o parte, 
de-acum înainte în aburii 
       cui  duios vom citi? 
          Cerul e clar până departe, 
                  însă nu va mai fi. 
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In Memoriam 
Ionel AMARIUŢEI 

                                  Portret de Doina ITUL - CRÎNG

  Starea poetică (2) 

    Poetului,  prietenului Eugen Evu 
în numele a tot ce ne leagă, 

fragilă punte 
între doi himerici incurabili, 

cu toată dragostea 
de la Ionel AMĂRIUŢEI 
 

La început nu a fost altceva 
decât piatră îngheţată şi grea 
suspinul pulsatoriu al unui izvor 
a şlefuit-o pînă/ la starea de zbor. 

 

Fragment 

Doamne cît de glorios te arăţi 
printre ninşii mesteceni candelabre 
Chipul tău nu-i cel ştiut de învinşi 
eşti unul din fulgii de zăpadă 
         sfios plutind 
...prin imperiul tău îngheţat 
învăţîndu-i pe ceilalţi 
cum să moară frumos. 

         Sălaşu de Sus, Haţeg, 1998 

 

Dare de seamă:  
Tineri artişti hunedoreni ai fostului cenaclului Lucian Blaga, unii  emigraţi după 1989 

Cenaclul Lucian Blaga, al tineretului, a funcţionat la Casa de cultură din Hunedoara, îndrumat 
de Eugen Evu, între anii 1975-1997. În componenţa sa din 1997, îl frecventau între alţii: Ana Maria 
Bugnar (azi Spania), Nicolae Szekely (azi membru USR Arad), Petru Poiană (azi în Irlanda), 
Liliana Petruş, red.şef Flacăra (George Arion), Nuţa Crăciun (azi în Spania), Călin Hera (red. senior 
Evenimentul zilei), Nichi Vintilă (azi Anglia), Ana Călin (azi Franţa), Ioan Barboni, Robert 
Petrescu, Zoltan Szalkay jr, Ovidiu Băjan (Germania, Irlanda, Franţa), Anca Nemeş, Liliana Ursa 
(redactor la Timişoara), Ioan Radu Igna (decedat), Martin Seghedi (azi în Germania), Dumitru 
Murăraş, Virgiliu Vera, Eugen Bobar, Liviu Ofileanu, Alin Făt, Ileana 
Dîncu, Ildiko Malea, Ioan Barb, Bianca Oegar (o vreme în S.U.A.), 
Nicoleta Ebner şi actorii: Ana Ciontea (azi în Franţa), Simona 
Gălbenuşe (azi în Canada), Ion Mermezan, Petre Sănduţ, ...Miluţă (azi 
Germania)... Studioul Artelor a numărat 52 de ediţii lunare, unde se 
realiza „revista vorbită, cu public”, şi au avut loc vernisaje ale unor 
plasticieni ca: prof. Tiberiu Fazakas, Tiberiu Balazs,  Adrian Cristea 
(decedat în 2011, la Verona, Italia), Florin Scurtu, Florin Poanta ş.a. 
Era participant şi grupul vocal/instrumental CANON, în prima 
formulă. Cenaclul era poreclit „cenaclul lui Evu”.  

De fapt Evu era al Cenaclului.                   (Ion URDA) 
Radu ROŞIAN: Căderea îngerilor 

Răvaşe and sorcove voioase... 

1.     2.    3.     4. .........aici nu e roberta ... 

1.- Elena Udrea Cocoş, frunza mai jos; 2. şi 3.- Janet Jakson şi Elena: „sî nii trăiţi bineee”! 
(citat elect-oral din Băsescu); 4.- Roberta numără cu mănuşa de BOCs, voturile UNPR şi DD-te prafuri. 
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Atitudinea Nicolae Labiş 

                        Ovidiu BĂJAN
 

 

 

 

Poem 
Dintre păsări au rămas numai frunzele 
Să le fie toamnei tandru giuvaier 
Amfora luminii-şi picură tristeţea 
Vâlvătaia ierbii a ajuns la cer 

Somnul poetului se întoarce în maci 
Şi clorofila, iubito, în irişii tăi, 
Îngerii preschimbaţi în castane tac tumbe 
Vine ploaia oarbă cu zdrenţe de zei 

Cineva a rispit îmbrăţişarea din fluturi 
Adună pietre în coşul pieptului meu 
mi-e dragă toamna, dar în aceasta e parcă 
toată indiferenţa lui Dumnezeu. 

(1994)
Marioneta 

Nu a fost complicat să îmi dau seama 
Că atârn de nişte sfori invizibile 
Că fiecare idee, fiecare gest, fiecare 
Cuvânt al meu nu mie îmi aparţin 
Ci aceluia care mânuie funiile 
Uneori cu foarte puţină îndemânare 
Alteori cu foarte mult cinism canibal; 
Atârn de nişte sfori invizibile şi niciodată 
Nu fac ceea ce cred eu că ar trebui făcut 
Dar împotriva cărui zeu să mai lupţi 
Când împins de revoltă te urci  
pe aceste sfori –  
ca într-un banal număr de circ 
capetele lor de gorgone se termină brusc 
zeflemitor 
în aer. 

           (1988)
 

 
Voci în pustie de Daniel LEŞ (detaliu) 

- după Vatra Veche 

      Eugen EVU
 
 
 
 
 
 
 
A da bineţe 

Dau bineţe cum am fost învăţat, 
Binecuvântez a se adeveri ce-am visat 
Melos straniu cuvintele, numere cu ghimpi 
Urma-voi invers acelor cardinale 
Calea scrisă, înstelata, din Ramura Evei. 
Dragoste, amorule, trăind voi muri 
Ieroglifă divină în cea omenească 
Rosa Canina a rugului şi 
Venus-Venera-Fecioara-mi trupească. 
Am muşcat interzisul dar sâmburii nu, 
Sâmburii-au rămas în trilul de mierlă, 
Sau al cucului, uite-l, cuib străin îşi făcu! 
În lacrima de înger, de perlă... 
Fluier pe muntele limbii Române- 
Tata bate coasa pe deal, nu mai vine, 
Mama trecu să-i ducă mâncare 
Pe ştergar, zamă, miere şi sare... 

Dau bineţe cui mai citeşte, nu moare. 
          (1989)

 

                  Petru POIANĂ
 
Neputinţa 

    Tovului Alex Ştefănescu 
Monotonia m-apasă pe stradă 
Împlecicit în nestrae nu mai 
ascult 
Glasul pământului care întreabă 
Permanent şi ocult de demult 
Monotonia m-apasă pe stradă 
E rece povara şi-i grea 

În mine încape o absurdă paradă 
Alex Babuşca, prea orb, ca să vadă, 

/ Maşina de scris (şi în kur cu-o grenadă)/ 
            molfăia, molfăia... 

(1996) 
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Respirând cu mâinile... 
Ioana - Cosmina BOLBA (Oradea) 

Ce se întâmplă, femeie? 
Lorelai, vocea din lavaliera 

 tu cum de respiri cu mâinile? 
cum de laşi aerul să atârne  
de umerii tăi? 
şi ce tot faci cu parfumul  
ăla de la Dior 
care zăpăceşte lumea 

ei, nici chiar aşa 
lavaliera ţi-a amanetat / cuvintele până  
la Judecata de Apoi 
rămâi goală, ce te faci / ele te alinau seara  
acum şi somnul a rămas pustiu, e mut 
doar secvenţele se mişcă  
ca într-un reportaj fad / de stepă 
ridic 2 degete, 4, 10 pentru tine 
eu ţin cu Dumnezeu, tu ştii 
El ştie cel mai bine să asculte  
inima ta e o vioară calmă între ploi 
în rest e întortocheată rău 
chiar aşa, femeie... 
ce-ţi pictează umbra pe chip? 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafică de 
Mircia DUMITRESCU 

De asta vreau 
Să pot dormi de-a curmezişul cerului 
Doar în noaptea asta, 
Şi să mă învelesc cu aerul lui de infinit 
Cu palma stângă ating luna şi o ling 
Până la eclipsă, 
De asta vreau pielea mea înapoi 
Să o pot îmblânzi, 
Între stele şi Dumnezeu e mai vesel 
Sânii mei de acum pot alăpta  
doar baliverne 
Nimic din ce credeţi nu se leapădă 
Totul se absoarbe încet cu gura căscată 
Pe treptele din casa copilăriei 
Tălpile şi-au făcut culcuş 
Unde  linia vieţii e trasă de păr.  

 
Invitaţie la cină 

Da, Pablo Neruda sfarmă lumea 
Şi o lipeşte bucată cu bucată  
peste sufletul tău 
Acolo stă de un timp Hristos  
cu cheia în mână sedus, 
Îl invit discret la cină 
Azi am oricum lumânări peste  
tot şi uşa deschisă 
El te caută nedumerit cu cheia în mână 
Tac şi gândesc că aici ţi-ai lăsat  
peticul tău de cer şi mirosul copilăriei 
          Unde e? 
Nu e Doamne, 
azi Te-am invitat să vorbim  
despre răni. 
La cină fiecare ne pipăim ochii. 

Retrovision hunedorean:  
 

Liliana PETRUŞ, redactor şef al revistei Flacăra 
(Arion) - a fost cea mai talentată poetă a cenaclului  
judeţean al tineretului,  “Lucian Blaga” din Hunedoara, 
fondat de Eugen Evu (1975-1997). Originară din Cărăstău  
(Zarand), ea venea săptămânal la reuniunile cenaclului, 
impresionând prin talentul ei  înnăscut şi înfiorat 
imponderabil.  

Stabilită la Bucureşti, este redactor şef şi reporter. În 
imagine, lansarea unei cărţi de reportaje, prezentată de 
directorul publicaţiilor Flacăra, George ARION şi de 

Tudor Călin ZAROJANU la Târgul de Carte Gaudeamus, 2011…  O aşteptăm la Hunedoara…  
(Eugen EVU) 
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Afinităţi... 
Jose Luis REINA PALAZON (Spania şi Germania) 

Taunus 
Ou ton ombre 
Est vent 
Et le bois presence 
Ici et la ou est a vous 
Le chemin et mon souvenir 
Ouvert a un autre lieu, 
pierre sans nom, 
pose faits notres l’oubli 
yeux et brouuillard 
reveille en solitudine 
on a vu le temps 

 

Taunus 
Acolo unde vânt e umbra ta 
Şi pădurea te visează 
Şi prezenţa aici şi acolo 
Unde al voastră e calea 
Şi a mea amintire 
Deschisă-i altui loc 
Piatră anonimă 
Acunde-ne faptele în uitare 
Ochi şi ceaţă – 
Trezit în solitudine 
Am văzut timpul... 

Trad. în română de Eugen EVU 

 

Din lista lui EVU (1) 
Constantin STANCU de Hatzegworld… 

Poet provincial… 

Moto : 
“ Un tăciune si-un cărbune, 
Taci poet provincial, 
Că s-a reformat chestura 
Şi-ţi duc versul la canal…” 

Ioan EVU  -  
”Doina reformată” 

Ei se-mbracă-n haine străine, first hand, 
se hrănesc cu alimente preparate  
după o reţetă străină, 
se iubesc după o modă străină, 
vorbesc între ei la telefoane străine, 
se salută în limba engleză,   
au amintiri comune din Germania, 

 

sau Insulele Marshall, 
dar se-njură româneşte… 
Ei 
urinează la temelia casei de lemn, 
urina lor inflamabilă aprinde 
Muzeul Satului, Muzeul Omului, 
Muzeul Ideii, 
se visează miniştri, 
pregătiţi să valseze cu televizorul, 
ei, 
născuţi de MAMA MOARTE… 
ei, 
vor fi înmormântaţi într-un ţipăt… 

 
 

George ROCA (Sydney, Australia) 
Reţeta de Crăciun 

Se ia binecuvântare, 
Se adaugă-un strop de soare 
şi o pulbere de stele, 
se amesteca-ntre ele. 
se mai pune bunatate 
şi iertare de pacate. 
iar iubire... 
cât cuprinde! 
şi de la Isus Cristos 
s-aveţi un Crăciun Frumos! 

Lebede în Germania,  
foto Evu Remus 

http://costyconsult.wordpress.com/2011/12/15/poet-provincial/
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O hunedoreancă în Schengen space... 
Dorina Brânduşa LANDEN (Suedia) 

Cuţitul inima  
          nepăsătoare a zilei 

Iată amiaza! 
Soarele înţepenit în coaja 
sa dură de portocală 
un ţipăt de pasăre 
dulceaţa silabelor este  
o picătură de apă 
pe o frunză. 

Viaţa frumoasă. 
Sângele meu se încarcă de ele. 
Întretăierea cuvintelor 
prieteni intolerabil de inteligenţi 
în căutarea propriului ombilic 
fiecare spunând ceea ce crede că spune 
cu logica matematică a scăderii 
cu care sunt arse nimicurile. 
Tabla înmulţirii se face ţăndări 
cineva ucide păcatele temerile 
locurile comune plictiselile. Cuţitul 
inima nepăsătoare a zilei 
taie pâinea. 
Peşte şi grâu. Promisiunea. 

 
Drumuri pe care se întorc acasă  
copii flămânzi  
în timp ce alţii mănâncă pe săturate 
din foamea lor. 
Cineva  
îmi răstoarnă claritatea. 
Oceanele sunt ochiuri de apă 
munţii  
aşchii de silex în iarba răbdătoare  
iarna-i un sat acoperit cu făină 
Miezul nopţii  
stelele semafoarele. 
Insomnia. 
Bivoli şi vulpi aleargă  
pe jumătatea plină a lunii 
privighetoarea umple vidul 
cu arta ei aurită. 
Pândarul aprinde lanterna 
vânătorul recunoaşte  
urmele vânatului. 
Nimeni nu m-a văzut plângând 
deşi tristeţea îmi mitralia tâmplele. 
Dimineaţa vine ca o lovitură în plex. 

 
Scrierea cu lasser... 

Alexandru CETĂŢEANU 
Departele de aproape ... 
  Alexandru CETĂŢEANU s-a născut pe data de 7 iulie 1947 în comuna 
Amărăşti, judeţul Vâlcea, este un prozator, eseist şi poet roman rezident în 
Canada. Fondator al revistei DESTINE LITERARE …  (…). A fost 
colaborator la Institutul Politehnic din Bucureşti, unde împreună cu prof. dr. 
George Stanciu şi ing. Cătălin Stoichiţă au inventat şi patentat primul 
microscop cu baleiaj laser din lume. În 1984 a reuşit să plece intr-o excursie 
in Italia, de unde a ajuns în Canada, cerând azil politic. În anul 1995 va 
publica prima carte – Un român în Canada, care se va bucura succes. Au 
urmat alte cărţi, care au fost apreciate în Canada, Franţa şi România. A locuit 

la Montreal şi Minto, New Brunswick, unde a fost preşedinte al clubului Rotary. A călătorit prin 
Canada şi Statele Unite, ca reprezentant tehnic al companiei Ciba Corning, apoi pentru compania 
personală Panoramic Radiology and Biomedical. Este primul român care a obţinut o certificare 
510k a respectatei organizaţii americane FDA (Food and Drug Administration) pentru înaltă 
tehnologie, respectiv primul captor digital de imagine radiologică panoramică din lume, invenţie a 
prietenului stabilit la Paris, Cătălin Stoichiţă. In prezent locuieşte la Salaberry de Valleyfield, pe 
malul fluviului St. Laurent, la 40 de kilometri de Montreal. In anul 2001, Alexandru Cetăţeanu a 
pus bazele Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR), fiind ales preşedinte de la înființare 
până în prezent. In anul 2007 a fost numit Cetăţen de Onoare al comunei natale, Amărăști, Vâlcea. 
Este directorul revistei de cultură, Destine literare, care apare la Montreal.  

http://ro.metapedia.org/wiki/7_iulie
http://ro.metapedia.org/wiki/1947
http://ro.metapedia.org/m/index.php?title=Am%C4%83r%C4%83%C5%9Fti&action=edit&redlink=1
http://ro.metapedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_V%C3%A2lcea
http://ro.metapedia.org/m/index.php?title=Asocia%C5%A3iei_Canadiene_a_Scriitorilor_Rom%C3%A2ni&action=edit&redlink=1
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Bibliografie (selectiv): Un român în Canada, Editura Helios, Bucureşti, 1995; Ţara 
Hyperboreenilor, editura Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea, 2003; Canada – Le Pays des 
Hyperboreens, Editura Langues et Cultures Europeennes, Sartrouville, Franţa, 2005;  Străin în 
America, Editura Junimea, Iaşi, 2007 (cu prefeţe de Cezar Ivănescu şi Doru Moțoc); De la 
Herodot cetire, Editura Academiei Internationale Orient-Occident, Bucuresti, 2009.  

Scriitori români de pretutindeni:  
Canadienii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fondatorii Asociaţiei                                                              „Destine literare”, anul XI de apariţie. 
      Scriitorilor Români din Canada   
 

În aşteptarea primei cărţi… 
Carmen JOSAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

First day 
mă bântuie o durere de cap, 
de parcă întreaga ta mahmureala 
s-a transferat la mine. 
de vină sunt sulfi ţii din paharul de vin 
îngurgitat la masa de prânz. 
şi trebuia să fi e doar sursă de inspiraţie. 
vinul rubiniu. 
n-a fost sa fi e aşa.... 
iar acum aştept... 
aştept.... 
să văd adevărul din faţa mea. 
adevărul aflat 
dincolo de oraşul cenuşiu, 
dincolo de ceea ce n-ar trebui să fi  
tu. 
dincolo de norii ce bântuie de cateva zile, 
şi mă împiedică să văd clar. 
dincolo de ei. 

Bucureşti 
îmi imaginez un Bucureşti în noapte.  
pe un bulevard, 
luminat, trecem unul pe lângă celălalt. 
doi străini, în noapte. aerul îşi schimbă 
densitatea. 
devine mai dens. o pală de vânt îmi înfioară 
pielea. 
întorc capul. 
odată cu tine. 
ne privim fără să vedem. 
ne simţim fără să ne atingem. 
ne mirosim fără să ne apropiem. 
ne adulmecăm cu narile fremătând. 
ai intinde mana, 
aş intinde mana... 
ai pune punct. 
aş ramane în stradă nemişcată. 
fără de ştire, 
răsare luna peste creştetele noastre. 
ne lumineaza feţele. 
atunci ne recunoaştem. 
aceiaşi. 
ne întâlnisem într-o altă viaţă, 
pe alte continente, 
aiuriţi de întâmplări ce ne scapa înţelesului, 
nu ştim, 
nu ştim. 
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cine e nalucă, 
cine e adevărat? 

 
Mexicul din mine 

mă găndesc la toate lucrurile pe care nu le-am 
facut pe lumea asta. 
nu m-am născut în Mexic, 
n-am dansat, 
n-am cântat la chitară, 
n-am mers în genunchi, 
n-am facut penitenţă, 
n-am minţit, 
n-am urât, 
şi din nou, 
nu m-am născut în Mexic. 
mă gândesc la toate câte le-am facut, 
am trăit cu Mexicul în mine, 
am plâns pe sunet de chitară, 
mi-am frânt trupul în mişcari doar de mine 
înţelese, 
am mers drept, prea drept pentru unii, 
am spus adevărul, 
am iubit, 
şi din nou, 
m-am născut cu Mexicul în mine. 

 
Pisicii mele 

mă aştepţi zi de zi. 
când deschid uşa 
tâşneşti afară 
neliniştită, sau doar curioasă, 
să descoperi cu ochii rotunzi şi mari, 
cine m-a condus de mână, 
cine mi-a însoţit paşii.... 
te linişteşti când vezi că nu e nimeni. 
apoi, 
mă conduci în interiorul casei 
căreia îi eşti stăpână, 
şi începi să torci 
lungi fuioare de poveşti, 
din orele tale de felină, 
aşteptând-o 
pe tolerata care sunt, 
în casa pisicii, 
stăpână, 
a 
zilelor 
şi 
nopţilor 
mele. 

 
Din lista lui EVU (2) 

Antonia ILIESCU (Belgia) 
   Molia Phoenix 

Din dor de-absolut,  
din dor de soare,  
din fuga de lut,  
din frica de-eşec  
mã lipesc de bec, 
zeu incandescent 
zeu omnipotent. 

Trupul mic mã doare, 
ard aripi plãpânde, 
ard iubiri-secunde 
iubiri ce-mi par reci 
terestre posibile,  
etern imposibile. 
Scrum fac din ambiţii 
sã nu mã înalţ 
fãcutã bucãţi  
pe-o buzã de şanţ 
plin de vanitãţi. 

Mã-nţeleg cu moartea  
sã mã-nalţe ea 
 

 

la soare-luminã, 
etern bec celest, 
ca sã-i dau ofrandã 
floare din grãdinã: 
un suflet şi-un lest. 

În zboru-mi rotund, 
spre cerul de var 
îmi joc viaţa vidã  
în rotiri pe-o sticlã; 
mã-nvârt iar si iar 
dau o raitã-n soartã  
soartã neagrã verde,  
piatrã de onix... 
Şi mã joc de-a moartea 
Şi mã joc de-a viaţa...  
Mã joc de-a Phoenix. 
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Dan ANGHELESCU 
 

Refren final (ezitant... 
ori – poate – Post scriptum) 

şi-atunci a trebuit să vorbesc/ 
să-I fac semne/ să-L strig/ 
şi să mă rog 
în neatenţia generală/ 
în disoluţia fiinţei/ 
rumoarea lumii/ 
tot  mai adânc tulburată/ 
tipăreşte jurnalul/ în care-un  
alt Van Gogh 
îşi ca împacheta/ 
sângerândă urechea/ 
tăiată... 

 
Florin DOCHIA 

Poeme electrice 

(se poate spăla memoria ca puntea unei corăbii?) 
să iubeşti lumina, această boală a întunericului, 
mi-a spus cândva prinţul auriu 
desprins dintr-o scânteiere continuă, 
să iubeşti indeterminarea 
şi culorile care se împrumută unele de la altele 
ca valurile care vin hrănite de valurile care pleacă 

am iubit lumina până când sufletul mi-a ars 
oblojit de femei care ghicesc 
în cenuşă şi în tăciuni 
am iubit lumina contagioasă 
până la vindecarea de mine 
până la dezolarea perpetuă 

acum stau la porţile paradisului 
şi întreb tăcut: e cineva acolo? 
nu-i nimeni, şopteşte îngerul auriu, 
paradisul e o boală a memoriei 
boala aceea în care ştii că ştii totul 
şi nu-ţi aminteşti nimic 
ah, da! voi intra mai târziu… 

 
2. (dincolo de tine am descoperit haosul) 

întunericul e întotdeauna prea aproape 
când străbat oraşul strivind umbrele dimineţii 
trebuie să rătăceşti, mi-a spus prinţul auriu 
ca să înveţi să iubeşti stabilitatea 

- e o iubire trecătoare! 
- numai atunci lumina creşte din tine 
ca o plantă şi înfloreşte în corole nevăzute 
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iarăşi întunericul e prea aproape 
când străbat oraşul aglomerat 
şi strivesc urmele serii ce va veni 
privesc în sufletul meu şi descopăr încăperile goale 
le voi mobila cu mobilă cumpărată 
şi voi scăpa de neliniştea răspântiilor 
locul din care toate drumurile pot duce nicăieri 
şi unde simţi singurătatea pentru că 
              eşti chiar în mijlocul ei 

 
Hubners Who is Who - Recunoaşetere et Comunicare 

Eugen EVU a fost inclus în masiva Enciclopedie a personalităţilor de succes din România. 
Who is Who Verlag fur Personenzyklopaedien AG cu o succintă prezentare bio-bibliografică. 
Enciclopedia este editată şi în Austria, Germania, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia,  Rusia,Turcia, 
Grecia. 
 

O nouă revistă internaţională: PALIA LITERARĂ 
După succesul premierii internaţionale al scriitorilor Eugen EVU şi Elena Daniela SGONDEA, 

la concursul internaţional de la Giardini Naxos, sub egida Academiei internaţionale IL CONVIVIO  
(Sicilia, Italia), pentru cărţile lor „Beţia de cuvinte” şi „Nevis” (secţia scriitori străini), în cetatea 
Paliei, a avut loc o amplă manifestare culturală complexă, cu scop umanitar. În  prezenţa invitatului 
italian, sign. Gian Franco CAROLLO,  corespondent consular din Timişoara pentru 
Transilvania,  a avut loc un amplu corolar de manifestări sărbătoreşti de binefacere cu caracter de 
voluntariat. Iniţiativa culturală a fost a scriitoarei orăştence Elena Daniela SGONDEA, care a 
organizat evenimentul, în colaborare cu edilii şi cu parteneriatul mediilor din judeţ. În acest context, 
Elena Daniela SGONDEA a lansat revista inteculturală internaţională PALIA  LITERARĂ, sub 
egida PRO ISIS oglindind creaţii literare multilingve şi de arte plastice ale numeroşilor artişti din 
zonă, dar şi din Italia (cu predilecţie din Sicilia şi Calabria), Franţa, Germania, Spania... Colegiul 
revistei: Elena D. SGONDEA, Eugen EVU, Ion URDA.  Revista va avea apariţie trimestrială, 
policolor, inclusiv online, următorul număr fiind preconizat pentru Martie 2012.  
 

Hermeneia:  
Adrian BOTEZ 

Mic îndrumar bibliografic 
Addenda  cu trimiteri la un studiu 
 
1-MANDÁLA s.f. (În budism și tantrism) imagine-simbol servind ca instrument al contemplației; 
cerc magic. (< fr. Mandala).                                                                                        
 

2-MÁNTRA, mantra, s. f. Formulă sacră cu valoare magică și educativă, în unele practici și religii 
orientale (yoga, budism, hinduism, tantrism). – Din fr. mantra. Mantra yoga este tehnica practică, 
cu numeroase efecte spirituale, ce constă în repetarea sonoră sau intonaţia cu voce tare a unei 
mantra sau în repetarea tăcută a combinaţiilor (considerate mistice) de sunete. Aceste mantra sunt 
mai mult decât simple sunete; ele sunt combinaţii de sunete despre care se afirmă că au fost 
percepute prin intermediul extrasenzorialului de către înţelepţi realizaţi spiritual şi de rishi în timpul 
stărilor de meditaţie profundă (sau al stărilor superioare modificate de conştiinţă). Mantra, numele 
dat acestor colecţii speciale de sunete, au fost şi sunt transmise din generaţie în generaţie încă din 
timpurile legendare în care se spune că au fost revelate. Multe linii spirituale autentice păstrează 
ştiinţa despre mantra ca importantă parte practică a transmisiei iniţiatice. În timpul stadiilor timpurii 
sau incipiente ale practicii yoga, MANTRA aleasă (cel mai adesea dăruită, prin diverse metode de 
iniţiere unui practicant de către îndrumătorul sau ghidul lui spiritual) va fi repetată mereu şi mereu 
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ca efort de voinţă şi act conştient de centrare a atenţiei cât mai puternic asupra semnificaţiei subtile 
specifice acelei mantra, corect emise mai întâi vocal şi ulterior doar mental. Această atenţie 
focalizată sau efort de centrare conştientă a atenţiei permite ca mintea să devină liniştită şi previne 
mişcările mentalului către alte lucruri sau fapte şi fenomene, pe parcursul realizării tehnicilor de 
Mantra Yoga. Însă după o anumită perioadă de practică se spune că mantra este repetată automat, 
fără efort şi că ea se manifestă spontan devenind parte integrală a gândirii sau a mentalului superior. 
Fluxul mental vibrează atunci odată cu sunetul sau energia manifestată subtil de respectiva mantra. 
Se spune că această identificare extremă cu esenţa unei mantra conduce la stadiul de meditaţie, 
numit dhyana yoga, deoarece mentalul este menţinut anterior calm, linişit şi concentrat. Mantra 
apare astfel ca vehicol sau mod de comunicare între stările obişnuite ale conştiinţei şi 
supraconştiinţă 
 

3-YANTRELE sunt un tip specific de pătrate magice, alcatuite cu un scop anume, servind ca 
talisman sau pentru divinatie. Doar cand folosesti numerele din data de nastere in patratul magic, 
atunci acesta devine yantra. Timp de mii de ani, oamenii au purtat propriile lor patrate alcatuite din 
numere, pentru a fi protejati si pentru a atrage norocul, banii sau dragostea. Daca vrei sa te integrezi 
in traditia veche, care este la fel de puternica in prezent precum era si in trecut, alege sa folosesti 
aceste patrate din numere. Multi dintre voi poate cred ca trebuie sa fii bun la matematica pentru a 
realize un astfel de patrat magic, dar nu este nici pe departe asa ceva. Desi, acest gen de 
numerologie a patratelor magice, a yantrelor pare misterioasa si complexa, in realitate este foarte 
usor de alcatuit, se bazeaza doar pe niste simple adunari si scaderi. 
 

4-KALI este Forţa cosmică a timpului. “KALI este Marea Putere Cosmică a Energiei Timpului şi 
pentru cel care o adoră ea este cea care conferă Eliberarea Spirituală. KALI îi protejează 
întotdeauna şi îi inspiră pe aceia care o cunosc şi o iubesc. Pentru cei neînfricaţi KALI este cea 
Teribilă, Distrugătoarea Timpului”. 
 

5- Vorba aprigului mitropolit-cărturar vrâncean,Varlaam/Vasile Moţoc...!; 

6- Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Minerva, Buc., 1984, pp.209-210;  
7- Idem, p. 212; 8- Idem, pp. 183-184;  9- Idem, p. 184;  10- Ibidem;  11- Idem, 185;  12- Niccolò 
Machiavelli, Principele, Mondero, Buc., 1997, p. 63;  13- Idem, p. 27;  14- În ideologia 
eschatologică de origine germanică: Ragnarök(r) se traduce prin “Ultima  Soartă a Zeilor”: 
numele bătăliei celei mari, din ziua Amurgului Zeilor -  şi al pieirii lumii celei vechi (echivalentul 
apocatastazei creştine) – cf. Walhala şi Thule – mituri şi legende vechi germanice, Ed. Minerva, 
Buc., 1977, p. 179;  15- Totul este forma mentală , “neperceptibilă nici măcar în viitor” - deci, 
este Logos-ul grecesc Pur, dinspre  care izvorăsc aparenţele-diferenţe, dar şi înspre care revin (prin 
resorbţia meditativă) toate diferenţele, contopindu-se în Suprema Unire a conştiinţei 
(Spiritualizarea-Fiinţă), în extazul revelaţiei Sinelui Absolut (de observat că acest joc dramatic la 
limita Fiinţei a fost reluat, în perimetrul european, de ex-structuralistul Derrida, prin urma sa şi 
diferanţele sale - care nu sunt altceva decât intuiţii ale celui care, trecut prin capcanele amare ale 
structuralismului desemantizat, s-a iniţiat şi urmăreşte, fascinat, dansul umbrelor care, prin excesul 
atemporalităţii nasc lumea Absolută). 

Oricare ceva-obiect există prin cele 6 karaka (=ceea ce se realizează, se făptuieşte). Dar 
concepţia indiană implică ritualul, ca unică Formă de realitate şi menţinere a şansei soteriologice 
Fiinţei, Logos-ul ritualic. Cele 6 karaka sunt funcţii ale obiectului, aparent diferenţiat - realitate, 
tocmai prin supunerea (prin dharma-normă comica) la kriya-acţiune, se reîntoarce în împlinirea 
extatică: 

1. apadana = ablaţiunea (îndepărtarea-separare faţă de alte obiecte-persoane); 
2. sampradana = donaţia, acţiunea de remitere către un obiect sau persoană; 
3. karana = instrumentul de realizare (Suprem) al unei acţiuni; 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4. adhikarana = locaţia-referinţă spaţio-temporală (substratul acţiunii, ca suport-
receptacol al acţiunii); 

5. karman = “pacientul” care suferă acţiunea sau ceva ce agentul doreşte să dobândească 
mai mult decât orice; 

6. kartr = agentul acţiunii, independent,  “cel care îşi are propriul său fir. 
Verbalitatea conţinută în cele 6 karaka este absorbit (prin perceperea cunoaşterii) şi asimilată 

de către Fiinţa Spirituală care devine posesoarea absolută a celor 6 funcţii dezvoltate de obiect, deci 
îşi apropriază absolut obiectul, spiritualizându-l: “Există o formă a limbajului, independentă de 
actul cunoaşterii discursive, formă de natură simbolică prin care se metaforizează înţelesul tuturor 
cuvintelor - creând un nou înţeles global la un alt nivel semantic)”. Concepţia indiană implică 
ritualul ca formă fundamentală de existenţă, Logos-ul ritualic: acţiunea  celor 6 karaka se retrage, 
prin exacerbarea paroxistică a căutării, prin meditaţia-concentrare, în ekstasis-ul grecesc - starea de 
intuiţie luminoasă nediscursivă. 

Totul-lume este ritual-expresie şi ritual-represie. Şi ritualul ţine de împlinirea dharmei 
cosmice, legea atotstăpânitoare (norma psihocosmică). 

Deci, nu există vreo diferenţă între Cuvânt şi Poezie, decât prin gradul de acceptare a 
sacrificiului către Spirit, pentru a reda Logos-ului valoarea sa absolută. Şi această recuperare e 
energiei întru Logos este posibilă doar prin trăire ritualică, sacrificatoare Fiinţei dispersive a 
cuvântului, în favoarea Iluminării-Logos: “Literatura veddică ilustrează, începând cu primul său 
text - Rgveda - că realitatea mitică supremă este de esenţă verbală. (…) Vac, “Cuvântul” (…) este 
situat mai presus decât divinităţile majore ale pantheonului vedic (Indra, Mitra, Varuna, Agni, 
Rudra etc.) care, cu toate, acţionează prin puterea ce şi-o trag din principiul suprem verbal, cel 
care susţine toate lumile. Vac, “Cuvântul”, se identifică cu cea mai abstractă şi impersonală dintre 
reprezentările vedice, cu Brahman, care, ulterior, va desemna ideea de “absolut” în gândirea 
indiană… Ulterior (…) relaţia dintre realitatea absolută (Brahman) şi Cuvânt (Vac) devine 
identitate: Cuvântul este Brahman (Satapathabrahmana, II,1,4,10 şi Aitareyabrahmana, IV, 
21,1); textele respective transpun într-o profunzime de reprezentări simbolice virtuţile cuvântului - 
mai ales forţa sa demiurgică”. 

Iată şi teoria indiană a iniţierii Spiritului prin parcurgerea fazelor de iniţiere spre revelaţia 
Logos-ului: “În centrul Fiinţei, concepută atât în obiectivitate (n.n.: am zice noi, în termeni 
europeni, Revelaţia, Iluminarea, ajungerea la contopirea cu Logos-ul Pur), noţiunea-cheie în 
sistemul Bhartrhari, cu ajutorul căreia explică dinamica “esenţei cuvântului”. Psihodinamica se 
desfăşoară pe 3 niveluri ale limbajului: vaikhari, vorbirea desfăşurată, madhyama, vorbirea medie 
şi pasyanti, vorbirea care vede (…), pasyanti, nivelul, suprem al limbajului, este asimilat cu 
pratibha, lumina, care, aici, se poate traduce prin lumina intuitivă. La acest nivel nu mai există 
diferenţiere (bheda) şi nici succesiune (krama) (s.n.), se realizează o stare paradoxală în care 
vorbirea este “mobilă şi imobilă, cuprinsă de concentrarea mentală, ascunsă şi pură”, formele 
(akara) rămân cognoscibile, deşi sunt dizolvate (s.n.) (…) în perceperea intelectivă a actului 
expresiv, forma exterioară a limbajului suferă o regresiune sau resorbţie (pratisamhara), în care, 
pierzându-şi toate distincţiile, se resoarbe în intelect “ca gălbenuşul unui ou de păun, fără a-şi 
pierde totuşi toate părţile sale distincte (…)”. 

“Activitatea limbajului-gândire începe şi se sfârşeşte în intuiţia unei forme originare, a 
unei reprezentări virtuale, identică cu realitatea absolută, prin transcenderea Multiplului în 
Unu. Realitatea ultimă, atât în subiectivitate cât şi în obiectivitate, este Unul ca unitate a 
potenţelor pure, dincolo de manifestarea lor în act. Recurgând la distincţia dintre virtualitate şi 
manifestare, Bhartrhari oferă ieşire din contradicţia Unului cu Multiplul: Unul este lipsit de 
determinările Multiplului, însă le conţine sub forma predeterminărilor. Unul trece în Multiplu 
şi se întoarce în sine (…)”. Şi ne permitem un ultim citat : 

“În această exprimare simbolică a procesului de desăvârşire a insului, regăsim, într-un fel, 
anticipată, ideea care s-a conturat în Europa de-abia în ultimele două secole - începând cu 
romanticii şi sfârşind cu psihanaliza contemporană - conform căreia omul este scindat din punct de 
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vedere psihic, armonia fiinţei sale presupunând o reintegrare a acesteia (…) desăvârşirea este 
concepută ca o continuă pendulare a conştiinţei între Unu şi Multiplu, ca o trăire în constanta 
tensiune a dialecticii lor…”;  16- Parashabda (sanscrită): Sunetul Primordial, prin care s-a creat 
Cosmosul. -“Monosilabul OM e primul din cele 4 cuvinte care formează un Tetragram şi constituie 
cea mai sfântă formulă din Hinduism, OM MANI PADME HUM  -  ceea ce s-ar traduce prin: OM 
JUVAERUL DIN LOTUS. Or, găsim o aproximaţie mai mult decât satisfăcătoare, o echivalenţă 
convingătoare în formula colindului românesc: FLOARE DE AMIN”  - V.Lovinescu, O icoană…, 
CR, Buc., 1996, p. 45. Sau: “Dar şarpele complet, vetical şi spiral, e reprezentarea grafică a 
monosilabului AVM (n.n.: la Hinduşi, se numeau, astfel, cu iniţiale: Agni-zeitatea Focului, 
Varunha-zeitatea Apei-Ocean[ şi al Bolţii Cerului] şi Marut-zeitatea Aerului) , procedând şi 
desfăşurându-se din vârful nespaţial al cozii, în spire din ce în ce mai largiu, apoi, în prelungire 
invizibilă, în jurul jumătăţii lui superioare verticală, ridicându-şi semeţ capul deasupra spirelor, ca 
sephira Kether, deasupra Arborelui Sephirotic.” – op. cit, p. 29. Iar jean Chevalir/Alain Gheerbrant, 
în Dicţionarul de simboluri , vol. I, p. 153  - consfinţesc: “Acest simbol plin de forţă al divinităţii, 
pe care o exprimă înafara sufletului şi o realizează înăuntrul lui, rezumă în sine suflul creator(…) 
universul s-a dezvoltat pornind de la energia cosmică descătuşată prin rostirea, de către demiurg, a 
acestei prime formule care a chemat la viaţă toate câte sunt: AUM BHUR BHUVAR SVAR (AUM 
– Pământ! Văzduh! Cer!). AUM este sunetul primordial, Logos-ul, şi de aceea rostirea lui poartă în 
sine o încărcătură energetică uriaşă şi de o extraordinară eficacitate în pregătirea transformării 
spirituale. (…) Rostirea sunetului lui Dumnezeu echivalează cu propria divinizare. AUM este, după 
Vivekananda şi tradiţia vedantică, manifestarea prin excelenţă a divinităţii”;  17- Max Weber – 
Etica protestantă, Ed. Incitatus, Buc., 2003: “Nu pierde timpul cu rugăciunea – fă bani!” 
 
Biblioteca de pământ:  

Romulus Vasile IOAN  
Vestigii Daco-Romane la Hunedoara Castelul Corvinilor  

 
59. Brăţara din bronz  din sec. I ante-Christos, Hunedoara, Grădina Castel Corvini; 

 
 

 
74. Monede din bronz anul 100 d.Christos. 

Inscripiţie: IMP CAES NERVA TRAIAN AUG. GER IMP; revers: TR POT PP C. 
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Instrumente medieval-imperiale de tortură la Castelul Corvinilor, Hunedoara 
Reconstituri grafice de Radu ROŞIAN 

                                   
         Cisma spaniolă ; Jug pentru mâini                 Scaun de tortură 

                                    
           Masa de tortură    Scripete de tortură prin suspendare           

 

Sorcove vesele... 
ARTA ZOMBI sau ZOMBART, arta bântuirii memoriei…. 

Pasaggio ero(T)ic 2008: Artistul plastic C. Zgîmbău, autodafe electoral în faţa Primăriei 
Hunedoara, experimentînd a la maniere parodie versus Luceafărul Huilei, Piron Cosma... 

1. “La mulţi ani (după gratii?!)… Autocaricaturizare sau 
sado/massochism ero(T)ic, revoluţionarul cu 
diplom Titi Zgîmbău, fost internat la orfelinatul 
din Brănişca, este de departe cel mai fascinant 
personaj al evenimentelor din decembrie 
1989… Manifestul lui intitulat Zombart, avea 
să-l aplice de unul singur. În imagine, evident cu 
mustaţa lui Adolf (?) şi-a înscenat arestarea, iar 
într-o altă astfel de manifestare, electorală, auto-
electrocutarea pe scaunul electric, greva foamei, 
varianta cort etc...  

2. Caricatură  profetică de C. Zgîmbău, 
apărută în prima pagină a primului număr al 
ziarului Renaşterea Hunedoarei”, fondat de 

Eugen EVU în 1990. 
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Portret de scriitor 
Mihai PASCARU 

Prof. univ.  filosof  şi istoric, Mihai Pascaru este un scriitor de „descoperit” 
şi primit între  cei dintâi, atât prin scririle sale de proză scurtă, („Piramida”) 
cât şi prin poezia sa oximoronică („Grămadă ordonată”) şi altele, semnificative 
în sensul profesiunii de scriitor profesionist. Scrierile sale epice sunt relevante 
în sens semiotic, conţin filonul de adâncime al mitosului românesc, alegori şi 
aporii impregnate de parabolă şi deopotrivă încheiate livresc, filosofice, 
ingenios asamblate ca nişte „fotografii mişcate”, derulînd introspectiv 

„codurile” unei paideume perene. 
Modern prin expresie, eliadesc prin scrutări metafizice, el este un hiper- lucid ironic, atunci 

când parodiază amar moravurile şi mofturile scribilor intruşi în urzeala turbure a literaturii şi 
cugetului autentic românesc. Apelul frecvent la zonele obscure ale empirismului ce macină noul 
„realism” pseudo-capitalist, îl invederează ca un autor cu simţ civic şi vervă diatribică, 
„sanitară”, un autor-cetăţean în sensul clasic-moral. 

Recomand primirea sa în rândurile Uniunii Scriitorilor din România, cu sentimentul unei 
prezenţe autentice, promiţătoare şi binevenite.  (Eugen EVU) 

 
Consideraţii  

Eugen EVU 

Cartea bestiar 
Mihai PASCARU  

„CUŢITUL DE VÂNĂTOARE”  
     Editura EIKON, 2011 

... Demersul esenţial al cărţilor pascariene este procesul substituirii  
în istorie, prin atitudine fracturată de topos a biologicului uman... 

La umbra pipei lui ELIADE, operînd stilistic cu unealta simbolică – mutatis mutandum- a 
cuţitului vânătororesc, moralistul  „cinic-atipic” Mihai PASCARU scrie satire sanitare, unele 
parafrazice la cele asemenea din patrimoniul clasic (CREANGĂ,  AGÎRBICEANU, ISTRATI ş.a) - 
şi cu peniţa înmuiată în vitriol, una de cronicar pseudo-kinegeticos, cu aceeaşi acribie din 
„Piramida”, de astă dată în spectrul fragmentat poliedric, ad personem, al unor personaje din 
spaţiul Munţilor Apuseni, pe care   l-am numi unul al izolării din – deal – în – deal, de unde 
specificitatea izolaţionistă-strategic şi riscând mediocritatea auto- acceptată spre a „trece veacul”, a 
omului cumva mineral-vegetal. în cea mai reuşită cartea a sa, „Cuţitul de vânătoare” (Editura 
Eikon, 2011.) Este proza de rezistenţă a unui sociolog practicant nu doar la catedră, ci în teren, o 
carte umblată şi conspectativă, ornată epic prin „încristăturile” din cuţit ale unui maestru. Zona 
centrală a observaţiilor este cea a Abrudului în care-şi făcu odinioară ceva şcoale şi Marin Preda: 
timpul personajelor este unul retro-virtual, al unor inşi cumva încetiniţi în mitosul barbarizat de 
bolşevism, ocultat de el, paradoxal, în comportamentul „hibernatus”, al idiotizării în habitat, al 
superstiţialului duplicitar: de a „supravieţui”, nu pe contrasens făţiş cu istoria, ci în complicitate 
perversă cu ea. În faţa acestei Peşteri platoniciene, (necum Noicane!) Pascaru jupoaie precis şi pune 
la afumat sau la foc, nu doar personajele-cheie, ci, evident, ceea ce înseamnă ele. Grotescul se 
amestecă „picant” cu humorul aspru sau sarcasmul cuvenit imposturii, introvertirilor, laşităţii cu 
ţîmburluc, bogomilismului (şi acela mimat), poetul oximo(i)ronic şi umoristul anecdotic a la Liviu 
Oros, scormonind în histrionismul unei epoci, sau obsedant deceniu care se vede a fi obsedant 
secol...  

Demersul esenţial al cărţilor pascariene este procesul substituirii în istorie, prin atitudine 
fracturată de topos a biologicului uman. Criza identitară se disimulează în anecdotic şi 
superstiţie grotescă, în cimitir vesel alternativ surogat al mioritismului fatalist. 
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Bestiarul  său epic este al înnărăvirilor toate, focalizînd prin personaje, scanînd adică, ceea ce se 
vede în spatele lor, ceea ce e de „jupuit” ca blană la animal, apoi eviscerat şi tranşat. Avem şi aici 
nume-cod, ca în Caragiale, bunăoară Alex DENUNŢIU, a lui GOBI etc. Uneori se amestecă 
inventiv, ca fixativ, personaje – simbol din basme (Capra cu trei iezi, Scufiţa Roşie şi Lupul, recte 
acel personaj numit Denunţiu, descurcăreţul ajuns şef în ogradă, prin specularea ignoranţei, sărăciei 
şi îndobitocirii  din areal etc). Acest tip de anecdotică îi este autorului cea mai personală, autentică, 
în tratarea „grupului ţintă”, şi reparaţia prin cuţit, sau prin extirpare, sau prin eliminare. (O unitate 
interioară a textelor vădeşte conştiinţa de rezistenţă, incoruptibilă, a lui Mihai PASCARU: 
tratamentul acestei proze este unul naturist sadea! 

Lumea umană interferează, cum spun, ingenios, cu cea inumană, în interregnul precipitat  de 
mamiferismul din Animal. Animalul adică este cel psihologic, obscur „nivelat”, copt şi fript sau 
şontîcâind prin zonele extramuros, ca în picturile lui Jeronimus BOSH. 

Cartea-bestiar  este un proces intentat unor tipologii despre care un Mircea VULCĂNESCU ş.a. 
au scris, însă aici nimic nu rămâne definitiv, cum nici în legile fizicii nu rămâne! Omul este, funcţie 
de locul său de trai şi moarte, adaptabil şi reduntant faţă de orice lege a devenirii: poate recădea în 
interiorul cavernos al subconştientului, ca în hrubele instinctelor: precum în undergraund, aşa şi 
deasupra... 

Desigur, la astfel de meditaţii, uşor retorice, ne determină 
PASCARU, şi bine face. Avem aici o artă a conspectului reductiv, 
uşor transmisibilă şi oral, şi eventual la lectură, una lângă foc în 
pădure, ori la gura sobei. Între câmp-biserică şi crîşmă, homo 
apisensis (sic, n.n.) – este altul- acelaşi din alte zone montante ori 
campestre, este omul-întrerupt de la Id, este omul în criza         pe-
trecerii greoaie, fals stabile, conjucturale, ca şi cum nu ar LOCUI, ci 
ar fi OCUPANT... Poate aceasta este ceva indefinibil, indus de 
monstrul istoriei, de „zeul social”. Legea morală, astfel, este nu cea 
a „cerului înstelat”, ci una a curcubeului din băltoace sau uleiurile 
pierdute de tractoare şi îngheţate olaltă cu noroiul. 

Insist pe aceste consideraţiuni generale, eu însumi fiind sub 
efectul „operativ” al psiho-sociologului cu arta scriiturii tip lecţie, 
expunere didactică. Citind, revedem noi înşine acea lume din care 
mai toţi provenim, „orăşenizaţi”, şi poate aparţinînd acelei categorii 
intermediare din vechiul sistem, „colectivist” numită NAVETIŞTI, 
implantată masiv în urbe, prin industrialzare descreierată. Poate că la noi îndoctrinarea a prins la 
sate şi gonflată pe tipologia „capului plecat, sabia nu-l taie” a românului sieşi înstrăinat. 

Apusenii sunt (vezi A D Xenopol), din agatîrşi, dar şi din dalmaţieni, din slavnici trans-pruteni, 
russini sau ruteni, a doua populaţie a Ucrainei de azi (vezi şi Poiana Ruscăi, Valea Mureşului, 
Crişuri, şi în „sus”, spre Alba)... 

Mihai PASCARU este omul unui traseu, unui itinerariu retro-spectiv iniţiatic, al Memoriei, iar 
aceste regresiuni au o energie co-participativ-afectivă ce dau savoare lecturii, ramifică înţelesurile şi 
sunt astfel colocviale,  de „leac” terapeutic, aşa cum îl găsim şi în „Piramida”. Poate că aceste 
două cărţi ale sale s-ar împlini într-o trilogie, aducând zona analitică în imediatitatea precipitată 
„escatologic” după 1989... Curajul conştiinţei  şi al exegezei îi sunt suficiente. Povestirea 
„Arhitectul” este un argument. Cum Mihai PASCARU este şi un cronicar – jurnalist remarcabil, 
suntejm siguri că deja a scris şi în această idee. As al prozei scurte, consider că aceasta este un 
exerciţiu pregătitor spre a ajunge la Romanul fluviu, amintindu-ne de marii prozatori ISTRATI, de 
BREBAN, LĂNCRĂNJAN sau BUZURA. Cum noi înşine suntem mai degrabă autori (necum 
auctori) – desigur că nu pretindem aparatura criticului „specializat”. Ceea ce este sigur, avem de 
faţă un scriitor contemporan capabil de Operă, rezistent  prin vocaţie şi cultură. 
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Metropolitania… 
6o – Theodor DAMIAN – 60 

(New York) 
 

Ţipătul dintâi 
(fragment) 

      Claudiei 
1 
Aşa trebuie scris 
poemul acesta 
pe ploaie 
sub umbrelele 
de pe Nowy Swiat 
acolo unde îţi laşi  
portofelul pe masă 
şi pleci să mai vezi 
ce zice Varşovia 
şi vii înapoi  
şi-l găseşti acolo 
cu fetele care ţi-au dat bere 
zâmbind 

 
2 
Artiştii se ţin lanţ 
ca-n Bucureştii 
formaţiei Mondial 
şi ca-n Braşovul lui Ioan Georgescu 
unde Therese Steinmetz 
lua Cerbul de aur 

 
3 
Aşa e viaţa  
vreau să-ţi explic 
dar tu nu vrei decât 
dacă îţi plânge 
Caterina Caseli 
ea plânge şi cântă 
ea cântă  
ca să-şi  întărească puterile 

 
ce augustinian sună versul acesta 
profesore Nicolae Anuţei 
de unde eşti ascultă-mă  
şi tu ai vrut să vezi 
jocul cercurilor concentrice 
tu prins în mijloc  
ameţit 
ruşinat 
fericit 
culorile nu mai contează 
numai circumferinţele 
aluneci pe ele ca pe gheaţă 
dintr-una în alta 
de sus în jos 
şi de pe pământ la cer 
din exces de cunoaştere 
în mister 

 
4 
Ce arde cercul 
n-ai ştiut 
aceasta este drama ta 
o joci perfect 
pentru că nimeni nu te-a putut învăţa 
tot ce înveţi  
se corupe 
pentru că nu poţi să fii 
decât ceea ce n-ai învăţat 
niciodată 
nu există decât o singură haină 
de mire 
aceea în care te-ai născut 
nici un croitor nu-ţi va putea adăuga 
nimic 
de la Socrate citire 

 

Omul şi locul… 
Ion SCOROBETE  

Despre Ion URDA 
Ion URDA, ca talentat poet şi eseist, posesorul unui condei sprinţar, care, după debutul editorial 

cu un volum liric, „Redefiniri sentimentale”,  editează un altul de poeme bilingv româno-maghiar 
“Solie cu pană de înger”, spre a se orienta apoi şi spre texte „umoristice”, prin care se dovedeşte 
un bun mânuitor al pastişei 

Hunedoara este mediul inspiraţiilor sale literare, iar ca umorist înţeapă cu simpatie, prin 
epigramă, pamflet, diatribă şi prin fine schiţe satirice tot ceea ce îl inspiră. Ion URDA nu scrie 
literatură dintr-un hoby, ci se manifestă ca o prezenţă de cursă lungă în viaţa literară hunedoreană şi 
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promoţională - internaţională,  reuşind în continuare, inspirat din viaţa şi frămăntările oamenilor 
locului, să publice „Zâmbete printre ruine” (epigrame, umor, paradoxism), iar mai apoi „Cioburi 
de vitraliu” (cronici literare şi plastice, interviu, eseisitică). A realizat şi în tandem cu Eugen Evu, 
antologii foarte reuşite, între care „Harfele Harului” (poezie creştină din ţară şi din lume), „Inel de 
aur fără corb” (Nouă tineri poeţi şi eseişti), volumul antologic „Eugen Evu şi cultul boemei 
literare”, şi este inclus în trei antologii de literatură paradoxistă, selecţie universală. A editat şi un 
masiv volum tehnic despre metalurgia modernă, lucrare de doctorat. A fondat Asociaţia cultural-
umanitară şi ştiinţifică AsCUS Provincia Corvina, foarte activă în domeniu. 
Autorul Ion URDA scrie cu inspiraţie şi însufleţire eseuri, cronică plastică, publicistică, 
memorialistică, cronici de întâmpinare la carţile autorilor din zonă şi din ţară, dar este şi o prezenţă 
stimulatoare în presa literară hunedoreană, în special în revista „Noua Provincia Corvina”, din 
colectivul căreia face parte, precum şi în revistele literare „Orient Latin”, „Ardealul Literar si 
Artistic” „Contraatac” şi altele. Argumentele sale sunt cărţile pe care le-a scris şi prezenţa 
neîntreruptă în viaţa literară şi plastică.  
 

Generaţia nepierdută… 
Victor Mihai AFILOM  

şi revolta post-optzecismului 
Cobai 

Sunt cobai în laboratorul divin 
Genomul primordial este agresat insistent, 
Crisalida genei de acid dezoxiribonucleic 
Este transmutată permanent 
În spatiul celest. 
Arhetipul închistat în mine 
Este transformat în clona eternei dedublări 
A eului polarizat şi ambivalent. 
Criticilor mei 

Malaxorul criticii îmi zdobeşte cuvintele, 
Îmi intoduce sufletul 
într-o maşină de tocat carne 
Şi sângele metaforelor se scurge roşu. 
Criticii îmi sfărâmă versurile 
Cu ciocane de bătut şniţele, 
Amestecă epitetele cu mixerul 
Şi le aruncă pe toate în oala clocotindă 
a poeziei clasice, 
Astfel te poţi rata ca poet, 
Dacă ajungi în camera de tortură 
A unor critici reptilieni, 
Ce-şi târăsc solzii de dinozaur 
Dintr-un paleolitic neinventat, 
Printre versurile tale postmoderniste 

 
Primitivă 

Pumnale de silex 
Mi-au înfipt în inimă 
Neardenthalienii ce mă vânează 
În jungla de beton 
A urbei lacustre. 
Se închină cu fervoare 
Zeilor citadini 
Ce ne ucid speranţele. 
În cavernele paleoliticului 
Ard focurile cele mari 
Peste care sar neofiţii 
Cuprinşi de extaz. 
Societate gentilică/  
Venerează mamuţii 
Ce stăpânesc cetatea 
Prin puterea turmei. 
Pumnale de silex 
M-au mutilat dureros, 
Mi-au străpuns inima 
În ritualul ancestral 
Al falsului oraş modern 
Din epoca primitivă. 

             (Hunedoara)    
 

Reviste prietene 

    

http://confluente.ro/�
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Clopote asurzite... 
Nichita STĂNESCU la Prislop Monastery 

Către preotul Nerva 
De patruzeci de ani ridici un plug 
Să ari cu el comete, 
Secundele care ne fug 
Şi soarele desprins din pete 

Ca să faci rană pe cer 
Şi loc, deschizătură 
Pentru piroanele de ger 
Din crucea de marmură, 

Să vină  iar Isus la tine-n vis 
Pe secetă, pe geruri, 
Când pământul e nearat 
Şi brazda are cercuri; 

O, Preot drag, o, preot sfânt 
Binecuvântează-mă, 
Cât încă singur mai îmi sunt 
Pământule, pământă-mă! 
                               AZI                                       (arhiva EVU) 

 

Pagini invitate 
Ladislau DARADICI        

De la poezia  iubirii  la  existenţialism  şi  căutare 
Viorel ŞERBAN, Prizonierul iluziilor, 

Editura Limes, 2005 
Prizonierul iluziilor este volumul de versuri publicat de Viorel Şerban la Editura LIMES, Cluj-

Napoca. La aparţia lucrării, autorul împlinea 54 de ani. Viorel Şerban este poetul care, la zece ani, 
şi-a pierdut vederea, această uriaşă povară dându-i creaţiei sale, în plus, o notă aparte, de excepţie aş 
spune (poezia înseamnă interiorizare, relevare a lumii şi luminii lăuntrice, şi oare cine poate face 
mai bine acest lucru decât cei vitregiţi de lumina de afară, cei feriţi în „închisoarea” lor de 
amăgirile pestriţe şi vulgare ale realităţii care ne înconjoară? (să ne amintim doar de genialitatea lui 
Homer sau a lui Borges). Volumul, prefaţat de Radu Sergiu Ruda, cuprinde două secţiuni ingenios 
echilibrate, Arhipeleagul Euridicei (compus din 48 de poeme), respectiv, De la lut la idee (43 de 
creaţii). 

Tema care răzbate peste poemele limpezi, aproape clasice din primul ciclu - în ciuda versului alb 
şi a iluziei de modernitate - este iubirea. Femeia - această „flacără arzândă” ori „tăcută regină” pe 
nesimţite lunecând – se află pretutindeni şi nicăieri, ca o imagine holografică în chemarea uneori 
zadarnică a bărbatului, de cele mai multe ori trecând „ca o nălucă, pe valuri de-amintiri”, în timp 
ce destinul însuşi devine o prelungă rătăcire, de vânare a sărutului - „izvor rătăcitor”, eternă 
căutare a „mult/râvnitei odihne albastre.” (Odihna albastră) 

Un discurs captiv în propria-i modestie şi simplitate, aşadar, ca un fir de apă cristalină, proaspătă, 
irumpând din adâncuri de suflet nesofisticat, prelingându-se domol, căutându-şi rost şi ascultare. 
Poetul e un maestru al materializării propriilor temeri turnate în frumoase basoreliefuri lexicale de 
genul: „Pe glezne se-nfăşoară-n uitare, timpul” sau „Sub cerul adânc de sub pleoape,/ Mai e loc şi 
pentru mine?...” sau „Dac-ar fi linişte-n jur,/ Zgomotul paşilor tăi l-aş auzi şi-n moarte.” 
(Contemplându-te) 

Femeia rămâne adevărata muză a poetului, aşteptarea şi chemarea ei devenind, astfel, două 
motive apăsate ale cărţii, transformându-l pe bărbatul matur, îndrăgostit, într-un veritabil „prizonier 
al iluziilor”.  În lucrări ca Vei mai veni, În căutarea femeii, Chipul tău râvnit sau Nicicând a mea 
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renaşte zădărnicia şi deznădejdea amorului eminescian. În alte versuri excelând prin sinceritatea 
simţirii, răzbat accente din Cântarea cântărilor: „Şoapta buzelor tale/ alungă norii din cerul 
privirii”; „În imensitatea aprinsă de dor/ a fiinţei tale/ mă pierd pe valuri/ bolnav de aşteptare”; 
„Lasă-mă să-ţi stau înainte/ şi să-ţi sărut genunchii!/ Să mă-mbăt de aburul sufletului tău...”; „În 
ochii tăi mă pierd.../ Cu gura ta mă-mbăt...” Şi aşa mai departe. 

Râvnind necontenit iubirea („captiv în iubire”), poetul rămâne, definitiv, un prizonier al ideii de 
iubire, încătuşat în cea „oază de dor”, considerându-se „un trist adevăr/ ce bântuie prin lume” ori 
„o ramură nestatornică/ şi despicată de arzătoare dorinţe”. În cele din urmă, creaţia şi speranţa 
rămân singura raţiune de a fi a îndrăgostitului trăind, precum mărturiseşte el însuşi, „între poezie şi 
speranţă”. Aventura sa existenţială se derulează între aceste coordonate, închizându-se într-un cerc 
care îl transformă în prizonier trăind cu iluzia că, prin artă, va dobândi iubirea care, în cele din 
urmă, nu doar că îi motivează creaţia, dar şi devine esenţa acesteia. 

Poetul se simte tot mai „rătăcit printre cuvinte”, agonia toamnei devenind simbolul târziu şi 
aproape pierdut al imaginii iubirii: „Tristeţea mă ajunge,/ Urcând pieptiş poteci,/ Iar plânsul 
toamnei prin desfrunzite ramuri,/ Umbra mi-o ascunde.” (Rătăcit printre cuvinte). Astfel, 
majoritatea poemelor care alcătuiesc prima parte a volumului, Arhipeleagul Euridicei, sunt clădite 
nu atât pe realitatea iubirii, ci mai ales pe absenţa acesteia, titlurile fiind o dovadă în acest sens: Zile 
şi nopţi fără tine, În zadar, Singurătăţi, Te aştept la margine de gând, Umbra dorinţei etc.  În partea 
a doua, paleta tematică se diversifică, de la condiţia geniului orb (Borges) sau condiţia omului, în 
general (Dincolo), la scurgerea nemiloasă a timpului (Ceasul, Trecerea clipei), obsesia morţii (Joc 
straniu), căutarea dinivităţii (De ce?), regăsirea/ redescoperirea ruralului (Ora livezilor, Satul natal, 
Un sat la poalele Măgurii) etc. 

Într-un poem profund, intitulat Dincolo, răzbat note de existenţialism de odinioră: „Înaintezi 
întruna,/ Înaintezi mereu,/ Neştiind dacă n-ai trecut chiar dincolo./ Viitorul ţi se şterge în ochi.// 
Fiecare drum e uitare de sine;/ Fiecare cale este căutarea fără căutare.// Clovn şi-acrobat, în 
bâlciul perpetuu al lumii,/ Mai mult ţi-ai visat decât ţi-ai trăit viaţa”. 

Unele imagini, obsesia florilor şi năvala parfumurilor amintesc de pastelurile fine ale lui Anghel: 
„I-atâta beţie în floarea/ de măr/ Şi-atâta amintire în/ floarea de tei./ În marea de miresme/ şi 
uitare,/ Regina nopţii sub/ lungi priviri de stele,/ Iubeşte şi oftează.” (Te-aştept mereu) . Poate 
supără, pe alocuri, accentele de romanţă târzie („Simt c-ai să treci/ Şi n-o să ştiu!/ Simt c-ai să vii/ 
Şi n-am să fiu!”), unele strofe finale care adumbresc lirismul ori metafizica iubirii cu enunţuri plate 
de genul „Te-aştept fără martori,/ La mine-n odaie să vii...” (Te-aştept mereu) sau „Viaţa curge.../ 
Şi într-o zi,/ Tot ce a fost,/ Tot ce-am dorit,/ Tot ce-
am simţit,/ Nu va mai fi!” (In vino veritas), dar şi 
încăpăţânatele eforturi inutile de pe alocuri de a 
explica adevăruri care nu mai au nevoie de 
explicaţie, de genul: „Glasul poetului, în lume,/ 
Devine poezie...” sau „Poezia-i spaţiu de taină şi 
mister...”. Valorea acestor creaţii stă în sinceritatea 
trăirilor şi simplitatea discursului, în semnificaţiile 
care se răsfrâng asupra destinului omului în general, 
lirica lu  Viorel Şerban fiind, prin excelenţă, o rostire 
deopotrivă a tristeţii şi a frumuseţii. 

i

 

Grafica de Radu ROŞIAN 
 

Reviste hunedorene d’antan...  
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Trei cronici: 
Lucian GRUIA despre ... 

         Mircea PETEAN   
LINIŞTE REDUSĂ LA TĂCERE 

Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011 
După marea explozie termonucleară, Big-Bang, prin care s-a 

generat universul actual, în spaţiu exista numai radiaţie. Cu 
timpul, radiaţia răcindu-se, la anumite valori cuantificate, 
conform realţiei stabilite de Albert Eistein, E = mc²,  o parte din 

energie s-a substanţializat, au apărut particulele elementare, din care, prin asociere gravitaţională, s-
a născut lumea. Energiile necuantificate au rămas libere, noi nu le putem auzi cu urechile, dar 
aparatele înregistrează un continuu zgomot de fond. Cu alte cuvinte, tăcere absolută nu există în 
univers. Unde ar putea exista asemenea tăcere? Doar înaintea Genezei şi poate, după apocalipsa 
termonucleară.  

Ce echivalent ar avea tăcerea din lumea necreeată în cea reală? Ne spune Mircea PETEAN, în 
recentul său volum de haiku-uri /1/, liniştea: „dincoace de tăcere / e liniştea / dincolo – neant”. 
Coroborând meditaţiile autorului asupra subiectului propus, exprimate în argumentul cu care se 
deschide volumul: „Liniştea trece în tăcere şi tăcerea se preschimbă în / linişte. Trebuie să existe 
aici ceva din misterul / dialecticii gol-plin. Trebuie că există aici ceva din / misterul eternei 
deveniri: yin-yan.” (Însemnări despre haiku), cu cele afirmate în versurile citate, ajungem la esenţa 
problemei. Dacă lumea fizică s-a născut din logosul divin (gând rostit, cuvânt, faptă), tăcerea 
reprezintă lumea nemanifestată, dinaintea rostirii demiurgice, iar liniştea devine echivalentul tăcerii 
în lumea materializată. Ninsoarea fascinantă reprezintă disoluţia lumii în neant:  „Doamne ce 
molcom / ninge – linişte / redusă la tăcere”. Tăcerea îmi pare mai abstractă, mai rece, masculină, pe 
când liniştea, aureolată de razele lunii, induce o intimitate feminină. În liniştea muntelui, parcă 
răzbate tăcerea abisurilor:  „stâncile-s acoperite / cu muşchi – se-aude / şi mai bine tăcerea” 
(replică la versurile lui Blaga: „E-atâta linişte că-mi pare că aud / cum se izbesc în geamuri razele 
de lună”).  

Zgomotul ploii destramă tăcerea celeilalte lumi: „trei pini înfrăţiţi / pe colina deşartă - / ploaia 
rupe tăcerea” ca şi prezenţa fantomatică a tatălui revenit din eternitate: „culeg struguri / pe ploaie 
– alături / tata culege şi tace”. La fel, lătratul câinelui trezeşte la viaţă o lume încremenită în uitare: 
„crengile sunt pline / de zăpadă – un singur lătrat / le scutură”. Cam în acelaşi sens, concepea şi 
sculptorul Constantin Brâncuşi, tăcerea: „viaţa şi moartea, la fel ca şi materia, se confundă, în 
ultim, într-o formă unică – Tăcerea. Totul se scurge în vasul tăcerii – mare oceanică unde se varsă 
întregul univers.” 

Volumul de haiku-uri LINIŞTE REDUSĂ LA TĂCERE, cuprinde opt capitole, scrise în ordine 
cronologică, astfel: Zăpezile (prin anii 80), Ploile prin anii 90, Felurite, În sat, Între râuri, În port, 
În munţi  prin 2000, iar Lumina de august, în vara anului 2009, la Genova-Pegli unde i se naşte 
nepoţica Daria la 25 august 2009. 

În argumentul cărţii, autorul caracterizează astfel Haiku-ul: „Efemer ca respiraţia; şi 
fundamental ca acesta. / Efemer ca un clipit; şi firesc şi spontan ca acesta. / Efemer ca o bătaie de 
inimă; şi tulburător ca acesta.” 

Acest gen miniatural de poezie, cu formă fixă şi metrică riguroasă, descoperă macrocosmosul în 
microcosmosul plantelor, insectelor, peisajelor revelatoare. Pentru a condensa măreţia şi sacralitatea 
lumii  în haiku, poetul trebuie să accepte cu umilinţă ca prin el să se exprime absolutul. Numai 
atunci va scrie: „da – o poezie / ferită de zgomot / şi de-ngâmfare”. Pentru Mircea Petean haiku-ul 
are efect taumaturgic: „Terapia prin haiku; mentală şi scripturală; salvarea / prin haiku, ca oameni 
şi ca artişti – ca oameni întregi, / adică.” (Însemnări despre haiku) Remarc, în acest sens, efectul 
magic asupra naturii, produs de puritatea unui copil: „un copil / în uşa bisericii – singur / înlătură 
grindina”. Revenind la linişte şi tăcere, transcriu două Haiku-uri care le exprimă, fără să le 
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numească în mod expres. Iată liniştea sub semnul yin:  „cârd de fete goale / lângă ciubare pline / cu 
apă de ploaie” şi tăcerea copleşitoare, înspăimântătoare chiar, marca yan: „ninge / prin spărturile 
eului - / ne-a acoperit cerul lui Dumnezeu”. 

Încheiem prezentarea cu un haiku autobiografic: „e seară şi eu / îmi dorm somnul de-amiază / 
prăbuşit între cărţi”. Remarcând că cele mai ample capitole ale cărţii sunt dedicate ploii şi zăpezii, 
descoperim şi aici o dialectică a liniştii şi tăcerii. Includem în analiză şi titlul cărţii, care derivă din 
versurile deja citate, pe care le reluăm: ”ninge – linişte / redusă la tăcere”. Observăm că ninsoarea 
reprezintă liniştea, iar zăpada depusă, tăcerea. Într-adevăr, natura îmbrăcată în alb, prin indistincţia 
creeată, capătă atribute de dinainte sau de sfârşit de lume. Căderea fulgilor, însă, aparţine lumii încă 
neadormite. Dar unde intervine ploaia în această dialectică? Zăpada reprezintă apa solidificată. 
Acum, apa ar putea simboliza neantul, iar zăpada, substanţa. Totuşi, senzaţia răstoarnă raţiunea şi 
zăpada statornicită (statică) întruchipează tăcerea iar ploaia şi ninsorea (fenomene dinamice) 
reprezintă liniştea. În concluzie, în recenta sa carte, Mircea PETEAN asociază liniştea cu tăcerea 
într-un mod abisal, inaugurând haiku-ul de tip metafizic. 

Gândindu-mă că haiku-ul reprezintă un gen de poezie japonez, cu o ascendenţă în Evul Mediu, 
îmi pare că acest tip de lirism, inteligent şi sclipitor, simbolizează lucirea spadei samuraiului, 
manevrată cu artă. Sabia despică aerul, între cer şi pământ (reunind macro şi microcosmosul), 
scoţând un sunet ameninţător şi dulce (eroic sau criminal), specific. Îmi închipui că, acestastă 
recenzie reprezintă sabia mea de samutrai, pe care, agitând-o pe lângă urechile autorului, am să-l 
trezesc din somnul după-amiezii, dintre cărţile sale şi ale altora, provocându-l la lectură. Volumul 
lui Mircea PETEAN, LINIŞTE REDUSĂ LA TĂCERE, apare în ediţie trilingvă, versiunea 
franceză fiind semnată de Yvonne şi Mircea Goga, iar cea engleză, de Cristina Tătaru. 

 
Horia BĂDESCU  

O NOAPTE CÂT O MIE DE NOPŢI  
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011 

Coperta recentului roman publicat de Horia Bădescu la Editura Limes (Cluj-Napoca, 2011), 
reprezentând un manuscris desfăşurat circular, sugerând timpul reversibil ( desen Ionela Micodin, în 
proiectul lui Cristian Cheşuţ) şi titlul cărţii, O NOAPTE CÂT O MIE DE NOPŢI, sugerează o 

stica principală a basmului o 
reprezintă timpul magic şi întâmplările fabulose. De 

personajul principal al cărţii 
orul Maxenţiu, unul dintre 
oate că timpul este, zic, 
să credem. Poate că nu noi 
e locuieşte şi-atunci fiecare 
ă durată şi s-ar putea ca ziua 
alta decât a mea! S-ar putea 
iar în ni diferiţi.”Personal, 

nsul că Timpul 
abstract, categorial, este nemanifestat şi înglobează toate 
posibilităţile. Când se materializează într-un personaj, 

ete, specifice, subiective. 
flă în acelaşi loc, trăiesc în 

al lui Horia 
Bădescu, cea mai importantă componentă a sufletului, 

care acesta se manifestă. 
Moartea nu reprezintă sfârşitul existenţei ci sufletul îşi 

reintegrează în marele timp abstract, nemanifestat (tot 
iferenţialele divine blagiene, 

atmosferă de basm. Caracter

altfel, însuşi Timpul devine
pe care o prezentăm. Profe
eroii romanului, afirmă: „
altceva decât ne place nouă
locuim în timp, ci timpul 
dintre noi vieţuieşte într-o alt
de astăzi a dumnitale să fie
să trăim în zile diferite, ba c
interpretez această asfirm

dobândeşte aspecte conc
Personajele, chiar dacă se 
timpi diferiţi. Tim

sau cadrul predestinat în

pierde memoria, adică tim

astfel se resorb în absolut, d
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h a
aţie în se
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pul apare, în acest roman 

 

pul subiectiv, individual, se 
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în momentul extincţiei). Viziunea horiabădesciană asupra timpului confirmă mitologia greacă în 
care trei moire urzesc şi taie firul vieţii (Lachesis,Clotho şi Atropos). Din platonism se poate reţine 
că înaintea reîncarnării, sufletul bea apa râului Lethe şi îşi pierde memoria, adică uită cunoştinţele 
dobândite în starea de graţie, când, eliberat de trup, trăia contopit cu gândul zeului. Aventura 
temporară concretă, se petrece în spaţiu. La Horia Bădescu, spaţiul este comun, locul de întâlnire al 
diverselor personaje. Dar timpul curge diferit pentru fiecare. Nu e vorba de un timp sacru şi unul 
profan, ca la Mircea Eliade (MITUL ETERNEI REÎNTOARCERI), ci de un timp fabulos, magic, 
care nu mai curge liniar. Prin această caracteristică, timpul, în concepţia lui Horia Bpădescu se 
apropoie de timpul circular, sacru, teoretizat de mircea Eliade şi reprezentat de desenul 
manuscrisului de pe coperta cărţii (timpul acesta, în care sfârşitul coincide cu un nou înceoput, 
poate fi simbolizat de Şarpele mitic Uroborus, care îşi devora propria coadă).   

În desfăşurarea epică a romanului se petrece o călătorie în vis, cu un tren fantomă. Mircea 
Eliade,

 
îngerul

n fiecare zi de naştere, să fie 
apelat. 

 în ÎNCERCAREA LABIRINTULUI şi în DRUMUL SPRE CENTRU, afirmă că, indiferent 
de spaţiul fizic parcurs, călătoria se desfăşoară în interiorul nostru, spre noi inşine, spre centul 
fiinţei. Localitatea în care se petrece acţiunea, Siniştea, parcă accentuează supoziţia. Denumirea 
include sinele, care în termenii lui Constantin Noica reprezintă mai mult decât eul, adică ordinea şi 
libertatea în care eul se încadrează când se regăseşte pe sine, în devenirea întru fiinţă (ROSTIREA 
FILOSOFICĂ ROMÂNEASCĂ, Ed. Ştiinţifică Bucureşti, 1970). Cam în acest sens se desfăşoară 
călătoria personajelor din trenul imaginar al romanului, ca o căutare de sine întru eliberare şi 
împăcare cu sine („pe mine mie redă-mă” – spune Eminescu). Pentru aceasta, personajele trebuie să 
treacă importante probe iniţiatice, de cele mai multe ori, dureroase. Să urmărim succint încercările 
prin care trec personajele lui Horia Bădescu şi în ce manieră ajung acestea să se regăsească pe sine. 

Personajului principal, Serafim Onul (care, conform numelui său, pare să întruchipeze
 păzitor al omului, sau Omul cu majusculă, care o salvează pe Elina de la viol) îşi începe 

călătoria ca urmare a unei telegrame enigmatice, pe care nu se ştie cine i-a trimis-o (destinul?) şi 
prin care este chemat în localitatea Siniştea (să-şi regăsească sinele), ca să preia valiza cu cărţi, pe 
care i-o lăsase moştenire misteriosul domn Milian. În valiză, Serafim descoperă, la loc de cinste, 
cartea de căpătâi a defunctului, o copie târzie a manuscrisului Alf lailah na lailah, dăruită de Nuredi 
Al Bassani califului Ali Al Mansur şi pe care proprietarul scrisese cu cerneală verde: „Proviziile s-
au terminat, burduful cu apă-a secat, drumul pare fără sfârşit şi Călăuza s-a rătăcit. Cum vei mai şti 
încotro ai plecat, dacă mergi cu pas sigur sau clătinat?”. Menţionarea Călăuzei, mă duce cu gândul 
la filmul cu acelaşi titlu, al regizorului Tarkovschi, în care se desfăşura o călătorie similată, prin 
circumvoluţiunile cerebrale ale creierului (prin memorie). După o noapte de dragoste, în compania 
Elinei, Serafim vrea să plece, dar ninsoarea apocaliptică troienise drumurile şi autobuzele nu mai 
circulau. Ştergerea peisajului, sub troienele de zăpadă, este similară ştergerii memoriei, reiterării 
timpului subiectiv individual, în cel abstract. Elina îi spune că va trece un tren care va opri lângă 
canton, unde drumul intersectează calea ferată, pentru că la Siniştea nu e nicio gară. Şi într-adevăr, 
trenul misterios soseşte. Acum începe călătoria care, până la urmă, se petrece în visul lui Serafim. În 
trenul fantomatic, Serafim cunoaşte mai multe personaje ciudate, care pot reprezenta diverse 
ipostaze ale poropiului său eu. Două din personajele cărţii, domnul Manu (a cărui aventură o descrie 
doamna Olimpia, îngrijitoarea acestuia) şi Eulampia (a cărei istorie tragică o relatează Salomia), 
ajung să se împace cu sine, numai prin extincţie. În aceste cazuri, modelul concret nu se poate 
suprapune peste cel absolut decât în abstractul temporal nemanifestat.  

Misteriosul Manu îşi cumpărase un telefon şi aştepta zadarnic, î
Când se petrece minunea, bătrânul îi spune Olimpiei că din aceea clipă „Ziua mea de-abia 

începe.” A doua zi, Olimpia îl găseşte mort iar telefonul nu avea cablu pentru a putea fi introdus în 
priză. Eulampia era o fată ştearsă, nebăgată în seamă de nimeni, nici măcar de părinţii ei. 
„Anonima” începe să se privească într-o fântână „fără fund” şi acolo vede o fată care devenea tot 
mai frumoasă, pe zi ce trece. Eroina îi zicea Salomiei: „Vezi... asta-s eu şi nimeni nu vede!” Iar 
despre chipul văzut în adâncuri: „O să mă duc într-o zi să mi-l iau înapoi.” Şi după dispariţia ei, 
oamenii descoperă în fântână, o fată răpitor de frumoasă, îmbrăcată în hainele Eulampiei. Profesorul 
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Maxenţiu va trăi succesiv doi timpi diferiţi, al său şi al altuia. După ce va primi cadou un ceas de 
buzunar (într-o prăvălie săsească din centrul vechi al Sibiului), al cărui ochi, gravat pe capac,  îl 
privea halucinant (ceas mecanic, care porneşte de la sine în momentul intrării în posesia sa şi nu se 
mai opreşte până când nu se va debarasa de el), eroul va trăi timpul celuilalt, al fostului proprietar. 
Se regăseşte pe sine, după ce uită întâmplător, sau mai degrabă vrea să uite, ceasul tulburător, pe 
masa restaurantului gării, unde băuse o cafea cu rom, în aşteptarea trenului fantomă, de la miezul 
nopţii. Colonelul Zagura, trăieşte şi el două perioade temporale diferite. Una fabuloasă, în timpul 
detenţiei sale la Poarta Albă (sub regimul comunist), apoi, reintegrându-se în viaţa normală, la 
Tulcea, se regăseşte pe sine, deşi sub o altă identitate. În prima perioadă, regăsim iarna apocaliptică, 
în deltă, unde eroul evadat din puşcărie, este salvat de la moarte de lipoveanca Uzlina, cu preţul 
propriei ei vieţi. Ca şi în cazul sosirii lui Serafim la Siniştea, iarna absolută echivalează şi acum cu o 
ieşire din timpul individual. Calistru, pictorul, se va regăsi pe sine, după întoarcerea de la Paris, în 
ţara natală. Urmărind nişte afişe, de pe stâlpi, pe care scria „Il y a des jours quabd on este trop seul / 
Sunt zile în care eşti mult prea singur” şi pe care simte că parcă i-ar fi adresate, urmărindu-le 
traseul, ajunge într-un impas dosnic unde simte „ o teribilă senzaţie de vid şi de frig, de pustiu 
visceral, de spaimă cuibărită în străfundul stomacului. Ca şi cum puistiul ar fi venit peste mine şi m-
ar fi înghiţit. O jale nesfârşită, un urât copleşitor, care nu erau ale mele dar care mă invadaseră odată 
cu spaima teribilă, de care mă izbeam ca de un zid nevăzut ce-mi interzicea să mai fac un singur 
pas.” Şi pictorul va picta chipul copleşitor al spaimei absolute, dar la expopziţie colecţionarii, deşi 
foarte impresionaţi, se tem să cumpere tabloul. Autorul, ca să se libereze de angoasa insuportabilă, 
revine acasă. 

Doctorul Velciu – şef de promoţie – renunţă la cariera de asistent  universitar sau medic la 
spitale 

lui omenesc demiurgic, similar ca efect, în 
planul 

cepe şi cele care nu se spun, îmi par că aparţin 
timpului nemanifestat, la care accedem numai prin extincţie. Că viaţa şi moartea se pot cumpăra 
prin vorbe, mi se pare cel mai frumos omagiu adus creaţiei literare/artei cuvântului. 

mari din capitală şi alege un spital pârlit de provincie, unde fiica decanului, care-l îndrăgise 
probabil pentru viitorul său, nu-l urmează. Aici, din cauza dotării tehnice precare, nu-şi poate 
practica meseria, dar se străduieşte mult, până când izbucneşte epidemia de vărsat negru şi încep să 
moară oameni. La un joc de poker, având ca partener un personaj ciudat, cu ochi fascinanţi (similari 
cu al ceasului din cazul lui Maxenţiu), acesta, îi propune să mizeze pe tot potul. După ce doctorul 
câştigă, partenerul îi spune că a câştiga totul poate însemna, în alt context, a pierde totul. A doua zi, 
epidemia se retrage misterioasă, aşa cum a izbucnit, luând cu ea cea mai de preţ victimă,  iubita 
perfectă a medicului.  În finalul romanului, Serafim care adoarmise în tren, se trezeşte în patul din 
locuinţa Elinei, aflând că în Siniştea nu există cale ferată, şi nu poate trece nici un tren. Astfel, 
poveste se încheie circular, ca şi manuscrisul desenat pe coperta cărţii, accentuându-se încă o dată 
că aventura vieţii (marea călătorie), se desfăşoară în interiorul nostru. Mai trebuie menţionat faptul 
că şi povestirea reprezintă  aceeaşi modalitate de a te regăsi pe tine însuţi: „fiindcă a povesti 
înseamnă, deopotrivă, a te povesti şi povestindu-te te afli pe tine însuţi” (Milian); „Suntem făcuţi 
din amintiri. Trăim ieri cu iluzia că e astăzi.!” (Roli Fischer);  „Şi eu nu ştiu că dacă memoria e 
restul vieţii sau viaţa e restul memoriei!.” (Maxenţiu). 

Prin actul povestirii intrăm pe tărâmul cuvântu
imaginarului artistic, cu logosul divin, creator în plan fizic.  Faptele şi cuvintele omeneşti se 

petrec în cadrul timpului subiectiv, dar par dictate de un model/prototip din timpul abstract, relaţie 
care înseamnă destin: „Sunt lucruri pe care le faci pentru că trebuie, nu se mai poate altfel. Ele fac 
parte deja din trecutul tău atunci când se-ntâmplă iar întâmplarea e deja viitorul care vine cu o zi 
mai devreme.” „Sunt istorii care se termină cu adevărat odată cu ultima vorbă! Poveşti care nu se 
spun decât o singură dată şi într-un singur fel! (Velciu) (...) Sau altele care se sfârşesc înainte de a 
începe. Poveşti care nu se spun niciodată! (Serafim) (...) Numai că acelea sunt poveşti pentru morţi! 
Viaţa se cumpără cu vorbe” (Zagura) (...) şi moartea poate fi cumpărată cu vorbe! (Serafim) (...) 
sunt lucruri care n-au nevoie de vorbe ca să existe! Sunt lucruri acolo în lăuntrul nostru, care, nu-i 
aşa?, nu pot fi spuse şi totuşi, totuşi...” (Serafim) 

Poveştile care se sfârşesc înainte de a în
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Zenovie CÂRLUGEA  
EMINESCU - MITOGRAFII ALE DACO-ROMÂNITĂŢII 

Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011 
Profesorul dr. Zenovie Cârlugea şi-a dedicat activitatea literară poez

unor mari personalităţi ale românismul
şi dacismului. În recenta apariţie editorială,  EMINESC

 
c ă geto-dacii 

au fost primii locuitori ai pămân
borat în perioada vieneză), în 

ă Zenovie Cârlugea, derivă din ascendenţa hierboreeană a 

a în locul existenţei de 

din care 104 sunt dedicate Daciei legendare şi 

a dacilor); 

Regele Ungurilor, în care se evocă epoca primelor 

 din unirea 

ificul poem Memento mori, urma să 

a antică.   
 

ci şi de la afirmaţia poetului-filosof Lucian Blaga, exegetul se 

iei, cercetării operelor 
ui (Brâncuşi, Blaga, Arghezi, Arethia Tătărescu etc), precum 

U - MITOGRAFII ALE DACO-
ROMANITĂŢII (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011), autorul 
îmbină conoştinţele de istoric (dovedite  în lucrarea DACOROMÂNIA 
PROFUNDĂ ), cu cele ale cercetătorului şi  istoricului literar. În 
primele două capitole, exegetul analizează mitografiile daco-
romanităţii în opera eminesciană. În cercetarea de referinţă, OPERA 
LUI MIHAI EMINESCU, George Călinescu afirmă că poetul naţional 
urmărea să creeze un univers în semicerc “având ca orizont naşterea 
şi moartea lumii, între care se întinde arcul istoriei universale (…)”, 
în care istoria naţională ar fi ocupat un loc important. Urmând această 
filieră, în primele două capitole (I. Mitologie dacică în context 
european: Eminescu – epopeea dacică şi II. Tradiţie creştină şi ideal 
naţional – desigur la Eminescu), Zenovie Cârlugea sintetizează 
episoadele proiectatei epopei dacice eminesciene (din păcate 
nerealizată),  precum şi idealul naţional eminescian. 

I. Din proiectata epopee dacică eminesciană au rămas următoarele 
poeme deplin realizate, de sine stătătoare: 
ânturi neîmplinite,  Genaia (1868), în care poetul imagina c

fragmente, între care, unele
- proiectul în 20 de 

tului;  
- proiectul poemului epic în 4 cânturi,  Planul lui Decebal (ela

care evocă tragedia Daciei, transmisă zeilor nordici,   prin gura miticului cântăreţ Ogun. Legătura 
între zeii dacici şi cei nordici, observ
acestor popoare (după cum menţionează Platon şi Herodot); 

- planul piesei dramatice Decebal, din care s-au păstrat câteva file; 
- poemele împlinite Sarmis (1875-1877) şi Gemenii (1882), care reprezintă o poveste de 

dragoste geto-dacică într-o atmosferă hamletiană; 
- poemul Rugăciunea unui Dac în care personajul preferă nirvan

sclav (într-o viziune romantico-thanatică, impregnată de schopenhauerism şi budism); 
- poemul Memento mori, de 217 strofe, 

eroice, în care este descrisă lupta dacilor cu romanii, la care participă şi zeităţile celor două popoare 
(Zalmoxe este rănit de fulgerul lui Joe/Jupiter şi se retrage, provocând astfel înfrângere

- proiectul dramei Ovidiu în Dacia; 
- proiectul dramei Dacia sau Joe şi Crist (dedicat creştinării Daciei); 
- poemul realizat Strigoii, în care reiterează invaziile barbare în  Dacia creştină; 
- proiectul poemului epic Arald, 

formaţiuni statale pe teritoriul Daciei (cnezate şi voivodate); 
- legenda Dochia şi ursitoarele care simbolizează naşterea poporului român

Dochiei cu Traian. 
Epopeea dacică eminesciană, aşa cum dovedeşte magn

înscrie civilizaţia geto-dacă între marile civilizaţii ale omenirii, instituite de:  Babilon, Palestina, 
Egit, Grecia şi Rom

Eminescu a fost fascinat de personalitatea regelui Decebal, aşa cum o dovedesc numeroasele 
proiecte purtându-i numele, din păcate nerealizate. Pornind de la o scenă de pe Columna lui Traian 
înftişând sinuciderea preoţilor da
întreabă dacă nu cumva sinuciderea regelui dac nu a fost gândită pentru a obţine îndurarea zeilor 
faţă de cei rămaşi în viaţă...  
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 Pentru a întări acest capitol, Zenovie Cârlugea mai adaugă cercetarea Mitologia dacică 
eminesciană în context universal, iar în addenda, referinţele istorice şi etnologice: Personalitatea 
regelui Decebal – eroizare şi consacrare divină, Sinucidere sau sacrificiu; De la „Dacia restituită” 

utea fi considerat ataşat creştinismului, ceea ce constituie însă 
doar o

ezintă 
co

in Ungaria:  Să facem un congres, În unire e tăria şi 

elozia lui Eminescu faţă de 

esc pe drumuri care le vor marca destinele: Eminescu va pleca la 

in Fribourg (Elveţia). 

osterităţii sale, cercetătorul denunţă exagerările care se 
pro

ii care l-au tratat inadecvat, întruct 

Mandrea, în 1878, cu amănunte pitoreşti despre relaţiile 

la „Dacia aureliană”; Lerui-Ler”. 
II. Poeziile: Rugăciunea, Răsai asupra mea, proiectul dramei Dacia sau Joe şi Crist şi 

Cezara (cea mai elaborată viziune asupra paradisului terestru, realizată în literatura noastră) au 
condus la părerea că Eminescu ar p

 faţetă minoră a creaţiei sale. Sacrul eminescian e fără tăgadă, dar el aparţine mai mult 
mitologicului geto-dac şi nordic, bine reprezentat în opera sa, decât creştinismului. Latura creştină 
mai este contrabalansată de viziunea romantică a bisericilor în ruină, din poeziile: Melancolia 
(1876), Învierea (1878) etc. Cu acribia-i caracteristică, Zenovie Cârlugea analizează dimensiunea 
faustică din proza Sărmanul Dionis, în care mitul biblic al căderii adamice este preponderent. 

Din dezbaterea referitoare la intenţiile lui Eminescu, transpuse în poemul Epigonii, autorul 
consideră că cea mai adecvată este aceea conform căreia poetul elogiază sinceritatea trăirilor 
poeţilor generaţiei anterioare, dincolo de valoarea lor estetică minoră, iar epigonii repr

ntemporanii blazaţi de mentalitatea vremii.  
 Eseurile: Eminescu şi ideea naţională şi Eminescu şi ideea Unirii atestă un Eminescu 
revoluţionar, militant activ pentru unirea tuturor românilor într-o singură ţară. Stau mărturie 
articolele publicate în presa de limbă română d
Echilibrul, dar mai ales activitatea sa în cadrul Societăţii Carpaţii care milita pentru eliberarea 
Transilvaniei din Imperiul Austro-Ungar chiar şi prin forţa armelor. 
 Capitolul III, Calea martiriului, aduce în prim-plan aspecte mai intime din viaţa şi creaţia 
poetului naţional: rivalitatea cu Alecsandri (presupusă de unii, căreia Eminescu nu-i dădea 
importanţă), poeziile pe care i le-a dedicat Veronicăi Micle, g
I.L.Caragiale devenit, pentru o scurtă vreme, amantul iubitei sale, aspecte din dosarul de urmărire al 
poetului de către serviciile secrete austro-ungare şi române, datorită activităţii sale naţionaliste şi 
virulenţei articolelor cu care ataca politicienii corupţi ai vremii, în cotidianul Timpul. 
 Capitolul IV este dedicat Recunoaşterii geniului eminescian dar şi denigrării valorii sale. 
Cercetătorul şi criticul literar Z. Cârlugea face o interesantă paralelă între vieţile poeţilor Eminescu 
şi Arghezi, din care menţionăm: 

- ambii au debutat la 16 ani, la vârsta gimnazială, după care au înceut să peregrineze prin ţară 
şi străintate; 

- pe la 19 ani amândoi porn
Viena, pentru studii universitare (1869-1872), Arghezi se va călugări la Mănăstirea 
cordelierilor d

Un eseu interesant îl constituie cercetarea profesorului  Cârlugea privind cultul poetului Nichita 
Stănescu pentru Eminescu (Nichita şi cultul „Luceafărului”). 
 În problema Eminescu şi mistificările p

duc asura bolii şi morţii poetului. Pentru Z. Cârlugea, Maiorescu, sprijinitorul lui Eminescu, nu 
poate fi acuzat că a înscenat nebunia poetului, şi nici medic
tratamentul cu mercur se aplica în epocă.  
 Addenda cărţii cuprinde de asemenea materiale deosebite, precum: Eminescu într-o fotografie 
de grup (corectând o eroare a prof. Dr. Petre Popescu-Gogan, Itinerarii eminesciene în ţinuturile 
Gorjului (la conacul junimistului Nicolae 
poetului cu redactorii ziarului Timpul şi supoziţii picante privind o posibilă idilă între acesta şi 
Elena, fata popii Dumitru Duţescu din Chiciora) şi poemul Lumină lină. Cercetările şi esurile din 
această carte au fost publicate iniţial în revistele: Luceafărul, Literatorul, Transilvania, Lumină lină 
(New York), Dacoromânia etc şi unele dintre ele au constituit comunicări în cadrul Congreselor de 
Dacologie desfăşurate la Bucureşti, în perioada 2005 – 2010. Între criticii literari de prestigiu, 
circulă o vorbă: dacă nu ai scris măcar un eseu despre Eminescu, nu te poţi numi critic literar cu 
adevărat. Profesorul doctor Zenovie Cârlugea a scris o carte întreagă... 
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Vavila POPOVICI  (S.U.A.) 
Floarea de colţ (Cinstea)  
(fragment) 
„A trăi cinstit este totuna cu a trăi corect și drept”- Platon 

de euro nu mă dau jos din pat!”Asta 

redere 
ex

 

Ei, da!  „Pentru 50.000 
probă de cinism! Iată omul nou creat de aceste vremi post-
revoluționare! Ăsta da, sentiment de superioritate, de înc

agerată în propriile capacităţi! Ăsta, da, narcisism! Om care și-a 
văzut imaginea reflectată în nu știu ce oglindă și s-a îndrăgostit de 
ea… Ăsta da, orgoliul – manifestare exagerată a egoului care se dore
neobrăzare – lipsă de cuviinţă, poate chiar impertinenţă? Cu adevărat o
pervers în ființa sa. Cinicii (de la kynos = câine), au fost adepții șco
de un elev al lui Socrate, sub deviza: „Să trăim conform naturii” – restrângere la nivelul 
animalității, cu dispreț față de principiile elementare ale moralei. Emblema lor era un câine. 
Cinismul a apărut în acele vremi ca un antidot, ca rezultat al descurajării societății grecești după 
războiul peloponeziac din secolul V î.H. care a dus  la decăderea Atenei, dar şi la ruinarea statelor 
greceşti, iar după război economia a intrat într-o perioadă de criză. În vremurile noastre ce îi 
determină pe oameni să devină cinici? Cinismul este o manifestare a cruzimii, iar după cum afirma 
Nietzsche, este „una dintre cele mai vechi desfătări ale umanității, pentru că procură cea mai 
înaltă voluptate a sentimentului puterii”. Nu cumva este și lipsa iubirii de semeni? Viața omului 
este un motor în mișcare care trebuie să producă energie într-un mod oarecare. Orice energie 
nefolosită slăbește, dispare. Activitatea este legea vieții; trândăvia însemnă moarte. Ni se dă viață 
pentru ca noi să facem ceva în tot acest timp dăruit, cât ne funcționează „motorul”, lumea „candelă 
a existenței fiind, iar omul flacăra ei”. Și la sfârșit dăruim noi împlinirea sau neîmplinirea vieții – 
Creatorului… Dar nu orice fel de mișcare, ci activitate îndreptată spre un scop util și creator, lenea 
și hărnicia fiind două stări în care omul se poate încadra. Prin lene sau trândăvie – atitudine 
necinstită fiind, energia sufletească se scurge, trece în degradare morală ce vizează viața spirituală, 
și care, în același timp tensionează relațiile cu cei din jur. Astfel lenea este definită ca „o rătăcire și 
nepăsare pentru mântuirea veșnică a sufletului, prin care omul se întristează și se dezgustă de 
binele pe care trebuie să-l săvârșească; pentru aceasta el fuge de osteneala cu care se face binele”, 
ne învață Religia. Omul harnic are o dispoziție pentru muncă – condiția existenței, dovadă a 
sănătății fizice și sufletești. Munca asigură dinamismul sufletului angajat creator spre producerea 
bunurilor materiale și spirituale; aduce adevărata bucurie. Chiar dacă munca pretinde efort și 
sudoare, ea nu constituie o povară a vieții, ci angajează spre un ideal care, pe măsura împlinirii, 
aduce sufletului satisfacția deplină; ne face viața mai frumoasă, cu rezultate care bucură pe fiecare 
om și bucuria se însumează, ajutând întreaga societate. Condiția esențială a vieții fiind, munca este 
sfântă ca viața însăși. După învățătura creștină „Munca este izvor de virtuți. Ea luminează mintea, 
întărește voința, înalță simțămintele, aduce răbdare, bărbăție, stăpânire de sine, potolește patimile 
și înlătură ispitele.”  Și să nu uităm că „pasărea este mai în siguranță când zboară, iar omul când 
muncește.” Acum, în aceste vremuri, nu e timp pentru prea multă odihnă! Viața înseamnă muncă, 
strădanie, jertfă. Important este însă felul în care ne desfășurăm munca. Adevărata bucurie a vieții o 
simt numai cei ce pot aduna și folosi bunurile vieții prin munca lor cinstită, aflată sub 
binecuvântarea lui Dumnezeu, în armonie cu viața celor din jur, așa cum orice instrument dintr-o 
orchestră intră în armonie cu celelalte. Nu se poate cânta fals! Iată că se poate! ne dovedesc unii 
prin acțiunile lor. Nu are ureche muzicală sau refuză să-și armonizeze unele impulsuri și instincte și 
spune cu dezinvoltură: „Nu mă dau jos din pat pentru doar 50.000 de euro!” Ați auzit? Iată 
motorul care îl poate mișca și o spune fără jenă, metaforic. El are etalonul său. Cum îndrăznești tu, 
un „oarecare” să nu-l respecți? Acest gen de oameni nu au acel sentiment moral „prin esență 
activ”, după cum spunea un filozof; emoția morală fiind sentimentul unei solidarități, o armonie pe 
care o simți, uneori o cauți; ea este măcar simpatia, dacă nu dragostea socială; ea este dragostea de 

ște superior celorlalți! Asta da, 
mul cinic are ceva diabolic, 

lii filozofice antice întemeiată
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țară care trebuie să ne înstăpânească inimile. Pot dormi liniștiți oamenii necinstiți? Nu îi apasă greul 
păcatului? Să ajungi un om serios și cinstit, trebuie în primul rând să fii călăuzit de principii și 
valori. Cinstea nu este o vocaţie, dar este o opţiune dobândită prin educație, prin voință; defectele 
de caracter se pot corecta; până la sfârșitul vieții avem a ne strădui de învățat… Cinstea e o floare 
rară, este adevărat! Ar trebui să fie mult dorită, mult căutată! Omul cinstit nu minte, nu înșeală pe 
nimeni, nu umblă cu șiretlicuri, nu fură, în nici unul dintre nenumăratele feluri în care se poate fura, 
el este sincer, spune ceea ce gândește și ceea ce nu distruge pe celălalt, el nu vrea să aibă decât ceea 
ce este al lui și ceea ce a dobândit pe drept. „Nu există moștenire mai prețioasă decât cinstea” 
spunea William Shakespeare. Necinstea înseamnă corupție, înseamnă abatere de la morală. Autorul 
unui articol ne spune că „Transparency International definea corupția astfel: Corupţia, în sens larg, 
reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul 
satisfacerii unor interese personale sau de grup; definiţia dată corupţiei în cadrul ONU şi reluată 
în strategia naţională anticorupţie este: Esenţa fenomenului corupţiei constă în abuzul de putere 
săvârşit în scopul obţinerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în 
sectorul public sau în sectorul privat; dezbaterile din Parlament: Pentru populație cauza principală 
a corupției se transformă într-un complex de cauze situate la nivel sistemic, adică legi prost făcute 
şi pe deasupra încălcate în mod sistematic de chiar cei care ar fi trebuit să vegheze la aplicarea 
lor. Clientelism şi clici în competiţie pe resurse.” Necinstea este o haină care îmbracă toate țările 
din lume, iar Transparency International a comunicat zilele acestea că România este mai coruptă în 
anul 2011 decât în 2010.  

 
Eugen EVU 

Poeseu 7: Dimpreunarea... 
„Zamolxis, regele nostru, care este zeu...” 

Între Orfeu şi Labirinth ? Purificarea prin cuvânt, divinaţia... 
ndit, - nu am „organon”  receptiv teoretic,  atenţie distributivă, 

obişnuită...-  o „chemare” (auto-experimentală, prin obs
Na ază, insinuează, „face cu ochiul”, 
„d

i 
cu

Am avut, înnăscut, ci nu dobâ
ervaţie şi UIMIRE - MIRARE, a naturii... 

tura, ca inteligenţă în psiche, este transfigurativă, ea sugere
eoache”... Iar cuvintele într-o anume rostire – gând armonic – au efect magic, de leac, cum ştim 

din bătrâni... Ce altceva, dacă nu o rostire psalmică, însă din paideuma natală?  Platon, în dialogul 
(logos dual!, sic, n.n.) Charmides, evocă  spusele unui  medic trac (!)  despre conceptul taumaturgic 
–antic (catharsis), al vindecării-purificării  prin artă – mai clar prin muzică, LIRA lui Orfeu, dar 
astfel şi prin cea a melosului poezic (INCANTAŢII, DIVINAŢII, DESCÂNTECE, DAINE, şi la 
români forme corupte, laicizate, doine, n.n.) anume că „grecii erau străini de concepţia orfică”... 
„Zamolxis, regele nostru, care este zeu, ne spune cum nu trebuie să încercăm a îngrijii ochii fără să 
ţinem seama de cap şi nici capul nu poate fi îngrijit neţinîndu-se seama de corp, tot astfel trebuie  
să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele 
mai multe boli (anume), pentru că ei nu cunosc întregul pe care-l au de îngrijit (lecuit, tratat)... 
Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă” (Platon, Dialoguri, Charmides, 156). 

Medicina getică, în enunţul acestui principiu, stăruie (dăinuie, dela Aina – Daina – incantatoriu, 
mantramic predacic, n.n.!) mai ales în spaţiul geo-spiritual natal, al stră-Bunilor mei, din zona 
Haţeg, Munţii Orăştiei, şi pe Valea Streiului... Unele dintre practicile ei (inclusiv ale „magicie

vântului”, şi a etnobotanicelor de tămăduire) au fost asimilate prin veacuri şi de religie, sincretic 
aşadar, dincolo de frământul discriminatoriu de după marea schismă... (v. Mircea Eliade, V. Pîrvan,   
R. Vulcănescu,  Victor Kernbach,  I. P Culianu ş.a.). Pîrvan observase că medicina getică, egală cu 
a lui Hipocrate,  stă la baza funcţiei purificatoare a artei şi la temelia medicinii moderne (subl.n.).  

Poetul este cel născut (înnăscut), ci nu doar făcut, adică am spune este cel Esoteric, ci apoi abia... 
exoteric. Marin Sorescu, cinicul, avea o inspirată expresie: „Descîntoteca”. 

L-am parafrazat prin cartea mea de aforisme şi eseuri, cu „Psihoteca”... Dar Sorescu, el însuşi 
spunîndu-mi, la o umblare prin Deva, colocvială şi chiar amicală, că este un cinic, un sceptic, era 
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ad
ţi post-moderniştii, până 

la 

laterale” a tuturor „manifestelor” de genul Ianuş, Al. Muşină,  Tzone, 

ept al lui Cioran şi de fapt al lui Diogene Laertios, „câinele înstelat”... Eu cred că Sorescu era un 
emul al lui... Geo Dumitrescu, din care au furat – parafrazat-plagiat, cam to

parodicul (!) ecletico-post-modernist, sau trans-modernist, vorba lui Ion Popescu Bradiceni,  
Mircea Cărtărescu... 

Prima carte a lui Sorescu a fost „Singur  printre poeţi”: pur şi simplu antipoezie, deconstrucţie, 
în ideea de a demitiza, desigur, ceea ce se „seculariza” în odiosul cenzurii sinteziste al Sistemului 
totalitar - practicând subtextul subversiv, aluzia, textualismul livresc, ironismul etc. şi poate că 
încrengătura pe „co
Vakulosvki and liota, via Geo Bogza! – a „violenţei de limbaj”, pornolirismului etc.  În acest vertij 
aveam să mă rup de amicul meu d’antan, criticul Al CIS (Cistelecan senior) – după ce admitea în 
Vatra lui, un idiotesc atac al lui Muşină, la adresa mea, a lui Cassian Maria Spiridon şi Sterom... 
 
Colinde - colinduri, Corinde laice... Triuna Horeia... 

Poate că slavionicul „zamisli” (a zămisli, zămislire), este al originarului nume de zeu protodacic, 
ZAMOLXIS (gr. Zeul - Moş, străbunul, literalmente!). Un verb din ce a urmat după 170 e.n. la 

tragerea din „Dacia Felix” a lui Aurelianus....(A rămas colinda cu „Leroi-Ler”, ce probabil îl 

escărcătoare de energii negative, am spune azi. Purificatoare, 

e esoterice, incantaţii magice... Nuclee ale TERAPEUTICII şi medicinii populare, ca 

nu).  Cercetătorii 

ur, interferenţe spo i 
bazinul Medi

ENOM bogat, al Memoriei Freatice, şi aceste veritabile psiho-celule Stem (!), în patrimoniul 
ghinda Stejarului druidic-dacic (!) – ne sunt în Fiinţă, 

re
invocă în laicizarea ce a urmat... 

 A zămisli în arhaicul, ancestral spirit al Misterelor (cum la Delphi, odinioară, grecii...) era a 
face artă divinatorie, de purificare prin rostire (divinaţie, ca şi în Mesopotamia - Sumer) a 
Sufletului, vezi spusele lui Platon. Practicile antice de la noi, dăinuind prin tradiţia rurală, mai ales 
cea pastoral - montană, erau d
catarsice, „de leac”. Nu le putem atribui simplist „misticii”, ocultismului, dar aparţin gnosticii pre-
creştine, pe fundament Zalmoxeean, sanctuaric şi epifanic (v. Noica). Toate alte aberante teorii sunt 
alogenice, fie dinspre Balcani, fie dinspre Apus, ori, mai  agravant (!), dinspre stepele estice şi 
vestice. 

  (Despre rolul muzicii combinate cu rostirea magică , combinatorie, sau al dansului ritualic - 
Triuna Horeia). Artele practicianismului de tip esoteric-mafic, sunt combinatorii. 

 Originea tuturor curentelor literare din arealul nostru şi mai larg, indo- european, este din 
formulel
descântecul, vin din incantaţia DIONYSIACĂ şi necum dinspre cele egiptene şi asiro-babiloniene 
(v. I.A. Candrea, vs Constantin Daniel, V. Kernbach sau chiar Lazăr Şeinea
alogenici,  prozeliţi ai propriilor obsesii, sau  cei de tip intruşi - evreii rătăcitori (mai ales în 
Moldova) Ahasveruş..., ca şi unii apologeţi ai bogomilicilor and kirilicilor Asăneşti (...) – 
bulgarohtonii mai cu seamă, dar şi grecizaţilor, via ortodoxismul secularist - canonic şi de fapt 
eclectic, compozit ai mixturilor...  Ca să nu mai vorbim de marele poet- matematician Dan Barbilian 
(Ion Barbu)... Asupra Sufletului bombardat cu 
„boscorodirile” aşa numite de  ÎPS. Ioan Ploscariu (Istoria 
Bisericii la români, ed. Helicon)... amintesc de vechea 
zicere „taie popa limba” – provenind din primele secole de 
după plecarea romanilor din Dacia... aşadar sâmburele 
sentinţei mistico- religioase a CENZURII de a vorbi limba 
neo-latină (vulgata) cu ale sale remanenţe salvate de la Daci 
şi Albanezi, ca ramură de „veri primari”... 
  

Pictură de Sergiu Ianza, Galeria Forma, Deva  
 
Nimic nou sub... Luna Pienna carpatină... 

Expansiunea tracilor a determinat, desig rotoare, cu civilizaţiile din Orient ş
moderne române: cu toţii avem acest teranei. Domnilor, doamnelor, ai şi ale Poeziei 

G
limbii Noastre! Sâmburele tare, de nucă, sau 
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tra

 are în ea elementul orfic, ca funcţie cathartică. Vraja (de la vraci, vrăjitorie)  

enit”. 

lui Zorastru-Zarathustra... În vatra 
t de femei anume investite, ca nişte VESTALE (Odinioară, la Oracolul din 

alucinogenic, erau preotesele - Pithii..., n.n.) – de unde, în tradiţiile creştine, ele 
de

i dimpreună 

nsmutativ şi metafizic. Îm melos, în colinde, în felurimea UNITARĂ a  Sufletului nostru.  
Sanctuar (şi labirint), pe umeri. În Spirit. Chivot, Graal. Sub azimutul Constelaţiei DRAGO(n) a 
cărei verticală imaginară cade pe Sanctuarul dacic de la Sarmizegetussa Regală, din Munţii Orăştiei 
(Muncelul Gradiştei). 

 Esenţa anticei credinţe este că sufletul este întemniţat în trup din pricina păcatelor sale (crez  
pre-iudaic şi PRECREŞTIN. Că EL se va elibera (purifica, învia, trasncende) şi că acesta este 
SCOPUL, SENSUL, NOIMA omului. Asta nu se uită! 

 Poezia simbolistă
a LOGOSULUI (scânteie din cel Divin, n.n.) a fost implantată la NOI prin discipolul lui Pitagora, 
ZAMOLXIS... Practica de acest tip (v. Iamblichos, Viaţa lui Pitagora), a incantaţiei, era pentru 
vindecarea unor boli, dacă era întrebuinţată „în chip cuv
                                       
Vesta - vestale... 

Va trebui să reînţelegem, urmînd regresiv firul... Ariadnei, şi mai străvechiul cult, cel închinat 
Focului (ca principiu - element ordonator, după Apă) – a 
„magică” focul era păzi
Delos, sub efect h

vin slujitoare ale acestora... Numai că Vestalele vor derapa în a fi cele ce pedepseau (!) – în 
numele Divinităţii, cu cruzime barbară, avem aşadar un proces decadent (abuziv – mistic - 
fundamentalist!), de desacralizare (paradoxal!) a mitului originar, de umanizare a lui prin 
contaminare cu creştinismul (George Niţu, elemente mitologice). Vezi în lumea rurală, reminiscenţe 
de acest tip: Joimăriţele, Paparudele, Ielele, Rusălcile etc. Nimic nou sub... luna plină... 

 ÎMPREUNAREA – dimpreunarea, este cuvântul cheie al CUNOAŞTERII ce, în stricto – 
sensu, era una prin pătrundere, penetrare, inseminare, cunoaşterea prin împerechiere, cunoaşterea 
Adamaică: „Adam (evr. Pământ roşu) a cunoscut-o pe Eva (Viaţă, dătătoare de viaţă) – ( Genesa) şi 
au născut fii şi fiice”... Eva a fost MATRIA (Mater), Adam a fost PATER (Tatăl)... A f
este a fi DUAL: cu scopul (din ordin-program divin) – de a Procrea... Precum în Real, aşa şi în 
Cuvânt... 
 

Tineri scriitori hunedoreni 
Ionuţ COPIL  

Avanpremieră editorială  

reia carte a lui Ionuţ COPIL, putea fi titrată şi invers: „Umbra 
ii mele”... Diafan şi cinic, sceptic şi apolinic-dionis

de reprimări poezice şi răzvrătit-agitat al Condiţiei
dează de eros şi thanatic, excaladând 

m

-
cuiva... 

ter, fără putere… şi nu o mai voiam. Nu o mai voiam nici măcar pentru ce a fost odată… şi 
era

A t
lumin iac, scânteind 

 „Nexus-Plexus-
Sexus”..., Ionuţ COPIL debor

untele Psyche, ieşind (noaptea) din peştera lui Platon-Zalmoxes-
Noica, răbufnind în Trakliene et Rimbaudiene – PostBacoviene negre 
psalmodii... Femeia privită cu mintea (de la a minţi?), este cea despre 
 „Fereşte-ne Domine, de  femeia cerebrală”!? Poate că icoanele sunt 
enite a stimula fertilitatea din ...”grădina maicii Domnului” (cum dixit 
Kamaustra rămâne mai rodnică decât frunza de reeting a ... ştim noi 

„Am privit o femeie. Nu cu ochii ci cu mintea. Dar mintea mea nu a fost bună. Am crezut ca e o 
icoană, am urcat în cer dar n-am găsit-o. M-am scufundat în Tartar dar urmele ei nu le-am găsit. Şi 
când am pierdut orice speranţă, am regăsit-o alături de mine. Dar devenise o femeie obişnuită - 
fără mis

care   ne-am rugat cândva:
rudimente de Ecran TV, m
Papa Ioan Paul), însă neo

 doar o femeie care mănâncă prea puţin, minte prea mult şi căreia i-am oferit prea mulţi ani din 
viaţa mea.”                                                                                                                   ( Ionuţ COPIL) 
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În aşteptarea cărţii...  
Ionuţ COPIL  

LUMINA UMBREI MELE  -  fragment de roman - 
Motto: 

Sunt o umbră ce-şi cat

t cadavrul acelui timp.. 

Atunci având pe Theo în dreapta mea şi pe nepoata lui Funar în stânga… beam. Beam cu 
disperare. Beam ca să mă trezesc, aveam nevoie de luciditate  mă 

ea adevărul din sânge 
ătat poarta raiului, şi 

po

rietenii m-au felicitat. Tu n-ai 
făc

ă  lumina 

…toate astea le-am înţeles mai târziu când am diseca

şi alcoolul era singurul capabil să
facă lucid. Anihila problemele neesenţiale. Judecător dur şi nemilos îmi smulg
şi neuroni. Mă punea să lupt cu Adevărul şi nu aveam nici o şansă. Mi-a ar

arta raiului era din sticlă… şi nu puteam intra pentru că eram viu.  
A trecut ceva timp de când am scris ultima oară. Şi nu pentru că mi-ar fi lipsit subiectele ... nu 

am simţit nevoia.  Poate am devenit un bărbat normal: insensibil, orgolios, prost şi brutal. Adică tot 
ce şi-ar dori o femeie să nu aibă lângă ea… dar are. În fiecare bărbat există un animal. Doar că la 
unii sălăşluieşte în abdomen şi la alţii în cutia craniană. De ziua mea p

ut-o, dar mi-ai oferit o prăjitură. 
 

Ascultând poezie modernă 
mă simt azvârlit 
într-un râu vijelios 

…de vorbe. 
Încercând zadarnic 
…să mă agăţ de o idee. 

 Am pr i cu mintea. D ea nu a fost bună. Am crezut ca e o 
icoană, am  scu urmele ei nu le-am găsit. Şi 
când am p , am regăsit-o alătur o femeie obişnuită - fără 
mister, făr ai voiam. Nu o mai voiam ă.  

ţi-ar anihila nebunia. Dar cu o luciditate care nu-ţi aparţine te întrebi dacă nu 

ivit o femeie. Nu cu ochii c
n-am găsit-o. M-am

ar mintea m
 urcat în cer dar fundat în Tartar dar 
ierdut orice speranţă
ă putere… şi nu o m

i de mine. Dar devenise 
 nici măcar pentru ce a fost odat

…şi era doar o femeie care mănâncă prea puţin, minte prea mult şi căreia i-am oferit prea mulţi 
ani din viaţa mea. 
 

 De când te-ai născut ai ştiut că locul tău e aici. Ai fost în multe locuri, ai cunoscut mulţi 
oameni… şi mereu te-ai simţit străin. Într-un final ai ajuns Acasă…şi nu e bine, nu e adevărata ta 
casă. Te priveşti în oglindă şi ceea ce vezi doar seamănă cu tine. Ţi s-a spus că o femeie, nu, nu o 
emeie, ci o familie f

cumva necazurile, grijile, epuizarea nervoasă şi hormonală vor stinge glasul sinelui transformându-
te într-un hoit care.. nu mai vrea nimic. Fiica vecinului meu e o fată foarte norocoasă: a fost admisă 
la un liceu bun. Directorul, un fost deputat este profesor de logică şi cultură civică, dar pentru că 
este un om foarte ocupat este adeseori înlocuit de o tânără foarte frumoasă, dar care a crescut pe 
stradă: de la 13 ani a supt dolari din buzunarele bărbaţilor generoşi uneori şi din  ale femeilor...  Un 
sinucigaş ratat prezintă un curs de arta succesului şi un homosexual nedeclarat este consilier pe 
probleme de cuplu. Dar fetiţa vecinului meu este de-a dreptul îndrăgostită de preasfinţia sa Maicăl, 
un preot de înaltă ţinută morală, care cu dumnezeiescu-i har împărtăşeşte tinerilor avizi de 
cunoaştere tainele psihologiei de vârf. Odată demult,  dar nu prea demult te-ai îndrăgostit de o zeiţă 
fecioară. O chema Diana şi era născută în 8 septembrie. Dar pentru că nu erai frumos ca Adonis şi 
dotat ca un taur… te-a ignorat. Peste un timp ai văzut-o cu un bou alb şi ai rămas surprins pentru că 
boul conducea un Peujot 307. De atunci nu te mai îndrăgosteşti de zeiţe. Eu numesc această 
existenţă Joc, pentru că întotdeauna o poţi lua de la început de la alt nivel sau, uneori Game over, 
atunci când greşeşti. Chiar şi după ce mori o iei de la capăt… în alt loc şi sub o altă formă. În urmă 
cu ceva ani am avut o clipă de luciditate. Nu plâng şi nici nu râd orgolios, am învăţat să tac. În 
lumea umbrelor se tace. În drumul meu păşesc printre vile-umbre, mă feresc de umbre-maşini şi 
ating umbre-femei… dar mai ales încerc să nu uit că trăiesc în lumea umbrelor. Ca să-ţi mulţumeşti 
sufletul trebuie să priveşti o femeie fie ca zeiţă, fie ca demon. Şi atunci intervine respectul, adoraţia, 
fascinaţia sau frica. Nu-i rău, dar dacă eşti religios, fraier coclit sau fricos.... 
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Un fapt real: 
La bibliotecă un grup de elevi dintr-o clasă de Sam. Elevi care nu ştiu să deosebească o 

integramă de o integrală şi probabil nu o pot rezolva pe nici una. Dar sunt în bibliotecă şi nu numai 
că sunt… ei aranjează cărţi pe rafturi într-o ambianţă adecvată:  Florin Salam întrerupt de câte un 
’bă ele de cărţi’ 

e 
ra 

atinşi de magia adâncului 
mă urmăreşte din umbra 

ândului meu 

gami-aş ... în 
...Un simplu fapt banal. 

Tăciunele inimă 
se revoltă sub ploaia 

 
turcoazul ochilor tăi 

de lacrimi albastr
cernute în clepsid
fiinţei mele g

Am vorbi nedoara. Mi-a s i nins, dar pădurea şi 
dealurile dep lite ignoră sfânta ne termică spunea el, 
dar eu mă gâ at zeii pe grămad oroi cu mulţi bani fură 
fier. Dacă la ui relaţii o femeie îţi face cesii, fugi mâncând pământul :  ţi 
le 

i şi vă bucuraţi căci ceasul sfânt a venit. Beţi Pinot Noir, adevăratul 
sân

t cu un prieten din Hu pus că oraşul e împodobit ş
iuresiv şi obscen dezgo

u  eliber
 noapte de import. Invers

 unde un cindesc ca s-a
 începutul un

a de moloz de
 prea multe con

va scoate pe ochi mai târziu. 
Nu mă interesează ceea ce spune o femeie, ci ceea ce nu spune. Am rătăcit prin labirintul sinelui 

meu şi nu mai ştiu dacă trebuie să mă scufund sau să ies afară. Nu avea secrete, dar era ea însăşi un 
secret. Noaptea sfântă de import. Cei trei magi de la Paraziţii aduc duhul sfânt în casele voastre. Pe 
pământ Rihanna se naşte, cântaţ

ge al domnului şi aduceţi-i jertfa cuvenită. Şi voi păcătoşi netrebnici, cu un picior în groapă, 
rugaţi-vă fierbinte la Sf  Viagra să vă întărească şi mărească credinţa, căci raiul e aici şi poarta e 
deschisă. Apoi încep pariurile, se manifestă obsesiile, ne jucăm cu sau fără talent rolul impus de 
anturaj, cultură şi educaţie. De fapt facem ceea ce ştim cel mai bine: bem. Nu contează ce, nu ne 
chinuie  întrebarea de ce, nu ne temem de finalitatea setei noastre, o sete spiritualizată pe care 
alcoolul ne-o agravează. Alcoolul este cheia spre Paradis. Este alungarea din rai, este cina cea de 
taină. E discuţia cu Dumnezeu şi partida de table cu diavolul. Soţia prietenului meu e o femeie 
foarte frumoasă. Nu m-am culcat cu ea din respect pentru el. După ce au divorţat nu am făcut-o din 
respect pentru mine… s-au poate e doar un mod elegant de a spune că nu m-a băgat în seamă. 
Dimineaţă de iarnă în Deva, prea dimineaţă şi prea iarnă. E atât de frig încât gândurile îngheţate îmi 
zornăie în cap asemeni boabelor de orez în mixer. După Crăciun am colindat prin TM. Oraşul e la 
fel ca acum 8 ani, şi nu-mi dau seama dacă asta e o calitate sau un defect. Mi-am vizitat un prieten. 
În facultate citea Hesse şi Paler. Acum a evoluat: studiază coada de  la târnăcop şi „face frumos” la 
şef. E dimineaţă şi rătăcesc prin oraşul speranţei,  opt brazi imenşi decorează urbea.  
 

Reveniri sentimentale:  
Ioan NICOARĂ (Arizona, S.U.A.) 

În toamnă, ne-a vizitat acasă Ioan NICOARĂ, acest om de o aleasă simplitate 
ă morală tradiţională,un  moţ autentic, cu toate peregrinările sale peste 

n… Un om-carte nescrisă a tragediei migraţiei românilor, a dorului 
care divinizează Natura, un mag

şi neatins
Ocea
nevindecabil netizat de de “acasă”… Un pictor 

i copleşit  de orizontala  Munte şi totuş
de coasă  a unei metafizici ce pare a 

fi resorbită de teluric, de condiţia omului “satului global”, cum 
scrie Aldrin TOFFLER… A rămas o vreme undeva în Apuseni, 
la Valea Verde a lui Ion SICOE şi pe la alţii, apoi se va întoarce 
în America… în sânul Familiei. Omul duce în suflet România 
pitorească, unde a semnat o vreme text
prin timp expoziţii, în ţară şi în State…
don’ Nicoară! (red.). 

e remarcabile. A vernisat 
 Să ne revedem cu bine, 
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Abataje pe umeri… 
Dumitru VELEA 

In Memoriam 
DRAŞ, sfâşierea de sine şi len

    (8 sept. 1948, Petrila – 26 nov. 2010, Petroşani)  

1. Coborâre la morţi. C
Petroşani, unde făcusem o documentaţie privind interesul lu

n
Capituaţii încheiate cu tre

, 
 

Mircea AN tul sfârşit (fragment) 

„Autorul trebuie să moară după ce a scris  
o carte, pentru a nu împiedica drumul textului.”    

Umberto Eco 
oboram de la Biblioteca Universităţii Tehnice 

i Marx pentru 
români. Aveam la mine cartea K. Marx, Însemnări despre români 
(Manuscrise inedite), publicată de Editura Academiei, în 1964, de către 
academicianul A. Oţetea şi S. Schwann. Cercetasem o altă serie de 
gels, Opere, vol. 9 şi vol. 10, în care găsisem şi citate din Tratatele de 
mur de inimă dar destul de înţelept de domnitorii Valahiei şi Moldovei cu 

Înalta Poartă, pe care Marx la folosea în sprijinul ideii de autodeterminare a Principatelor Române. 
Mi se contura şi fundamenta eseul Marx pledând cauza românilor. Urc la redacţia Ziarului Văii 
Jiului să-mi recuperez fotografiile materialului anterior publicat. Marian Boboc îmi arată paginile 
cu „poveşti” ale „Prăvăliei cu istorii”. Pâş-pâş, pe coridor se aud paşii 
lui Mircea Andraş. Îşi aduce materialul paginii 9 din ziua următoare. Îl 
predă şi intră la noi, bucuros văzându-mă, cu veşnica sa întrebare, la 
care nu aştepta niciun răspuns: „Ce mai este nou, mie să-mi 
spuneţi?”Niciunul dintre noi nu bănuim că aceea va fi ultima pagină a 
sa. Schimbarea ştafetei, Premii peste premii pentru epigramista 
noastră Petronela-Vali Slavu, texte umoristice ale acesteia însoţite de 
câteva cuvinte ale lui, ca o fluturare de mână, ca bunătate şi 
binecuvântare, în ziarul din 18 nov. 2010 Schimbăm câteva cuvinte 
despre cele trei cronici apărute la cartea de versuri femeia din marile 
colonii ale cărbunelui a lui Marian, eu considerând că cea a lui Mircea 
este mai aproape de poezia comentată şi că întotdeauna trebuie să 
credem poeţii (comentatori) pe cuvânt. Coborăm amândoi scările şi ne 
poate să mâncăm la „Gospodina”, poate să bem o cafea, dar sigur să t
surprins plăcut pe mulţi amici că am scris despre poezia lui Ion Hirghiduş, că mi-am îndreptat 
privirea spre scriitorii de alături, la care, eu, căutându-i ochii din spatele lentilelor, îi spun că voi 
scrie şi despre el, un triptic: poetul, dramaturgul şi umoristul, dar mai întâi despre Marx. Tresare. 
Despre Marx pledând cauza românilor. Se opreşte. Revin şi îi spun să-mi aducă din sutele sale de 
epigrame (poate mii) o parte pentru a-mi uşura documentarea. Mă priveşte puţin neîncrezător, cu 
duioşie: „Nu scrii. Tu scrii numai despre morţi!” L-am contrazis: „Mircea, ţi-am zis de câteva luni 
să-mi aduci toate piesele tale de teatru pentru maturi – ai văzut că pe una am găsit-o eu în 
culegerea 9 piese de teatru din ’84, pe care a-i dat-o, apoi, şi în ziar – ca să-ţi tipăresc o carte de 
teatru, cu prefaţă şi opinii critice.” „Unele nu le mai am, Velea, le-am pierdut, mi le-au pierdut. Tu 
ştii o parte din ele, ţi le-am povestit, dar eu scriu de mână şi le-am dat unor actori, care mi le-au 
solicitat, şi s-au dus.” „Totuşi, patru-cinci piese ai, din cele de pe timpuri, pe care le citeai la 
cenaclu, din cele pe care mi le-ai povestit, ca să facem o selecţie, plus cele două pentru copii, 
jucate şi publicate, şi tipărim o carte de teatru, care să te reprezinte.” „Să caut în manuscrise, la 
Petrila!” Dar tonul nu venea cu siguranţă. De fapt, aceeaşi lipsă de reacţie, de a spune „prezent” cu 
creaţia sa, am întâmpinat-o şi la publicarea anterioarelor sale cărţi de versuri, proză şi teatru. De 
ceva timp nu se mai retrăgea seara acasă, în apartamentul de la Petrila, ci dormea în Petroşani, în 
colonie, la familia preotului Vasile şi soţia sa Dana Graţiela Hileagă. Avea o frică de casă, de a se 
retrage şi sta în propria-i locuinţă. Şi un călugăr îşi are propria-i chilie, unde se strânge şi stă de 

articole în K. Marx – E

îndreptăm încet spre piaţă
ăifăsuim. Îmi spune că i-a
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vorbă cu sine şi Dumnezeu. Ca şi acesta, Mircea sfida lucrurile şi valorile materiale, însă se 
călugărise cu strada, scria în bar. Dana Graţiela Hileagă şi Vasile reuşiseră, parcă prin voinţa mâinii 
de deasupra, să-l aducă în ordine în ceea ce priveşte curăţenia. Mircea era atât de neîndemânatic 
încât nici unghiile de la degetele mâinilor nu putea să şi-le taie. Mergea la Câmpeanu pentru 
aceasta. Refuza să aibă grijă de sine, să se întreţină, să se spele. Înainte de masă, la mine, când îl 
obligam să se spele pe mâini, abia vâra degetele sub robinet, nici nu le atingea bine de apă. Şi apă 
bea rar, îmi spunea că lui nu-i este sete. Prima jumătate a anului 2005, a fost o perioadă grea pentru 
amândoi, aproape de supravieţuire. Pentru el, şi ultimele luni ale anului ce trecuse. Fără să cobor în 
amănunte, cartea lui, Stelele văzute de sus, şi a mea Vântul de Sus, Vântul de Jos, publicate prin 
bunăvoinţa Imprimeriei şi Editurii „Sitech” Craiova, a dl. Popa (cu plata când vom putea), au fost 
firele ce ne-au ţinut deasupra apei. În fine, acea familie a preotului a reuşit ceea ce doar mama sa 
fusese în stare. L-a făcut pe Mircea să facă baie, ca occidentalii sau bebeluşii, aproape zilnic, la fel 
să-şi schimbe cămaşa, îmbrăcămintea, să se bărbierească, să fie curat şi proaspăt ca un copilandru la 
prima întîlnire cu o fată. Erau încântaţi, şi fără cuvinte, de fapta lor. Mircea mi-a povestit că are 
camera lui, că seara se uită cu Vasile la telvizor. Că nu scapă seara şi dimineaţa fără să mănânce. Că 
nu i-au cerut niciodată un leu. Apoi vine la Mariana, la cafenea, unde-şi scrie pagina pentru ziar şi 
unde îşi are locul şi scaunul lui. „Mariana îmi ţine locul rezervat”, îmi zice. „Aproape toţi clienţii 
îmi citesc pagina şi se amuză. Pentru bucuria făcută, vin şi mă cinstesc.” Că-şi are scaunul rezervat 
– rămăsese singura bucurie a sa, în sensul că are un loc unde poate să scrie. După ce predă 
materialul pentru pagina ziarului, se plimbă pe stradă, de obicei prin faţa poştei, unde sunt anii săi 
depozitaţi (anterior, nopţi după nopţi le petrecea aici cu ofiţerul de serviciu), revine în cafenea, apoi 
iarăşi se plimbă pe stradă, până spre seară, cu privirea în jos, cu capul plecat într-o parte. Cu vreo 
trei ani în urmă fusese accidentat de o maşină, ruptă clavicula, probleme cu umărul, cu coastele. 
Dus la spital, a opta internare după celelalte şapte de care avusese parte, aproape toate cu operaţii, 
după aceasta se alesese, vreo şase săptămâni, cu o cămaşă de ghips. Dreapta îi rămăsese slobodă, 
putea să scrie. Mi se plângea că simte un sloi de gheaţă în spate, sub ghips. O transpiraţie rece. Deşi 
se plimbă cu capul plecat, pe prieteni şi cunoscuţi îi simte de cum se apropie, şi îşi ridică, senin, 
privirea spre ei. Încântat. Seara revine la buna familie a preotului Vasile şi a doamnei Hileagă. 
Amândoi sunt încântaţi de talentul poetic şi umoristic al lui Mircea. El, în schimb, i-a înlesnit 
doamnei Hileagă apariţia în pagina 9 a Ziarului Văii Jiului. Cu diverse scrieri umoristice, mai ales, 
proză. Dar nu în semn de răsplată, ci Mircea îşi făcuse un crez din promovarea talentelor de oriunde 
s-ar fi iscat ele. De la copii de cinci-şase ani (precum blonduţa Oana), care leagă cuvinte fără să ştie, 
poetic, ori întind culorile în mod plăcut pe hârtie, la adolescenţi, maturi şi prea-maturi. Îndeosebi, de 
gen feminin. Feminitatea este culoarea singurătăţii sale. Le găsea latura sensibilă, de înmugurire a 
creaţiei. Se mai şi „amesteca” şi „ajuta”. Cred că în această „artă” a lui, ar fi reuşit, poetic zis, şi 
dintr-o floare artificială să scoată parfumuri. El ar fi putut să zică: „Veniţi la mine, toţi cu sufletul 
curat sau rănit, şi rădeţi sau plângeţi! O să vedeţi că din surâsuri şi lacrimi iese artă!” Sau: „Arta 
nu-i decât surâs şi lacrimă”. Pe drum, spre piaţă, mi-a reproşat că eu nu-i aud pe cei mici. „Mircea, 
primăvara toate păsările cântă!” „Şi ce, ne mulţumim cu primăvara lor.” „Dar eu nu mai am timp. 
Sunt goluri multe în cultura noastră. Pe felia noastră. Lucrez contracronometru.” „Tu vorbeşti, dar 
eu ce să mai zic!?” Am schimbat: „Ce face Ioan Dan Bălan, tot în munte?” „Moldoveanul şi 
momârlanii!” Şi-mi zice o epigramă făcută şi pentru Bălan, şi pentru Câmpeanu, celălalt poet 
moldovean. Şi s-au supărat pe rând, din lipsă de simţ al umorului. „Şi Câmpeanu?”  
(fragment dintr-un amplu enkomion post-mortem psihanalistic, n.n.)  
 
Vorbe de duh(nesc):   

„Poeţii ăştia mai noi întreţin relaţii textuale pe căile nefireşti ale gramaticii” (!)  

LunCoiu de jos). 
 
 

(inf. Ieremiah STRĂIŢI, 
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Spini înflorind...  
Eugen EVU

ărate glife şi umbre 
Nouri-roiuri care vin care pleacă, 

auna-n Memorie, sumbre 

, 
r toate 

ea 

A m
Şi-a os, devenind  
Spu t, nemurirea 

nd ? 
 

A da  

Curcubeu, 

Can
Al M
Cod

i ard ? 
traniu 

ăspunsul ucide? 
e 

Ame
Am 
Aram

? 

Dacă-a fost undeva Începutul a toate 
Un sfârşit s-ar deduce, a toate, mereu, 
Dumnezeu dumnezeu dumnezeu 

Se
A  
Ni

dual, 
etă 

? 

Ne  
Înt

 
 POPA

          

 

 

evermore 
Atâtea aiurând num

 

 

 

 

N

Dintotde
Voi, neclaruri de stare opacă?  
Felurimea de nume, cuvinte ghimpate 
Cuvinte cu spini înflorind, entropii
Dar cine am fost şi-ncotro fi-vo
Nimeni vreodată, nicicând, nu va şti 

Ne muriră străbunii-n pulsaţia viului 
A te naşte-a muri, a visa, a mai fi ? 
Cine-au fost, daca-au fost din Genun
                 Pustiului 
Înstelării etern energiilor, mii ? 
irare ni-s Gândul şi-n lume Trezirea 
 Fiinţei de sus şi din j
ne tu, ochi al Timpului, compozi

Cine-n mine sămânţa-o ascunse, Ideea Fii
Ci a cui suferinţa de-a Fi devenind ?

De demult îndeaproape, departele, starea 
Ce din Logos străpuns ne surprinde mereu 

 nume cunoaşterii şi etern – reciclarea
Energiilor, foamei de Sine, eheu ! 

Plăsmuind hieraticul, orb dumnezeu, 
Sacerdoţii, şamanii, svanaţii şi Geniul 
Ce migrează-n Văzut, spiralat 
Azimutul pierdut, dumnezeul ? 
ibalica-n spaime ubicuitate 

ateriei haeker a spart prin Hazard 
ul sieşi ascuns? Vinovate 

Goliciunile-n toate ce nasc şi ma
Chiar Acum, în aceste cuvinte un S
Ce prin Verbe-l întreb şi r
Vindecînd utopiile melodiază oglind
Nihil sine prin regnuri divinu-l divide 
ţeala cuprinderii-n braţe ne-atinge 
mai fost vreodată şi nu ne-amintim? 

aica-n floare  sanscrita o ninge 
Peste culmile Mitului să ştim că nu ştim

Suma Zero din Unul se zbate... 
mnătura-i sămânţa din genom zburat 
Numirii din oarba lumină ce naşte
hil nihil Pulsaţie, fractalic sabat 

Al Aumbrelor ? Curcubeul curbat 
Nicăieriul-oriundele, a Te cunoaşte ? 

Chiar acum am murit împreună, 
În capcana Orgasmului ce se rep
A iubi e cunoaştere, valul din val 
În răbdarea de-a fi, a mai fi, cea ascetă
Ori cea sieşi minţită,-n Graal ? 
vermore, pe vârful catargului, chin
re timpuri ce-au fost, care vin... 

Paulina

 
 

Din prima până în cea din urmă zi 
m stat cu ochii aţintiţi, am

Acolo-n iarbă, tot sperând să vină 

er, 
 de-a valma 

De ce stai nemişcată mă-ntreba îngerul 

 

M-a
şi-am
peram, deodată, Îngerul să-apară, 

 
t că se făcuse seară. 

 

A  stat 

Îngerul, să cânte peste sat 
 

Şi cum stăteam, cu faţa către c
Iarba creştea şi florile,

Plecând până să-mi dau, 
Din iarbă seama 

m ridicat deasupra ierbii 
 privit 

s
am tot scrutat îndepărtata zare
şi n-am văzu
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Eseu 
Ion POPESCU-BRĂDICENI 

tre Argh zi şi Blaga.  
                                                Principii de literatură comparată 

             (Fragmente

n
u
r

Contactul din e

             )                                            

st citiţi şi răsuciţi, come
salmii lui Lucian Blaga a
erică – Noutatea (re)lectu

...* succesori redutabili în opera unor: Ştefan Augustin DOINAŞ (Psalmi) şi Paul 
ETZU (Cartea psalmilor) sau Virgil AR BULAT (Metaintarsii în Mezopunct) şi 

Gabriel CHIFU (Lacătul de aur) ori Eugen EVU (Poeme din Transilvania)* … 
 

 Psalmii lui Tudor Arghezi au fo taţi şi răs-comentaţi, exploataţi la 
propriu şi la figurat în fel şi chip. P  cunoscut exegeze mai zgârcite ca 
ntindere şi mai rare ca pondere num ii noastre descinde din ipoteza unui î

comparatism intern şi extern, transdisciplinar şi transmetodologic, între cele două stiluri şi scriituri 
şi între acestea şi alte stiluri/scriituri europene. 
 Întreprinderea noastră – o paralelă în definitiv – se bizuie pe trei tipuri de relaţii: de contact, de 
inteferenţă, de circulaţie. „Această diviziune – precizează Alexandru Ciorănescu (în „Principii de 
literatură comparată”, traducere de Tudora Şandru Mehedinţi, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 
1997, p. 72) – corespunde, după cum o indică şi numele, prezenţei unui contact literar individual, a 
unei întrepătrunderi multiple de idei şi de curente sau, în fine, a unei teme care circulă de-a lungul 
epocilor sau al literaturilor”.  

Contactul dintre Arghezi şi Blaga ar putea fi definit ca unul indirect, în contextul tuturor 
posibilităţilor care se deschid cercetării noastre comparatiste, în primul rând prin faptul că la 
amândoi revelaţiile transcendente, trezirea conştiinţei internaţionale s-au văzut transpuse din stadiul 
de <<ecou literar>> după cum ni se impune de pildă, interesul celor doi clasici interbelici pentru 
lirica lui Charles Baudelaire şi pentru mitul modern al poeziei ca şi pentru limbajul poetic trans-
formal în acela de atitudine creatoare. Suportul acestei afirmaţii nu ne aparţine, le-am preluat, 
profitabil, din două solide lucrări de tip hermeneutico-poetic semnate de Nicolae Balotă (Opera lui 
Tudor Arghezi, Ed. Eminescu, Bucureşti 1997) şi Zenovie Cârlugea (Lucian Blaga, Dinamica 
antinomiilor imaginare, Ed. Media Concept, Sibiu, 2005), încât nouă nu ne revine decât 
redescoperirea unui cosmopolitism trezit/intensificat prin călătorii, a unei dorinţe fierbinţi de a 
imagina ţările îndepărtate zărite şi apoi dispărute, de a evoca acele frumuseţi deosebite şi 
inaccesibile, pe care – cum frumos remarcă Alexandru Ciorănescu – „Fantezia le colora în 
nuanţele proprii paradisului pierdut”. De altfel, în cazul paralelei noastre distingem două tipuri de 
exotism literar: la Arghezi, interogativ organicist, proteic, la Blaga, Orfic, bazat pe explicaţii 
filosofice uneori copleşitoare a imaginii primare, fruste. Pelerinările şi însemnările de drumeţie ale 
unui Tudor Arghezi, care – ne arată Nicolae Balotă (în op. cit. p. 442) – „nu este, prin fire, un 
călător”, şi mai deloc unul cultural, ci unul alăturat puterilor firii, demonstrează o adeziune organică 
la paradiziacul necreatului, nefăcutului, nenăscutului. Drumeţia argheziană este una estetică, mod 
de cunoaştere prin intuiţie, o apercepţie a organicului prin explorarea sa visătoare. Nimic nu-l 
împiedică însă a-şi consemna, vizionar, corespondenţe ale tehnicii cu natura, sau uniri ale omului cu 
materia inertă. Călătoria lui Arghezi rezidă, în bună măsură, într-o întreprindere mentală, care 
porneşte din dorinţa de necunoscut şi se istoveşte prin cunoaştere/recunoaştere; care este revelaţie la 
un nivel superior şi corupţie la nivelul inferior. Dar putem identifica şi momente în care Arghezi 
renunţă la sprijinul realiilor, comutând călătoria în regimul transversaliilor prilejuite de peregrinarea 
sacră (utilizăm termenul <<transversalie>> în sensul inventat de noi în <<Lazare, veni foras>>, Ed. 
Napoca Star 2005) ca instrument al unei hermeneutici trasnmoderniste dar şi în sensul reconturat de 
Theodor Codreanu în „Transmodernismul” (Ed. Junimea, 2005), ca intimitate cu universul, 
transparenţă spirituală, holonică (opusă cele blagiene care este eonică), ispită panteistă, dumnezeire 
difuză etc., deşi, de regulă, preferă peisajele la nivelul omului comun, imaginile placentare la 
obiectul referenţial. Moralistul – ci nu filosoful precum în figurile de stil blagiene – este prezent în 
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toate aceste peregrinări printr-o lume imaginară, prin spaţiul pur al unor întinderi propice 
divagaţiilor onirice, decât prin sfera închisă a unor itinerarii prestabilite. 

Lucian Blaga urmează cursurile unei facultăţi de filozofie din Viena, unde se simte „cetăţean al 
unei patrii spirituale mai presus de hotare şi timp” (vezi Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul 
vărstelor, Ed. Tineretului, 1965) ori este ataşat de presă la legaţia din Varşovia (1926-1927), la 
Pra

 sale coincid cu drumurile vieţii, schiţate de însuşi Blaga într-un crochiu geografic ca 
spa

ştie că Arghezi şi Blaga s-au impus, în epocă inclusiv în postumitate ca traducător, 
cel

ţă baudelairiană”. „Rămâne 
ă precizăm legătura dintre poezia lui Baudelaire şi cea a d-lui Arghezi. Punctul cel mai făţiş 

al 

ga, la Berna, consilier la legaţia română de la Viena sau chiar ministrul plenipotenţiar la 
Lisabona (1938-1939), ajungând să fie propus de către Academia regală din Suedia pentru premiul 
Nobel (1956), în ultima clipă fiindu-i preferat Juan Ramon Jimenez, aflat în exil. Aceste ieşiri în 
Europa îi servesc lui Lucian Blaga în constituirea/instituirea metodei sale culturale în prezentarea 
filosofiei. Ca reprezentant al Universităţii din Cluj de exemplu, susţinut în 1941 la Viena conferinţa 
„Caracterul sofianic al culturii sud-est europene”, iar la Praga, conferinţa „Sufletul românesc”. 
„Pe această coordonată Blaga – apreciază Mircea Tomuş (vezi Lucian Blaga, Poemele luminii, 
Poezii, Ediţie îngrijită de George Ivaşcu, Prefaţă de Mircea Tomuş, Ed. pentru literatură, Bucureşti 
1968) – se alătură şirului impresionant de titani ai culturii noastre care, izvorând din fondul de aur 
al gândirii şi culturii populare, începe cu Dimitrie Cantemir pentru a se continua cu Heliade, 
Odobescu, Haşdeu, Eminescu. Fiecare din ei, şi alături de ei poetul luminii, au lărgit considerabil 
spaţiul de relaţii externe ale culturii noastre, aprofundând în acelaşi timp valorificarea propriilor 
resurse şi adăugând în acest fel încă o treaptă la edificiul conştiinţei sale universaliste. Cu Blaga se 
reface, pe alt plan al spiralei istorice, în alţi temeni şi în condiţii noi de maturizare şi afirmare a 
spiritualităţii româneşti, procesul căruia Eminescu i-a fost cel mai de marcă iniţiator: confruntarea 
culturii noastre cu o arie culturală foarte vastă şi păstrând în acelaşi timp avantajul relativei 
noutăţi”. 

Lucian Blaga, descinde din orizontul cultural al Europei germanice, scandinave şi anglo-saxone, 
permiţând românilor un acces inedit: altul decât obişnuita cale a romanităţii mediteraneene. 
Călătoriile

ţiu al vieţii spiritului (Vezi „Autobiografie”), la capătul cărora a căutat „să dezbrace până la Idee 
orice fiinţă”, deci să gândească în termenii metafizicii filozofice, şi ai mitului filozofic devenit mit 
poetic. În această patrie „a transcendentului care coboară”, „zăpada făpturii ţine loc de cuvânt”, 
iar sufletul e într-o infinită căutare, „în mută/seculară căutare, de totdeauna, şi până la cele din 
urmă hotare”. 

Am examinat conţinutul primei serii de relaţii de contact. A doua, pe care o putem numi a 
contactelor literare, cuprinde traducerea, imitarea şi influenţa exercitată de o sursă, de un model sau 
de un autor. Se 

 dintâi din Baudelaire, cel de-al doilea din Goethe (şi nu numai, dar în economia eseo/studiului 
de faţă, alte informaţii n-ar fi cu prea mult în plus utile – n.n., I.P.B.). 
(.......) 

Tudor Arghezi reprezintă, în viziunea lui E. Lovinescu „falsul simbolism”, căci, în esenţă, 
„întâia fază a poeziei d-lui Arghezi se caracterizează printr-o influen
acum s

contactului lor e în amestecul macabrului cu senzualitatea”. Desfacerea de sub înrâurirea lui 
Baudelaire s-a produs însă relativ repede şi estetica poeziei argheziene părăseşte terenul dezvoltării, 
optând pentru concentrare şi masivitate. „Expresia poetică – îşi notează E. Lovinescu – se strânge 
şi, mai ales, se plasticizează; spiritul nu se mai înalţă spre abstracţie, ci se pogoară în materie; 
poezia, versurile prin formă, devin antisimboliste: nu insinuează nici nu sugerează, le poţi însă 
pipăi suprafaţa scorţoasă. Mai exact, din ea/din ele, se vede un remarcabil artist în luptă cu o 
formă rebelă, în care artistul pare a-l copleşi pe poet” (Vezi E. Lovinescu, Critice II, Ediţie 
îngrijită şi prefaţă de Eugen Simion, Tabel Cronologic de G. Gheorghiţă BPT, Ed. Minerva, 
Bucureşti 1979, pp. 176-184 şi pp. 228-241). A citi două serii de texte în paralel – psalmii lui Blaga 
şi psalmii lui Arghezi – însemnă a descoperi deopotrivă constante comune şi diferenţe din cele mai 
semnificative. În prima fază a cercetării noastre comparatiste, vom lua seama la consonanţe, relaţii 
externe, fapte tangibile, bazându-ne cumva pe hazard şi intuiţie (s.n., I.P.B.). În faza imediat 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Nr.61 – 62 / 2012  noua proVincia corvina pag. 51 
 

superioară vom fi cercetat rezonanţa, reacţia celor doi autori care tratează aceeaşi problemă şi, prin 
urmare, ne va fi venit mai uşor să le apreciem, comparativ, ideile, procedeele, <<target>>urile etc. 
„Această convieţuire – conchide Alexandru Ciorănescu (în op. cit. p. 105) – sau convenienţă 
literară, această interferare de schimburi care nu mai sunt nici influenţe nici împrumuturi, această 
sensibilitate specifică autorului faţă de tot ce pluteşte în aer în preajma sa, este tot interferenţă, şi 
deci materie proprie literaturii comparate”. Chiar dacă metoda comparaţiei nu revelează nici o 
relaţie directă între cele două cicluri de psalmi, aceasta nu implică, pentru noi, absenţa unei relaţii 
invizibile. Relaţia cauzală poate într-adevăr să rămână ascunsă, ca terţ inclus, totuşi se poate impune 
relaţia de interferenţă, dacă există celelalte circumstanţe de similitudine, simultaneitate şi 
coincidenţă cu alte preocupări asemănătoare. 

Psalmii lui Blaga şi cei ai lui Arghezi trădează, în articulaţiile lor, în conţinutul transmiterii unui 
tezaur colectiv şi general, transferabilitatea dificilă, de la o limbă la alta a formei, trăsătură care 
individualizează cel mai bine opera literară. Ideea este cel mai uşor de trasnmis fie de la o limbă la 
alt

 prisma simbolurilor interioare textelor. Dacă ideile sunt condiţionate de 
de

a, fie de la o artă la alta. Ideile se propagă în principal în două moduri: simbolic sau explicit. 
Transmiterea simbolică sau alegorică are o durată şi posibilităţi de extindere cronologică superioare 
celeilalte modalităţi. 

Ideatic, stricto-sensu, psalmii celor doi clasici interbelici, supuşi reconsiderării în conţinuturile 
lor: religioase, filozofice, morale, sentimentale, afective par mai „relaxaţi” decât dacă i-am 
recupera numai prin

zvoltarea socială, de concepţiile dominante într-un moment istoric, dat de stilul de viaţă al 
autorului şi al cititorilor apropiaţi şi, ca atare, sunt perimabile, valoarea artistică a unei opere nu va 
scădea absolut defel. Dacă ideologia trece, arta rămâne. Acest dublu aspect al literaturii române, 
simultaneitatea ei relativă şi interpătrunderea ideologică la nivel multinaţional, îndreptăţeşte 
denumirea sa de literatură europeană. Aşa că noi n-am simţit inconvenientul care ar decurge din 
tendinţa fiecărui cercetător de a aborda literatura europeană prin schemele şi scara de valori proprii 
literaturii sale naţionale. Dimpotrivă, vom profita cu o bucurie nedisimulată de succesul celor doi 
mari maeştri ai psalmului european/românesc, găsindu-le chiar succesori redutabil în opera unor: 
Ştefan Augustin DOINAŞ (Psalmi) şi Paul ARETZU (Cartea psalmilor) sau Virgil BULAT 
(Metaintarsii în Mezopunct) şi Gabriel CHIFU (Lacătul de aur) ori Eugen EVU (Poeme din 
Transilvania), neuitând a semnala, în acest topos rezonant, existenţa contribuţiilor şi altor importanţi 
poeţi contemporani.  

 
Umor rrrroşu spre... pornocaliu  

După Putin, revine… Rasputin ? Sau Li Tai Pe(nsiile)? 

 
Evoluţie... 
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Uric-americaine humor 
Florentin SMARANDACHE & Gheorghe NICULESCU 

 
 Absolut toate lucrurile sunt legate între ele cu o trainică verigă de nimic. 
 Eram pus să veghez aripile de veghe ale supraveghetorului meu. 
 Mi s-a oferit a opta parte dintr-un pătrat de lumină, ca să optez pentru întuneric. 

ub bolţi de lumină întunecată. 
 Caii îşi luaseră iubitele l
 Aprind la morminte lumânări de întuneric stins. 

că nu s-a aprins. 
vestiri funebrologice 

itivă a inimii tale îndurătoare. 

ntală a 

orimi măreţe. 
ldă-n tristeţuri ireversibile treceri mortuale. 

 recipiente de chihlimbar topit. 

-Nviere, lumânăreau pascal cu ouă roşii. 

ează 

aţi. 

 în juru-mi de-ntristare când mi-a surâs o rază de noroc. 

 veche existenţialitate. 

 Noaptea foşneşte rar pe s
or căruţe la plimbări pe coclauri de lumină stearpă. 

 Inima mea de plumb este în imponderabilitatea trecătoare a neantului ce în
 Oglinda, spartă a nenorocului septuagenar, mă ghinioneşte cu pre
 O rază, îmbătată de bucurii, delirează prin spaţii ancestrale de lumină. 
 Un fulger a tăsnit din norii încărcaţi cu electricitatea poz
 Mâini strânse sugrumă trecutul neglorios al inexistenţei viitoare. 
 Beau uitare şi mă-mbăt cu amintirea. 
 Exploziile au înfl orit în crengile de cireş crăpat în soare. 
 Liniştea, înfi ptă în stânca tristeţilor trecătoare, îndeamnă la nesupunere resentime

sentimentalilor imberbi. 
 Adâncit în sinea mea, mă zbat în înoturi ireale spre suprafaţa afundată în gând. 
 Cu lanţuri grele de greşeli, leg existenţe imateriale, idealizând viit
 Toamna, ca o topitorie de aramă şi cositor, sca
 În clinchet de toamnă bătrână, se mustăresc pastramuri, în
 Azvârle din gură cu strigăte de pietre acute, ce sparg geamurile tăcerilor liniştitoare. 
 Casele, ascunse în seara de
 Tocul tristeţii muiat în liniştea aceasta a infi nitului, moare pentru viitor. 
 Anii mă îmbrăcară în ghioceii timpurilor obosite dentristare. 
 Dumnezeu a însămânţat câmpiile cerului cu astrele speranţelor galactice. 
 Puţin simţitoriul şi-a pus indiferenţa-n lentilele ochelarilor fumurii cu care scurt

nepăsarea. 
 Cu somnul întins între ochii închişi, tânjesc la oririce fapte măreţe. 
 Am închis noaptea într-o fl oare, cu cheia speranţelor deşarte. 
 Se-mbracă-n armonie primăvara, trezind speranţa celor disper
 Sunt stupul plin de grijile prisăcii. 
 Soarele-şi piaptănă razele de lumină pe plaja nisipului auriu. 
 Mă dizolvam
 Urechile-mi ciugulesc ciorchini de note muzicale. 
 Sunt scaiul de timp, agăţat în vâltoare. 
 Citesc lumini de beznă în ochii tăi închişi. 
 Doamne îţi cer o nouă naştere, cu o

 Angela, marchiza (n)euronewşilor… 
 
 

Spre deosebire de alţi politicieni din epoca modernă, Angela 
orbeşte despre viaţa personală. Ce se ştie despre 

ră 
il într-un portret 

 

MERKEL nu v
ea  este că îi place să facă prajituri cu prune, îşi face singu
cumpăraturile, îi place Wagner, scrie Daily Ma
pe care i-l face.  
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Eveniment editorial:  
Ioachim LAZĂR, Adela HERBAN 

DESPRE ILUSTRA FAMILIE DENSUŞIANU 

Ioan Sebastian BARA - Dir. B.Jud. “Ovid Densuşianu”, Deva, despre cartea- eveniment: 
 frunte originare din judeţul Hunedoara, care au marcat viaţa culturală a 

României, se detaşează figurile luminoase ale membrilo
rădăcini în Ţara Haţegului. Impresionantul volum
unei asidue şi îndelungate munci de cercetare şi descope

ală a fiecărui membru al acestei familii. Buni cunoscători ai 
ge

e astfel de cărţi, de cât mai multe 
ase

“Dintre personalităţile de
r ilustrei familii Densuşianu, cu puternice 

  al tandemului LAZĂR-HERBAN, este rodul 
rire de noi izvoare epistolare legate de 

istoria familiei DENSUŞIANU.  
Această lucrare, prezentată în chiar locul de baştină a DENSUŞIENILOR, vine să completeze 

bogata bibliografie dedicată până acum acestor personalităţi. Biblioteca noastră, al cărei patron 
spiritual este savantul umanist Ovid DENSUSIANU, este onorată să-i păstreze memoria şi să fie 
alături de orice manifestare cultural-ştiinţifică, precum aceasta, menită să facă mai bine cunoscute 
vieţile, activitatea, lupta spiritu

nealogiei Densuşienilor, ambii cu serioase lucrări pe această temă, cei doi istorici întregesc 
bibliografia dedicată acestei importante familii româneşti, o adevărată dinastie de cărturari şi 
oameni de spirit. Şi, în mod firesc, această carte a fost prezentată în comuna Densuş, de unde se 
trage familia Densuşienilor. Aici în comună, pe oricine ai întreba este mândru că în comuna aceasta 
se află rădăcinile unei familii care este ctitor de cultură română.  

Volumul prezentat, despre care istoricul Ioachim LAZĂR a vorbit cu pasiune şi competenţă, n-ar 
trebui să lipsească din biblioteca niciunui român adevărat, în special din Ţara Haţegului. Din fi lele 
ei se pot afl a numeroase aspecte din viaţa şi activitatea fi ecărui membru al familiei 
DENSUŞIANU, aspecte prezentate de autori cu rigoare ştiinţifi că, dar şi într-un stil plăcut, 
atrăgător, ceea ce face ca lectura să fi e incitantă. Avem nevoie d

menea cărţi, ca să ne cunoaştem înaintaşii, ca să 
ne cinstim marii oameni de cultură, ca să ştim de 
unde venim şi ce moştenire spirituală 
impresionantă trebuie, la rândul nostru, să dăm mai 
departe celor ce ne vor urma. Biblioteca Judeţeană 
„Ovid DENSUŞIANU” Hunedoara - Deva îi 
felicită pe cei doi autori şi este mândră să aibă pe 
rafturile ei o lucrare de o asemenea ţinută ştiinţifi 
că, lucrare pe care s-o ofere spre lectură tuturor 
celor care doresc să afle cât mai multe despre 
marile personalităţi ale României, despre, aşa cum 
spunea Nicolae IORGA, „oameni care au fost”. 
 

Ioachim LAZĂR, Ioan Sebastian BARA, M.P. BÂRGĂU, Miron Ţ
şi prof. Ioan Mircea MOLOŢ, inimosul preşedinte al C. Jud. Hd. 
 

IC, Petrişor CIOROBEA  
 ( foto Ştefan NEMECSEK). 

Biblioteca voioasă Jalea Viului 
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Scurt-circuit olto-ardelenesc  (în română-franceză-latină) 
 Marinela PREOTEASA 

Dialog 
Când te-am revăzut 
eram o curgere a sângelui 
din tine spre mine, 
iubirea ţintuită 
cu săgeţi otrăvite 

ă 

s
 

 ven

ă stranie 
ă nevăzută s-a oprit, 

le. 

 prins contur 
rii, 

iudată 
 ninsoare 

 visele. 

Une l
’est arrêté, 

ppés  
  la chute de neige 

-frou 
 

 In 
rata est 

 lineas 

quin excitaverimus visus nocturnos. 

Pasiune 
Peste noi cerul ploua cu iubire; 
care erai tu, care eram eu?! 
Nu ne mai primea timpul să ne găsim: 
el era prea puţin şi noi prea absenţi, 
noi şi el: un triunghi 
nemuritor firesc de firesc. 

Le ciel 
e retrouvait l’un dans l’autre! 

 

Cupiditás
na 

mpus 

sime 

t nimis naturalis. 

Cântecul sferelor 
 

zim, 

m ţintuind 

într-o şi ne brazd
în care abia înfrăţise grâul. 

Passion 
Sermo 

in latina 
Cum te revi
eram effluvium
a te ad me 
amor collectus 
cum sagittis
in glaebam 
quā vix triticum

í 
sanguinis 

enatis 

 tenerum factum esset. 

O lumin
O mân
şi-a scris nume
pe geamul îngheţat 
inima mea a
din esenţa căldu
ne-a învăluit o lumină c
şi am ieşit în
să-i auzim foşnetul 
fără să-i trezim

umière étrange  
Une main invisible s
a écrit son nom, 
Sur la vitre  glacée 

ontour Mon coeur a pris du c
De l’ essence de la chaleur, 
une lumière étrange nous a envelo
Et nous sommes sortis de
Pour entendre son frou
Sans réveiller ses souges.

Lumen singulare 
latina 
Manus invisa mo
et scripsit nomen 
vitreo gelu constricto 
mea anima captavit extremas
ex natura ardoris 
nos circumvolvit lumen singulare 
et evasimus in nive 
ut audiverimus crepitum 

verse sur nous l’amour, 
on s
Il n’y avait plus le temps 
de se retrouver: 
il ne nous suffisait pas et nous, 
nous étions trop absents, 
nous et lui: un triangle 
immortel et étrangement naturel.

 
In lati

Per nos caelum pluit amore; 
qui erat tu, qui eram ego?! 
Non iterum accipiebat te
ut nos inveniamus: 

 longisse paululum erate t nos
absumus, 
nos et ille: triangulus 
immortalis e

Ca sub un clopot ne înlănţuim
trupurile, 
Ne vedem şi nu ne vedem,  
ne auzim şi nu ne au
sângele ne picură prin vene 
ca un balsa
peceţi nevăzute. 
Străjerul timpului ne ţine  
disperat,  
atârnaţi deasupra norilor; 
nu mai plouă, nu mai ninge, 
toate anotimpurile s-au perindat  
într-o singură zi 
ca-ntr-un carnaval de Rio. 
Un cântec al sferelor 
ne ţine înlănţuiţi 
în clepsidra 
fulgerată de timp, 
tu şi eu ,ca un vis colorat, 
iubindu-ne... 
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Le chant des sphères 

orps s’enlacent comme  
se, 

 voit pas, 
 
s 

us tient 

 des nuages; 
, 

ivis 

Cant
In 

a 
ur 

imur 

non iterum ningit, 
vērunt una 

libus ad Rio. 
m 

De dr

ndurilor 
er 

serii 
ună 

ână 
e şi de dor; 

ar trei privighetori 
e pe-a lor aripi 

area 

 
oc 

Nos c
sous une cloche immen
on se voit et on ne se
on s’entend et on ne s’entend pas

utte par les veinenotre sang s’ égo
comme une baume fixant 

isibles. des empreintes inv
Le gardien du temps no
 désespéré, 
pendus au-dessus
il ne pleut plus, il ne neige plus
toutes les saisons se sont su
un seul jour 
comme dans un carnaval de Rio. 
Un chant des sphères 
nous tient enlacés 
dans la clepsydre 
foudroyée par le temps, 
toi et moi 
comme dans un rêve coloré 
faisant amour. 

us siderum 
latina 
Velut sub cly eo nectimus corporp

emVidemur et non vid
daudimur et non au

sanguis destillat in venis 
m defigens ut balsamu

signa invisa. 
s nos tenet, Custos tempori

desperanter, 
suspensos supra nubila; 
non iterum pluit, 
omnia tempora annī emigra
die 
velut in Bacchana
Cantus sideru
nos tenet nexos 
in lance 
icta tempore. 
tu et ego, 
velut somnium pictum 
nos amantes. 

agoste 
E ca un blestem ca trupurile 

 depărtarea, să-şi simtă zilnic
chiar telegarii gâ

s spre cs-au scur
cerând iertare 

de Lşi razelor 
uitate-n ceasul tău de m

 de noaptşi-n părul meu
de pază pun do
să poart
descântec de verdele pădurii 
şi murmur de izvor, 
s-adune din lumină depărt
pe zbor de fluturi 
şi să le lase-n poartă
mănunchi de busui
şi-oglindă fermecată. 

 

Prieteni d’antan... 

Ion HOREA
Ţărm 

Teamă,-ndoială, 
e-le 
ă 

 ! 

Vin din adâncuri 
duri, profundele, 

curi, 
Unde

Din zarea largă, 
Ceruri, r
Vin să le
Undele, 

CIOIU

De spaima unei c
de spaima un
ce-n taină-mi
o spaimă şi m
mă-ntorc pes
cu spaimă am

un gol imens mă ţine tăcut  
deasupra lui 
şi mută munţii către
simt marginea prăp

vin 
ine 

are s-a dus 
ii fără să te văd 

 de sus 

Cată, răspund
Cum te înţeal
Undele, undele

             Ileana MĂLĂN

lipe 
e ei clipe mai senin

 pregăteşte 
ai mare 

te prăpastia pe care 
 trecut-o către tine 

Gân
Ba ca oblân

le, undele ! 

otundele, 
 spargă 
undele! 

 care vin 
astiei pierind 

asemeni unui orizont di
fă un hotar mai sigur între m
şi între ţărmul tău c
vreau să m-aprop
mi-e frică şi merg ca privită
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Remember la 11 ani după... 
Laurenţiu ULICI 

ce an
ciden

urentiu ULICI,
e Uniunii Scri
unctie pe care o deţinea 

l 1995. Licenţiat al 
 de Filologie, în 1966, şi 

al Facultatii de Filozofie în 1970,  
de eseuri (Recurs, 
 impostură, eseuri 

politice, 1996), critica literara (Prima verba
vol. II, 1978; vol. III, 1
Confort Procust, c
română contempora
neterminată. Îi datore
în Prima Verba, cât
română contempora

Fie-ţi lumina uşoa

 alb… 

bătrâne, timpul nu mă iartă, 
u adunat: 

d o carte, 
i cifrat 

ţă; 
Mult mai des, din spate – de prieteni buni; 
Mai uitat în somnul alb

 plângând în zborul unor vagi lăstuni… 

ul îmi împarte 

 

Acum unspreze i a murit  
într-un tragic ac t, criticul Rîsul cifrat, somn
literar La  pe atunci 

ul

preşedintel
, f

itorilor din Sunt bătrân, 
România
din anu
Facultăţii

Laurentiu ULICI a publicat volume 
1971, Biblioteca Babel, 1978, Dubla

, vol. I, 1974, 
ai992 si vol. IV, postum, 2004; 

ronici literare, 1983), Literatura 
nă. Poezia, 1995, opera rămasă 

z referinţe critice semnificative, atât 
 şi în ampla istorie “Literatura 
nă” şi în revistele vremii.  
ră!                         (Eugen Evu).  

Anii – nu ştiu bine când, s-a
Mai iubind o fată, mai ratîn
Mai plesnind din biciul rîsulu

Mai iubit de soartă, câte-odată-n fa

, de dimineaţă, 
M

Sunt bătrân, bătrâne, veac
Anii pe din două, leneş alternînd - 
Mai ratînd o fată, mai iubind o carte…
Pînă unde, totuşi, până unde? Când? 

 

Cartea nestrăină 

Considerabile documente şi idei       

FER
În 1985 am primit în Canada, de la editorul Ion DUM

serviciul  Mareşalului”  de Larry  L. WATTS, recomandat
interesul. Pe măsura lecturii interesul  s-a trans

Corneliu  FLOREA  (Canada)                 

EŞ   
ITR ate “În  

e pr it 
format  într-o spre 

Ro umentate cum nu am auzit sau citit în România sau 
 străinătate.  

m aflat despre autor ca a fost trimis cu o bursă Fulbright  în Romania să cerceteze 
problema Ion Antonescu şi Romania în vremea celui de al II-lea Ră

re caracter şi cercetător de elită.  Îl recomand.   În 2011, Larry  L. 
WATTS  a  surprins, uimit  şi zdruncinat puternic cititorii români cu un volum  istoric supra
FEREŞTE-MĂ , DOAMNE,  DE PRIETENI… apărut la
pe

care, în permanenţă, au urmărit sfâşierea acestui vechi spaţiu latin. Volumul  cuprinde 28 de 
ca

ntru scrierea mea, Cine tulbură liniştea Transilvaniei, ce este o replică,  o 
co

Larry  L.  WATTS  
TE - MĂ, DOAMNE, DE  PRIETENI…
U din Munchen, două volume carton
intr-o prezentare superlativă  ce mi-a stârn
impresie puternică, de neuitat aflând de

mânia şi Mareşalul Antonescu, evenimente istorice doc
în

Cu această ocazie, a
zboi Mondial. Şi a făcut-o cum nu a mai 

făcut-o nimeni până la el; ca un om de ma
-documentat intitulat  

 editura bucureşteană RAO, rodul muncii de cercetare 
 parcursul unui deceniu.  
Autorul îşi începe  prefaţa cu Cercetările pot conduce uneori mult mai departe decât se anticipa. Acest 

adevăr a fost de multe ori demonstrat până acum, dar lectura acestui volum ne demonstrează cât de riguros şi 
exigent autorul a împins cercetarea, şi mai ales cât de profund, plecând de la ideea războaielor subversive ale 
vecinilor noştri 

pitole, aşezate în nouă părţi distinctive, în care găseşti date, evenimente, personalităţi, scrieri şi autori, 
surse bibliografice noi şi multe, încât fără nici un fel rea intenţie, din contră, cu sinceră părere de rău, acest 
volum de peste şapte sute de pagini depăşeşte, din şi în toate punctele de vedere, tot ce au scris scriitorii, 
politologii şi istoricii români  laolaltă  după 1990. Din nou un cercetător străin ne dă o lecţie de tenacitate 
ştiinţifică, curaj civic şi ne prezintă adevărul istoric. Felicitări autorului.  

Citiţi  Pentru mine, pe
ntracarare documentată a segregaţiei, iredentismului şi revizionismului unguresc faţă de România, scrierea 

lui Larry L. WATTS îmi este, ne este tuturor romanilor interesaţi, de mare ajutor, prin vasta baza de documente 
istorice, prin competenta şi pertinenta lor interpretare oferită,  pentru cunoaştere, învăţătură  şi răspândire. 
Referitor la Transilvania, autorul ne prezintă trei subcapitole, intitulate pe rând: Prima campanie transilvaneană 
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1918 – 1919,  a doua campanie transilvaneană 1938 – 1940 şi a treia campanie transilvăneană 1944 – 1946, 
campanii în care ungurii revizionişti au avut ca aliat principal Rusia lui Lenin şi Stalin. Autorul nu se opreşte la 
ele ci, din nou tot atât de documentat, ne prezintă continuitatea revizionismului unguresc, prin orice mijloace, 
în problema Transilvaniei până în zilele de astăzi. Citiţi, meditaţi, consideraţi. Fiind vorba de date istorice, 
documente istorice, puse la dispoziţia cititorilor de limbă româna, voi păstra subtitlurile capitolelor folosite de 
au

t: 
nizat un atac 

an

 este de acord 
cu

ui în 
Un

ăi diplomatice, ca ambasadorul sovietic la Budapesta încurajează Ungaria să treacă la 
acţiune militară împotriva Transilvaniei. În acelaşi timp, Ungaria s-a apropiat  diplomatic şi de 

himbarea 

tor, subliniind  doar esenţialul lor, dar îmi permit să adaug  idei şi comentarii personale, critic şi analitic.   
 

PRIMA  CAMPANIE  TRANSILVANEANĂ   1918  -  1919    (paginile  76 – 86 )  
La început, autorul face o scurtă biografie a evreului ardelean Bela Kun (şi-a auto maghiarizat 

numele din Kohn ) care, fiind prizonier în Rusia între 1914 – 1917, a devenit comunist şi s-a înrolat 
voluntar în Armata Roşie. Împreună cu alţi prizonieri unguri au format grupul maghiar al partidului 
comunist rus, o rampa de pe care Lenin şi Troski i-au lansat spre Ungaria, unde trebuiau să 
însămânţeze,  cultive  şi fructifice  o republică sovietică ,a sfaturilor,  comunistă sui generis! La 
Budapesta,  Bela Kun  a fondat partidul comunist ungar şi apoi o aripă transivăneană , comunistă 
în formă, iredentist-revizionistă în fond,  din foşti prizonieri unguri din Transilvania.  

În obiectivele  comuniştilor unguri, ce au prins rădăcini la Budapesta, au intrat şi operaţiuni 
paramilitare şi teroriste împotriva autorităţilor şi populaţiei române din Transilvania. Documen
în Ianuarie 1919, o brigadă din Divizia Szekler şi foşti prizonieri unguri la ruşi au orga

ti-românesc la Zalău, judeţul Sălaj. Eşec. După acest eşec comuniştii unguri au hotărât să treacă 
la o alianţă ideologică şi militară completă cu Rusia Sovietică prin care, împreună, au plănuit şi 
acţiunile militare de cotropire şi anexare a unor teritorii româneşti. Armata roşie ucraineană să atace 
România prin Bucovina şi să facă joncţiune cu  armata roşie a lui Bela Kun care va intra  prin 
Transilvania, iar, în urma victoriei comune, ucrainenii să ia Bucovina iar ungurii Transilvania. 

Lenin, care lansase decretul păcii cu Germania, pentru a debloca armata ţaristă din războiul 
mondial şi a o folosi în scopurile extinderii revoluţiei sovietice, prin forţă şi teroare,

 acest plan ca Bucovina şi Basarabia să fie atacate  de armata roşie ucraineană pentru anexare şi 
Bela Kun primeşte acelaşi acord pentru Transilvania. Fără să mai aştepte, fără declaraţie de război, 
în aprilie 1919 armata  roşie a lui Bela Kun  atacă România, dar în decurs de două săptămâni este 
aruncată înapoi, până peste Tisa. A doua oară, în iulie 1919, când Rakovski, comandantul armatei 
roşii ucrainene, dă un ultimatum României să  evacueze imediat Basarabia, Bela Kun cu armata lui 
atacă din nou România. De data aceasta armata română nu se mai opreşte la Tisa, respinge şi  
înfrânge definitiv armata lui Bela Kun în pustă ungară, intrând victorioasă  în  Budapesta. Bela Kun 
fuge în Austria, de unde se plânge lui Lenin ca înfrângerea lui, a ungurilor, a comunismul

garia  se datorează lipsei de o susţinută cooperare  din partea lor. După Bela Kun a urmat Miklos 
Horthy care, de la început, a formulat un memorandum strategic de refacere a Ungariei, în care 
consideră România inamicul numărul unu al Ungariei.  România, care i-a scăpat de republica 
sovietică şi fără de care el, Miklos Horthy, niciodată nu mai ajungea regent, al treilea si ultimul 
regent al Ungariei. Un proverb românesc: Nu mă lăsa să mor, că nu te-oi lăsa să trăieşti… zice 
bine... 

 
A  DOUA  CAMPANIE   TRANSILVĂNEANĂ  1938  - 1940    (paginile  121 – 140 )  

Larry L. Watts citează din A History of Modern Hungary  1929 – 1945 că  Moscova a început 
să-şi declare sprijinul pentru revizionismul  teritorial al guvernului Horthy  încă din 1938, în ideea 
să prindă România în cleşte, având în vedere că, în acelaşi timp, Cominternul făcea presiuni 
împotriva României pentru cedare de teritorii URSS-ului şi Bulgariei!! După acest semnal din 
partea Moscovei, Consiliul Suprem al Apărării a lui Horthy întocmeşte proiecte ale unor convenţii 
militare cu URSS-ul, pentru coordonarea momentului atacului  asupra României. După proiecte, ce 
sunt avizate favorabil de ambele părţi, urmează planuri detaliate ale acţiunilor militare şi mai apoi, 
se află pe c

Germania, prin convenţii şi alianţe,cunoscând bine şi apetitul lui Hitler pentru sc
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fro

, speriaţi.  S-au trezit degeaba.  
Aş

conducătorii Ungariei au căutat portiţe de ieşire din război, dar să nu piardă teritoriile câştigate prin 

ntierelor în Europa.  După aranjamentele diplomatice, Horthy şi prim-ministrul Gombos, îi spun 
direct lui Hitler despre pretenţiile lor asupra Transilvaniei, mergând până acolo încât susţin că în 
Transilvania populaţia majoritară este cea ungară. Hitler nu se lasă convins de retorica lor şi îi  
întreabă dacă ei cred că singuri pot să învingă România într-o confruntare directă. Se lasă tăcere şi 
răspunsul nu mai vine. După tăcere, care era un răspuns, Hitler le promite că îi sprijină, contra 
sprijin, printr-un arbitraj, nu printr-o confruntare armată, fiindcă un război în această parte îi încurca 
planurile, şi aşa încurcate prin iraţionalitatea lor militară. Horthy şi Gombos, apoi Horthy şi Teleki 
au ascultat sfatul lui Hitler, acceptând calea arbitrajului, având asigurat suportul lui Hitler şi a lui 
Mussolini, în locul războiului direct la care erau împinşi de ruşi. Pentru o imagine mai clară a 
situaţiei europene din acel moment trebuie subliniat că Hitler nu dorea război în apropierea 
câmpurilor petrolifere române, în timp ce Stalin ar fi dorit un conflict armat între Ungaria şi 
România, ce ar fi fost un bun pretext să ajungă la câmpurile petrolifere române, motivând 
germanilor că doar sprijină pretenţiile justificate ale ungurilor. Şi aşa s-a ajuns la acel nefast dictat 
din  30 august 1940, prin care monarhia şi guvernul românesc au cedat Nord-Vestul Transilvaniei  
Ungariei, adică 42.243 kilometri pătraţi ce cuprindea peste 1.300.000 de români, 480.000 de unguri, 
450.000 saşi, 150.000 evrei şi sub 200.000 diferite alte etnii. Aceste numere de recensământ, 
rotunjite la urmă în plus, arată elocvent în procentaje că:  românii erau mai mult de jumătate din 
populaţie cedată, pe când ungurii abia că ajungeau o cincime  din  populaţia transilvăneană! Dacă se 
adaugă, cum corect se obişnuieşte, şi datele istorice ale atestării vechimii  populaţilor în acel 
teritoriu, este clar că a fost un dictat prin forţă, profund nedrept. Iar dacă cunoaştem în amănunt 
evenimentele din jurul şi timpul dictatului, soarta  românilor ardeleni sub acest dictat, este 
indubitabil că: Hitler şi Mussolini au fost satrapi satanici, Horthy şi guvernul  lui revizionist nişte 
căpetenii barbare, iar Regele Carol al II-lea, camarila şi guvernele lui principalii vinovaţi de acest 
dictat !! Cine nu mă crede să umble  sănătos, cine se îndoieşte şi vrea să-şi risipească îndoielile  să 
citească cel puţin pe  Milton L. Lehrer  şi Larry  L. Watts  şi sunt convins că va descoperii cât de 
vinovată a fost monarhia, camarila, guvernele şi o parte din elitele culturale româneşti  între 1927 şi 
1947. Întâi, au privit cu superficialitate şi nepăsare  propaganda, manifestările şi acţiunile 
subversive ale  iredentismul şi revizionismul  ungurilor. Al doilea, serviciile româneşti de informaţii 
le-au adus la cunoştinţă reţeaua, conexiunile şi centrii iredentismului  din România şi străinătate, dar 
au rămas fără reacţie, decizie sau au schiţat doar ambiguităţi verbale. Regele Carol era obsedat cum 
să lichideze mişcarea naţional - creştină legionară şi împreună cu lacheii lui au  trecut la arestarea  şi 
asasinarea  conducătorilor şi personalităţilor marcante ale Mişcării Legionare, dar nu l-a preocupat 
şi nu a dispus, cum ar fi trebuit, începerea unei campanii de contracarare, pe plan intern şi 
internaţional, a propagandei anti-româneşti a ungurilor revizionişti.  

Dacă regele nu a dat tonul, nici guvernele lui nu au deschis gura. Diplomaţia romanească, cu 
puţine excepţii, a sesizat şi semnalat  formal şi anemic acţiunile şi propaganda ungurească, fără  să 
contracareze cu documentaţia istorică şi demografică pe care o aveam, dar nu a fost folosită. 
Trebuia, dar nu s-a făcut, să fie invitaţi în România toţi ziariştii şi scriitori  străini care ne  acuzau 
prin presă, radio, tipărituri de discriminarea şi opresiune a minorităţilor conlocuitoare, să se 
informeze la faţa locului. Revin la nefastul rege, care, atunci, când s-a aflat în vizită la Hitler a fost 
interesat doar de poziţia cancelarului faţă de Mişcarea Legionară, nu de revizionismul lui Horthy 
care venise, cu clopul în mână, la Hitler pentru Transilvania.  Mai departe cunoaşteţi istoria  

Superficialitatea şi delăsarea autorităţilor române ani de zile în această majoră problemă au dus 
la Dictatul de la Viena. Atunci, în al doisprezecelea ceas  s-au trezit

a se vor trezi într-o zi şi actualii guvernanţi.  
 

A  TREIA  CAMPANIE   TRANSILVĂNEANĂ   1944 – 1946  ( paginile  141 - 189 ) 
Ianuarie 1943 a fost  placa turnantă a frontului în Rusia.  Contraofensiva Armatei Roşii a fost 

nimicitoare pentru armatele germane, italiene, române şi ungureşti. Germanii au pierdut 450.000 de 
combatanţi la Stalingrad iar Ungaria aproape 150.000 la Voronej pe Don.  Din acel moment 
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arbitraje.  Serviciile  speciale şi diplomaţia ungurească au căutat, cu asiduitate şi reuşit, să se 
apropie de Moscova prin legăturile comuniste rămase de la Bela Kun,  prin  fabricarea unor falşi 
co

ă, era unul dintre oamenii de încredere a lui Horthy, 
şi a fost  trimis la Moscova, în secret, unde a luat contact cu şeful  spionajului militar, generalul 

igurări că 
Ar

a ce a urmat a demonstrat din plin 
ac

Goldberger instalat de sovietici în fruntea 
co

eastă 
hot

. Watts  şi 
du

munişti de conjunctură, prin manipulări parşive şi delaţiune.  
Baronul transilvănean Ede Atzel, comandantul Rongyos Garda (Garda zdrenţuroşilor) cea mai 

reacţionară şi brutală formaţiune anti-româneasc

Feodor  Kuzneţov  şi în schimbul informaţilor militare pe care i le-a dat, a obţinut as
matei Române nu i se va permite ocuparea Nord Vestului Transilvaniei, şi în plus, administraţia, 

poliţia şi jandarmeria ungurească nu va  fie înlocuită  cu una românească. Fără îndoială, pentru 
asemenea asigurări baronul revizionist a dat multe informaţii militare despre armatele germane şi 
române, cu care cele ungureşti în acel moment, erau aliate pe frontul din Rusia.  Ulterior  Horthy a 
trimis un general în fruntea unei delegaţii  la  Moscova  pentru un armistiţiu iar sovieticii au 
aprobat cu satisfacţie acordul Kuzneţov- Atzel anterior.   

Aşa s-a făcut istoria, nu cum au scris-o unii şi alţii, iar cee
ordul Kuzneţov – Atzel  după 23 August  1944, când regele Mihai a dat pe mâna ruşilor pe 

Mareşalul Ion Antonescu şi Armata  Română, indubitabil exemplu de trădare a ţării. Larry L. Watts  
citează din Armata Roşie în România: ,,…într-o întâlnire de 15 minute de la Târgu Mureş, pe data 
de 11 noiembrie 1944, autorităţile militare sovietice au înlocuit fără multe vorbe administraţia 
românească proaspăt instalată şi le-a ordonat să elibereze întreg teritoriul Transilvaniei”…   

Citiţi dragi compatrioţi, şi adăugaţi că, în acel moment Armata Română împreună cu armata 
sovietică eliberatoare luptau împotriva fasciştilor germani şi aliata lor, viteaza  armata ungară !!  Şi 
faceţi şi diferenţa între energia şi căile ungurilor pentru obţinerea  Transilvaniei şi nepăsarea 
Regelui Mihai, care la Bucureşti benchetuia fără ruşine cu generali ruşi şi proaspeţii lor comunişti 
aduşi drepţi consultanţi. În acelaşi timp, la Cluj, Miklos 

mitetului regional al comuniştilor, acuza noua administraţie română ca fiind colonizatoare, 
reacţionară şi fascistă ceea ce armata eliberatoare sovietică nu va admite, şi pretindea că 
proletariatul maghiar şi român solicită o Transilvanie independentă, care având o frontieră 
comună cu URSS ar putea fi şi ea inclusă. Orice, numai Transilvania să nu aparţină României, iar 
Moscova  prin Teohari Georgescu a transmis că Transilvania nu poate fi recâştigată decât ca parte 
constitutivă a Uniunii Sovietice. Până şi Gheorghe Gheorghiu Dej a dezaprobat  vehement ac

ărâre, numai Regele Mihai se ţinea de coada comuniştilor, începuse mai de mult cu Dolly 
Chrissoleghos, pupila Anei Pauker şi a lui Emil Bodnăraş. Şi toate acestea au  fost numai începutul 
instalării unui protectorat sovietic în Transilvania, administrat de unguri, protectorat temporar până 
la înglobarea Transilvaniei în sânul marii familii a popoarelor sovietice, era  începutul unei noi 
dictaturi comuniste, anti-româneşti, în timp ce Armata Română era folosită de Stalin şi Molotov 
drept carne de tun în Hungaria şi Cehoslovacia pentru gloria Armatei Roşii, a Moscovei.  

În acelaşi timp în Transilvania de Nord, peste care trecuse frontul şi Horthy fuse îndepărtat de la 
conducerea Ungariei, toţii horthiştii transilvăneni au devenit comunişti, mari comunişti, pe cât de 
mari hothişti au fost!! Şi astfel, la  începutul anului 1945  la Cluj,  au format un parlament  
comunist, independent pentru Nordul  Transilvaniei Liber şi Independent.  În Maramureş, ucrainenii 
cu complicitatea comandamentului sovietic din zonă, au cerut anexarea  Sighetului şi a unei părţi a 
Maramureşului la Ucraina ameniţând  majoritatea românească în caz de refuz cu arestarea, 
deportarea sau moartea!  Fereşte-mă, Doamne, de prieteni că de duşmani mă păzesc eu  zic şi 
românii, cum zic şi alte naţii prin  Europa.  Din nefericire, Dumnezeu nu ne-a ferit de prieteni, ba 
mai mult a râs de noi când a auzit că îi numim eliberatori!! Cât priveşte, cum ne păzim noi de 
duşmani, să nu mai vorbim că e tristeţea pe pământ. Cine nu crede să citească istoria românilor de la 
Carol al II-lea şi fiu-său, Mihai, până acum, sub Iliescu, Constantinescu, Băsescu. Larry L

pă aceste trei perioade transilvane continuă etalarea adevărurilor istorice despre prietenul cel 
mare, URSS, şi prietenul mai mic, Ungaria, în care cel mare ne ţine de gât iar cel mic ne dă 
picioare-n cur, iar noi înghiţim totul mioritic. Aşa a fost sub Carol şi Mihai, aşa este şi după 1989 
sub Iliescu, care a recunoscut Basarabia ca stat independent în loc să sprijine reunificarea cum au 
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făcut germanii între ei, Constantinescu, tras de nas de Adrian Severin, a cedat Nordul Bucovinei cu 
românii bucovineni cu tot, cât despre Băsescu, pentru nişte amărâte de mandate de preşedinte de 
Cotroceni, lasă udemereul să taie şi spânzure cum vor ei în România. Aceşti trei preşedinţi au atins 
cea mai abjectă formă de laşitate. Pe lângă ei, Dej (în 1964), şi mai ales, Ceauşescu (începând cu 
1968) au fost  nişte patrioţi incontestabili ai României.  Fac această comparaţie cu mâhnire, dar 
aceasta este un adevăr istoric.   

PS  -  După război, englezii şi  francezii, cu americani cu tot, au spus: fereşte-ne, Doamne, de 
prieteni,… Au spus-o degeaba şi târziu, i-a costat  treizeci de ani de război rece cu marele lor 
prieten de la răsărit, URSS-ul, şi încă nimic nu-i sigur, cu o singură excepţie: restul e îndoielnic!!   

Winipeg, Canada 

Nominalizări sentimentale Noua ProVincia Corvina (in memoriam) 

                         

       Mircea Ciobanu         Victor Frunză      Victor baron Coroianu     Victor Isac          Romul Munteanu 
 
Top preferenţial 2011   Noua ProVincia Corvina şi Palia Literară  

             
 

Marilena Rodica 
CHIRETU, bloguri Ada IONESCU, 

Muguraş Maria 
PETRESCU, 

Paulina POPA, 
emisiuni 

GOUD
“Pagina Evu româno-

italiană” 
emisiuni Radio Color traduceri engleză  

şi franceză 
culturale UNU 

TV Deva 

Gabriela 
ENHOOFT, 

Radio Fun, Oradea 

 

                                     

Sim EI, 
grafician 

Baki YMERI, 
poet-editor 

prof
Felicia BOTEZ,  

dir. Revista de Filosofie 

AN, 
izat   

al U.S.R.  
pentru Nobel 

şi istoric literar 
ona LOCS

. a  Univ. Angel
Nicolae BREB

nominal Mihaela Albu, critic  
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Eveniment multicultural la Orăştie 
 

Sub egida asociatiei “PRO-ISIS” din Orăştie, în data de 17 decembrie 2011, începând cu orele 
17:00, la Casa de Cultură “Alexandru Grozuţă” din municipiul Orăştie s-a desfăşurat evenimentul 
multicultural “Un Crăciun cultural umanitar la Orăştie”, cu scopul declarat al susţinerii şi 

promovării a 30 de copii talentaţi din şcolile locale, care provin din 
familii defavorizate. 

Even tul, al cărui am ană a fost iniţia  acestuia Elen
Daniela Sgondea – poetă, traducătoare în/din limba italiană şi director 

r a i  rev ra
ISIS rcultur iona

colegiului scriit a şi Bianca Sgondea – 
u tineret al revistei, precum şi un spectacol de muzică 

sanscrită şi colinde cu “TRUPA OM” (www.om-band.com) de la 

program

t
u
n

a
 
N
 

imen fitrio toarea a 

fondato
-

nclus şi lansarea istei “Palia Lite
a ţ

ră” a Asociaţiei 
l – cu invitaţii “PRO ” te

de redacţie: poetul şi 
– magazin in l interna

orul Ion Urd
redactorul pentr

Conservatorul din Cluj-Napoca, finalişti ai competiţiei Global Battle of 
the Bands şi participanşi la Românii au Talent (sezonul nou – februarie 
2012). 

Au participat voluntari cu: Bazar de Crăciun, vernisaj colectiv şi 
 artistic:  

colaus Olahus” şcoala struc
urel Vlaicu” şcoala struct

 şi Arte Plastice “Sigismu

de personalităţi locale, d
ntul consular italian pentru

e la filiala U.S.R. Cluj 
andru CIUCURENCU.    

 copii de la Căminul “Sfânta Elisabeta” din Orăştie, coordonatori: Menyhart Rita si Ernö; 
 elevi de la Grupul Şcolar “Ni urală “Dr. Aurel Vlad” din Orăştie;  
 elevi ai Colegiului Naţional “A rală “Dominic Stanca” din Orăştie; 
 elevi ai Liceului de Muzică d Toduţă” din Deva, cu vernisajul 

colectiv de artă figurativă “Nicolae Adam”. 
La eveniment au participat o serie r şi invitaţi de mare impact: Gian 

Franco FRACCAROLO, coresponde judeţele Timiş, Alba şi Hunedoara, 
scriitorul clujean  Mihai DRAGOLEA d apoca, precum şi renumitul pictor 
Aurel NEDEL, fost student al lui Alex                                   (Ion URDA) 

 

                       

Gian Franco FRACCAROLO, corespondentul consular italian,  care a elogiat  generozitatea acţiunii 
şi spiritul ei de înfrăţire culturală şi act de voluntariat pentru societate, alături de Elena SGONDEA 

 

                           

Ion URDA, redactor al primului număr 
al revistei interculturale Palia literar
fondată d

Elena Sgondea cu  Aurel NEDEL, 
renumit pictor, fost student  

riitorul clujean  Mihai DRAGOLEA 
de la filiala U.S.R. Cluj Napo

ă, 
Sc

ca 
e Elena Daniela SGONDEA al lui CIUCURENCU 

Colaj foto de Eugen EVU 
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De la un geniu la... Eu-geniu...   
Florentin SMARANDACHE 

Cursă după premii de la Bucureşti la Beijing... 

Academia Română i-a acordat distinsului matematician Florentin SMARANDACHE Premiul 
„Traian VUIA” pentru grupul de lucrări „Logica neutrosofică şi fuziunea informaţiilor în ştiinţele 
tehnice”, o binemeritată recunoaştere a activităţii genialului om de ştiinţă, dar şi literat de excepţie, 
întemeietorul curentului paradoxist în literatură.   

Cu această ocazie a fost invitat şi la Institutul de Mecanica Solide ucureşti. Despre acestea, 
n trimite un set de poze şi ne scrie: 

lomon laborasem ca 
matematică (din păcate nu am o poză cu dânsul). 

octoranzii în robotică ai domnului profesor Vlădăreanu la Institutul 
de Mecanica Solidelor - Bucureşti (unde am prezentat două semi

catronică, prin domnul Vlădăreanu, un bilet la Teatrul 

                                       Cu prietenie,  

lor – B
într-un mesaj pe e_mail, distinsul 

 
…L-am întâlnit şi pe Acad. So

ostru colaborator şi prieten ne 

Marcus, cu care co  în România privind lingvisti

Mai jos, în interior, fotografie de grup cu d
narii pe 13 şi 14 Decembrie). Pe 14 

decembrie seara am primit din partea Catedrei de Me
ODEON, la ora 19:00. S-a întâmplat ca piesa să fie despre... emigranţi ("În container", se numea, de 
Constantin Cheianu... m-am recunoscut pe mine într-un personaj - cheie,... m-am gândit cum fugisem şi eu în 
Septembrie 1988). Mai mult, actorul principal se numea: Mihai SMARANDACHE (tiz al meu !?!) pe care l-am si 
contactat după spectacol – vezi ultima imagine. Mâine plec în China; voi răspunde după 6 ianuarie 2012. 

                                                             
                                                                                                                                      Florentin Smarandache 

          
   

Diploma premiului „Traian VUIA” 
Bucureşti, Academia Română: 
Decernările Premiilor pe 2011 

obţinută de Florentin SMARANDACHE 
de la Academia Română 

         
 

Prof. univ. dr
cu diploma premiului obţinut 

„Flancat”  
prof. univ Luigi VLĂDĂREANU şi poetul George ANCA 

. Florentin SMARANDACHE de doi eminenţi premiaţi: 
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ache Cu doctoranzi ai prof. Luigi Vlădăreanu După spectacol, cu actorul- tiz Smarand
      

Mai a un alt mesa
alt set de poze şi ne scrie:          
 

Don Eugevu, 
Sunt in Beijing.   
Pe 22 decembrie am avut mai multe prezentări privind Logica neutrosofică, Fizica neutrosofică (printre care 

şi conceptul de Nematerie), şi Fizica supraluminală (precum şi ipoteza depăşirii vitezei luminii). Mi s-a acordat 
titlul de Profesor Adjunct al Universităţii Jiaotong din Beijing (echivalent cu diploma de Doctor Honoris Causa). 
Iată câteva poze de la premierea din Beijing ataşate. Au participat: Dr. Qibo Feng (Decanul Colegiului de 
Ştiinte al Universităţii Jiaotong din Beijing), YanXun Chang (Şeful Departamentului de Matematică de la 
Universitatea Jiaotong), profesorii de matematică de la Universitatea Jiaoping: Dr. Yanpei Liu, Dr. Linfan Mao 
(care şi-a dat post-doctoratul în geometri ache), Lichun Wang, ZhaoXiang Li (de la 
Univrs n g, 

u Sh  (Director cu ăţii 
Jia

                                          Florentin Smarandache 

poi, ajuns la Beijing, printr- j pe e_mail, prietenul SMARANDACHE ne trimite 

i Smarand
g Wei de itatea Minzu a Chinei), Liangxia Wan, Erli

uiqing, Dr. Rongxia Hao, Dr. Xinhua Deng
la Universitatea Renmin di Beijing, Lichun Wan
 Cooperarea Internaţională din cadrul UniversitW

otong), studenţi. Luni dupa-masă voi avea o prezentare în Xi'an. Apoi o prezentare în Shanghai. 
                                                         
 

                       

Însoţit de oficiali ai Universităţii Jiaotong la primire 
 

                     
La finalul ceremoniei de acordare a titlului de 

Profesor Adjunct al Universităţii Jiaotong din Be Cu oficiali ai Universităţii Jiaotong din Beijing ijing 
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Certificatul de acordare a titlului de 
Profesor Adjunct al Universităţii Jiaotong din Beijing 

Legitimaţie a universităţii  
pentru Florentin SMARANDACHE 

 
Mircea MONU 

Florentin SMARANDACHE – doctor Honoris Causa la Beijing! 

 Vâlceanul Florentin SMARANDACHE, profesor universitar la Facultatea de Matematică şi 
Ştiinţe a Universităţii „New Mexico” din oraşul Gallup, statul federal New Mexico, SUA, a fost 
invitat săptămâna trecută în China de către Universitatea 
Jiatong, care i-a acordat titlul de „Profesor adjunct”, 
echivalent cu titlul de „Doctor honoris causa” acordat în 
universităţile europene şi americane. 

„Doctor honoris causa” este un titlu onorific acordat de 
instituţii ersonalităţi de mare 

tru realiză
lturii, pentr

ervicii de mare însemnătate aduse patriei şi umanităţii. 
Florentin S

ii de Ştiinţe a Universităţii Jiaotong 

i noţiunilor Sm
De

 vacan
SMARANDACHE va sta în China până pe 05 ianuarie 2012 şi va con
oraşe Xian şi Shanghai, unde va ţine mai multe conferinţe de

 

le de învăţământ superior unei p
prestigiu, din ţară sau din străinătate, pen

eosebite în domeniul ştiinţei, tehnicii şi cu
ri 
u d

s
marandache şi decanul  

Facultăţ

 „Noţiunile SMARANDACHE” sunt foarte apreciate în China 
Prof. univ. dr. Florentin Smarandache, născut la 10 decembrie 1954, în Bălceşti, cu doctoratul în 

Teoria numerelor, are contribuţii deosebite în matematică, un
şiruri, mulţimi, paradoxuri, algebre, geometrii, grupuri, inele, c
multe dintre acestea fiind „în mare vogă” în China, unde 
internaţională de teoria numerelor ş

de multe noţiuni (numere, funcţii, 
âmpuri, spaţii etc.) îi poartă numele, 
se organizează anual o conferinţă 

arandache, iar Laboratorul de Management, 
nţe editează o publicaţie trimestrială 

ă Matematică”, care 
paţii Smarandache” şi „geometrii 
avut la Universitatea Jiaotong din 
ţa universitară de iarnă, Florentin 

cizie şi Sisteme de Informaţie al Academiei Chineze de Ştii
de matematică aplicată, numită „Revista Internaţională de Combinatoric
publică în mod programat şi articole referitoare la „multis
Smarandache”. Festivitatea de acordare a titlului onorific a 
Beijing în data de 22 decembrie 2011. Profitând de

tacta mediile universitare din 
 matematică (logica neutrosofică) şi 

de… fizică („fizica neutrosofică” şi „fizica supraluminală”).  

„Neutrosofia” deschide uşi noi în matematică şi în fizică 
Florentin SMARANDACHE, şef de promoţie al Facultăţii de Matematică din Craiova, nu este 

doar matematician, ci şi scriitor (poet, prozator, dramaturg), întemeietor al mişcării literare de 
avangardă numită de el „Paradoxism” (pentru că utilizează în mod programatic paradoxuri, 
antiteze, oximoroane), editând şase antologii internaţionale paradoxiste. Are contribuţii şi în alte 
ştiinţe (filozofie şi fizică), bazate pe aplicarea paradoxismului în ştiinţă. Pornind de la faptul că 
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pentru o entitate „A” există nu doar opusul ei, „antiA”, ci şi neutrul ei, „neutA” (care nu este nici 
„A”, nici „antiA”), Florentin  Smarandache a generalizat „Dialectica” (un capitol al filozofiei, 
bazat pe existenţa „contrariilor” – „A” şi „antiA”) în „Neutrosofie” (bazată pe existenţa 
„contariilor” şi a „neutraliilor”). 
 Aplicarea neutrosofiei în matematică a dus la crearea „logicii neutrosofice”, numită şi „Logica 
SMARANDACHE”. Aplicarea conceptului „neutral” în fizică, l-a condus pe Smarandache la 

oteza că există „o formă neutră de materie”, care nu este nici „materie”, nici „antimaterie”, pe 
i antiparticule elementare. Cercetătorii 

din

fi citit şi în variantă electronică pe site-ul său, de la universitatea 
m

a 
Pa

ip
care dânsul a numit-o „nematerie”, formată din particule ş

 fizica particulelor elementare au constatat o asemenea „anomalie” prin anii ’70, dar au 
presupus că este o eroare şi au abandonat această direcţie de cercetare pentru că nu aveau un suport 
teoretic! În zilele noastre, fizicienii au dedus teoretic posibilitatea existenţei unei astfel de 
„particule stranii”. Rămâne ca experimentele să demonstreze indubitabil existenţa „nemateriei”. 

Dar, susţine Smarandache, „neutraliile” nu există doar la nivelul particulelor elementare, 
studiate de fizica cuantică, ci şi în fizica clasică, astfel că el propune conceptul de „Fizică 
neutrosofică” – un nou capitol al fizicii. În luna decembrie, el a organizat o teleconferinţă pe tema 
„fizicii neutrosofice”, prin care a colectat mai multe lucrări ştiinţifice pe care le va publica anul 
viitor într-un volum, care va putea 
a ericană la care lucrează. 

Aplicarea „Paradoxismului” în fizică l-a condus pe Smarandache la „Ipoteza 
SMARANDACHE” (nu există viteză limită în Univers”) şi la propunerea conceptului „Fizica 
supraluminală”, ca un alt nou capitol al fizicii, care să studieze fenomenele fizice la viteze mai mari 
decât viteza luminii, considerată în concepţiile ştiinţifice „ortodoxe” ca viteză limită în Univers 
(conform Teoriei Relativităţii Restrânse, emisă de Albert Einstein în anul 1905) Amintim că 
„Ipoteza SMARANDACHE” a avut o confirmare experimentală în acest an prin publicarea 
rezultatelor „Experimentului OPERA” de la CERN (Laboratorul European pentru Fizic

rticulelor Elementare) şi în urmă cu patru ani prin „Proiectul MINOS” din SUA, care au 
constatat că „neutrinii” (particule elementare fără sarcină electrică) se deplasează cu viteze ceva 
mai mari decât cea a luminii, dar fizicienii „ortodocşi” sunt foarte rezervaţi, consideră că sunt 
necesare şi alte experimente, în alte laboratoare, eventual bazate pe altă metodă. 

 
Mentenanţa limbii române:  

Cristian TEODORESCU 

Trecerea de la "să-ţi fac şi să-ţi dreg", la "implementare"!* 
Îmi plac cuvintele străine naturalizate. Mai dezmorţesc limba. În timp, unele rezistă, altele 

dispar. A ieşit din uz cea mai mare parte a turcismelor şi grecismelor aclimatizate, de sus în jos, în 
Ţările Române. Franţuzismele din limbajul administrativ al secolul al XIX-lea au rezistat fiindcă era 
nevoie de ele, ca şi cuvintele nemţeşti din limbajul tehnic. Rusismele din anii '50 ai veacului trecut 
au avut viaţă scurtă. Nici nu se potriveau cu româna şi aveau şi conotaţii nasoale... 

După 1989, cine voia să pară pro-occidental începuse să anvizajeze şi să achieseze. Îl mai ţineţi 
minte pe Adrian Severin?  

Au apărut apoi multinaţionalele, ai căror manageri nu ştiau româneşte, românul întors de la 
burse, care voia să-şi marcheze lingvistic întoarcerea din străinătate - şi reclamele în engleză. 
Adjuncţii autohtoni ai şefilor de multinaţionale au început să vorbească o română pigmentată cu 
feed-back-uri şi locaţii. Secretarele nu-şi mai spuneau decât manager assistant.  

Mă aşteptam să fie vorba de crize de aclimatizare şi de micile noastre snobisme de cetăţeni ai 
unei ţări mici, dar vioaie. Nici gând. S-a ajuns la un nou limbaj de lemn, neologistic, întrebuinţat pe 
la posturi de radio şi de televiziune, iar cuvinte româneşti cât se poate de utile sunt înlocuite 
prosteşte de persoane care stau prost şi cu vocabularul limbii române, şi cu gramatica ei.  

Tot soiul de absolvenţi şi absolvente de Spiru Haret, cărora li se adaugă politicieni inepţi şi 
comentatori care par să-şi fi luat doctoratul înainte de a lua notă de trecere la română în liceu se dau 
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în bărcile neologismelor, cu dezinvoltura prostului. Potrivit lor, nu mai avem prilejuri, avem doar 
oportunităţi. Nu mai suntem hotărâţi să facem ceva, ci determinaţi. Nu mai realizăm, ci 
implementăm. Nu ne mai ducem într-un loc, ci într-o locaţie. Nu mai luăm în considerare, fiindcă 
anvizajăm. Nu mai consimţim, ci achiesăm. Serviciul de întreţinere a devenit mentenanţă. Ceva 
care ţi se pare obligatoriu e un must! Nu mai avem speranţe, deoarece am trecut la expectaţiuni. Nu 
ne mai concentrăm, pentru că ne focusăm. Şi nu mai aşteptăm un răspuns, ci un feed back. 

Cu alte cuvinte, deţinem o oportunitate pe care suntem determinaţi să o implementăm într-o 
locaţie pe care am anvizajat-o, achiesând la o mentenanţă care e un must şi asupra căreia ne 
focusăm cu expectaţiunea unui feed-back pozitiv.  

Altfel, când ies din rol, îi auzi cu câte un neaoş şi superior "Să-mi bag..." sau cu concluzia 
absolută: "Un căcat!"                                                                            (* text preluat de pe internet) 

 
Un articol frumos... şi adevărat 

Dorin SÂNGEORZAN 
Hai că mă grăbesc……. 

"… Hai că mă grăbesc. N-am timp să zâmbesc astăzi, darămite să mai fiu şi fericit? Ce?! Asta 
e cea mai frumoasă zi de toamnă? Hai, dom'le, lasă-mă cu prostiile! Nu vezi că am treabă, că mă 
grăbesc! Nu am timp. Trebuie să ajung la muncă, să fac rapoarte, să le dau mai departe, să mă 
plimb în şedinţe. Cum adică, să mă bucur? Păi, cum? Să mă bucur aşa, din nimic? Hai, dom'le, 
fii mai serios. N-am eu timp de aşa ceva..."  

Recunoşteţi măcar în parte discursul? N-a fost, fiecare dintre noi, cel puţin o dată personajul 
principal al unei asemenea poveşti?  

 

"N-am timp!" este, de departe, şlagărul vremurilor noastre. Şi boala oamenilor moderni care 
suntem. N-avem timp de zâmbit sau de sperat, n-avem timp de clădit caractere sau definitivat 
personalităţi, n-avem timp să fim curajoşi, n-avem timp să ne stăpânim propria viaţă. Avem timp 

p. 
Trăim pe fugă, iubim pe fugă, nu ajungem bine într-un loc şi d

rtcut, coffee to go, totul e viteză, toate se fac pe repede-înainte. Unde e 

doar cât să ne plângem că n-avem tim
eja ne gândim la cum arată 

următorul. Fast food, sho
răbdarea de a contempla? Unde e nevoia de a reflecta? Unde e delectarea? 

Avem electrocasnice pentru toate nevoile, care să facă ele treaba în locul nostru. Avem lifturi 
care ne urcă mai repede etajele. Avem becuri care se aprind la o simplă bătaie din palme. Toate, 
menite să ne uşureze viaţa, să ne ofere secunde preţioase. Şi, cu toate astea, avem tot mai puţin 
timp. Ce paradox fenomenal, nu credeţi? 

Mai trist este, însă, că nu trăim, iar ce n-am trăit la timp, spunea Octavian Paler, nu mai trăim 
niciodată. Aşadar, timpul trece şi noi ne trecem odată cu el... dacă nu facem o schimbare. În viaţa 
noastră, în programul nostru, în lista de priorităţi. Nu există soluţii corecte sau universale. Există 
do

lele. Sau încercând să-i 
sch

em socoteala." Şi cine poate şti cât de devreme sau de 
târ

factură, nu vă aduce niciun beneficiu cuantificabil. Dar face bine. La suflet, mă refer. Găsiţi TIMP 

ar oameni şi alegerile lor. 
Şi trebuie să alegem acel ceva care ne împlineşte, care face să simţim timpul că trecut cu folos. 

Când vă daţi seama cum se face asta, să mă învăţaţi şi pe mine. 
Aşadar… 
Vă doresc timp. Timp petrecut langă cei dragi (şi trecători), timp să vă zâmbească sufletul, timp 

să munciţi cu drag. Dacă nu găsiţi timp pentru toate astea, mai tăiaţi din timpul acela pe care-l 
petreceţi încruntaţi sau judecându-i pe alţii. Sau ţinând supărări cu zi

imbaţi pe ceilalţi, în loc să-i acceptaţi. 
Dar, mai ales, vă doresc timp  să (re)descoperiţi ce e cu adevărat important pentru voi. Cu cât 

mai repede, cu atât mai bine, căci, nu degeaba scria Marin Sorescu, "vine o vreme când trebuie să 
tragem sub noi o linie neagră şi să fac

ziu vine vremea noastră? 
PS. Poate găsiţi TIMP să citiţi poezia următoare. Nu vă face mai deştepţi, nu vă plăteşte nicio 
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pentru asta. Până la urmă, suntem oameni. Suntem suflet şi carne, nu o gramadă de fiare care 
îndeplineşte doar comenzi. 

 

 
Co  ntabilitate

Vine o vreme 
Când trebuie să tragem sub noi 
O linie neagră 
Şi să facem socoteala. 

Pe care l-am trăit. 
O femeie pe care am iubit-o 
Şi cu aceeaşi femeie care nu ne-a iubit 

Câteva momente când era să fim fericiţi,  
Câteva momente când era să fim frumoşi,  
Câteva momente când era să fim geniali,  
Ne-am întâlnit de câteva ori 

Un sfert de ani de studii 
Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere,  
A căror înţelepciune am eliminat-o treptat. 

Cu nişte munţi, cu nişte copaci, cu nişte ape 
(Pe unde-or mai fi? Mai trăiesc?). 
Toate acestea fac un viitor luminos -  

Şi cu încă o soartă (de unde-o mai fi ieşit?) 
Fac două (Scriem una şi ţinem-una,  
Poate, cine ştie, există şi viaţa de apoi). 

Marin SORESCU

Fac zero. 

Şi, în sfârşit, o soartă 

 

Octavian PALER 
Citate 

em timp pentru toate.  
rmim, să alergăm în dreapta

 greşit şi să gre
să-i judecăm pe alţii şi să 

em timp să citim şi să s
ris, să

 şi s
 răsco

mbiţii şi boli,  
nuntele

 norii, recla
ă ne-alungăm

avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reinventăm,  
avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem, 

avem timp să primim lecţii şi să le uităm după-aceea, 
i şi să nu le-nţelegem.  

Avem
Nu e 

Când 
e care vi le împărtăşesc şi vouă !!  

ească  

Altora
Am în

Şi că 

l cca 15 minute  

e compari cu ceea ce pot alţii mai bine să facă  

“Av
Să do

să regretăm c-am

av

 şi-n stânga,  
şim din nou,  
ne absolvim pe noi înşine, 
criem,  

să corectăm ce-am sc
avem timp să facem proiecte

avem timp să ne facem iluzii şi să
Avem timp pentru a

să învinovăţim destinul şi amă
avem timp să privim

avem timp s

 regretăm ce-am scris,  
ă nu le respectăm,  
lim prin cenuşa lor mai târziu.  

,  
mele sau un accident oarecare,  
 întrebările, să amânăm răspunsurile,  

avem timp să primim darur
 timp pentru toate.  

timp doar pentru puţină tandreţe.  
să facem şi asta - murim.  
Am învăţat unele lucruri în viaţă p
Am învăţat că nu poţi face pe cineva să te iub

Tot ce poţi face este să fii o persoană iubită.  
Restul ... depinde de ceilalţi.  

Am învăţat că oricât mi-ar păsa mie 
 s-ar putea să nu le pese.  

văţat că durează ani să câştigi încredere  
doar în câteva secunde poţi să o pierzi  
Am învăţat că nu contează CE ai în viaţă 
Ci PE CINE ai.  

Am învăţat că te descurci şi ţi-e de folos farmecu
După aceea, însă, ar fi bine să ştii ceva.  

Am învăţat că nu trebuie să t
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Ci cu
Am în plă oamenilor  

Ci co

 te desparţi de cei dragi cu cuvinte calde  
nd îi vezi  

 mult timp  
După

Am în d trebuie  
Indife

t oameni care te iubesc  

upărat am dreptul să fiu supărat  

rată continuă să existe chiar şi la distanţă  
Iar as

Am în
Nu în  sufletul.  

t de bun îţi este un prieten  

juns să fii iertat de alţii  
ierţi pe tine însuţi  

Am în
Lume ru durerea ta. 

Am în a influenţa personalitatea  
sabil pentru ceea ce devii  

 iubesc 
tă nu dovedeşte că se iubesc.  

Am în
Şi pot

Am în
g mai departe în viaţă  

i schimbată în câteva ore  

i nimic de dat  
-l ajuta.  

Am în
Ca şi 

Poate

linie între a fi amabil, a nu răni oamenii şi a-ţi susţine părerile.  

 

N.R.  Au existat vo
Treaba lor! Noi cre

 ceea ce poţi tu să faci  
văţat că nu contează ce li se întâm

ntează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva  
Am învăţat că oricum ai tăia  
Orice lucru are doua feţe  

Am învăţat că trebuie să
S-ar putea să fie ultima oară câ

Am învăţat că poţi continua încă
 ce ai spus că nu mai poţi  

văţat că EROI sunt cei care fac ce trebuie, cân
rent de consecinţe  
Am învăţat că sun
Dar nu ştiu s-o arate  

Am învăţat că atunci când sunt s
Dar nu am dreptul să fiu şi rău  

Am învăţat că prietenia adevă
ta este valabil şi pentru iubirea adevărată  

văţat că, dacă cineva nu te iubeşte cum ai vrea tu  
seamnă că nu te iubeşte din tot
Am învăţat că indiferent câ
Oricum te va răni din când în când  

Iar tu trebuie să-l ierţi pentru asta.  
Am învăţat că nu este întotdeauna de a

Câteodată trebuie să înveţi să te 
văţat că indiferent cât de mult suferi,  

a nu se va opri în loc pent
văţat că trecutul şi circumstanţele ţi-ar pute
Dar că TU eşti respon

Am învăţat că, dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se
Şi nici faptul că nu se cear

Am învăţat că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc 
Şi nu faptele sale  

văţat că doi oameni pot privi acelaşi lucru  
 vedea ceva total diferit  

văţat că indiferent de consecinţe  
Cei care sunt cinstiţi cu ei înşişi ajun
Am învăţat că viaţa îţi poate f

De către oameni care nici nu te cunosc.  
Am învăţat că şi atunci când crezi că nu mai a

Când te strigă un prieten vei găsi puterea de a
văţat că scrisul  

vorbitul  
 linişti durerile sufleteşti  
Am învăţat că oamenii la care ţii cel mai mult  
Îţi sunt luaţi prea repede...  

Am învăţat că este prea greu să-ţi dai seama  
Unde să tragi 

Am învăţat să iubesc  
Ca să pot să fiu iubit”. 

ci care au contestat paternitatea maestrului O.PALER la aceste creaţii.  
dem că sunt ale maestrului! 
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Realităţi hilare, dacă n-ar fi... dramatice  
Ion URDA 

Am primit re amicul parlamentar 
mă felicita de ea, dar personalul biroului şi-a făcut 
datoria, iar eu trebuie sa exult de fericire: „- Ia te uită, domnul Parlamentar mă felicită de ziua mea, excelent, 
trebuie să-l votez m

Situaţii de acest fel se  proporţii dramatice, cu toată 
hilaritatea situaţiei. Ca o confirm risoare Fw, pe care o redau 
integral mai jos: 
 

Subject: ni" şi mai 
ales răspuns t de unul din românii aceştia 

Me nicii din 
Iaşi, p

isoare deschisă către dl. senator Viorel Badea. 

Dragi români de pretutindeni, 

ia pe care o aduceţi la dezvoltarea 
co

ti. Din Australia până în America de Nord, din Europa şi până în Asia, românii au 
ridicat pe podiumurile sportului de perform
prestigioase universităţi frumosul 
cin

ă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor 
din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic.” 

Doresc să vă felicit, de asemenea, şi cu ocazia „Zilei Naţionale a României”. Avem datoria de a 
cinsti amintirea celor ce au luptat pentru unitatea şi libertatea poporului, precum şi de 

a privi spre viitor cu optimismul, c ăcut-o şi strămoşii noştri, de la cei 
căz

ătate, 
fer

 ieri, p
 aniversare. Desigur că el nici habar n-avea că azi e ziua m

entru ziua mea, o scrisoare de la Biroul Parlamentar de zonă, în ca

usai!”. 
 întâmplă şi la nivele mai mari, iar unele dintre ele iau

ea de e_mail, o scare, am primit, pe adresa m

Fw: O scrisoare scrisă de un senator român "de ziua românilor de pretutinde
ul plin de bun simţ da

 

sajul a fost primit de la un amic, din Canada, şi el fiind un absolvent al Politeh
rin anii '60. 

 

1 decembrie. Scr

Am primit ieri, pe grupul yahoo romaniansinedinburgh, o scrisoare din partea d-lui senator 
Viorel Badea, care s-a gîndit să mă felicite cu ocazia, cică, „Zilei românilor de pretutindeni”. Dau 
mai jos scrisoarea d-lui senator, urmată de răspunsul meu, pentru că, nu-i așa, nu se cuvine să te 
heretisească omul, iar tu să nu-i întorci amabilităţile. 

Ioan-Florin FLORESCU 
 
1 decembrie. 

Cu prilejul „Zilei românilor de pretutindeni” vă adresez vouă, românilor din lumea întreagă, 
calde felicitări, precum şi îndemnul de a păstra în suflet spiritul, cultura şi limba românească. 

Doresc să vă felicit şi să vă mulţumesc pentru contribuţ
munităţilor şi a ţărilor în care vă aflaţi, precum şi pentru păstrarea şi afirmarea valorilor şi 

tradiţiilor româneş
anţă drapelul naţional al României, au dus la cele mai 

grai românesc şi excelează în orice domeniu activează, făcând 
ste ţării natale. 
Trebuie să ne amintim că suntem români în fiecare zi dăruită nouă de Dumnezeu şi să păstrăm 

vii în inimile noastre cuvintele lui M. Sadoveanu: „Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor 
neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamn

păstra vie şi a 
urajul şi încrederea cu care au f

uţi pe câmpul de luptă, până la cei care au pierit în inumanele închisori comuniste. 
Cu aceste ocazii, transmit românilor de pretutindeni cele mai bune gânduri şi urări de săn
icire şi succes. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe români, oriunde s-ar afla ei. 

La Mulţi Ani România! La Mulţi Ani români de pretutindeni! 

Birou Senatorial Viorel Badea 
Senator Pentru romanii din Europa si Asia 

Membru al Delegatiei Permanente a Parlamentului Romaniei la APCE 
Presedinte al Comisiei pentru Romanii de Pretutindeni 

Tel/Fax: 0213101911 
http://www.badeaviorel.ro/ 
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Răspunsul magistral al felicitatului merită remarcat: 
   

Dragă Domnule Senator Viorel BADEA, 
Sînt și eu unul dintre „românii de pretutindeni” care au primit scrisoarea dumneavoastră cu 

ocazia, nu știam, „Zilei românilor de pretutindeni”. Vă mulțumesc pentru caldele urări și 
îndemnuri, chiar dacă, trebuie să mărturisesc, laudele dvs. sînt exagerate în ce mă privește pe mine, 
un

va 
taxe), nu am afirmat prin nimic „valo
țării, iar singurul domeniu în care „excelez” deocamdată este liv
domiciliu, pentru că lucrez ca delivery driver la un restaur

Alta ar  fi fost însă situaț
Parlament, acum șase luni, cî
de-acasă, mai exact din Iași. Aș fi putut să vă
I. Cuza și că mă ocup de editarea Bibliei de la 1688, prima ediție criti
rom opa care încă nu are p

i ticau un sport de performanță sub drapelul țării, 
m spuneți, și m-aș fi lăuda  mele pe la Paris și Geneva, 

sau

ul din românii de pretutindeni cărora vă adresați.  
Nu am adus nici o „contribuție” comunității care a binevoit să mă primească (în afară de cîte

rile românești”, nu practic sport de performanță sub drapelul 
rarea de mîncare indiană la 

ant dintr-un orășel scoțian. 
 ia dacă mi-ați fi scris, dvs. sau unul dintre numeroșii dvs. colegi din

nd încă nu eram   un român „de pretutindeni”, ci un român de la mine
 răspund că sînt cercetător științific la Universitatea Al. 

că a celei mai vechi Biblii
rima sa Biblie într-o ediție 

 
ânești (știați că sîntem ultimul neam din Eur

tică?). M-aș fi mîndrit cu fetele mele, care praccr
cu t că am dus și eu puțin din „graiul țării”

 că mi-am petrecut șapte ani printre vechile manuscrise românești, primind pentru munca mea o 
summa cum laude. Dar nici dumneavostră nu mi-ați scris, nici eu nu v-am răspuns. Așa merg 
lucrurile, cum s-ar spune.  

Dar de ce îmi scrieți tocmai acum, cînd mi-am luat lumea în cap, împreună cu ai mei, și ne-am 
alăturat și noi „românilor de pretutindeni” care își caută pe aiurea dreptatea pe care nu au găsit-o în 
țară? Ca să îmi arătați că vă pasă? 

Dacă vă pasă atît de mult de „valorile și tradițiile românești”, de ce nu mi-ați scris, dvs. sau 
colegii dvs., pe cînd eram în țară? De ce nu m-ați întrebat cum ne descurcăm cu nouă milioane pe 
lună, eu și colegele mele, tineri doctori în filologie și slujbași ai culturii române pentru care 
suspinați acum?  

V-aș fi rugat atunci, dacă știam că vă interesează atît de mult istoria neamului, să faceți ceva 
pentru profesorul meu de istorie, care se stinge de boală pentru că din pensia sa nu-i ajung banii de 
medicamente. V-aș fi chemat la Iași să vedeți cum trăiește de pe o zi pe alta un antrenor de 
performanță, pentru care s-a cîntat imnul României la Berlin, și cum niște copii devotați se 
antrenează să devină campioni pe podelele roase și pline de cuie ale unei săli de sport care n-a prins 
încă o campanie electorală. V-aș fi dus prin oraș și v-aș fi arătat Filarmonica ieșeană, care de zece 
ani stă să se prăbușească sub schele, și Teatrul Național, mutat într-un cub de carton. Și la urma 
urmei, dacă tot invocați acum cuvintele lui Sadoveanu și îndemnul „să devenim un popor vrednic”, 
v-aș fi spus că de douăzeci de ani mă simt, în fiecare zi, mințit, furat și umilit în țara mea. Și că am 
obosit să devin „vrednic” printre șmecheri, canalii politice și „băieți deștepți”. Dar, repet, nici dvs. 
nu m-ați întrebat, nici eu nu v-am răspuns. Și atunci, de ce m-ați găsit tocmai acum? 

Domnule senator, e un cinism fără de margini să-i heretisiți pe emigranții români cu ocazia unei 
așa-zise „zile a românilor de pretutindeni”. Nu poate fi o sărbătoare o zi a românilor „de 
pretutindeni”, există doar o singură zi a românilor și a României din care găștile politice care s-au 
succedat ne-au împins, pe mine și pe alte milioane de compatrioți, să ne luăm lumea în cap, să ne 
lăsăm în urmă limba, părinții și prietenii și să ne căutăm pe aiurea pîinea și dreptatea. Ce sărbătoare 
vedeți în asta? Nu e nici o sărbătoare pentru familiile despărțite, pentru frații și prietenii lăsați în 
urmă, sau pentru acei „români de pretutindeni” ai căror copii s-au spînzurat în țară de dorul lor. Și, 
în general, nu există sărbători adevărate cînd te afli „pretutindeni”, ci doar acasă. 

Iertați-mă, dar nu am nevoie să-mi amintiți dvs. de „valorile românești”. Ocupați-vă de ele în 
țară, acolo unde „cultura și valorile românești” sînt lăsate în paragină. Și v-aș mai ruga ceva. 
Sînteți totuși un reprezentant al clasei politice românești. Aveți decența de a nu amesteca în 
gesturile dvs. electorale amintirea „celor ce au luptat pentru libertatea poporului”. În Franța am 
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cunoscut un om care și-a pierdut o mînă în masacrul de la Otopeni, în decembrie ’89. Lucrează 
acum ca magazioner la un depozit, din mila unor străini generoși. Vă asigur că omul acesta ar 
scuipa astăzi pe orice discurs politicianist în care sînt amintiți eroii din decembrie’89. Altfel, o duce 
bine (în curînd, îl veți putea vedea și auzi într-un documentar tv despre Revoluție, apropo, nu-i așa, 
de cei care „fac cinste țării natale”). 

La sfîrșit, aș vrea să vă asigur că nu mi-e rușine că sînt român. Așa mi-am învățat și fetele, să nu 
le fie rușine să spună de unde vin. Singurele momente în care mi-e rușine că-s român sînt atunci 
cînd politicienii îmi vorbesc despre România. În gura lor, România pute ca o hazna infestată, din 
care mă bucur că mi-am salvat copiii. Ca o măsură de igienă, ar fi prea mult dacă v-aș cere să 
păstraţi măcar distanța tăcerii? 

Ioan-Florin FLORESCU 
 

Mai e nevoie de vreun comentariu? Mucles şi nasu-n pământ, onorabili politicieni! 
 
Poemele senectuţii 

 

Raisa BOIANGIU

                   * * * 
Ce frumusețe e pe dinăuntru la tine,
Te simt numai auzindu-te, 

 
 
Dor de sunete-n amurg, 
Zornăind clipe, 
Dor de nopţi cu animate volute 

Ce frumusețe e pe dinăuntru la tine,
Te pipăi (virtual), te mângâi (iluzie 
optică), 
Te gândesc (ce minte cu imagini), 

De ce cu mine tu, de ce acum? 
Nu-ți vreau form

Dor de învolburări-fantasme, 
În patul baldachin mătăsuri 
Alburii- luciri în zbor. 
Dor de alaiuri îngerești, 

a patrupedică, 
(doar eşti biped), 

Ci numai umbra ta 
ale, 
u 

oarte venind
i  cu aplomb

din zodii absente, 

ea ta pe dinăuntru, 

Şi mă bă
Absorbin

4 oct. 2o11  
                

zei 

Scriptice până-n zori, 

Colindând amețitor, 
Dor de dorm

ruindu-mă 

Salvând trecerea-petrecerea 
Zilelor prea zorite.  

                                 27 iunie 2011 

Nu-ţi vreau nici bunurile tale, omule, 
Mire al meu-mi
Cu dorinţe mii, 

Pe zidul înserării t
Ci numai glasul tă
De departe f
Rostindu-m
Numele 
Din lumi pă
Nimic apro
Înviindu-te 
Cu explozii
Frumuseţ
Pătrunde şi-

, 
 curgător 

– Radmira - nume 
relnice,  
ape, doar depărtarea  

 arămii – târzii. 

nlăuntrul meu- 
ntuie, 
du-mă. 

1
     * * * 

Dor de veghe 
Cu cărți pe noptieră, 
Dor de luminile veio
Şi de unealta vioaie, 
Forând semnele vieţuirii, 

itor 

 

Ilona Kriza KUN 
(Hunedoara)

 

 auzit: 
unoştinţele-şi 

eşte 
inţa îşi măreşte”. 

Aici 
itoc.

A cunoaşte 
A tudos... 

Deunăzi am
„cine c
îmbătrân
sufer

E-adevărat 
evărat. E-ad

Creierul mi-l toc. 

E mult mai preţuit 
şi azi, 

Cel ce-i dob  
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Două  Kingdom poete din United  

         Denise RILEY  
 

 
 
 
 
SPRING 1993/ PRIMĂVAR

 pădure 
lar obscur ca o păpădie 

c ca murele  

ezbracată de 

apus sau să amestec pârguirea ca 

 - 
t ceea ce pot face 

bil de obişnuit 
ă şi clara cântă 

ii iar acasă? 
e deal 

lul său 

n oarecare alergând de la o 

palavragind la fiecare uşă, pe 

rându-le 

d nimeni nu mai trebuie acum  
e şurilor 

r ADCOCK 

PANA D
(pentru Mi

Mi-ai fost
penei de c
mai întâi pe întuneric şi acum 

la flacăra de lumâna  duzină -- 
vocea ta calm
din radioul m
despre p
şi despre atecă. 

Plănuise , pe dispozitiv - 
Cel care-mi permisese,  
cu jumătate de oră mai devreme, 

o
e propria lui

te t 

Afară, lumina 

espre 
enuşa. 

umânările mele 
rbă.  

     

                 

A 1993 
Ştii că exist în
că pot luci în c
că pot să mă rumenes
        sau să cresc palidă 
precum o colombină d
culoare la 

strugurii 
pe o gura ce plânge-n sughiţuri că ceva 
creşte să-mi dea putere şi mie ca şi ţie
nu vezi că asta-i to
nu vezi că-i teri
dacă o voce matur
absentă 
Când ai să v
Când luna şi soarele or să sară p
deasupra oraşului, cana
cărămiziu mărginit 
cu balsam scuturat lângă piatra-
nnegrită 
şi case din beton îngrămădite strâns 
împreună, u
uşă la alta 
batând şi 
când alţii 
paşunează ca bovinele privind 
îngândurate în zori   
şi ridicându-şi capetele şi cobo
nepăsătoare 
până cân
să zăbovească prin spatel
cu o funie sau o privire, trăncănind 
vrute şi nevrute 

Fleu

E CURENT 
chael Longley) 

 companie pe timpul 
urent, 

re, jumate de
ă-mi vorbeşte 
eu cu tranzistori 

ăsări, şi tatăl tău,  
 vremea sălb

m să te înregistrez

Să-l  ascult pe tata cel m
vorbind despr
fermă 
fără electricita
cu numai cinc
de programul t

rt 
 copilărie la o 

; dar a mea s-a întrerup
i minute înainte  
ău. 

luna-i aşa de dalbă 
am crezut că-i omăt pe treptele din faţă. 
Este-o ceaţă uşoară. Vorbeşti d
unde-ai vrea sa ţi se împrăştie c
Se apropie miezul nopţii. L
ard domol. Ai încetat din vo

    
Trad. Remus  EVU, London 

 

Imago cronica 

 
Va

tipărit
color,
Hartm

omâne). 

lahia, cea mai veche reprezentare 
ă a unui oraş românesc. Gravura 
 din Chornicon mundi, de 
an Schedel, Nurenberg - 1493.  

(Biblioteca Academiei R



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Nr.61 – 62 / 2012  noua proVincia corvina pag. 73 
 

Evoluţie... 

Minerva CHIRA 

inerva CHIRA, care percepea iniţial itinerariul 
poetic existenţial ca pe o târâre (Manual de târâre, 
prefaţat de Blandiana, 1992) - avea să treacă prin „ţara 
nimănui” (1993), cu fascinaţia magică a putregaiului 
(Fosforescenţa putregaiului, 1995)... Starea de 
neantizare (Poemele absenţei - 1996, Die Reise auf dem 
Todessstreifen - Berlin,1997), Leandrii Greciei, 
Cântecul lumânării, RanaDa
Preaplinul amforei, Armura florii de câmp şi, în fine, 

 volum al antonomiei şi dualismului, pe un retro-itinerar cumva iniţiatic, îi 
confirmă vocaţia, chemarea şi revelaţia de tip mistic, la cote semnificative.                 (Eugen EVU). 
 

M

Nu, Jar şi lebădă, 

acest recent primit

Preference…  

Divina voce a Celinei DION 

         

30 martie 1968, Charlemagne, Quebec), deținătoare 
          

Céline Ma a 

unoscută în lumea francofonă dupa ce René Angélil, ce urma să-i devină soț, și-a ipotecat casa 
 producerea primul album. În 1990 a lansat Unison, material discografic ce i-a 

adus popularitatea în America de Nord și în alte țări anglofone. 
fluture, îi dăruim Diploma de Excelenţă a revistelor Noua ProVincia Corvina
                          

rie Claudette DION (n. 
Ordinului Canadei și a Ordinului Național al Québecului, este o cântăreață de muzică pop, textieră 
și actriță. S-a născut într-o familie numerosă, având o situație financiară precară. A devenit 
c
pentru a-i finanța

Noi, care ştim ceva despre efectul 
 şi Palia literară. 
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Hronice de vremuri mai noi 

an. 
Ne-am reîntîlnit recent şi ne-am oferit din  cărţile noastre ultim editate, cu 

reciprocitatea afectivă a cunoştiinţei noastre dinainte de 1989... Aurel VODICEANU scrie cu nerv 
epic retrospectiv, în tradiţie clasică, cu un anume patos de tip dolorist bănăţenesc, despre el însuşi 
dar şi despre numeroşi oameni ai trecutului de zbucium istoric şi al celui încă recent. Fotografii 
mişcate, sau mai clare, amintiri, nostalgii, evocări, atât din spaţiul natal, cât şi al celui hunedorean. 

Viaţa-trecerea este axiologie a drumului Crucii în lume, sub negura memoriei intacte, totuşi, a 
întreitei vârste. Atitudinal, VODICEANU este om al demnităţii, dincoace de trauma deja ancestrală 
a iobăgiei şi apoi a stalinismului. Cât a trăit în mediul muncitoresc prolectultist, a fost un animator 
cultural sindical de tip autentic, neipocrit. Spirit critic, cu aplecare  creativă, spre satiră, moralist 
iornic, dar deopotrivă generos cu semenii săi, Aurel VODICEANU depăşeşte zona scriiturii naive, 
reuşind multe pagini riguros documentate, sau trăite şi recuperate cu şarm narativ, memorabil. El a 
ţinut un veritabil hronic al vâ lor altora şi a vârstei sale, prea-plin sufletesc şi iertare de sine, 

RUŞ, GYR...destinele evocate nu sunt de tip fatalist, ci ale 
ultora din arealul „scanat” de amintirile sale. 

monografic, este unul restaurativ, desenând 
 de 

, de simţ al istoriei ca unul 
ţiale asumate cu un anum

 rur
ă
m

şco

În imagini: Aurica, soţia autorului; Trofeul „«Mihai I»  
pentru loialitate”, conferit recent autorului. 

Eugen EVU 
Aurel VODICEANU 

DESTINELE UNOR IOBAGI / GOLGOTA 
- roman monografic al comunei Birchiş (în două volume) 

Un exemplar roman monografic  în două volume, editat la Nagard, Lugoj, îi 
aparţine lui Aurel VODICEANU, bănăţean de sorginte şi o vreme hunedore

rste cu 
elegiac şi dolorist ca GOGA, COT
structurii sale sufleteşti, ca ale m Dublul roman 

destine paralele,
vervă afectivă
condiţiei existen
stoicism de tip
vieţii este al c
laică, epos, me

 migălos întocmit, plin
al 
e 

al creştinesc. Itinerariul 
rţii care devine evanghelie 
orie transmisă cu fidelitate. 

Uneori scrie umor, satire, alteori 
caricaturizează, alteori scrie poezie dedicată. 
Cred că VODICEANU ar merita în satul său 
Birchiş, un mic muzeu sub oblada edililor, 

lii şi bisericii. Iată un mic poem vag  
necrologic, eminesciano-goga-ian, dedicat 
soţiei sale Aurica, stinsă într-un trist ajun de 
Crăciun: 
 

Când ne vom întâlni 

Alunec în neantul din sufletul gol, 
Rătăcind prin pustia din casă şi ocol, 
Aud inima îndoliată cum plânge 
Cu lacrimi de jar, cu lacrimi de sânge 

Îţi ţes coroniţă din maci şi viorele 
Din raze de soare şi pulbere de stele 
Când ne vom întâlni cu tremurândă mână 
O pun pe capul tău cu aură de zână... 
 

     Ne-am promis a ne revedea spre toamna lui 
2012, în satul unde s-a retras, nu departe de fiul 
său, poetul Ioan VODICEANU, la Săvîrşin.  
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DIPLOME DE EXCELENŢĂ ale AsCUS „ProVincia Corvina” pentru anul 2011 

Colaboratori din ţară 

1. Sebastian BARA – pentru deosebitul spirit managerial şi 
colaborarea fructuoasă cu scriitori încă în viaţă. 

2. Gligor HAŞA – pentru întrega sa operă literară şi pentru 
neîntrerupta sa zbatere pentru cauza românismului. 

3. Elena Daniela SGONDEA – pentru creaţie lirică şi 
animaţie culturală 

4. Ştefan NEMECSEK – pentru întreaga sa operă de 
cercetare literară şi  jurnalistică şi de editare - propagare a beletristicii interculturale. 

5. Paulina POPA – pentru poezie, spirit managerial editorial şi asidua promovare prin mass-
media a valorilor literaturii hunedorene. 

6. Ladislau DARADICI – pentru valoarea poeziei, prozei şi operei sale critice. 
7. Muguraş Maria PETRESCU – pentru ferventa activitate de traducere în şi din anglo - 

franceză, precum şi pentru spiritul său animator în cultură şi arte. 
8. Ion POPESCU - BRADICENI – pentru opera promoţională, de mentor al 

transmodernismului. 
9. Adrian BOTEZ – Senior,  pentru opera sa poliedrică impregnată de simţirea românească 

autentică. 
10. Cornel NISTEA – pentru nobila contribuţie, prin operă şi revista Discobolul, de a face 

auzită cântarea Sufletului românesc. 
11. Marilena Rodica CHIRETU – pentru lirismul inocenţei nepierdute. 
12. Ştefan Doru DĂNCUŞ – pentru poezia sa cu grif de lună plină şi pentru strădania editării 

valorilor lirice actuale. 
13. Ion SCOROBETE – pentru opera sa lirică învigorată de autentice rădăcini pădureneşti. 
14. Gheorghe NICULESCU – URICANI – pentru întreaga operă publicată şi pentru 

importanta contribuţie adusă dezvoltării paradoxismului ca gen literar în spectrul literaturii 
române. 

15. Mihai PETRE – pentru o viaţă dedicată literaturii şi cultivării ei la cei tineri. 
16. Romulus Vasile IOAN – pentru studiile sale ştiinţifice şi istorice necesare memoriei 

culturale a Hunedoarei. 
17. Victor STEROM – elevata sa operă lirică şi critică precum şi pentru meritul fondării 

Academiei de Poezie Contemporană Ploieşti. 
 
Artişti plastici 

18. Radu ROŞIAN - pentru întreaga sa operă şi spiritul său animator în domeniul artelor 
plastice hunedorene 

19. Alexandru PODEA - pentru merite în sculptura metaloplastică ambientală 
20. Florin SCURTU - pentru arta sa grafică vizionară 
21. Tibor BALAZS – pentru pictură, sculptură, grafică, ilustraţie de carte şi, în general, 

pentru arta sa plastică în spirit compozit. 
22. Tiberiu FAZAKAS – pentru întreaga sa operă plastică şi în special pentru modul în care a 

reuşit să umanizeze creaţiile sale op-art.   
 

Colaboratori externi 

23. Angelo MANITTA – pentru valoarea europeană a Academiei Internaţionale IL Convivio 
în aria neo-latinităţii, cu afinitate pentru creaţia literară şi plastică  românească actuală. 

24. Maria Teresa LIUZZO – pentru inegalabila sa operă de poet şi editor, precum şi pentru 
colaborarea dintre revistele „Le Muse” şi „Noua ProVincia Corvina”. 
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25. Florentin SMARANDACHE – pentru spiritul performant al  cercetării şi descoperirilor 
sale în domeniul fizicii cuantice şi pentru travaliul intercultural valoros. 

26. Alexandru CETĂŢEANU – pentru inventică şi pentru susţinerea unei admirabile 
activităţi culturale a  scriitorimii române din Canada şi de pretutindeni prin revista 
„Destine literare”. 

27. Lucian HETCO – Premiul Maxima Moralia – pentru etica scrierilor sale şi pentru 
crearea, prin revista Agero, a unui bastion al promovării românismului pe mapamond.  

28. Baki YMERI – pentru inima sa cu două aorte, albaneză şi românească. 
 
Asociaţii 

29. Asociaţia „PRO - ISIS” din Orăştie – pentru reuşita acţiunilor sale în domeniul cultural-
umanitar. 

 
Un mare poet de azi din patria lui Cervantes: 

Santiago MONTOBBIO 
 
 

 

 

 

 

“también se transfigura”  

Así los poemas van seguidos, se suceden  
en sus motivos y en sus ritmos, se completan  
y persiguen en su música. De un poema  
nace otro,  
a veces son poemas por un mismo  
latido hermanados,  
y el orden de aparición permitiría  
ver cuánto tienen de música  
que se entreteje y se anuda...  
La poesía es un fondo de agua marina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... Y yo quiero amor  
y no lo oscuro. Pero el mundo es así,  
casi negro, casi fiera, casi olvido.  
Con su pisada grave  
sobre la nada me borra y me sepulta.  
…. 
Yo estoy al fondo de todo,  
al fondo de nubes y poemas,  
de su música, y Dios está también al fondo,  
aún más hondo, manantial que sigue  
sus propios caminos y en el arte  
también se transfigura.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Testimonios 

La fuente volverá a manar  
con sus palabras. A cada momento  
en ellas me asalto, me adivino.  
La vida es esta araña que dije  
y que me pareció no tener mucho sentido.  
Me teje silenciosa tras mis palabras  
y –no sé si lo digo bien- al final  
de la muerte está la espera. 

 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Nr.61 – 62 / 2012  noua proVincia corvina pag. 77 
 

Un poem de bun venit... 
Eugen EVU 

Nano eseu lui Santiago 

El, dizidentul teolog 
în patria lui Cervantes 
în absenţa lui Sancho 
şi a jarului magic 
pentru Rocinanta 
el, în dialog 
soteriologic 
cu Sinele Lumii 

 

El, prietenul prin paideuma 
primordiei,  
Santiago de Balanzo 
precum în text 
aşa şi în metatext 
în text cum sunt eu 
în interiorul ninsorii 
în subtext labirinthic 

 

cum suntem noi  
în memoria freatică 
în ţipătul  de păun al 
     briliantului 
În noaptea lui Eminescu 
cel trădat prădat  
     de cunoaştere: 
întru renaştere. 

 
 

Roxana SICOE TIREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ”Versurile ei, inteligente  
şi sarcastice, mereu suprinzătoare 
prin schimbarea nervoasă a  
unghiului de observare a lumii, 
au sinceritatea energică a  
marii poezii.” 

                 Alex. Ştefănescu

Vătămările 
(fragment) 

Eu stau singură în Devoria; 
Îmi lustruiesc privirile 
De patul puştii care 
Mă ţinteşte 
Ţinteşte-mă numai pe mine 
Ţinteşte-mă! 
Noaptea dorm în cuşca din Devoria 
...gloria liniei drepte! Tai cu dinţii 
Venele cărţilor, muşc 
Poetica jugulară delirând „eu! eu!” 
Cu cu toate tinichelele lumii legate 
Într-un lanţ străbun de păcate... 

 
Ilie CHELARIU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! v-am văzut 
nu sunteţi albaştri 
v-am mirosit  
nu sunteţi albaştri 
nu sunteţi nici măcar albi 
albi ca visele 
ca viaţa mea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pictură de Tibor BALAZS 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

pag. 78 noua proVincia corvina  Nr.61 – 62 / 2012 
 

Poeme din biblioteca rănită 
Eugen EVU 

Poesia din Flori 
Fiica mea din flori de tei 
Rug de mierlă de scântei 
Felurimei de femei 
Unicîndu-mi unu-n trei 
Poezie nebunie 
Încă tânără-n frăţie 

Cere trup să reînvie 
Să se-nfrupte cine ştie 
Dar să-mi mai lase şi mie 
         Moartea încă  vie. 

Elegie 
Vântul de munte, frig cu mănuşi, 
îngenunchează- n clopote sparte 
Ah, numai vaier şi ningere-i, nu-şi  
mai văd urmele duşi în moarte 

Uită-mă, uită, prin dezbrăţişare, 
fură-mi sămânţa şi du-te cuvânt 
patru mi-s fiii prin rămurare, 
în patru moartea-nflori, sfânt pământ 

Fost-am vreodată, fi-vom sub nimburi 
înfometate, grele de sâmburi 
Îngândurarea-ndurării, pe dâmburi 
Mai sus de-o moarte. 

Elegy 
Mountain wind, gloved frozing 
in broken bells prostrate 
Oh, only moaning and snowing  
seeing not their traces to death 

Forget me, no more embracing, 
steal my seed and go on as word 
four are my sons by branching, 
in four death flourished, earthward 

Have we been, will we be once 
under halos pregnant with pips 
The clemency musing, on hills 
Upper a disappearance 

English version by George Anca 

Manifest ludic 
Scribi ai lumilor de lume 
Felurime doar prin nume 
În acest V E A C miruns 
Nimic n-avem  de ascuns 
Poliedrice cristale 
Care curg sacerdotale 

 
Suntem devenind pe Cale 
Dincoace de forme-n Mit 
Nemica de uneltit 
Doar de vis zburat iubit 
De întoarcere 
                  Acasă. 

Memoria pe Kant 
În rărita rănita mea bibliotecă 
Cărţile cuminţi stau pe Kant 
Salvate de la înnecul cascadei 
netransmisibile multiplului sine- 
salvate câteva de Die buckenvurm 
straniu este că unele se ascund  
este ceva suspect în incintă 
amintindu-mi de policerele 
lui George Arion 
policer de la poliţe ?- 
cărţile mele semnate de alţii 
am această frustrare, desigur, 
indusă de Marele Orb Borges 
inexplicabile sunt 
căile regale ale Domnului 
poate nu-l voi pierde pe Umberto 
şi parabola numelui Rozei 
miezul ei asomptic şi riscant 
dacă şi moartea resoarbe 
memoria... 
 

Vavila POPOVICI (S.U.A.)

Iubirea cea dintâi  
Iubirea cea dintâi, e niciodată moartă,  
deşi-i din spumă pură de valuri risipite. 
Trăieşte în adâncuri de mare-ntunecată, 
cu forţe neştiute, calme şi-adormite.  
Iubirea cea dintâi e niciodată moartă.  
E cea dintâi vioară  
dintr-un concert de îngeri.  
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Ciprian COSMA

Bar 
Pe scaun, în sală, eu mor 
Nu de frig - ci de somn, 
Măcar tâmpitul ăsta 
E domn şi mă scoală 
De abia aştept să beau 

O cafea, dulce - 
Şi cu porţie dublă de lapte, 
E micul meu dejun 
Ce-l servesc printre şoapte; 
Îmi vine să arunc cu smântână 
Pe ea... 

Nevoia stringentă 
De a sta în furnal, 
De a bea din furnal, 
Mă jenează recent 
În acest bar cu futalace 
Examinate oral 
Vin, fiert, frecvent 
Şi îmi place 

 

Victor  NIŢĂ
 
 
 
 
 
 

 
Maşina de îndreptat 
societatea 

 (fragment) 
... de mîine, maşina de îndreptat  
Societatea nefiind altceva decât 
Conştiinţa de sine 
A clasei muncitoare, un fel de 
Computer care deţine 
Numitorul comun şi incendiar 
Al tuturor evenimentelor lumii 
Un fantastic şi uriaş computer 
A cărui cartelă program 
Se cuprinde într-un singur cuvînt: 
REVOLUŢIA. 

 
 

Eva Lora DEFESES 
Premiile Niram Art 2011 

Evenimentul a fost organizat de Editura si Revista Niram Art, în colaborare cu Universitatea 
Complutense şi Centrul Cultural al Armatei Madrid şi s-a desfăşurat la Cazinoul Militar din capitala 
Spaniei. Emil CONSTANTINESCU, fostul preşedinte al României a fost distins cu Marele 
Premiu Niram Art, Trofeul Ambroise Vollard. In cadrul discursului său, Emil 
CONSTANTINESCU a făcut referire la intelectualii români şi la aportul pe care  ei l-au adus 
culturii universale. 

                  
Michel HOUELLEBECQ Niram Art 2011 Ştefan MITROI 

 

Scriitorul francez Michel HOUELLEBECQ a fost distins cu Marele Premiu Niram Art 
Trofeul Mihail Sebastian. “Primul premiu pe care l-am primit ca scriitor purta numele poetului 
român Tristan Tzara. Este o bucurie pentru mine să primesc acum un trofeu cu numele altui mare 
român. In seara aceasta am cunoscut la Madrid o grupare de artişti şi scriitori români de 
amploarea celei din Parisul interbelic. Mă bucur că după o lungă dictatură, cultura româna 
recapătă locul care îi corespunde în Europa”, a afirmat Michel HOUELLEBECQ în faţa publicului 
spaniol. Fostul ministru al Culturii din Spania, poetul Cesar Antonio MOLINA a primit Marele 
Premiu, Trofeul Tristan Tzara. Premiul a fost ridicat de scriitoarea, jurnalista şi criticul literar, 
Mercerdes MONMANY, soţia lui Cesar Antonio MOLINA. “Mari personalităţi ale culturii 

http://revistaniramart.files.wordpress.com/2011/12/michel-houellebecq.jpg�
http://revistaniramart.files.wordpress.com/2011/12/premios-niram-art-2011.jpg�
http://revistaniramart.files.wordpress.com/2011/12/stefan-mitroi.jpg�
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universale sunt originare din Romania. Emil Cioran, Mihail Sebastian, Mircea Eliade şi Constantin 
Brâncuşi sunt doar câţiva dintre românii care au creat opere de o inestimabilă valoare şi faţă de 
care simt o profundă admiraţie”, a afirmat Mercedes MONMANY. Premiul Niram Art pentru 
Literatura a fost acordat scriitorului roman Stefan MITROI* , Premiul Niram Art pentru Poezie 
autorului Eran EISEN din Israel, iar scriitorul spaniol Diego Vadillo LOPEZ a fost distins cu 
Premiul pentru Manuscris, pentru romanul “La cumpăraturi în Tzara”, al cărui personaj principal 
este poetul român Tristan Tzara. In cadrul galei de decernare a Premiilor Niram Art 2011, au avut 
loc cinci lansari de carte. Anul acesta, premiul pentru Arte Plastice a fost înlocuit cu un omagiu 
adus vieţii şi operei pictorului Baruch ELRON (1934 – 2006). In timpul galei a fost lansata cartea 
“Baruch ELRON”, a scriitorului spaniol Hector MARTINEZ SANZ. Artistul, născut în România, 
a plecat în Israel în anul 1963. Multe dintre operele sale au rămas în Romania, sub semnătura Barbu 
TEODORESCU.  Baruch ELRON este unul dintre cei mai cunoscuţi pictori din Israel. “Soţul meu a 
făcut studiile la Bucureşti şi perioada petrecută în România a fost importantă în formarea sa. A 
colaborat cu multe publicaţii şi instituţii din România şi, dupa revoluţie, s-a întors cu plăcere în 
ţara în care s-a născut”, a declarat Lydia ELRON, soţia artistului  Seara s-a încheiat cu un concert 
de pian. Moderatorul evenimentului a fost Fabianni BELEMUSKI, Directorul Revistei Niram Art 
iar trofeul Niram Art este o creaţie a artistului plastic Bogdan ATER. 

* N. Red „ Muşcătura câinelui de pază” remember...(E. Evu) 
 

Scrisoare de la românimea din Colorado 
Anca SÎRGHIE 

AMERICA NOPŢILOR MULTICOLORE 
La sfârşit de noiembrie, imediat după Thanks Giving day, ca la o comandă americanii îşi 

împodobesc brazii pregătiţi pentru Crăciun şi ornează faţadele caselor, grăbiţi să nu fie surprinşi de 
primele posibile ninsori şi de frigul care de-abia aşteaptă să dea năvală. În acest fel, timp de o lună 
oraşele lor poartă vraja basmelor, mai ales pe timp de noapte, când dispare uniformitatea 
arhitecturală şi cromatică a caselor  de pe cele mai multe dintre străzi, spre a lăsa locul  luminiţelor 
multicolore ce modelează feeric peisajul. Există firme specializate, ce pot veni în ajutorul celor 
doritori de ornamentaţii sofisticate, care să pornească din vârful acoperişului, unde nu oricine are 
curajul să se urce. Unii americani nu reuşesc să ducă la capăt pretenţioasa activitate de a întinde pe 
faţada casei şi de a umple grădina cu simbolice scene ale naşterii Domnului decât dacă îşi iau zile 
bune de concediu. Aşa cere tradiţia. Clasele şcolilor îşi fac un titlu de glorie în a se angaja să orneze 
cu reţele electrice  de împodobit brazii din faţa primăriilor sau din parcurile centrale ale oraşului.  

           
Imagini de la eveniment: prima din stânga, prof. univ. la Alma Mater, Sibiu, Anca SÎRGHIE 

În această Americă de poveste, în care casele sunt luminate multicolor pe timp de seară, am 
poposit şi în acest an, ca de altfel în ultimii vreo zece,  gata să intru în vâltoarea pregătirilor de 
sfinte sărbători.  În Centrul social al Bisericii Sf. Dimitrie  cel Nou, Asociaţia Românilor din 
Colorado R.A.F.A. m-a invitat la primul cenaclu românesc, aşa că pe adresele e-mail ale enoriaşilor 
figura afişul conferinţei mele, Mitropolitul Andrei Şaguna primit în lumea sfinţilor, pentru care 
am realizat şi un film cu canonizarea Sa, petrecută recent la Sibiu. A fost lansată cea mai proaspăt 
apărută dintre cărţile mele, Memorandistul Nicolae Cristea şi epoca sa, ediţia a doua, cu un Cuvânt 
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înainte de acad. Mircea Păcurariu şi cu o Posfaţă de Ana Grama, Editura Technomedia, Sibiu, 
2011. S-au recitat şi s-au citit poezii selectate din opera lui Mihai Eminescu, George Coşbuc, 
Lucian Blaga şi Radu Gyr, într-un moment liric, care îşi are rolul său  cert la conaţionalii noştri 
iubitori de frumos şi care continuă să ţină legătura cu tradiţionala cultură românească în care s-au 
format. Sunt încredinţată că iniţiativa românilor din capitala statului Colorado de a desfăşura 
periodic o activitate culturală, susţinută de organizaţia lor R.A.F.A., a făcut prin această primă 
reuniune de cenaclu un început de bun augur, după cum ne-a asigurat prof. Sebastian Doreanu, 
moderatorul manifestării, şi prof. Simona Sîrghie, unul dintre iniţiatorii şi recitatorii activi ai 
cenaclulul românesc de la Denver.   

Sărbătoarea Crăciunului a fost pregătită  în parohia pr. Ioan Bogdan de la Biserica Sf. Dimitrie  
cel Nou cu toată grija. şcoala de duminică a antrenat pentru cea dintâi dată copiii spre a susţine în 
limba română un program festiv şi repetiţiile lor au dat o anumită febră zilelor  premergătoare 
Crăciunului. Grupul coral al Bisericii a trecut cu colindul pe la  toate familiile enoriaşilor iubitori de 
tradiţie creştinească. Nu am ezitat să ne alăturăm colindătorilor, într-un moment de sacralitate şi de 
socializare benefică pentru comunitatea românilor din Denver, în care medicii formează într-o 
considerabilă parte  high life-ul societăţii lor. S-a organizat chiar şi o petrecere de caritate, menită, 
asemenea revelionului românesc de aici,  să obţină fonduri pentru edificarea noului lăcaş al unei  
biserici ortodoxe din localitate. Denver, oraşul situat la altitudinea  de o milă (adică la înălţimea de 
1600 m faţă de nivelul mării), este unul dintre cele mai însorite colţuri de lume pe care le-am văzut, 
căci aici soarele arde pe un cer senin timp de 300 de zile într-un an, astfel încât locuitorii lui trebuie 
să poarte ochelari de soare în toate anotimpurile. Românii aşezaţi în acest mirific  spaţiu american 
de sub Munţii Stâncoşi nu au  o comunitate mare, aşa cum sunt cele de la 
New York sau Detroit. De aceea, aici totul pare să fie luat de la zero, 
totul trebuie făcut- local de biserică, bibliotecă, cenaclu, revistă culturală 
în limba noastră naţională etc. Iar oameni competenţi şi de iniţiativă în 
această comunitate a românilor există şi ei. În America nopţilor 
multicolore din luna pregătitoare a Crăciunului consumul electric se 
dublează, din câte arată statisticile, chiar şi la gospodăriile care folosesc 
un sistem automat de aprindere şi de stingere a luminiţelor ornamentale.  
Nu este de mirare că cei mai mulţi dintre americani demontează această 
podoabă costisitoare chiar în plină sărbătoare a Crăciunului, în 25-26 
decembrie. şi tot atunci, printr-o tradiţie greu de acceptat pentru 
mentalitatea românească, sunt scoşi din casele lor brăduţii, care  
pretutindeni în lume sunt simbolul marelui eveniment creştin.  

Cartea de recitire ... 
Ora jurnalelor 

George  ANCA 
COZIA TAIL 

Sensacionismo. Nu e încă lumină. Se dichisesc păduchii cu nume de rădăcină. Nu mai mâncase 
mere coapte de mult timp. În Germania, o chestie d'asta se plăteşte. N-ar scrie aşa, n-ar fi el. Un 
privilegiu. Două doine, trei doctori. Cui fumăm cenuşa? Nemţi să-mi găseşti. Descriem coasta 
vânătorii. Orgoliu în ce priveşte aspectul fizic. Oboseală neyogină, transe regăsite. Se întâmplă 
interzis, decât premiat. Răsturnare de tabu. Manipularea senzaţiilor auditive şi vizuale. 
 Septicemie. Dorinţa ei testamentară a fost să fie incinerată. Să ajungă în India, în Gange. Să se 
purifice. Dorinţa fiicei mele mă apasă. Nu pot să ajung acolo. Cineva care merge acolo. Să am 
certitudinea că ajunge în Gange. Ultima călătorie, a opta, pe Himalaia, în Tibet, poate i-a cauzat 
moartea. S-a adresat şi unei colege de la ambasada americană, în toamnă. I-a spus, dacă nu poate 
mama, să te duci tu.  
 Insulină. Diabet, ciroză. Hemoragie terminală. Nu se mai înţelege ce spune, mănâncă plăcintă, i-
au găsit glicemia 470. Nici nu era întreagă la cap. Părintele Pişti la telefon. Îţi faci de lucru, să te 
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dregi. Alerg. Aleg', aleg' oilor. M-ai scos la drum, şerpoaico. La fraza romantică da morire. Erotica 
de partid. Nu mai ştiţi ce să scrieţi şi nu vreţi să munciţi. Adaptaţi radiaţiei, nu se simt bine în altă 
parte. 
 Porniţi iarăşi ventilatorul. Malarie, nu bere. Suflu la inimă, plămâni-ţigări pasive. Când 
candidoza. 13-7. Accentuarea interstiţiului pulmonar difuz bilateral, mai important intrahilar. 
Sinusuri costadia fragmatice libere. Cord cu diametrul transvers crescut. În aorta poporului. Printre 
caractere aburi pe gânduri de artă vărsaţi din grui în grai. Viaţă perlată reflex. Wallahi: if one can do 
it, let him do it. Striscia la notizia. Superoxid de dismutază, pitonul birmanez – cheia vindecării 
inimilor noastre. Zalapanpatak. Cunundru. Mai-o-maya. Neamuluilor. Stai-ca-Antonioni-nu-te-mai-
năşteai. 

* 
 Aurel Opiatră, Radu Humor, Toma Hegel. Bordurile crapă numai dacă te uiţi la ele. Victoria şi 
foloasele sunt ale securităţii criminale. Mitletoe and the mighty Oak. Dies Natalis Solis Invicti. 
Christmukkah. De quadam libertate Decembrica (John Beleth). Bona Dea. Orhidectomie. Noi aşa 
am crescut. Terţinele bărbii făcute bazaconii. Marina avusese 20 de musafiri. Tu du-i la restaurant. 
Tu eşti Hegel. Pe Kant i-l las lui Sandu, cu Eminescu. Da' taică-meu? Tot Kant. Molatec la Văratec. 
Semănător singur. 
 Cozia Tail. Pomenirea la Copaie, ginerele lui. Fetele Hegel – Adina, Mariana, Veronica. Ancora 
Doru. HA Hegel Again. Sublimăm. De coloribus. Ţeapăn în ţeapă. Potul cotul. I want to sin.  
Victima propriei capacităţi de adaptare şi încă o dispariţie pindarică. Addidaşi? Îl ucise.Animismul 
n-ajută definitiv. Du-te. Legătură un pic divină. Dacă nu umbli, nu mergi. Cine mişcă nu mai mişcă. 
Tăietură curată, de topor. Câini de urmă. Mantra asupra karma. Locul naşterii, amorul. Meleoni, 
cameleoni. Noi fără noimă. 2012, Bram, Braun. A Game. Barba-n bâtă, tichii în Tichileşti. 
Atotştiutor a nimic cunoscător. Linga Ligonier. Nirvana Ninive. Saudi Isai. Tomaidorii adori-i. E 
orfan, şi-a ucis părinţii. Egipto. Pigudel. Actor de matineu. Ţi-am umplut coşul cu ceapă, ca să-i 
apuce plânsul pe duşmani.  

* 
 Conferinţa se ţinea în vechiul palat. Mă strecurasem cu Plata, pe o uşă lăturalnică. Am luat-o 
singur printr-o sală. M-am trezit sub podium. M-am întors, am deschis o încăpere persană. Ne 
instalasem, când au intrat două femei şi un bărbat. N-a deschis nimeni gura şi au ieşit. Apoi, o fată 
din casă ne-a zis că să stăm acolo şi să mâncăm cât putem. În societatea congresiştilor, uite o elevă 
a lui nea Romică, da, zici, am văzut-o cu graurul ei. Eram şi noi coz(i). Mâncaseşi pâine sărată, ţi-
am adus apă în vis, urturoi contra strigoi. Ascunsesei coasele. Toţi militarii morţi au văduvele în 
armată. Scafandri pe sub arcul de triumf. Spiritul de corp. Solidaritate neanexată politicii. Trădarea 
de ţară în aur se măsoară. Omega. Om. Vum. Architecturae cosmicae. Indi-geţi cuejdi. Lasă faţa 
asta, că nu e pe falsitate. Trebuie să-ţi faci loc cu corpul. Aerul Tismanei.  
 Ne-o despărţi apa, ne-o uni cerul cu pământul. Fata ne va revedea şi în manuscris. Rânjind 
schelet, jertfind popor, criminal străin. Te-am făcut de ruşine în oraş. Who controls the past controls 
the future, who controls the present controls the past. Se apropie şi solistiţiul. Voiai să ajungi mai 
târziu acasă, să adoarmă copilul vecinului, care nu te lasă să dormi. O superbombă mariană şi ar şti 
şi un thailandez că Aricescu a fost un poet minor din secolul 19. Pont d'Avignon. Rănit la Oituz. 
Oferta valetului britanic. Nu au progresat decât distrugând. Cei cu bani nu sunt proşti. Vai, ce mâţă 
are tovarăşul. Au Doo Mau, hai la drum, triolet. Frica de oameni te împinge în sunetele lor. Au, că 
nu mi-era frate, poate Dumnezeu. Margareta lui frate-său cu asasini-ochi. Vezi tu, Au Doo Mau, 
coeur de loup. Hai la tramvai, la împins cu Mihai, sor'ta mai. Claustru lacustru.  
 Berjera, personaj de persoana întâi. Tăiatul, desenat de asasinat în concurenţa berjerei. 
Invizibilităţi adăugite psiho. Am fi portretizat agonia. Mantre boeme, noeme. Farben. Ne-am văzut 
în Maroc. Kun invadează Transilvania conform planurilor lui Lenin. Unfortunately, an uprising. 
Largo desolato. Dictatura de dezvoltare. Como de un icono se tratase. Portret de şarpe. No dirty 
gold. Culegea măsline, a căzut din copac şi a murit. Magi, shphards, kings, wise men. Cea mai 
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trează fiinţă. Skammen. Jikji. Un Goma. Vişegradizare haveliană. Telefon ilicit. Unsuited for 
Germanization. Doi metri mai jos.  
  

Arta povestitorului 
Eugen EVU 

Ladislau DARADICI 
POVESTIRI  

editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca 

Noua carte a deveanului Ladislau Daradici, după bucuria  recentului 
Premiu al  USR Alba Iulia, pentru proză ( nuvele) „Maria, viaţa ta e 
o flacără”, are un titlu triplu, teandric, dacă vreţi: Maşina de scris, Sub 
cetini în ţărână, Vânătoare de mistreţi… Arta prozei scurte a lui 
Daradici,  undeva între  mithosul paideumatic originar transilvanic,  
natal, şi fantasticul sefeist, este decodabilă euristic şi eufonic. 
Desăvârşitul stilist (Dumitru HURUBĂ), „incitantul cu o distinctă 
marcă a maturităţii şi originalităţii” (Gligor HAŞA), „stilistul curat, 
cinstit, direct, cu simţul umorului, al personalităţii“ (Michael 

HĂULICĂ), ne reconfirmă „un autor complex, dotat poliedric, care are har, cultură solidă şi, 
lucru rar, are stil( omul e stilul); gravitatea cu care îmbracă în hlamidă estetică tot ceea ce 
«atinge» cu scrisul” (Eugen EVU), ne-a sugerat metafora  Elytisiană, a unui cristal (care curge),  
adaugă Evu, “un cristal care se ascunde  SIEŞI, ludic şi mirabil, arătîndu-se în cascada textului, în 
nadirul hermeneic al anticei Uimiri, resurecte în modernitate” (idem). Numele scriitorului are 
prefixul DAR, al verbului dăruirii: anume prin scrisul menita a reumple lumea de mister. Daradici 
este poet, însă proza sa scurtă, este intervalică, este doar rămuriş de artete colaterale, ale unei Aorte 
de semiotician nonconformist al Tiparelor.  Nu poţi să-l înţelegi, decât ...poetizînd! 

 
Lucian GRUIA  

... despre Ion SCOROBETE 
SINGURĂTATEA ABISULUI 

Editura Amanda, 2011 
Ion Scorobete s-a născut la 26 mai 1947 în satul Meria, judeţul 

Hunedoara. După absolvirea Universităţii din Bucureşti, Facultatea de 
Drept, s-a stabilit la Timişoara, unde lucrează în cadrul baroului Timiş. A 
debutat editorial cu versurile adunate în volumul  GEOMETRIA 
ZĂPEZII, după care a publicat numeroase volume de poezie şi proză 
(romane). A înfiinţat Fundaţia culturală „Traian Vuia”, despre viaţa şi 
creaţia căruia a conceput trilogia monografic-eseistică DECOLAREA, 
din care a publicat primul volum, ZBOR INTERIOR. Volumul bilingv, 
româno-albanez EXERCIŢII DE SINGURĂTATE /1/ (traducerea 

datorându-se inimosului poet Baki Ymeri) constituie un fel de antologie lirică în selecţia autorului.  
Critica literară a remarcat eleganţa stilului şi rafinamentul cultural al autorului. Nu s-a subliniat 
îndeajuns faptul că poezia lui Ion Scorobete este una de cunoaştere. 
 Din punct de vedere gnoseologic, poetul se situează în cotidian dar priveşte esenţele, interiorul 
existenţei: „Alerg printre cuvinte deloc lejer / împrejurul unei realităţi / înfiorător de tenace / dacă 
mă atenţionează fervent / că mă aflu la o distanţă / de tuşă” (Comunicare). Relaţia poetului cu 
exteriorul este una de revoltă în faţa mizeriei sociale şi  morale contemporane, în care valorile 
tradiţionale au fost pulverizate.  

Retractil la relaţiile sociale nefaste creaţiei artistice, poetul îşi exersează singurătatea pe calea 
meditaţiei. Curiozitatea îl determină să sondeze esenţele prin mijloace lirico-metafizice. În 
interiorul existenţei poetul descoperă cu uimire legi matematice: „şi ce e mai ispititor / decât a nu 
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înţelege / cum o distorsiune cu grad ridicat / de risc / încorsetează matematic parfumurile / 
esenţiale” (DISCRET). Legităţile fizice, chimice şi biologice încorsetează fiinţa umană într-un 
destin muritor, fără scăpare: „de fapt numai înăuntru fiind pot / căuta ieşirea spre un neunde / bine 
intenţionat / eu lent cum mă ştiu şlefuiesc / îndărătul uşii instrumentul / care se va potrivi / la spart 
nuca miezului amânat / sine die” (DISCRET). Legităţile lumii par totuşi să fie de sorginte ideatică, 
platoniciană, întrucât constituie prototipurile lucrurilor şi fenomenelor reale: „Chipul lucrului geme 
în trunchiul ideii” sau de natura logosului: „un priunc de amănunte zâcneşte / în adâncul luminii / 
trage de mine cuvântul / în miezul acestei răspântii” (ZEUL). Acceptând soarta, Ion Scorobete 
trăieşte existenţa la modul apolinic, format la şcoala filosofiei antice greceşti: „n-am nici o şansă să 
/ modific unghiurile / planurilor / altfel de cum le-a înfăţişat / pe duna de nisip milesianul Thales” 
(UMBRĂ).  

Apropierea mării constituie cadrul ideal pentru meditaţiile poetului. Zbuciumul valurilor 
simbolizează şi trecerea timpului aducător de nostalgii.  

Ascendenţa artei poetice a lui Ion Scorobete o găsim la poeţii italieni Eugenio Montale şi 
Giuseppe Ungaretti, Subtilele refereinţele culturale nu îngreunează textul, oferind desigur, delicii în 
plus, cititorului avizat: „fără scop curge lumina / din trupil încins / şi ce e mai adânc decât / un 
astfel de ţâşnet frumos / în albia lui heraclit” (ÎMBRĂŢIŞARE). 
 Poet, prozator şi eseit, Ion Scorobete se dovedeşte un scriitor complex în peisajul nostru literar 
contemporan. Sub aspect liric, prin vocaţia constructivă şi tematica abordată, acea a poeziei 
dintotdeauna (viaţa, dragostea, moartea), poezia lui Ion Scorobete, extatică, gravă sau autoironică, 
nu aparţine vreunui curent literar ci reprezintă rodul unei muncii meticuloase de giuvaergiu al 
cuvântului, însingurat şi autodidact. Versul liber, bine strunit, curge într-o albie sonoră în care 
vocalele se rostogolesc într-o armonie mediteraneeană luminoasă, diurnă.  
 
Valori româneşti 

Ştefan NEMECSEK 
Valeriu BUTULESCU editat în Slovenia 

PEŠČENE OAZE  
Editura „Institut za coaching” din Radece (Slovenia) 

Editura „Institut za coaching” din Radece (Slovenia) a publicat volumul de 
aforisme „Peščene oaze” de Valeriu BUTULESCU. Selectarea aforismelor şi 
traducerea lor în limba slovenă sunt semnate de dr. Franci CEC, scriitor. 
Coperta este executată de cunoscutul grafician şi scriitor Milan BESTIČ. 
Cartea face parte dintr-o serie de lucrări literare publicate sub genericul 

„Leading eff ectively with umor” – un concept modern, care pune în evidenţă rolul important al 
umorului în procesul de educaţie, dar şi în ştiinţa conducerii. Este una din liniile directoarea ale 
editurii „Institut za coaching”. În prefaţa cărţii, Franci CEC 
subliniază puritatea aforismelor lui Valeriu BUTULESCU, 
catalogat drept „un aforist inteligent şi îndrăzneţ care nu acceptă 
un rol marginal al scriitorului în societate.” Franci CEC crede că 
rolul educativ al aforismului este determinant pentru această specie. 
El scrie „Autorul, prin aforismele sale educă cititorul,
introducându-l într-o critică acerbă, în bogate dispute culturale şi 
politice, plasate inspirat, în spaţiu şi timp” . În viziunea 
prefaţatorului, „Valeriu BUTULESCU transpune în opera sa 
literară, în formula concisă a aforismului, problematica majoră a 
vieţii, creează o platformă pentru dezvoltarea acestui tip de 
literatură, tot mai prezentă în viaţa noastră, cu mare câştig la 
capitolul relevanţă socială” A fost o toamnă bogată în evenimente 
literare pentru scriitorul Valeriu BUTULESCU. După ce şi-a lansat 
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cu succes volumele în limba italiană (septembrie, Torino) şi sârbă (noiembrie, Belgrad), iată-l acum 
publicat editorial şi în limba slovenă, cartea „Peščene oaze” apărând sub egida Bibliotecii 
Naţionale din Ljubljana. Trebuie menţionat că autorul a avut şi un an bogat, ca dramaturg. Pe scene 
mai mari sau mai mici, în 2011 a avut nu mai puţin de opt premiere. Şi anul care vine pare 
promiţător pentru scriitorul BUTULESCU. Foarte curând vor vedea lumina tiparului cărţile salede 
aforisme în spaniolă (ediţia doua, la Granada), greacă (Atena) şi georgiană (Tbilisi). 
                                                                                      
Blogosfere 

Mădălina GHIU (Cartea Românească)  
- "De ce migrează autorii de la o editură la alta?" 
  Mi-ar fi plăcut să pot răspunde la întrebări, enumerând „autorii 
Cartea Românească” şi mărturisind eforturile făcute pentru a-i păstra. 
De asemenea, mi-aş fi dorit să vă explic migraţia editorială a autorilor 
români, expunând nu doar motivele pecuniare sau cele de difuzare. Dar 
este greu să dai răspunsuri riguroase într-un domeniu editorial tânăr – 
literatura română postdecembristă – care încă face firave studii de piaţă 
şi depinde de o literatură în formare - tributară unui bagaj (mai degrabă 
cutie a Pandorei) genetic sărac şi unor modele deseori inaccesibile - şi 
de un public-cititor insensibil la eforturile creatoare ale scriitorului 
român. În domeniul editorial, nu avem bibliografie. Poate doar una 
romanţată, care ţine de legendele folclorului urban. Se spune că marile 

edituri pretind de la autorii lor exclusivitate. Se mai spune că, pentru a nu-i pierde, investesc în ei 
sume mari. Se spune că GIDE l-a refuzat pe PROUST, că HOUELLEBECQ are tiraje fabuloase, că 
BALZAC scria romane „noir”, că Jack LONDON îşi număra cuvintele, că J.K. ROWLING va fi 
nevoită să-l ucidă pe Harry POTTER, că EMINESCU aştepta telegramele Havas, ca să scrie de 
meserie, că Mateiu CARAGIALE aştepta moştenirea, că Marin PREDA îşi ridica drepturile de 
autor cu valiza, că Radu ALDULESCU e scriitor profesionist… Se spune că editori cu suflet mare 
acordă burse de creaţie şi sunt alături de autorii lor la nevoie. Că nu se poate trăi din scris pe piaţa 
românească de carte, opacă la valorile proprii. Nu ştiu mai nimic despre vânătoarea de autori cu 
potenţial succes de public sau de critică, despre atragerea autorilor talentaţi, „serioşi”, charismatici, 
capabili să-şi promoveze Cartea. O carte cu „miză”, cu „poveste”, accesibilă şi publicului larg, 
impecabilă stilistic pentru critică. O carte care să conţină dozele necesare de: sex, politic, social, 
„psihologic”, dialog, început şi sfârşit. Ştiu doar o poveste adevărată despre o carte care nu va 
apărea, pentru că, asupra unuia dintre autori, o mare editură deţine exclusivitatea, prin contract, iar 
moştenitorul celuilalt autor nu doreşte să publice sub sigla respectivă. Fiind o carte de interviuri, 
singura soluţie ar fi să se publice întrebările la o editură, iar răspunsurile - la cealaltă… 
 

* Blog sub egida Misterul Culturii.  Foto Mădălina GHIU, Mihai CUCU, 2007  

 
Scrisoare după Crăciun* 

Mircea TARCEA 
Domnule Eugen, 

Ordine în gândire, bogăţie şi frumuseţe în redarea acesteia este ceia ce găsim în scrisul unui mare 
magister cu care se poate mândri orice urbie de cultură europeană. Fie ca Dumnezeu să-ţi fie sprijin 
şi pe mai departe în împlinirea actului de cultură, însă este potrivit să mai urmezi şi sfatul 
nepoţelului meu Ralf, bun la toate, super apreciat de dascălii lui, şi pentru a cunoaşte tâlcuirea 
acestei afirmaţii, iată despre ce se povesteşte. A fost sfătuit de mama sa să se ocupe de bunicul, care 
acuza o stare de indispoziţie cauzată de boala-i cronică şi acesta, grăbit pentru a-şi urma programul 
de joacă pe calculator, s-a adresat bunicului: 
  -  „Bunule, te rog întinde-te  pe canapea şi stai linişit. Relaxează-te!“ 
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Adendde, poemul comentat 

Către Galateea 
de Nichita STĂNESCU

Îţi ştiu toate timpurile, toate mişcările,  
            toate parfumurile 
şi umbra ta, şi tăcerile tale, şi sânul tău 
ce cutremur au şi ce culoare anume, 
şi mersul tău, şi melancolia ta, şi sprâncenele tale,
şi bluza ta, şi inelul tău, şi secunda 
şi nu mai am răbdare şi genunchiul  
mi-l pun în pietre 
şi mă rog de tine, 
naşte-mă.  Ştiu tot ce e mai departe de tine,  
atât de departe, încât nu mai există aproape - 
după-amiaza, după-orizontul, dincolo-de-marea... 
şi tot ce e dincolo de ele,  
şi atât de departe, încât nu mai are nici nume. 

 
 
De aceea-mi îndoi genunchiul şi-l pun  
pe genunchiul pietrelor, care-l îngână.  
Şi mă rog de tine, 
naşte-mă. Ştiu tot ceea ce tu  
nu ştii niciodată, din tine. 
Bătaia inimii care urmeaza bătăii ce-o auzi, 
sfârşitul cuvântului a cărui  
primă silabă tocmai o spui 
copacii - umbre de lemn ale vinelor tale, 
râurile - mişcatoare umbre ale sângelui tău,  
şi pietrele, pietrele - umbre de piatră  

ale genunchiului meu, 
pe carc mi-I plec în faţa ta şi mă rog de tine, 
naşte-mă. Naşte-mă. 

 
Coment :  

Neîndoielnic, cel mai însemnat liric al generaţiei 1960,  poetul exaltă mistic femeia ca trup ce 
naşte trup, obsedat de dorinţa de a fi “născut, ci nu făcut”, ca un nou Mesia (vezi Itinerar 
psihiatric, de Brînzei). Metafore revelatorii, geniale insinuînd analogic realitatea ştiinţifică, a 
omului aflat în interregn (mineral, vegetal, animal): MINERALITATE “genunchiul mi-l pun în 
pietre”; VEGETALITATE: “copacii-umbre de lemn ale vinelor tale”… CONFUZIE MISTICOIDĂ, 
ABERAŢIE pseudo-creştină: mai degrabă Femeia-Galateea, aluzia Isis-Osiris stăruie vag în gestul 
discursiv… este  Gnosticismul precreştin irumpe; rugăciunea de a fi re-născut, ca Fiul – Hristosul 
– Mântuitorul, este adresată strict femeii, (dar ea nu mai este fecioară, şi nici nu depinde de ea a-l 
naşte messianic); rugăciunea este de tip laic, cultul Fecioarei fiind transferat unei însăşi Căii 
Lactee (simbolul LAPTELUI MATERN) in extenso la scara incomensurabilă de Cosmos - născător 
şi hrănitor pentru MATERIE... (Mater); “şi sânul tău”(complex... freudian,n.n.); exprimare 
improprie: “mă rog de tine”, propriu ar fi “mă rog ţie”, însă aici este scăparea poetului, 
rugăciunea era a fi adresată divinului-inseminator, Tatăl, sau Demiurgul (?), sau a  Duhului Sfânt, 
cel asistat în actul inseminării divine, de arhanghelii Uriel şi Mihael, cf. Noului Testament?  
Emoţia poetică este una mai degrabă a unei  stări  obsesiv-confuze, de “transă” alcoolică 
autoindusă, în ceea ce se numeşte “zona obscură”, dintre sacralitate şi profan, aici una insinuant- 
erotică, Nichita fiind un expert în mitologia eladică (Ptolemeii, Pitagora ş.c.l.). (Niky a murit de 
ciroză, determinată de alcoolismul cronic al vieţii lui hedoniste). 
     Poezia-psalmodică şi post-modernistă, sincretică, a fost  scrisă în aşa-zisa perioadă proprie a 
“necuvintelor” (Noduri şi semne, Antimetafizica), deci este a unei “crize”… metafizice, după ce 
depăşise experimental argotic – ludic, preţios (“frunză verde de jugastru/ dau cu boii în albastru” 
etc.) Vers superb: „Ştiu tot ceea ce tu nu ştii niciodată, din tine”. Oralitatea este şi aici cea care 
timbrează tonusul psalmic, parafrazic. Psyche şi Eros, Eros şi Thanatos, mitosul eladic, convivii  
Onir, Endimion,  Narcis, dar şi Hipnos, dar şi Dinisos, sunt “ cuvinte cheie” ale dualismuluiu său, 
extrapolînd peripatetic mitul Venus – Isis - Fecioară, în ortodoxismul prezent şi la congerarul său 
Ioan Alexandru (Imnele), minus “Infernul discutabil”… 
Hedonismul  structural, dominant, al omului  hiper-erotic Nichita STĂNESCU, (acelaşi ca la alt 
congener, Adrian PĂUNESCU), avea să revină  violent-exaltat mistic, în ultima parte a vieţii, 
apologetismul, “apostolatul” său fiind unul a “boemei sălbatice”, cu gesticulaţie spectaculară şi  
adulatori genialoizi, discipoli mărunţi şi imitatori, dar şi cu numeroşi detractori, ori negatori: 
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CARAION, GRIGURCU.  Nichita cel dezmierdat Niki Sergheievici (aluzie la mama sa rusoaică),a  
parafrazat, prin opera sa,  mai ales, doi poeţi sârbi, Vasko POPA (pe care l-a tradus ampretîndu-l 
cu stilul său “Sorkin”, al echivalenţelor literale) şi Adam PUSLOJICI; premiul de la Struga a fost 
o consecinţă conjucturală, a politicii culturale de avangardă sud- dunăreană. Întreaga operă a  sa, 
este de fapt, o criză de  frustrare-identitate, de reînţeles dintr-un interviu în Tribuna (Cluj): “Cât 
timp a trăit LABIŞ, eu nu am publicat deloc”…Credem că “păcatul originar” al acestui mare 
nefericit,  ca şi Artur Silvestri, a fost primul său volum, “Roşu vertical”(editura Militară, 1966); un 
descalificant exerciţiu de duplicitarism, elogiu al comunismului ateu, neoproletcultist, tezist şi … 
fariseic-cărtăresc... În întreaga-i evoluţie, poetul  este exponentul  crizei de comunicare, al unei 
generaţii frustrate de totalitarismul „materialist-dialectic”, consumate terifiant- paroxist, la nivelul 
limbajului: aforismul „patria mea este limba română”, este dovedit a fi un plagiat (parafrazic),  
din Andre MALRAUX. „Boala de origine divină”, vorba fostei lui prime soţii Gabriela 
MELINESCU, a fost de fapt a suprasaturaţiei livreşti, pe fondul unei înnăscute (pare-se), 
hipersensibilităţi de patos.                   

Eugen EVU 
 
Miniportret  

Constantin MARAFET - poetul editor 
MARAFET Constantin (poet, prozator, editor RAFET) n. la 16 mai 

1961, com. Buda, jud. Buzău, fiul lui Toader şi al Linei. 1968-1976, urmează 
cursurile şcolii generale din com. natală. 1976-1980 – Liceul Industrial nr. 6, 
Buzău. 1978-1980, cururile Şcolii de Artă, cu durata de 2 ani (secţia actorie), 
Buzău. 1990, se inscrie la Facultatea de Drept (face doar 3 ani). Academia 
Online, unde îşi dă licenţa cu lucrarea Fundamentele profesiunii de editor de 
carte, obţinând calificativul ,,Excelent.” A fost preşedinte al cenaclurilor Al. 

Sihleanu, Doina, Arthur Enăşescu. A frecventat cenaclurile Confluienţe şi Nichita Stănescu 
(Bucureşti), Duiliu Zamfirescu (Focşani), Viaţa Buzăului şi V. Voiculescu (Buzău). Debut la 16 ani 
cu poezie în Viaţa Buzăului (1977), având girul poetului Puiu Cristea. Iar în volum colectiv, 
Pr

tuttgart), rev. www.gonia.ro, precum şi în vol. 
co

07; Victoria este destinul nostru (Convorbiri cu 
scriitorul şi politologul Victor Frunză), 2007 ş.a. 

imele iubiri.  
A fost director fondator şi redactor-şef al revistelor şi ziarelor: Doina, Glas Râmnicean, Revista 

Poliţiei, Pagini Râmnicene, Arhipelag, Curentul de Râmnic(fondator Victor Frunză). În prezent, 
director al rev. Vitralii (fondată, 2005). Din 1997, editor, fondator şi director al „Editurii Rafet” 
(Râmnicu Sărat), tipărind cărţi ale unor scriitori din ţară şi străinătate. Din 1977, colaborează la 
diferite ziare şi reviste: suplimentul Scânteia Tineretului, Flacăra, Luceafărul, Ramuri, Destine, 
Opinia, Informaţia Buzăului, Muntenia, Vocea Râmnicului, Timp Liber, Vestitorul de Râmnic, 
Flagrant, Amphitrion, Arhipelag, Oglinda literară (nr.47/2005),  Jurnalul de Buzău, Cronica 
Română, Rencontres Européennes, rev. AGERO (S

lectiv Vitralii râmnicene (Editura Rafet, 2006 ).  
Cărţi publicate: Lacrimă desculţă (poezie), 1980; Nu sunt un învins (poezie), 1991; Negativ 

(poezie), 1992; Vânătorul de plăceri (roman),1993; Rara avis-Florica Cristoforeanu (monografie), 
1995; 1994 a îngrijit vol. de poezii Basmul ucis (Ed. Biblioteca judeţeană ,,V.Voiculescu”, Buzău), 
de Ion Crăciunică; Visul (proză religioasă), 1996; Sinteze de limba română (carte şcolară), 1999; 
Mi-e frică să fiu om şi să trăiesc printre poeţi (poezie), 1999; Constantinele (poezie), 2002; Trupul 
a devenit stepă (poezie), 2003; Tăcere galbenă/Jaune Silence (poezie), 2005, ediţie bilingvă, 
sélection des poémes et traduction du roumain par Paula Romanescu (Editura Fundaţia ,,Scrisul 
Românesc” (Craiova), Jaune Silence, 2006, ediţie în lb. franceză; Istorie şi civilizaţie (proză), 2006; 
Monografia com. Bălăceanu, 2007; Monografia com. Fitioneşti (Vrancea), 2007;Monografia com. 
Gălbinaşi, 2007; Monografia com. Unguriu, Monografia com. Buda, Monografia com. Podgoria, 
2007; Monografia com. Cislău, 2007;  2007; 20
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Referinţe critice: Ion Stanciu, Muntenia literară (O apariţie uluitoare), nr. 154/12 mai 2001; 
Victor Atanasiu, Dumitru Ion Dincă (în vol. Scriitori buzoieni de azi, 2007, pag.121-123), Marin 
Ifrim (în Muntenia, 11 oct. 1995 şi în vol. Însemnări despre literatura buzoiană actuală”, 1996, 
pag. 55, 56; Portrete în bleomaren, 2007), Fl. Muscalu, în Revista V (Un poet din alt veac), 
nr.2/2001; Ioan Flora (Axioma), Viorel Dinescu, rev. Literatură şi artă (Stanţe din oraşul vechi), 
Chişinău, ian. 2003; Ioan Lăcustă, Ion Murgeanu (în rev. Meridian românesc), Auerlian Goci, 
Adam Puşlovici (în rev. Lumina, Belgrad); Traian Cristea, Torţe, 2004, pag. 97-122), Emilian 
Marcu (Convorbiri literare, 21.08.2007), Ziarul de Vrancea (01. 08. 2007; 21.08. 2007), Adrian 
Botez, Luceafărul român; Mircea Micu, Cronica Română (Un poet remarcabil), 25 martie 2002. (  
n.red. neactualizat).  
 
Din lista lui EVU (3) 

Sorin ANCA

Diasporeea… galateeană

(încondeiere blestemată) 
îmi alunecă mâna din sânge 
când scriu 
pieptul de sub armură 
când îl reamintesc pe tata 
deşi se pare că-i deja foarte 

târziu 
de-a mai da ordin 
sa izvorască în fântână apa 
mi-e somn şi ochii de tuş 
nu-s de oprit din încondeierea 
(a tot ce-n văz pot a reţine) 

 
Gheorghe AZAP

E toamnă! Toamnă-i! 
“Niciodată n-ai venit!” 
(Pierre Emmanuel) 

E toamnă, adorato! (Doamne, cui 
Mă adresez ca un suspin în bură!?) 
Novembre, glabru, schiaună-n gutui 
Şi de gherghine bruma nu se-ndură. 
E toamnă, a---! (Iniţiala-i făr’ 
Continuare; firavă vocală.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se busculează vânturi în răspăr 
Şi-mplântă-n plopi sacada lor letală. 
Din fortăreaţa cruntului Boreu 
Se tot aieptă harpii de rugină 
Spre bungetele sufletului meu; 
Părând, în sine-mi, Bendis că suspină... 
E toamnă! Toamnă-i! Nori şi vijelii! 
– Vestala verii iarăşi a mierlit-o –. 
Ştiu că n-ai cum; stiu că nu poţi să-mi vii 
Şi totuşi cern iluzii, adorito! 
 

Sânziana BATIŞTE 
(Brad)

 
 
 
 
 

La porţile cuvântului 
La Porţile Cuvântului 
La tronul preasfântului 
Am venit sã mã-nchin şi eu 
Mânatã din urmã de zeu 

M-am spãlat din cap în cãlcâie 
Cu zeamã de cuvinte – amãruie 
În loc de veşminte 
Cuvinte 

Cuvinte 
M-am împodobit febril 
Bucuros ca un copil 
Sã am curaj m-am îmbãtat 
Cu cuvinte de cãpãtat 

Fac acum plecãciuni şi zâmbesc 
La Scaunul împãrãtesc 
Cu limba tãiatã zvâcnind nebun 
(Hohotul de plâns îl sugrum) 
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Transmantre 
George ANCA

Rug aprins 

rug aprins mireasă urzitoare  
de nesfârşită rugăciune 
psaltirion  
al inimii sub arcuş de gând  
numele de Maria ca taină de la 

Dumnezeu ţi s-a dat floarea darurilor  
ceea ce ai născut lumina cea nespusă  
brazdă care ai dospit înmulţirea milelor  
corabia celor ce vor să se mântuiască  
izvor de tămăduiri minune străină  
treci pe cei morţi la viaţă veşnică  
ai născut mântuirea sufletelor noastre  
ai prefăcut întristarea Evei în bucurie  
ne izbăveşti de războiul cel dintre noi  
începătoarea mântuirii noastre mila păcii  
în tine s-a născut hladima de carne  
            a Cuvântului  
râu de vindecare de-a pururea curgător  
prin harul tău luminezi nimicnicia 
noastră  
de la sfântul tău chip minuni se lucrează  

 
 
 
 
 
 

 
 

Colinda inimii în închisorile comuniste 
(arhiva Gafencu)

Din popor 
din popor îmbătrânirăm  
terţine de sine stătătoare 
repeţi Ionescu n-ai răbdare 
are barbă Hegel fără barbă 
scuturaţi arhangheli hram 
tu compune-mă cratimă 
elimină radicalii liberi o 
hidratare atât de puternică 
fortifică şi pielea sensibilă 
fascinaţie smellless rose 
miroşi popor chimic  
nimic de ore printre gnoze 
canonadă am pus mâna pe 
ei şi nu mă cunoşteau 
pinacotecă scuturată în clarobscur 

 
Creatură dezagregându-se 

creatură dezagregîndu-se 
ronturi usturoiate antic 
ne nararăm fabulă Paris 
mironosiţelor la fugă fir'om 
hai la flori ieftine şi la biserică 
sfat sinus arab Basarabia 
năimindu-ne ce-nseamnă neam 
curând neprevederii tămâioare 
pus  pe scris mare să vă prind 

 
cenuşa sfintelor pieirea soarelui 
apă în zbor de ciori baroc sub cetini 
cozi Cozia sânge o mie de ani 

 
George PETROVAI

Deriva istoriei 
De-atâta recitit, 
istoria s-a ciumpăvit, 
încât istoricii 

- împlătoşaţi cu alifii robace – 
au răscolit pământu-n lung  
şi lat, 
pe morţi scoţîndu-i  

din morminte 
şi-n vii zvârlind cu oseminte, 
ca noua carte să se nască  
şi să crească 
spre-a Fiului înştiinţare, 
că poate-a fost o nălucire 
şi-o viguroasă amăgire 
de milenarul adevăr 
irupt din Căpăţâna omenirii 
nu-şi are loc de cinste în istorii. 

Sighetul Marmaţiei
 31 dec. 2011 

Reviste prietene 
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Afinităţi elective... 
Gabriela  G

     Ultra-sensibilă, empatică ş

literaturii filosofice, în stu
elică”,

ăzboi, pe care
ă, amintind de  em
şi  prof. univ  Angela

OUDEN
i locuindu-şi propria-i poezie în 

d
 

 

 

 

î
e

 
 

nkomion pagini invitate 

HOOFT (Oradea) 

unice ghirande şi imortele, dar şi o  lucidă observatoare a 
iul „Percepţia de sine în 

spiritualitatea interb Gabriela GOUDENHOOFT 
(RAVARU), oferă o abordare înnoitoare a unor personaje – cheie 
de dinainte de r le perindă  analitic şi cu alură 
universitar inentele  prof. univ. Mihaela 
MIROIU Felicia BOTEZ, fără a le atinge 

instrumentaţia... Un alt nume îmi revine când îi citesc poemele: Antonia 
ILIESCU, cumva tot pe filiera rom-belgă... OŞ, acum 
undeva în Norge...!? 

Ah, da, şi Erika ERD

să. Păstrez amintirea
lgian şi impresia une
iplică ecoul, ce se va 
tarea cuvintelor”, 

                    (Amitie, Eugen EVU)

      O exegeză bine-primită în lumea studioa de neuitat 
a unei vizite a Dsale dimpreună cu soţul be i prezenţe 
sinergice, rare... Uneori unica întâlnire, mult ntoarce la 
origine... Surd? Poate Gabriela, în „aştep ste calea 
regală de regăsire a Sinelui: a inocenţei nepierdute, oricât de neverosimil 
sună... La revedere, Doamnă! Vă aştept... în Cuvânt, eventual singură. 

E  
Liviu IOAN STOICIU  

...despre Ioan ŢEPELEA … născut în 1949…. 
scriitorilor români şi a literaturii lor originale, să 

sco
Încerc să atrag atenţia aici asupra diversităţii 
t în evidenţă nu atât vedetele (exploatate destul nu numai în revistele literare centrale, dar şi 

veşnic premiate pentru orice carte o publică şi studiate inclusiv în manuale), cât scriitorii discreţi, 
„provinciali”, retraşi, singuratici, izolaţi, necunoscuţi, deşi sunt membri ai Uniunii Scriitorilor. 
Abia prin evidenţierea lor, a acestor scriitori din umbră, capătă sens cu adevărat diversitatea. Altfel, 
literatura română s-a blocat la câteva zeci de nume care sunt permanent vehiculate (ele fac, pe bună 
dreptate, şi obiectul istoriilor literare pretenţioase, de genul „Istoriei critice” a lui N. Manolescu; 
dar între ele sunt şi nume umflate conjunctural, pentru funcţia pe care o deţine), ele taie şi spânzură, 
autoritatea lor contează, au parte de posturi de onoare şi ediţii critice, ei sunt traduşi şi invitaţi în 
străinătate pe bani publici, sunt laureaţi „Opera Omnia” sau ai premiilor de excelenţă pentru 
întreaga activitate, sau sunt primiţi în Academia României (e drept, sunt număraţi pe degete) şi 
primesc indemnizaţii de merit. Personal, prefer să-i admir de departe pe toţi aceşti răsfăţaţi ai sorţii, 
valori care rămân. Nu fac nici o discriminare, pe acest site sau blog (sau ce o fi) las uşa deschisă 
tuturor celor ce au de a face cu mine, într-un sens sau altul (printr-un telefon, la o lansare, la o 
întâlnire întâmplătoare pe stradă sau la o redacţie sau la o manifestare literară), cu care schimb o 
vorbă sau cu care corespondez pe e-mail. Sunt mulţi scriitori care au perioade de glorie de mai 
lungă sau mai scurtă durată, după care dispar din prim-planul literar. Unul dintre ei mi-a telefonat la 
începutul acestei luni – din Oradea (sau de undeva de lângă Oradea, unde-şi linge rănile, la o vilă a 
socrului, pe Valea Băscăuţi): După Revoluţie era pe cai mari, a organizat nu ştiu câte ediţii ale unui 
festival internaţional de poezie de amploare, nu ne venea să credem că e posibil (pe atunci coordona 
Casa Armatei din Oradea). Edita două reviste de cultură (era directorul lor): Unu şi Aurora (era 
carte-cărămidă, nu revistă obişnuită), plus o editură care publica literatură originală, Cogito. A 
inventat şi o Academie de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA) la Oradea, pe lângă Universitate. La 
Oradea concura scriitorii cu ştaif de la revista Familia (motiv să fie hărţuit, pus la zid; că ştiţi cum e 
cu „facerea de bine”…). Între timp, incredibil, toate au dispărut, una câte una, şi Ioan Ţepelea s-a 
dat la fund. S-a scârbit de atâta nerecunoştinţă colegială: „m-au împins toţi în afară, nu vreau să mai 
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merg pe aceeaşi cărare cu toţi proştii”… A fost părăsit şi de cei mai buni prieteni scriitori (fiindcă 
aşa e la scriitori, interesul e primordial, dacă nu mai ai reviste pe care să le conduci şi nu mai 
organizezi festivaluri la care să împarţi premii, nu mai contezi, eşti uitat). 

       
Nici cărţi de versuri nu mai scoate, din acelaşi motiv:  a fost marginalizat pe nedrept… Îmi 

spu

ombă de presă 2012 

 că
nea la telefon acum că până şi cele două fiice ale lui (pe care le-a trimis la studii în Danemarca şi 

Franţa) i-au spus la supărare că „mai bine ai muri”, iar prietenii lui cei mai buni, care conduc reviste 
literare (mă abţin să le pronunţ numele), îl evită. „Totul e o pacoste enormă, şi prietenii scriitori şi 
literatura română m-au trădat”. Ioan Ţepelea s-a adâncit în studierea istoriei României, „vreau să 
scot istoria mea, am toate datele esenţiale adunate” (pe moment e fascinat de campania armatei 
române în Ungaria din noiembrie 1918-august 1919, se documentează numai în Ungaria, fiindcă în 
România documentele au fost distruse; bunicul lui Ioan Ţepelea a fost la Unirea de la Alba Iulia 
delegat). Dar acum e profund dezamăgit de ceea ce se întâmplă în învăţământ (Ioan Ţepelea e 
universitar): „învăţământul e o balegă, din care mănâncă toţi şmecherii”. Este revoltat şi de 
comportamentul rudei lui de sânge, Gabriel Ţepelea (ţărănistul parlamentar), care a făcut tot 
posibilul să-l îngroape de viu la Oradea. Nu l-a ajutat nici măcar atunci când, înainte de Revoluţie, a 
avut un accident îngrozitor, lovit pe trecere de pietoni la Oradea, „eram în uniformă militară, am 
avut picioarele rupte şi răni crunte la cap, mă mir şi azi că mai pot vorbi, m-au reparat în totalitate 
atunci, fiindcă am crezut în Dumnezeu”. Ce destin poate să aibă şi poetul Ioan Ţepelea! Îmi pare 
rău că n-am nici o carte a lui la dispoziţie, să citez aici un poem al lui (în casă la mine cărţile stau 
claie peste grămadă, orice carte aş căuta n-aş găsi, nu mai am unde să pun cărţi, mi-am pierdut 
speranţa că mai pot să fac ordine în cărţi; e un vis de bibliotecar profesionist irealizabil, acesta de a 
face ordine, dar n-am de unde să iau atâta timp şi nici unde să mai pun rafturi). „Trăim într-o lume 
foarte murdară. Înainte de Revoluţie, deşi era atâta lipsă de caracter şi laşitate în public, erau 
oameni de mare omenie în particular şi de cultură, azi nu mai sunt, e o lipsă de omenie şi de 
cultură pe care o reproşez societăţii româneşti, în ansamblu, această societate e dependentă azi de 
interesele conjuncturale interne şi mai ales internaţionale. Presa românească a fost şi e o mare 
curvă, a exprimat numai realitatea banului. Nu ştiu dacă mergem înainte sau înapoi. Pe tine, LIS, 
te iubesc. Şi pe Ana Blandiana o apăr, tatăl ei a murit la Sighet”… Tu mai scrii versuri? L-am 
întrebat, să-i mai îmbunez discursul negativ (era cu lacrimi în gât). Ioan Ţepelea s-a înviorat: da, 
scriu, dar nu mai vreau să public, pentru cine să public? „Întotdeauna am fost singur, aş scrie şi o 
istorie a literaturii în care să fiu eu singur, în care să dau de gol sufletul omului, aş da exemplul 
meu”. Altfel? LIS, mă duc să vorbesc de dedesubturile literaturii române în Israel, la Târgul de 
carte din octombrie de acolo, am să mă duc şi la festivalul de poezie de la Liège, „să asculte cei 
nepricosiţi”... Ioan Ţepelea e mai mare cu un an ca mine (născut în 1949), a terminat şcoala de 
ofiţeri la Sibiu şi Facultatea de istorie-filosofie la Cluj, a debutat editorial cu versuri în 1986 şi are 
cărţi traduse în străinătate.                                                                                                  (Blog LIS) 
 

B  
or spaţiali din Nibiru, anunţăm o nouă 

rev
În întâmpinarea cenuşiil
istă online sub egida AsCUS ProVincia Corvina: PLAY CU BOCI 

şi suplimentul Sorcova Morcova Moscova.      (Johan von URDOW)  
 

http://www.liviuioanstoiciu.ro/2010/09/poetul-si-istoricul-ioan-tepelea-mai-singur-si-mai-izolat-ca-niciodata-la-oradea-video-cu-poeti-arhivat-de-luciana-tamas/ioan_tepelea/�
http://www.liviuioanstoiciu.ro/2010/09/poetul-si-istoricul-ioan-tepelea-mai-singur-si-mai-izolat-ca-niciodata-la-oradea-video-cu-poeti-arhivat-de-luciana-tamas/ioan_tepelea_m/�
http://www.liviuioanstoiciu.ro/2010/09/poetul-si-istoricul-ioan-tepelea-mai-singur-si-mai-izolat-ca-niciodata-la-oradea-video-cu-poeti-arhivat-de-luciana-tamas/tepelea/�
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Cronici haţegane 
Radu IGNA 

... despre un premiat Rafet 
4), poet trăitor în Haţeg, membru al USR, Filiala 

, un anonim bolnav de cancer este operat cu succes într-un spital de prima 
mâ

icii romantice, îşi retrăieşte 
dra

are l-a 
tră

 rezista datorită versurilor, datorită 
ma

 se numeşte 
He

     Constantin Stancu (n. 195
Alba-Hunedoara, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii 
din Cluj-Napoca şi al unui curs postuniversitar de economie. A debutat 
concomitent cu poezie (1988) în revistele Orizont şi Braşovul literar şi artistic. 
Până în present a publicat volumele de versuri Păsările plâng cu aripi, Pomul cu 
scribi, A privi cu ochii inimii, eseurile Poetul la castel (pretexte critice şi eseuri 

n Evu), Abisul de lângă noi, De la Neantia la Vâltoarea sufl etelor (operele unor 
scriitori din Haţeg). Este present cu poezie şi articole de critică literară în numeroase ziare şi reviste 
din ţară. Ultima sa carte, romanul Pe masa de operaţie, (editura „Rafet”, Râmnicu Sărat, 2011, 
premiat la Festivalul internaţional ”Titel Constantinescu”, ediţia a IV-a) „abordează, precizează 
autorul într-un articol publicat în acest ziar, tematica bolilor personale pe fundalul bolilor spirituale 
ale lumii, cu accent pe valoarea fi ecărui om şi pune în lumină destinul special al poetului într-o 
vreme a căderilor.”  

Personajul narator

la opera lui Euge

nă. În scurte secvenţe din carte se confi gurează atmosfera din acel mediu al suferinţei şi 
vindecării, prin câteva detalii, cum sunt revenirea pacienţilor din adormire după operaţie, vizita 
permanentă a medicului, a asistentelor.În planul real al cărţii aflăm că rinichiul afectat de cancer i-a 
fost scos, operaţia a decurs bine, a reuşit, şi că soţia şi-a revenit din starea sa de disperare. Planul 
spiritual, unde povestirea se împleteşte cu meditaţia, visul şi dragoste, este realizat prin 
rememorarea unor secvenţe din viaţa personajului narator, adevărate poeme în proză, căruia autorul 
nu-i menţionează numele în ideea că acesta ar putea fi oricine. Puţine fapte din biografi a 
naratorului aflăm pe parcursul lecturii. Astfel, vedem că nu este un om obişnuit, ci un autor de 
apreciate volume de versuri şi că a trebuit să-şi părăsească neînsemnatul său oraş transilvănean 
pentru a se stabili împreună cu soţia în capitală unde i s-a oferit un loc de muncă. Naratorul insistă 
mai mult asupra destinului său ca poet. Atunci când a citit poeziile lui Nichita Stănescu şi Adrian 
Păunescu a simţit că va deveni poet. „Gândisem toate acestea pe patul de spital în noaptea ceea, le 
rememoram, încercam să uit, erau câteva ore în care puteam zbura, doream să înving moartea prin 
poezie; în Evanghelie este scris că la început a fost logosul, Cuvântul şi cuvântul este Dumnezeu”. 
Pe patul de spital, prin mintea sa se derulează cu intermitenţe unlung film ale cărui personaje sunt 
maeştrii poeziei care i-au marcat existenţa. Numele sunt simbolice, sugerează ceva anume pe care 
cititorul este îndemnat să le descopere. 

Ghinel, un subtil descendent al lir
ma într-o garsonieră înconjurat de obiecte şi cărţi vechi, ascultând 

muzică clasică şi transpunându- şi stările sufl eteşti în poezie. 
Subiectul său predilect „era femeia pe care o iubise, c
dat pentru altul mai tânăr”... 
Poezia însă l-a salvat, a putut
rilor poeţi. „Pentru că, spune naratorul, era o vreme pe care o 

regreta, în care şi-a pierdut tinereţea, dar când o carte costă puţin, 
cât o pâine a săracului şi puteai citi, te puteai refugia undeva, în 
peisajul acesta abstract al iluziilor şi al cuvintelor vii”.  

Un alt maestro al poeziei care i-a influenţat creaţia
t, ins prezent prin revistele literare, nevoit, pentru a-şi asigura 

existenţa, să presteze diferite munci, care nu au legătură cu poezia. 
Acesta, mărturiseşte naratorul, „a intuit şi mi-a dat drumul în lume, 
mi-a propus publicarea în revista de literatură şi a scris destul de 
exact despre poemele mele. Cuvintele acelea au rămas şi pentru mine 
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a însemnat confirmarea a ceea ce era pus în mine”. Lamed, evocat în final prin redarea  amănunţită 
a unui dialog la o cafea, evocă, cu accente dramatice, momente din viaţa sa în anii comunismului, 
cum, urmărit şi tracasat de securitate, oamenii puterii  i-au distrus familia.  

Acum, când altfel de oprelişti îi stau în faţă, nu cele ideologice şi politice, scoate cu mari 
sac

artea de recitire

rificii o revistă apreciată de confraţi. „Aş scrie sau aş plânge poeţii, ei sunt aici, nu-i vedem 
pentru că sunt sub val, dar lacrimile lor ajung la noi, sunt lacrimi care curg în sus. Ceea ce-i face 
însemnaţi este durerea lor de a nu ajunge cuvintele lor până la noi. Mereu îşi fac planuri că vor 
veni marii bogaţi ai lumii să le publice versurile, adesea, săraci, rămân cu visele, privesc lumea, 
citesc cărţi pe care le iubesc şi le urăsc în acelaşi timp, iar seara târziu, când oboseala le roade 
fiinţa, scriu despre limitele umane, despre ţări pe care nu le-au văzut dar care par mai reale decât 
cele vizitate de preşedinţi, de regi, de mesageri”. Trupul bolnavului „începe să prindă o nouă 
stare”. Se obişnuia cu simetria fiinţei. Are sentimentul că operaţia încă nu s-a încheiat, altfel de 
medici îi fac acum altfel de operaţie, cea spirituală. Apoi l-a cuprins un vis „în norul lui spiritual”. 
Visul telepatic ne transpune în lumea imaginară ceea ce presupune viziune, un anume nivel al 
conştiinţei în fi inţa umană. În salon este adus un orb, Ilie Roman. Cei din familie au convenit că 
este bine să-l aşeze aproape de biserică. Acolo oamenii sunt mai miloşi. Orbul este un inginer fost 
şef într-o uzină. Văzuse cândva, avea amintiri despre oameni, lucruri, case, oraşul. Oamenii care 
treceau stau de vorbă cu el şi-l miluiau. Într-o zi, doi străini îi spun că „Celui de Sus nu-i este 
ascuns”. Asemenea apostolilor, ei îi redau vederea. Scena pare scoasă din Biblie. Mulţimea priveşte 
şi comentează minunea. Cei doi au fost uitaţi, păreau a nu fi din lumea oamenilor. Pentru Ilie a fost 
o altă naştere şi se mira „ce capacitatea are creierul uman de a putea să refacă prima zi din viaţa 
sa”. Refăcut, poetul înţelege acum cum „Dumnezeu Îşi rescria numele în interiorul nostru încă de 
la facerea lumii”. Povestea lui Ilie Roman este o parabolă din care trebuie să înţelegem altceva 
decât ceea ce ni se spune. Faptul că el a primit textul cu povestea operatului de rinichi, un anonim, 
şi că acesta a dispărut fără urmă ascunde o altă poveste. Ilie Roman ar putea fi un alter ego al 
autorului readus la viaţă. Ilie cel real, orbul care şi-a recăpătat vederea, înţelege că numele poeţilor 
reprezintă ceva, poate o literă dintr-o limbă veche, poate un cuvânt, sau un mesaj al puterii divine 
care i-a arătat ce este şi cine este cu adevărat. Drept urmare îşi propune să-şi schimbe viaţa. Ceea ce 
face valoarea acestui text,103 pagini, este subtextul care oferă multe posibilităţi de interpretare în 
plan religios. În primul rând credinţa în Cel de Sus, tămăduitorul atotputernic. „Dumnezeu este cel 
care cercetează omul, inima lui şi rinichii, mă gândeam la acest lucru, ce puteam face pe un pat de 
spital, ceilalţi nu prea vorbeau, erau marcaţi de eveniment şi eu eram aproape copleşit, dar a vorbi 
cu El însemnă mult, durerea nu mai avea puterea, sau puterea ei era mult umbrită, aşteptam 
mângâierea în toate acestea, trupul părea că nu-mi mai aparţine, era al altuia, dar unde putea 
locui decât acolo, în carnea aceea slabă şi totuşi care rezistă, durea şi poate căuta la ea în orbirea 
ei de carene ceva care s-o facă mai altfel…”. Poetul Constantin Stancu se dovedeşte a fi şi un 
prozator original. Un suflu al poeziei moderne înviorează momentele de tristeţe din această proză. 
 

C  ... 
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Cronica literară 
Ladislau DARADICI  

Avatarurile „poetomului” Eugen EVU 
Eugen EVU – POEME MEDICINALE 
Editura DACIA XXI, Cluj-Napoca, 2011 

Recentul volum de poeme al lui Eugen Evu, intitulat Poeme 
medicinale (2011), a apărut în colecţia Poeţi contemporani a Editurii 
Dacia XXI, Cluj-Napoca, într-o ţinută grafică de excepţie, însoţit de 
aprecierile critice ale lui Lucian Alexiu, respectiv, Pierre Dubrunquez. 

Fiece nou titlu propus de poet se constituie, de-acum, într-o filă inedită 
din Cartea existenţei şi creaţiei sale, un nou capitol al îndărătnicei sale 
„mistuiri” u dragoste, suferinţă ântuire (prin metaforă, fireşte). Iar 
pentru noi, profanii, într-o nouă provocare... 

ul condamnat pe viaţă la poezie, Domnia sa fiind p
i vară”, faptul că în fiecare dintre 
cară, poate sălăşlui un Sisif, un Pr
u) în exil (cel „de acasă”), în solit
i stră

u
ă , în 
ţări 
p
ă

ai acut al ameninţării morţii (cea „îndulcind cu dor 
de

tât:/ Văzut de o libelulă./ Între milă şi demnitate/ duios copil din flori/ al Zenitului.” Iar 
înt

i 
dis

într şi m

Eugen Evu este om
lucru. Nu sunt conştienţ
noi, la o cu totul altă s
crucea (este acelaşi lucr
şi apreciat, parcă tot ma

Poezia este deopotriv
concepţia scriitorului h
de/venit poet până în str
acelaşi timp făcând sfor
supăra şi el pe semeni, 
moarte... Aşa cum ne st
noastră... 

e deplin conştient de acest 
cei care nu pot înţelege această aleasă „po

ometeu, un Iisus ducându-şi stânca sau 
udine (pe cont propriu) şi, deşi cunoscut 

in printre semeni. 
ă mântuire şi povară, omul „bolnav”, „vinovat” de poezie, devenind, în 
nedorean, un veritabil „poetom”, venit pe lume ca muritor oarecare, 
fundurile minţii şi până în cele mai minuscule părticele ale sufletului

imense pentru a-şi păstra echilibrul - statutul de om - pentru a se putea 
entru a se putea bucura şi el de dragoste, pentru a se putea teme şi el de 
 bine nouă, muritorilor de rând, în această lume care pare tot mai puţin a 

Prin recentele sale poeme „medicinale”, Eugen Evu nu ne propune, aşadar, decât o nouă 
ipostază existenţială a „poetomului”, o nouă treaptă/ fază de „ardere” („cartea mea-i, fiule, o 
treaptă” spusese cu modestie Arghezi odinioară), dar şi de destin: este faza lucidităţii şi a neliniştii 
deopotrivă, un anotimp prin excelenţă al nostalgiei şi al resemnării, poetul fiind copleşit atât de 
povara alienării „cosmice”, cât şi de fiorul tot m

 moarte străpunsul Sine al nostru”, cum mărturiseşte în poemul Epilog, citându-l pe Eminescu). 
Pentru a-i desăvârşi parcă „rotundul”, întreaga lucrare apare încadrată între două piese tipărite 

pe paginile interioare - de început şi de sfârşit -, semnificative pentru motivaţia, tematica şi 
simbolistica volumului în ansamblul său: Labirint ocultat - ca o metaforă a însăşi existenţei („În 
labirintul care-i cartea,/ La care pagină e moartea?” etc.), respectiv, Viaţa mea - o metaforă a 
Sinelui amintind de „trestia cugetătoare” a lui Blaise Pascal: „Un nufăr plutind/ inteligent şi-
aproape a

re aceste două „limitări” estetice, dar şi existenţiale, vom descoperi noile întruchipări ale 
poetomului: „Omul poetul/ Poetomul/ Este înnăscut/ El/ Re-devine.// Auzirea gândului/ Iată 
armoniile sferice./ Întuneric desferece/ Etern fiindului.” (Poetomul) 

Încă din primele pagini, îl putem identifica pe poetom într-o dublă ipostază (reciproc 
completându-se): cea a înţeleptului existenţialist, resemnat (şi care de-a lungul vieţii a deprins 
marele „adevăr” al morţii), precum şi cea a artistului, stăpânind perfect, cu gustul amar al unu

curs ermetic, însăşi metafizica rostirii poetice (a creaţiei). De altfel, poate fără a-şi propune asta, 
motivul morţii devine obsedant în arhitectura volumului. La geneza vieţii se află, inevitabil, iubirea, 
însă fantasmele (din labirintul destinului) ne pierd în cele din urmă prin suferinţi „străine”, deşi 
creatoare, teama făcându-ne creduli în „basme” şi în „bătrânele religii”, aceste „frici” care „nu 
vindecă, ci redeschid divine/ incesturi, culpe, dogme, pleonasme.” (Euristica) 

Sentimentul înstrăinării (ca şi al izolării) din volumele precedente, răzbate şi în aceste poeme 
„terapeutice” (ale sufletului frânt, sângerând): „Aici între poieni şi Sacru Freamăt/ Revin ecouri 
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din celestul geamăt/ al Horelor din sacrele preluci,/ Roiuri stelare, aurii năluci,/ Îmi strigă numele 
vreo şapte cuci/ De unde vii, străine, un’te duci?” (Aici...) În (T)eroarea, o „eroare” existenţială a 
om

r de splendoare...” 
(C

il, „pentru morţi”, iar într-un pastel autumnal rămas-au doar „iubirile 
bă

nu îi otrăvise încă existenţa: „redă-mi înstrăinarea, 
ne

arece ”Ea se are doar pe sine:/ orice înseminare/ a fost un incest./ Este viol 
de

lătoreşte spre noi/ Multe dintre ele/ Murit-
au

 Eugen Evu din aceste Poeme medicinale, ideatic volumul oferindu-ne două orientări 
dis

ului (faptul că, învins fiind, „se luptă cu trecutul” în loc să-şi asume prezentul şi să-şi proiecteze 
viitorul) se transformă în „(t)eroare”, lucru care va deveni valabil, prin generalizare, pentru 
întreaga specie umană. 

În dialectica lor, poemele vor releva o sumedenie de secvenţe (agonii, limpeziri) ale esenţei 
lăuntrice a „poetomului”, propunându-ne semnificaţii, motive purtătoare de (i)realităţi stranii, cu o 
nebănuită simbolistică. Dincolo de avatarurile existenţei sale de artist, „poetomul” va rămâne, 
negreşit, până la ultima suflare, atât cel îndrăgostit de viaţă (această „viaţă ce ne arse”), cât şi cel 
fascinat de misterul nefiinţei, „al morţii-dimpreună – prin oglinde -/ no

ulcuşul) Iar incurabila sa „boală” va deveni, în cele din urmă, însăşi moartea, dorindu-şi până şi 
culcuşul de „drăgostire” (şi, implicit, de repaos final) în inocenta pagină de carte, adresându-se 
iubitei cu melancolia şi bunătatea iubitului de odinioară (rămas sincer şi devenit între timp înţelept): 
„Fă-mi aşternutul inocentei pagini/ Aici, în carte să ne drăgostim/ O pajişte râzând printre 
paragini/ De cimitir ce rabdă să mai fim”... 

În Mitopoem, din douăsprezece „chei” pe care le deţine poetul (pentru tot atâtea „porţi”), ultima 
este destinată, inevitab

trâne” prin parcuri, aşteptând parcă, odată cu zborul ultim al cocorilor, stingerea: „singuratici/ 
cocori uitaţi al basmelor, lunatici/ pierind cu umbra-n spate, viscoliţi...” (Autumnala). Însăşi creaţia 
(ca de altfel şi iubirea) sfârşeşte prin a fi contaminată ireversibil de „frigul morţii”: „N-am de 
cuvinte foamea primară/ N-ai voluptatea unui fantasm/ Tăiat al facerii verb să te doară/ Cum frigul 
morţii râde-n orgasm// Înger de sine-al divinei cunoaşteri/ Între morminte fără de naşteri...” 
(Îngerul sălbatic) 

În Starea de graţie, creaţia este îndumnezeire (supravieţuirea, ca şi nemurirea, fiind posibile doar 
prin artă), iar geniul suferinţei „va sublima cuvântul/ în frumuseţi perene, ce nu se tem de-o 
moarte”, iar într-o Rugăciune nouă, „printre cuvinte şi numere cu ghiare”, poetul va râvni la 
inocenţa de odinioară, când obsesia morţii 

definită stare/ emoţia fiinţei, cea neştiind că moare”. 
Chiar şi într-un poem scris în urmă cu peste trei decenii (reabilitat şi inclus în acest volum) şi în 

care redescoperim versul elegiac de odinioară, iubirea (şi, implicit, gelozia) par „îndulcite” de 
presimţirea morţii: „Înşală-mă când încă-s foarte viu/ Fă-o să ştiu, sau fără să o ştiu// Trădează-
mă la timp cât se mai poate/ Când mor de tot să nu-ţi mai faci păcate...” etc. (Adio, domnişoară!) 
Este un timp al poetomului în care până şi visele par contaminate de imaginea părinţilor trecuţi în 
nefiinţă: ”tata mirosea a iarnă/ în vis mi s-a arătat” (Vise), ca în Poemele încurajării moartea „să 
nu aibă memorie”, deo

venirea.” 
Poema Sacrei Inocenţe aminteşte de Glossa eminesciană („Vin vremuri grele,/ Vremuri grele 

trec...// Pulsează galaxia/ în culbec”), într-un poem dedicat lui Angelo Manitta (amintind, pe 
alocuri, de La steaua), condiţia omului („animalul-plantă”) fiind aceeaşi cu cea a lumilor de praf 
din univers, căci „stelar este praful/ Lumina aştrilor/ Că

 demult/ Multe sunt/ Cimitire răsturnate” (Truisme) 
În Uroburos, 2012, şarpele care-şi înghite coada (simbol străvechi al continuităţii, al marelui 

principiu vital şi al uniunii dintre cer şi pământ) devine „zeroul sferic” din care se naşte – din sine - 
însuşi timpul: „Iată-n splendoarea/ indivizibilă/ Marele Cap şi-a înghiţit/ unduirea/ Sub 
Constelaţia Dragon/ Zeroul sferic/ încolţeşte din sine/ alt veac/ prin clar sublunar/ de întuneric” 
(este o imagine semnificativă a însuşi „poetomului” care, „devorându-şi” condiţia simplă de om şi 
muritor, râvneşte la o altă împlinire, la mântuirea prin creaţie). Acestea sunt avatarurile 
„poetomului”

tincte între care oscilează, de altfel, întreaga sa creaţie lirică din ultimul deceniu. 
Cea dintâi este cea estetizantă, metafizică (mai puţin accesibilă), „răvăşită” de „tahionii 

erogeni ai pulsaţiei”, de „hermeneutica chakrelor”, „deliruri subcuantice”, „zei compoziţi” sau 
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„fractalice porţi”, amintind (chiar şi prin sintagme), de ermetismul lui Ion Barbu: „Ci spiritul 
cunoaşte a altui început/ întoarcere în Logos, Lumina Lumii-lină,/ Cunoaştere Nocturnă, de-a 
pu

uă exemple din 
volum

bligatoriu, un loc 
bin

rurea vergină./.../Ci nu damnat se-ndură redevenirea-n semeni/ ci-n androgina sferă-ntregirea, 
fraţii gemeni -/ Nadir latent ca Zare, cu Dumnezeu asemeni.” (Starea de graţie) 

A doua orientare este cea elegiacă, romantică (ecourile eminesciene nefiind întâmplătoare), din 
perioada de început şi de mijloc a creaţiei poetului, cea impregnată de lirism, devorată de iubitorii 
de vers pentru frumuseţea şi sinceritatea (uneori chiar naivă) a trăirii. 

Voi rămâne la convingerea că cele mai frumoase (şi viabile) creaţii rămân poemele în care Evu 
lasă frâu liber lirismului, neintervenind cu nimic în devenirea metaforică, nealterând naturaleţea 
discursului cu abrupte metafizici ori încifrări semantice experimentale. Dar iată şi do

 în spirijul laturii candide (de odinioară) a „poetomului”, versuri excelând prin simplitate/ 
sinceritate/ sublim: „E-un timp, alt timp,/ Nerăbdător în mine/ Un timp care nu pleacă/ Nici nu 
vine/ Un dor de nimeni/ Dincolo de tine...” (Dor) Sau: „Ţie,/ pălăria rece a tatălui dus/ cuib unui 
cuc/ - sus, în nuc -/ dor năuc.../ Mie,/ palmele-n rugă închisă/ cuib unui pui guguştiuc./ Adio, mă 
duc...” (Poezioară 2) În aşteptata antologie reprezentativă pentru întregul „parcurs” poetic al 
scriitorului hunedorean, această orientare elegiacă va trebui să-şi aibă, o

emeritat şi cât se poate de consistent. 
  

Dedicaţii 
Eugen EVU 

Poeseu de Noul An 
                         Lui Alex

Aur amar, de duh străbun, divin 
Al deveniriilor ce-au fost şi vin 
Tu, suflet iubitor de sacru chin 
Renaşti ca să revii lumesc virgin 
Prin înfloriri şi viscoliri, pelin, 
De sine-al vindecărilor. Amin. 

Uimirii, al multiplei unităţi 
Trăind să mori, murind spre alte vieţi, 

i de misterul din poeţi 
ate de profan peceţi? 

Naos în Chaos, chivot viu purtat 
rbului de si

u

Semnale edit

Reumpl
Inexprim

Al Ve
La nun
El, Înt
 

 

ne revelat 
ţile cunoaşterii, prin Sfat. 
neric născător, Bărbat, 

oriale 

 
Ea, Fiica lui, Sophia, timp muşcat 
Spre a rodi, din zeu efeminat? 

Gând ce revii ca să mă-nalţi din moarte 
Etern Fiind de mine mă desparte. 

 
Lui Baki Ymeri 

Morminte n-are Vântul, nici repaos 
e-al miazănopţii dor de primăvară, 
tu, suflete al meu, divin pronaos, 
desculţ ca inima-mi, iubeşte, iară ! 
Lumeasca-mi goliciune o

ătoare fiară 

 
atti

 

 
 

Răsune-n om, dumnezeieşte! 

glindită 
o bei nirvanic, tem
A inocenţei facerii, din haos... 

Cuvântule, divin al meu, Adaos. 
 

 
Imn

Anthoniei Am
Înviorare de viori, 
Ale pădurii ancestrale... 
Poieni care surâd prin nori
Şi-n auritele-mi vocale 
 
Denecuprinsului Acum
Cuvântul reînsufleţeşte
Mărire Verbului ce Sum 
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Exegeze 
George PETROVAI 

EVANGHEL tet 
De ceva timp, mai exact de la descoperirea manuscriselor gnostice în anul 1945 la Nag 

Hammadi, Egiptul de Sus, şi a celor eseniene în anul 1947 în peşter e de la Qumran (aşa numitele 
Manuscrise de la Marea Moartă), încă din acea vreme, deci, circu
existenţa şi a altor Evanghelii înafara celor patru (Matei, Marcu, Lu onice. 
With the support of the National Geographic Society, the manuscr  was 
initially conserved, then it was translated into English. In 2007, the s 
The Gospel after Judas at hand of the Romanian readers. The existence of this Gospel was known 

om the first centuries of Christianism, because in his work Against Heresies, Irineu from Lyon 
tury ) approached it with vehemence, the book being considered the fundamental book 

of the Cainits (term which comes from the criminal Cain), the group ins
Irineu as the most dangerous among the heresies. It is not known, for sure, who is the author of this
Gospel, and does not know when it was written. B
int

 

 

 
nenţa Noului Testament, marginalizându-le pe celelalte, ba chiar afurisindu-le 

ele

dreptul riscantă pentru 

IA DUPĂ IUDA, Editura An

il
lă tot mai insistent ştiri despre 
ca, Ioan) considerate can
ipt in the Copte language
 publishing house Egmont put

fr
(second cen

ide the Gnostics seen by 
 

ut the text remained 
act (page 36) reffers to The Acts of the Apostles from The New 

Testament: “That another will take your place, so the twelve Apostles to be 
entires in their God.” This quotation reffers to Judas’ substitution by 
Matia. Because most of the scholars place The Acts of the Apostles around 
90-100 years, it means that The Gospel after Judas must be placed in the 
second century (probably it appeared in Greek language before the year 
180).  

De ceva timp, mai exact de la descoperirea manuscriselor gnostice în 
anul 1945 la Nag Hammadi, Egiptul de Sus, şi a celor eseniene în anul 
1947 în peşterile de la Qumran (aşa numitele Manuscrise de la Marea 
Moartă), încă din acea vreme, deci, circulă tot mai insistent ştiri despre 
existenţa şi a altor Evanghelii înafara celor patru (Matei, Marcu, Luca, 
Ioan) considerate canonice. În paranteză fie spus, termenul grecesc kánon, ca
(kane în ebraică) ce servea la măsurat, a fost utilizat de apostolul Pavel c
conduită”. De fapt, sunt de părere savanţii şi bibliştii, în creştinismul incipien
curente şi orientări. Adevărata credinţă sau – mai exact – perspectiva ortodox
a fost fixată în primele două secole creştine de gruparea din care făceau pa
Gruparea lor a câştigat tot mai mulţi adepţi, iar ei au stabilit cărţile cano
compo

re provine de la trestia
u sensul de “regulă de 

t au existat mai multe
ă asupra creştinismului 
rte Irineu şi Tertulian. 
nice care vor intra în

pe unele dintre 
ie să fim drepţi cu noi 

când afirma: Ex nihilo 
 şi să presupunem cu 
l lui Dumnezeu. Sigur 

. Dar când vine vorba de cele umane, inclusiv de mitologii şi religii, trebu
înşine şi să recunoaştem că Lucretius Carus avea perfectă dreptate atunci 
nihil (Din nimic nu apare nimic). Ba chiar putem face un pas mai în faţă
suficient temei că nici măcar lumea n-a fost făcută din nimic, ci din preaplinu
că suntem tentaţi să ne întrebăm într-o manieră nu doar tautologică, ci de-a 
echilibrul fragil al minţii noastre: Dar pe Dumnezeu cine L-a făcut?  

Însă după cum ne învaţă Aristotel, o asemenea întrebare este complet lipsită de sens pentru o 
minte umană încercată de fiorul logic al aşezării lucrurilor într-o ordine în care logica premerge 
filosofia, iar întregul premerge partea. Iată de ce este de părere Stagiritul că trebuie să admitem 
existenţa Primului Motor de la care au purces toate, dacă vrem ca mintea noastră să-şi găsească un 
reazăm solid în necontenita alergătură ce i-a fost menită. Căci dacă toate fiinţele şi lucrurile sunt 
doar părţi, Dumnezeu este Spiritul universal în copleşitoarea Sa totalitate, adică Marele Arhitect 
care a creat văzutele şi nevăzutele. Despre EL nu se poate spune ca despre atotputernicul zeu 
egiptean Ra că “este zeul care s-a creat pe sine însuşi”, întrucât El nu poate fi identificat cu un zeu 
oarecare, ce-şi află mulţumirea idolatră în diverse reprezentări antropomorfe, zoomorfe şi hibride. 
Şi asta pentru că “El este Cel ce este”, adică Yahweh, nume provenind din rădăcina verbului ebraic 
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“a fi”, tradus prin “cel ce este” şi notat în original prin tetragrama sacră YHWH. Faţa Lui nu poate 
fi văzută, căci – ni se spune în Genesa – “nu este cu putinţă ca un om să Mă vadă şi să rămână 
viu

coordonatorul cosmic al fenicienilor. Astfel stând 
luc

au 
cir

”, iar numele Lui secret nu poate fi rostit decât în şoaptă, o dată pe an în Sfânta Sfintelor, 
sanctuarul din Templu. Dar cu toate că evreii îşi redau până şi istoria în termenii Torei şi în spiritul 
studiului Torei, iar pe ei se consideră că fac parte dintr-o entitate organică politico-religioasă unică, 
“al cărei suflet este Tora şi al cărei trup este Ţara Sfântă” (Paul Johnson în „O istorie a evreilor”, 
Editura Hasefer, Bucureşti, 2005), totuşi nici măcar religia mozaică n-a cunoscut de la bun început 
desăvârşirea cu care a fost investită mai târziu.  

Nici nu se putea să fie altminteri, căci pe măsură ce vechii evrei avansau spre monoteism sub 
influenţa unor religii mai vechi şi mai nuanţate (egipteană, asiro-babiloniană, feniciană etc.), dar şi 
împotrivindu-se credinţelor idolatre şi extrem de sângeroase ale popoarelor din jur, principiile 
binelui şi răului sufereau ele însele modificări de conţinut şi formă. În ceea ce priveşte Binele, la 
început evreii l-au avut pe Elohim, acea divinitate plurală sau grup de divinităţi secundare 
consacrate construcţiei şi reconstrucţiei universale (acei “noi” de care se pomeneşte în Genesa). 
Apoi s-a trecut la El, divinitate semitică prin excelenţă, care ulterior dobândeşte semnificaţia de 
Dumnezeu, şi abia pe urmă se ajunge la forma supremă de El Yahweh (Domnul Dumnezeu), notată 
– după cum spuneam – cu tetragrama sacră YHWH, căruia i se subordonează ca atribute Shaddai, 
Sabaôth, Adonai etc. Răul la rândul lui a cunoscut o suită de întruchipări negative, de la Azazel, 
vechi demon al deşertului (echivalentul egipteanului Seth), până la Belzebuth, prinţul demonilor, 
cel derivat în textele biblice din Baal Zebub, 

rurile cu religiile anterioare creştinismului şi ştiindu-se prea bine strânsa legătură derivativă 
dintre mozaism şi creştinism, nu trebuie să ne mire ezitările şi căutările sale din primele veacuri, 
până ce încetul cu încetul s-a alcătuit forma sa definitivă pe care ne este dat şi nouă să i-o 
cunoaştem, formă la care au contribuit din plin învăţaţi şi doctrinari precum Tertulian, Origene, 
Eusebiu din Cezareea sau Ieronim (autorul Vulgatei). Acestea fiind zise, să revenim la Evanghelia 
după Iuda. Manuscrisul în cauză, inclus în Codexul Tchacos, are propria sa istorie. A circulat dintr-
o parte a lumii în alta şi a trecut prin diverse mâini lacome, dar prea puţin grijulii şi aproape deloc 
pricepute, până ce a ajuns într-un stadiu foarte avansat de degradare, căci pe găsitorul manuscrisului 
(ce-şi spunea proprietar) îl interesa doar să-l vândă pe un preţ cât mai bun. În final a ajuns acolo 
unde ar fi trebuit să ajungă de la bun început, adică pe mâinile grijulii ale unor adevăraţi specialişti. 
Aici, cu infinite precauţii i-a fost deîndată recunoscută valoarea şi autenticitatea (cu multă atenţie s-
a apelat inclusiv la testele cu carbon), apoi a fost recondiţionat (din păcate nu chiar integral) şi 
conservat în cele mai bune condiţiuni, după care s-a trecut la traducerea sa din limba coptă. 
(Specialiştii exclud în totalitate posibilitatea unui text contrafăcut, fie şi din simplul motiv că în 
zilele noastre nu sunt mulţi cunoscători ai limbii copte şi că numărul celor care pot scrie în această 
limbă este şi mai mic!) Astfel, cu sprijinul Societăţii National Geographic a apărut Evanghelia 
după Iuda în limba engleză, iar recent Editura Egmont a pus-o şi la îndemâna cititorilor români.  

De fapt despre existenţa acestei Evanghelii se ştia încă din primele secole ale creştinismului, căci 
în lucrarea sa intitulată Împotriva ereziilor, Irineu din Lyon (sec. II) a atacat-o cu multă vehemenţă, 
considerând-o cartea de căpătâi a cainiţilor (termenul provine de la fratricidul Cain), grupare în 
cadrul gnosticilor, pe care Irineu îi considera ca fiind cei mai periculoşi dintre eretici. De unde 
această faimă a gnosticilor, îmbinată cu teama credincioşilor ortodocşi vizavi de învăţătura lor? De 
acolo că ei aşezau cunoaşterea (gnosis în greceşte) mai presus de credinţă (pistis), ceea ce înseamnă 
că în concepţia lor ignoranţa era considerată cel mai mare păcat posibil dintre toate păcatele cu care 
s-au luptat predecesorii noştri şi cu care susţinem că ne luptăm din greu şi noi, oamenii secolului 21. 
Dar în Evanghelia după Iuda, textul despre care spuneam că recent a fost recuperat şi tradus din 
limba coptă, nu se face nici o referire la Cain şi alţi antieroi din Scripturile iudaice la care face 
trimitere Irineu, fapt ce ne îndreptăţeşte să tragem concluzia că Irineu nu cunoştea această scriere, ci 
doar auzise despre ea. Tot atât de adevărat este că în comunităţile gnostice ale Antichităţii 

culat mai multe Evanghelii după Iuda, posibil să fi fost versiuni după una dintre ele, şi ca în 
versiunea cunoscută de Irineu să se fi făcut referire la cainiţi şi antieroi, respectiv la personajele 
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extrem de detestate în literatura biblică, precum Cain, Esau sau Iuda Iscarioteanul. De asemenea, nu 
se ştie cu certitudine nici cine este autorul Evangheliei după Iuda, nici când a fost ea scrisă. Însă în 
textul ei, atât cât a rămas intact, anume la pagina 36 se face referire la Faptele apostolilor din Noul 
Testament, ocazie cu care Iisus îi spune lui Iuda: “Căci altul îţi va lua locul, aşa încât cei 
doisprezece ucenici să fie întregi în dumnezeul lor”. (De reţinut maniera de adresare a lui Iisus: 
“dumnezeul lor”, adică al ucenicilor, de unde se vede clar că acesta nu este totuna cu Dumnezeul 
suprem al lui Iisus, ca şi scrierea lui cu “d” mic, dovadă categorică că se face vorbire despre un 
dumnezeu inferior şi imperfect. De altfel, chiar la începutul acestei Evanghelii, Iisus efectiv râde de 
rugăciunile adresate de către ucenici “dumnezeului lor”!) În citatul de mai sus se face aluzie 
indubitabilă la alegerea lui Matia pentru a-l înlocui pe Iuda Iscarioteanul în grupul celor 
doisprezece. Iuda, aşa cum deja auzise de la Iisus, va fi cel de-al treisprezecelea, şi iată cum de 
această dată cifra 13 se vădeşte norocoasă, căci prin ea, Iscarioteanul va transcende cercul celor 12! 

Întrucât majoritatea exegeţilor plasează Faptele apostolilor (opera lui Luca şi continuarea 
Evangheliei acestuia) în jurul anilor 90-100, înseamnă că Evanghelia după Iuda trebuie situată în 
secolul al II-lea (cel mai probabil a apărut în limba greacă înainte de anul 180), căci alte informaţii 
corecte despre Iuda Iscarioteanul nu sunt înafara celor furnizate de Evangheliile canonice. Cu toate 
că în Noul Testament apar mai multe personaje cu numele Iuda, cu certitudine că Evanghelia în 
discuţie se raportează la ucenicul ce-şi trădează Învăţătorul pentru 30 de arginţi, după care, cuprins 
de remuşcări, el se va sinucide. Posibil ca acest personaj pe cât de controversat pe atât de detestat să 
nici nu fi existat în realitate, ci el să întruchipeze poporul evreu trădător, căci apostolul Pavel în 
prima sa Epistolă către corinteni, ne vorbeşte doar despre vânzarea lui Iisus, fără a menţiona vreun 
nume şi fără alte comentarii dincolo de această formulare generală. Totuşi, pentru a-l deosebi de alţi 
Iuda, lui i se va spune Iscariot sau Iscarioteanul, cognomen sau poate supranume care vine de la 
aramaicul iş-Kariot şi se traduce prin “omul din Kariot”, localitate din Iudeea unde se presupune că 
el s-ar fi născut. Însă în Evanghelia după Iuda, departe de a fi doar un oribil trădător şi iubitor de 
arginţi, Iuda se dovedeşte a fi alesul, fiindcă doar lui i se dezvăluie tainele (Iisus chiar îi spune: 
“Depărtează-te de ceilalţi şi-ţi voi spune tainele împărăţiei”) şi tot el este singurul dintre ucenici 
care nu se închină la dumnezeul imperfect ce a făcut această lume a durerii (Yaldabaôth, respectiv 
Samaël sau zeul orb în Cartea Secretă a lui Ioan). Faptul se explică prin aceea că doar el, Iuda, ştie 
că Iisus a venit de pe tărâmul (eonul) nemuritor al lui Barbelo, ceea ce înseamnă fără putinţă de 
tăgadă că Iisus este cu adevărat fiul lui Dumnezeu şi că provine de pe tărâmul divin de sus. În 
consecinţă, Iuda Îl va trăda pe Iisus pentru a-L ajuta să scape de docetismul sau aparenţa Sa de om 
(termenul provine din grecescul dokeo=a părea) şi să se înalţe la ceruri. Barbelo este un personaj 
divin, cu rol deosebit de important în scrierile setiene (cuvânt derivat de la Set, cel de-al treilea fiu 
al lui Adam), şi asta deoarece Barbelo reprezintă sursa divină a vieţii şi luminii, originea ba chiar 
Mama Pruncului din aceste texte setiene. Dar care este originea lui Barbelo? Deocamdată incertă, 
este posibil ca ea să derive din tetragrama sacră YHWH, din care – după cum deja am precizat – se 
formează Yahweh, numele Dumnezeului suprem la evrei şi în literatura de specialitate. De notat că 
Iehova din limba română este o evidentă preluare deformată a ebraicului Yahweh... Conform 
concepţiei expusă în Evanghelia după Iuda, fiinţa umană este formată din trup, suflet şi spirit (duh). 
Trupul este învelişul material şi pieritor (“coconul” de carne al sufletului), sufletul este adevărata 
esenţă, în timp ce spiritul sau duhul reprezintă forţa care animă trupul şi-i dă viaţă. Când spiritul 
dispare, corpul moare, prin urmare încetează să mai existe. Dar moartea nu trebuie privită ca o 
nenorocire, ci ca o eliberare, pentru că de-abia în acest mod sufletul celor înzestraţi cu scânteia 
divină poate ajunge în lumea perfectă sau în cercurile divine rezervate sfinţilor! Exact acest lucru I 
se întâmplă şi lui Iisus. Şi astfel, cu ajutorul lui Iuda, respectiv prin “trădarea” acestuia, El îşi 
împlineşte nu doar menirea terestră, ci şi aspiraţia înălţării la ceruri. Iată de ce Evanghelia după 
Iuda nu se încheie cu învierea şi mai iată rolul special ce-i revine în această ecuaţie divină lui Iuda! 
De menţionat că Evanghelia după Iuda este un text setian timpuriu şi că în textele setiene exista, 
mai exact preexista un Adams, fiinţă ideală cerească. Această concepţie gnostică potrivit căreia 
stăpânitorul Pământului creează pământenii după un tipar transcendent “este similară cu cea 
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platoniciană, după care demiurgul creează lumea pe baza formelor şi ideilor provenite de pe tărâm 
ideatic”, opinează Marvin Meyer, unul dintre savanţii participanţi la opera de refacere şi de 
traducere a textului. Şi tot M. Meyer precizează: “La mijlocul secolului al III-lea circulau deja texte 
setiene care includeau astfel de teme platoniciene şi numeroase concepte desprinse din platonism şi 
neoplatonism, unele dintre ele fiind discutate şi criticate de filosoful neoplatonician Plotin şi de 
elevii şcolii sale filosofice din Roma”. De unde provine obiecţia platonicienilor şi 
neoplatonicienilor? De acolo, crede Meyer, că gnosticii în general, setienii în special erau deosebit 
de înverşunaţi împotriva demiurgului (fie că el se numeşte Yaldabaôth, fie Saklas) şi că “îl 
prezentau pe acesta în tuşe pronunţat negative”! Aşa cum am spus mai sus, numele lui Cain nu 
apare în Evanghelia după Iuda, dar el este menţionat în textele descoperite la Nag Hammadi, 
inclusiv în Cartea Secretă a lui Ioan şi Cartea Sfântă a Marelui Spirit Invizibil (Evanghelia 
egipteană).  

Extrem de revelatoare este scurta menţiune făcută la pagina 52 din Evanghelia după Iuda: “Set 
care este numit Hristos” (subl. mea, G.P.), întrucât datorită ei avem dovada cum că “filosofia 
iudaică setiană împreună cu întreaga ei mitologie s-a transformat în filosofie creştină” (Marvin 
Meyer). 

Notă: Pentru o mai bună înţelegere a acestei problematici cât se poate de incitantă, dar şi de ambiguă, este 
recomandabil ca cei interesaţi să parcurgă în prealabil pasajul din cartea mea Confesiuni esenţiale (Editura Echim, 
2007), pasaj care se referă la gândirea gnostică şi la influenţa acestei concepţii asupra creştinismului... 
 
Umbra lui Dumnezeu pe pământ 

Nicolas  BUDA  
... despre Theodor DAMIAN 

Poezia, în esență, este destinată eternității, dar în mod paradoxal poetul 

vor alcătui, delicat, ființa poeziei. Și îmi amintesc cum odată, poetul 

ă li se ierte 
ă lasă în urmă poezia, luminând astfel calea 

ăţire a lumii". Nu știu ce este mai ușor, să scrii poezie sau 
știu ce este mai greu, să vorbești despre poezie, sau să vo
i or DAMIAN, atât în cenaclul literar „Mihai 
a al
p
ăț
g

n
c
D

trăiește în efemeritatea clipei, părtaș la tangențialitatea zilei care vine și 
pleacă, uneori darnică alteori mai săracă. În final rămâne doar acea stare 
lăuntrică, în care poetul trăiește, dar și moare spre a învia în cuvintele ce 

Dumitru CERNA de la Cluj-Napoca, îmi mărturisea că „poeţii, în general 
creatorii - care sunt umbra lui Dumnezeu pe pământ – nu trebuie aduşi, 
niciodată, în faţa eşafodului pentru că au râvnit. Lor trebuie s
tânjirile noptatice, pentru c

spre spovedanie şi împărtăşanie, spre cur
să citești poezie? Nu 
Am avut ocazia de a c
EMINESCU", cât și l
York. Este vorba des
interioară a religiozit
dincolo de bariera lin
Spuneam, cu un alt p
durerea carnației, poez
nu uită niciodată de u
Euripide - însoțit de a
poezia lui Theodor 

bești despre poet?  
ti și de a audia poezia lui Theod

te evenimente culturale din comunitatea româno-americană, de la New 
re o poezie aparent sofisticată, dar care în esență operează cu dinamica 
ii omului. Zic aparent sofisticată, deoarece din momentul în care se trece 
vistică, fluiditatea versului se revarsă cu o generozitate demnă de invidiat. 
rilej, că într-un univers al cuvântului descătușat de gravitatea terestră, de 
ia lui Theodor DAMIAN urmează traiectoria unui râu meteoric galactic, ce 
de pleacă, pentru că se reîntoarce la origini – asemeni râurilor legendarului 
elași nimb de lumină. Uneori filosofică, cu substraturi perene de metafizică, 
AMIAN rămâne, totuși, o poezie eminamente religioasă. O creație „a 

provocării esențiale, nu topografierea ritmată a pericopelor evanghelice, sau a comandamentelor 
biblice... (...) Poezia lui Theodor DAMIAN este una care ține de soteriologie... nu este ridicare din, 
ci cădere în. În tăcerea îngerilor, în minunea învierii lui Lazăr, în misterul îmbrățișării lui 
Dumnezeu..." (Aurel SASU). Theodor DAMIAN, deși evoluează într-un spațiu relativ mic, 
delimitat de cultura comunității românești (minoritare) din America, cristalizează de fapt, un 
fenomen major, foarte interesant și anume cel al difuziunii culturale. Este probabil și primul poet 
român din America, nu numai preocupat dar și implicat în propagarea ideilor culturale românești, a 
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literaturii române, în general, la New York. Fenomenul difuziunii culturale nu este nou, fiind 
conceptualizat pentru prima dată de Alfred L. KROEBER în studiul său „Stimulus Diffusion" (din 
anii '40) și utilizat în antropologie și geografia culturală, cu scopul de a descrie răspândirea 
fenomenului cultural. Privit, într-un astfel de context și fundamentat pe „acta scripta" a cărților sale 
de poezie și analiză literară, poetul Theodor DAMIAN transpare asemeni unui Diogene al culturii 
române din exil. Dintre cele mai semnificative volume de poezie, și nu numai, semnate de Theodor 
DAMIAN, aș aminti: „Semnul Isar / The Isar Sign" (ed. Călăuza), „Dimineața învierii"(ed. Axa), 
„Ispita rănii" (ed. Limes), „Lumina cuvântului"(ed. Libra), „Nemitarnice" (ed. Dionis), „Roua 
Cărților" (ed. Danubius), „Rugăciuni în infern" (ed. Axa), „Stihiri cu stânjenei" (ed. TipoMoldova) 
etc. Studii de teologie și filosofie: „Filosfie și literatură" (ed. Fundației România de Mâine), 
„Pasiunea textului" (ed. Universalia), „Implicațiile spirituale ale teologiei icoanei" (ed. Eikon), 
„Theological and Spiritual Dimension of Icons According to St. Theodore of Studion", 
„Introducere în Istoria Creștinismului"(ed. Fundației România de Mâine), „Răsăritul cel de sus" 
(ed. Lumea Credinței) etc. Studii, eseuri și comentarii de literatură prezentate cu ocazia 
simpozioanelor anuale dedicate poetului Mihai Eminescu, sau la alte evenimente culturale, cum ar 
fi: „Eminescu 2000 aniversări newyorkeze" (ed. Axa), „Lăuntrul și departele" editat în colaborare 
cu criticul Aurel Sasu (ed. TipoMoldova), „Mai am un singur dor" (editat sub egida Institutului 
Român de Teolgie și Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf. Ap. Petru și Pavel din New York) etc. 

Opera poetică a lui Theodor DAMIAN a atins deplina ei maturitate de exprimare. La poetul și 
preotul Theodor DAMIAN, actul creaţiei, spunea Dan ANGHELESCU, „se  vădeşte ca unul dintre 
acele tipuri de existenţă spirituală ce reuşesc să dea consistenţă vibraţiei ce concretizează esenţa 
rarisimă a umanului: iubirea". Și acum, aflat pe culmea unor ani frumoși, care nu divulgă neaparat 
vârsta ci iubirea față de logosul poeziei, și, la un loc cu aceasta, și înțelepciunea acumulată de-a 
lungul acestor ani, poetul Theodor DAMIAN ține făclia aprinsă în candela literaturii române de la 
New York. Drumul parcurs de poet, spre culmea nobilă a celor 60 de ani, a fost un fel de „viam 
litterarum". Jocul său cu cuvintele, care-i vor forma poeziile de mai târziu, a început în anii 
Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, când alături de un alt coleg de-al său scria paginile 
unei reviste literare de uz intern, cu un nume semnificativ, „Orizont". Plecând de pe băncile 
Seminarului Teologic, spre studiile academice universitare, deci practic pășind dincolo de orizontul 
adolescenței, Theodor DAMIAN a continuat dialogul cu sinele și cu lumea, în acordul versurilor de 
poezie. Îl regăsim, după un periplu intelectual ascendent în țară, aranjând cu grijă cuvintele 
ziditoare de suflet și de conștiință românească, în paginile revistei literare „Adusu-mi-am aminte", 
editată în plinătatea vârstei, la Lausanne în Elveția. Cuvintele l-au urmat oricunde a călătorit, fie în 
Europa, în Statele Unite sau în Asia. Și pentru că și-a adus aminte, sau mai bine zis, pentru că nu a 
uitat niciodată, de dorul și dragostea pentru cultura românească, odată mutat în America, în anul 
1993, poetul Theodor DAMIAN înființează la New York, revista „Lumină Lină / Gracious Light" 
și pune bazele cenaclului literar „Mihai EMINESCU". Într-o lume alterată de ulcerațiile sociale și 
declinul economic mondial, cultura devine unul dintre reperele spirituale fundamentale, care ne 
ajută să redescoperim vocația supremă a omului. „Nu se poate produce cultură decât în cazul când 
sufletul este stăpânit de o tensiune launtrică'', spunea Tudor VIANU. La Theodor DAMIAN, acea 
„tensiune lăuntrică", strâns legată de dinamica spiritualității sinelui, este poezia. Între poezie și 
Dumnezeu este o sinergie tainică, pe care numai un poet o poate simți și trăi, cu adevărat. De aceea, 
în opera lui Theodor Damian găsim volume de poezie de o înaltă sensibilitate religioasă... lucru care 
l-a determinat pe criticul și istoricul literar M.N. RUSU să afirme că, Theodor DAMIAN este „un 
poet de excepţie şi un hermeneut al sacrului". 

 
Viaţa Uniunii Scriitorilor 
Juriile care vor acorda premiile U.S.R. pentru volume apărute în 2010 
 Juriul de nominalizări: Iulian Boldea; Mircea A. Diaconu; Lucian Alexiu; Sanda Cordoş;  Dan Mircea Cipariu; 
 Juriul de premiere: Dan Cristea; Nicolae Oprea; Gabriel Coşoveanu; Vasile Spiridon; Paul Aretzu;  
 Rezerve: 1. Alexandru Dobrescu; 2. Ion Vartic. 
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Restituiri: literatură de sertar 
Gligor HAŞA 

Suferinţele lui IOV (roman) 

Motto: 
         „Şi Satana a răspuns
ia întinde-Ţi mîna, şi atinge

 Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? (...) Dar 
-Te de tot ce are, şi sînt încredinţat că te va blestema în faţă.” 

(Biblia, Iov, Psalmul 73, Eclesiast 8.14., Ioan 9.3., 
Romani 9.20.1, Cor, 4.3.-5.9., Vechiul Testament) 

 Parcă îl 
rofesor. Îl ştiu mai bine ca dumneata. E specialitatea 

stiţii şi de sectorul social-cultural. Păi ... Şcoala Ardeleană 
înainte de 23 August 1944 era o căsuţă de chirpic, acoperită cu paie, având b

 e o clădire cu două, trei etaje, cu ferestre 
i tot aşa. Fiindcă profesorul Dumitru Suran, o personalitate, unul din dascălii pe cale 

ie, avusese curajul de 
ând 

portante în acest judeţ”, intervenii, timi
ăldând cuvintele, în obişnuita baie l, 

ia Ştefan Gheorghiu înainte de cursurile gimnaziale şi liceale. Devenise valoare, 
nu

rit?” „Vă raportez că nu ştiu. La Câmpia Turzii. I-au tăiat capul.” „Cu ce?” „Cu securea, 
să 

au consumat întrebări obişnuite: „Voi când organizaţi discotecă?” 

(continuare din numărul anterior) 
Alexandru Iov era nu numai un orator cu vocaţie; el avea şi darul de a imita. Aşa se şi face că la 

ora aceea de pomină, despre Şcoala Ardeleană, nu mi-am putut stăpâni un hohot de râs.
au  „
mea, cum s-ar zice. Răspund de inve

d: Cum să nu cunosc subiectul, tovarăşe p

eşică de porc la 
geamuri; Şcoala
luminoase ...” ş
de dispariţ
director, cercetat bl
ocupă funcţii im
nu!” I-a răspuns, sc
absolvise Academ

Ardeleană după 23 August 1944, 

a-l aduce la realitate, se trezise a doua zi schimbat din funcţia de 
la securitate şi cu postul primejduit. „Bănuim că un om ca acesta nu mai 

d, un elev, muncitor constructor. „Fireşte că 
 de seriozitate şi ironie. „Absolvise liceu

!! Acum lucrează la Consiliul de stat. Unde, probabil că nu se ocupă numai de ... şcolile 
ardelene.” 

După spaima care îi baricadase în spatele uşilor, oamenii au năvălit în stradă, în pieţe, la 
intersecţii, în faţa cafenelelor, bisericilor, primăriei, alcătuind grupuri dintr-un fel de solidaritate a 
fricii, cerând cu glas scăzut lămuriri. De la meciul de pomină a echipei de fotbal „Minerul”, cu 
echipa de elită a Toporiştilor, nu se mai văzuse atâta mulţime ieşită în stradă, agitată, biruitoare 
peste telurica spaimă, tălăzuindu-se ca o mare în furtună. Se cuvine să dumiresc cititorul mirat de 
termenul „toporist”, care s-a transferat, nu numai în judeţ, ci şi în ţară, asupra unor trupe speciale 
puse la dispoziţia Dictatorului. Licenţa îi aparţine tot lui Alexandru Iov şi istoria plămădirii ei a 
provocat multă vreme hazul. Vorbind la o clasă de seral, frecventată de mai mulţi miliţieni, despre 
opera lui Nicolae Bălcescu „Românii subt Mihai-voevod Viteazul”, s-a întrerupt dintr-o dată şi pe 
un ton caragialesc a întrebat mustăciosul din prima bancă: „Valentine, ştii tu cine a fost Mihai 
Viteazul?” „A fost un domnitor viteaz, tovarăşe. Şi s-a născut lângă Scorniceşti.” „Dar ştii tu unde 
şi cum a mu

trăiţi!” „Cine?” „Securiştii.” 
 Nefind zi de lucru, aşa cum am mai spus, ba chiar îmi aduc aminte ce eveniment pricinuise 
sărbătoarea, da, sigur că da, preşedintele unei obscure republici din Oceania ne vizita ţara pentru a fi 
generos iertat de datoriile contractate la noi cu mai mulţi ani în urmă, cetăţenii nici nu se grăbeau să 
afle de ce bătuseră într-un chip atât de neobişnuit clopotele, aşteptând ca o persoană oficială să le 
dea lămuriri liniştitoare. Primăria, organele de ordine, unităţile speciale intraseră însă în derută. 
Nimenea nu se încumeta să informeze la cabinetul lui EL, şi să ceară instrucţiuni. Le erau în 
primejdie capetele nu numai pita. Aşa se scurseseră două ceasuri de la neaşteptata alarmă. Destulă 
vreme ca elevii de la liceele din amonte să ia legătura cu cei de la liceele din aval, să încropească 
două coloane, purtând plancarde de la o recentă demonstraţie pentru pace organizată de oficialităţi 
şi simulând un fel de marş al păcii şi dezarmării, singurul îngăduit. Capetele coloanelor s-au întâlnit 
în piaţa „La cal” într-o dezordine de bun augur, după părerea unui amic hâtru care se lăuda mereu 
cu harul prorocirii. Mai întâi s-
„De ce n-aţi venit la ceaiul organizat de Mimy?”, „Ce-ţi mai face şoşoanca?”, „Ai aflat că au 
înhăţat-o pe paraşuta care a reintrodus în oraş moda mini? Se zice că într-o singură noapte i-a secat 
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de vlagă pe toţi miliţienii de la moravuri”. Pentru a justifica marşul şi adunarea până la organizarea 
procesiunii mortuare, fiindcă de pe străzile laterale înaintau trupele speciale de intervenţie, în 
spatele tunurilor cu apă ale pompierilor şi a detaşamentelor purtătoare de arme antidemonstraţii, 
elevii prinseră a ritma lozincile legalizate, cu care întâmpinau conducătorii la vizitele „de adulaţie”, 
da, aşa erau stipulate în recenta constituţie a republicii, sărbătoreau zilele de 23 August şi 1 Mai şi 
sfidau războiul nuclear de cel puţin trei ori pe an. Un vlăjgan de la Liceul Miner se săltase pe soclul 
statuii cu o listă de lozinci tipărite şi prinse a dirija corul, împărţit în două de marea alee a parcului. 
Dacă cei din stânga repetau după el, ceea ce cer: „Nu arme, nu război”, cei din dreapta răspundeau: 
„Discotecă dorim noi!” sau „Până când război se face”, „Mai lăsaţi-ne în pace!” Vlăjganului i se 
alăturară câte un reprezentant talentat de la celelalte licee şi şcoli profesionale şi prinseră a 
improviza cu haz şi pricepere: „Voi, ce roadeţi un ciolan / Să intraţi în subteran!”, „Toată carnea la 
export / Securiştii-s de import”, „Tineretul nu mai vrea / Să înveţe mult ca Ea!”, „Ne hrănim cu 
lozinci / Şi-ajunserăm la opinci”. 

Al doilea eveniment care făcea din ziua de trei februarie o zi neobişnuită era venirea sau, mai 
bine zis, revenirea iernii. Asta se întâmplase ceva mai târziu, în după-amiaza acelei zile, chiar în 
timpul desfăşurării procesiunii mortuare care, iată, spre demenţiala spaimă a autorităţilor, captase 
atenţia întregii urbe şi-i scosese în stradă pe toţi cei peste optzeci de mii de locuitori: elevi, 
muncitori, bătrâni şi tineri, femei şi bărbaţi, mame cu prunci la sân şi taţi cu odrasle în cârcă, 
români, unguri, saşi, evrei, ţigani, răsfăţaţi ai soartei şi bieţi nenorociţi, oameni lucizi şi oameni 
până mai adineaurea socotiţi nebuni, singurii cârcotaşi împotriva regimului care, numai într-o 
jumătate de secol, izbutise să omogenizeze societatea, de fapt clasele sociale şi naţionalităţile, 
divizând-o în două mari şi osmotice categorii: omul nou, dispunând de o legitimaţie-atestat, şi omul 
vechi, căruia i se rezervase un uriaş tomberon, din care numai în zilele neviasate, ca aceasta, 
îndrăznea să scoată capul.  
 

că serviciile de salubritate ale oraşului, desfiinţate din lipsă de fonduri şi 

prinseră a pluti în aerul purificat, aşternându-se mai apoi straturi, straturi pe iarba crudă, pe 

Curios fapt este şi că oamenii se obişnuiră să treacă peste anotimpul alb, aşa cum voit îţi 
înfrânezi somnul după un coşmar, pentru ca el să nu se mai repete. Unii chiar doreau să fie scos din 
calendar, convinşi fiind că poluarea excesivă, ba chiar intenţionată a mediului, ca mijloc politic de 
ameninţare şi constrângere, precum şi experienţele nucleare au hotărât pentru totdeauna destinul 
Terrei.  
 Bănuiesc că nimeni nu se va supăra dacă şi noi vom umbla la acele ceasornicului şi le vom face 
să indice câteva din ceasurile care s-au fost scurs. Nici nu făcuse soarele doi paşi buni dincolo de 
zenit când haite de nori cenuşii prinseră a se vălătucii haotic dinspre munte, luând înfăţişări de 
groază ca şi când ar fi fost prinşi în mrejele unei viforniţe înfricoşătoare. Cerul se închisese la 
culoare cât ai clipi, ca un urieşesc ceaun. Un vânt rece, tăios, prinse a şuiera, a vânzoli şi spulbera, 
chemat parcă să îndeplineas
înlocuite de munca voluntară a cetăţenilor tuciurii, care în felul acesta îşi completau îmbrăcămintea 
şi asigurau hrana crescătorilor de porci răspândite pe marginea canalelor ori săpate în terasele 
dealurilor din împrejurimi. Vijelia aceasta venea după atâtea zile toride ca o binefacere, împrştiind 
duhoarea ce statornicea zi şi noapte deasupra oraşului. Vijelia încetă dintr-o dată şi fulgi, timizi la 
început, 
acoperişurile cu straturi de cenuşă de cărbune, pe asfaltul măcinat al străzilor, pe pomii în floare din 
grădinile ce puteau fi numărate pe degete şi din cimitirul revărsat asupra urbei. Nebunia naturii ţinu 
trei ceasuri bune, la capătul cărora cât vedeai cu ochii se aşternea o mantie de zahăr şi beteală, de 
treizeci de centimetri, pufoasă şi ademenitoare ca zahărul pe băţ despre care părinţii povesteau 
copiilor ca despre un produs al Raiului, de care ei nu va să mai aibe parte. Copiii, ajutaţi de 
memoria instinctuală, încropiră derdeluşuri, folosind pungi de plastic în locul săniilor; femeile 
îmbrăcară repede blănurile moştenite de la bunici şi ţinute în naftalină fără nădejdea de a le mai 
scoate vreodată la paradă, acest soi cosmopolit de îmbrăcăminte fiind îngăduit numai primei 
doamne a ţării; bărbaţii umplură bodegile sau prinseră a destupa sticle cu ţuică puturoasă pe lângă 
zidurile blocurilor. Cu toţii, copii, tineri, maturi şi bătrâni, bărbaţi şi femei aveau sentimentul că 
anotimpul la care renunţaseră, aşa cum renunţaseră la multe în ultimii ani, încerca să-şi reintre în 
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drepturi. Pe la unu după amiaza, când viforniţa se ostoi, avea să se petreacă şi al treilea eveniment 
ce marca ziua sortită să intre în calendar. Întâmplarea avea darul de a face din biserici şi casele de 
rugăciuni locuri pentru consumarea şi ostoirea fricii colective, de salvare în preajma ceasului 
anunţat pe muche de milenii, de eliminare a toxinelor şi răului în sârguincioase penitenţe şi 
disperate rugăciuni. Un nou fel de a vorbi şi un alt vocabular aveau să se nască în acele zile; oameni 
care până mai ieri nu izbutiseră să închege fraze logice şi cursive au devenit predicatori, vorbele lor, 
foc, propoziţiile, vâvătaie, frazele bici flagelator. Dena acelor zile devenise loc de pelerinaj, 
minunile se săvârşeau aici ca în Palestina şi Galileea din zilele vieţii Mântuitorului, ologii au păşit, 
muţii au vorbit, surzii au auzit, păcătoşii s-au pocăit, sindromul Sida s-a lepădat de cei năpăstuiţi aşa 
cum Diavolul a ieşit din posedatul din Sinagogă la porunca lui Isus. Dar ce anume se petrecuse?  
 Groparii - meserie dispreţuită cândva, ca şi aceea de distribuitor de benzină, dar devenită între 
timp mijloc sigur de îmbogăţire - după ce se botezară berechet la bodega Sfîrşitul Lumii, căreia 
dintr-o neînţeleasă pricină i se mai zicea şi La miliţianul de omenie, îşi luară uneltele şi se 
îndreptară binedispuşi spre un colţ al cimitirului năpădit de bălării, de muri şi tufe de măcieş, locul 
destinat celor care îndrăznesc să înfrunte voinţa Atotputernicului scurtând înainte de soroc viaţa ce 
li s-a dat. Înaintea lor păşea cu prestanţa unui lider necontestat Drulă, ţiganul, o matahală de om, 
singur în stare să coboare sicriul în groapă, fost gunoier, benzinar, şef de patrulă la paza înarmată, 
fost primar, acum gropar cu atestat pentru care a plătit părintelui protopop douăzeci şi cinci de mii, 
iar vicarului, zece, pentru ca numai în cinci luni să înzecească suma aceasta. Fluiera o melodie din 
filmul Şatra, făcând din degetele oţeloase veritabile casaniete. Deodată se opri, se trase înapoi câţiva 
paşi, ca din faţa unei vipere pregătite de atac, şi exclamă: „Dumnezeule Mare!” strigătul înăbuşit îi 

cfă u pe ceilalţi doi să se oprească. În faţa lor, lângă crucea unui mormânt proaspăt, zăpada bătătorită 
şi însângerată evidenţia urmele unui ospăţ al câinilor vagabonzi deveniţi adevărate sălbăticiuni. 
Dincolo de mormânt, pe covorul imaculat al zăpezii, stropit ici, colo de pete mov-roşietice zăcea 
trupul pe jumătate sfârtecat al unei femei tinere. Împrăştiate printre tufişuri puteau fi observate 
urmele acestui fioros ospăţ: laba unui picior încălţat cu cizmuliţe roşii, o mână curăţată de carne, pe 
care rămăsese agăţată brăţara din material plastic, rotula unui genunchi. În spinii măcieşului atârna 
un şal albastru din mohair, iar lângă crucea de lemn zăcea răsturnat un coş cu garoafe şi o poşetă din 
imitaţie de plastic. Victima zăcea pe spate. Faţa nu purta nici măcar urmele unei zgârieturi, semn că 
se apărase acoperind-o până în ultima clipă de viaţă. Trupul acela tânăr, adolescentin, încă mai 
aburea, semn că haita a sfâşiat-o de curând, în plină zi. Zdrahonul se apropie la doi paşi, îi acoperi 
chipul marcat de groază cu şalul de mohair şi vorbi mai mult pentru sine: „E Rozina. Una de-a 
noastră. O ştiţi. Vindea flori la piaţă. La ea se găseau întotdeauna cele mai frumoase flori. Bănuiam 
de unde le are. O dată i-am zis că o reclam. Şi-a dezvelit dinţii într-un râs ce te seca la inimă şi 
dintre fuste scosese o cheie. Mi-a dat adresa. Locuia singură un apartament cu patru camere, 
deasupra cinematografului „Central”. Ca o regină. Telefon roşu, procurat de la sârbi; hol şi baie în 
gresie; pereţii tapetaţi ca Raiul. Le merita. Neamul nostru nu a născut alta mai frumoasă. „Eşti 
primul ţigan cu care fac asta”, mi-a zis ea. Şi a făcut-o ca să n-o pot uita până la moarte ţi să nu mai 
fiu mulţumit de altă femeie. Nu m-a mai primit. O pândeam ca un lupan fămând. Ca să mă 
astâmpăr, într-o seară, la miliţie, mi-au mângâiat mărunt oasele. Mi-am schimbat locul de pândă, ca 
să-i aflu pe cei aleşi, să-i aştept şi să-i zdrobesc. M-am lăsat păgubaş: primarul, colonelul Goliat, 
comandantul securităţii, şeful miliţiei, părintele ... Oameni aleşi. Cu dare de mână. La ce s-o mai fi 
lăcomit să vândă florile de pe mormintele proaspete, nu ştiu. De aici pornise şi, pe semne, îi fusese 
dat ca aici să sfârşească.” Şi-a făcut cruce largă. Ortacii, la fel. A poruncit: „Vinţane, adă miliţia! 
Noi aşteptăm aici. Grăbeşte. Casa profesorului acela trebuie terminată. Chiar aici unde a murit 
Rozina. Poate vor fi vecini. Fericitul!” Al treilea gropar, om în vârstă, cu faţa ca pergamentul, fost 
cantor până când în urma unei răceli şi-a pierdut vocea, constată meditativ: „Pedeapsa lui 
Dumnezeu. Blestemul morţilor. Semn de sfârşitul lumii. Trebuia să se întâmple ce nu s-a mai 
pomenit pentru ca municipalitatea să ia seama de sesizările noastre. Ăştia or fi crezut că ne plângem 
aşe, de-a tuţi norocul. Am prins-o şi eu o dată pe nenorocita asta furând flori de pe morminte. Am 
iertat-o, dar din alt motiv decât al tău, măi Drulă. Mi-a vărsat lacrimi, zicând că-i mor de foame trei 
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puradei-decreţei pe care începuse să-i toarne de pe la 12 ani. Ehei, Hristos n-a murit de gripă şi nu 
bate cu mustrare scrisă! E drept că n-a învăţat minte. Îşi făcuse cheie pentru portiţa din deal. A doua 
oară fusese hotărât s-o duc la miliţie. M-a privit nu’ş cum, blestemata, de mi-a pierit graiul şi m-am 
simţit iarăşi cuprins de vlagă. Se nimerise să ne iubim pe cripta acelei eleve care a murit din pricina 
unui avort provocat. N-am vrut să-ţi spun de ce pun flori şi lumânări aprinse la căpătâiul ei. Acum, 
Dumnezeu s-o ierte. A fost ultima femeie ce m-a ajutat să mă mai simt bărbat.” „Vorbim cu păcat, 
Simedre. Mai bine  ne-am apuca de lucru. Acuşi, acuşi soseşte mortul.” 

Întâmplarea, ieşită din orişice făgaş al întâmplărilor, care făcea să ţi se întoarcă maţele pe dos 
numai la vederea unui câine, cutremură urbea. Toţi cei care cumpăraseră flori de la Rozina, pentru 
nunţi, botezuri, onomastici, erau încredinţaţi că florile acelea fuseseră furate de pe morminte, şi se 
scârbeau boleşnic la gândul acesta. „Firul norocului nu trebuie întins prea mult şi cu cele sfinte nu 
se cade a te juca”, ziceau oamenii. Rozina, fetişcana care sucise multe capete şi zruncinase serioase 
familii, trăise pe picior mare, la sesizarea vecinilor fusese cercetată de comisia de ilicit, însă scăpase 
basma curată, ca să moară sfâşiată şi îmbălată de câinii vagabonzi ai oraşului. Moartea ei, 
incredibilă, convingea, în sfârşit, despre pericolul reprezentat de şobolani, de pisicile şi câinii fără 
stăpâni. Furia demolărilor, căreia îi căzuse pradă nouăzeci la sută din imobilele Denei, în urma unui 
război purtat cu buldozere şi escavatoare împotriva proprietăţii private şi a vechiului, indiferent în 
ce stare şi cu ce înfăţişare se păstrase el, lăsa fără stăpâni mii de pisici şi de câini care se hrăneau la 
tom

emvuşti rozalii, prepeliţe, claponi, raţe semipreparate odihnind pe straturi de varză, sticle 
cu

beroanele şi containerele de gunoi neridicate cu lunile. Tocmai în anii aceştia dispăruse meseria 
detestată de hingher. Huiduiţi, loviţi, câinii oraşului îşi făcuseră din cimitir ograda comună. Noii 
stăpâni, sau cei vechi, sosiţi aici pentru somnul de veci, se dovedeau buni şi liniştiţi. Noaptea, când 
oraşul se cufunda în beznă, curentul electric fiind întrerupt pentru economisire, din cimitir răzbăteau 
urlete lugubre, de jeluire, de părăsire, de jind după bunul stăpân şi de înfometare. Odată cu înserarea 
se prefăceau în paznici de temut. Păzeau intrările, gardul de prefabricate, locurile mai retrase unde 
îşi amenajaseră culcuşuri şi săpaseră vizuini. Imprudentul ce s-ar fi încumetat să le calce spaţiul de 
habitare era atacat cu înverşunare, în haite constituite doar natura ştie pe ce criterii, de câini 
ciobăneşti, câini de vânătoare şi mascote de apartament şi rareori după afinităţi de rase sau cartiere. 
De vreo doi ani nici măcar paznicii nu se încumetau să calce aleile după lăsarea întunericului, decât 
în grup, înarmaţi cu ciomege, cu felinare şi lanterne puternice. Iată că astăzi schimbarea bruscă a 
vremii a redeşteptat în javre instinctul conservării. Câinii sălbăticiţi se prefăcuseră în fiare. Rozina, 
ştiind că fiarele sunt periculoase noaptea, începuse să acţioneze în zori. De data asta nu prevăzuse 
agitaţia produsă în haită de schimbarea bruscă a vremii, de sunetele clopotelor, de freamătul de 
nelinişte ce se abătuse asupra oraşului. În plus, se avântase prea departe, într-un teritoriu privat al 
câinilor părăsiţi, lângă râpa lutoasă unde căţelele lehuze săpaseră vizuini, puiaseră şi îşi creşteau 
puii. În zona aceea, rezervată sinucigaşilor, fusese înmormântată cu o zi înainte o elevă de gimnaziu 
care se aruncase în Mureş pentru a evita urmările unui amor învecinat cu violul, devenit mai vizibil 
zi de zi. 

Zvonul tragediei din cimitir se adăuga celorlalte, sporind tensiunea şi rupând lacătele tăcerii, 
ruginite de când nu se mai umblase la ele. Vorbele şoptite, rostite, deveniră îndrăzneţe. Ele prinseră 
a umbla conspirativ prin instituţii, îndrăzneţ, prin cafenele şi restaurante, furiş, în cancelariiile 
şcolilor şi sediile instituţiilor de cultură. Teren propice găsiră la cozile interminabile din faţa 
magazinelor alimentare, unde nu se vindea nimic, dar unde oamenii de toate vârstele îşi pierdeau 
timpul şi numai pentru a putea privi lucrările de artă ale pictorilor şi sculptorilor locali, constituiţi 
într-o uniune decorată de EL, Întâiul cu titlul de „Erou al noii revoluţii culturale”. Ei, talentaţii 
artişti, decoraseră geamurile şi interioarele cu fel de fel de bunătăţi ce stârneau apetitul şi trezeau 
nostalgia vremurilor viitoare, de belşug şi fericire, stipulate în documentele ultimului congres. 
Cârnaţi afumaţi sau tăvăliţi în boia, pecii şi şunci de porc, pulpe de viţel, muşchi ţigănesc, şuncă de 
Praga, cr

 ispititoare etichete de vinuri, lichioruri, cocteiluri, coniacuri; halbe de bere din care se revărsa 
spuma alb-sinilie, grătare cu mici dolofani deasupra cărora plutea mirozna şi fumul plăcut înţepător.  

(urmarea în numărul viitor) 
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Opinii  
Viorel VINTILĂ 

Sicofantul  
Pe 20 iulie, poetul Adrian Păunescu ar fi împlinit 68 de ani. S-a 

născut în Basarabia, la Bălţi, în anul 1943. Adrian Păunescu este 
cunoscut mai ales ca poet – debutând în 1960 şi fiind unul dintre cei 
mai prolifici autori români contemporani, dar şi ca organizator al 
acestui fenomen de masă, de proporţii epice din anii '70-'80 – 
Cenaclul Flacăra. Adrian Păunescu este creditat, printre altele, cu 
sintagmele „generaţie în blugi" şi „muzică tânără", pentru a-îi 
desem uluc pe stadioanele ţării în perioada 
1973-1985, cât a durat Cenaclul Flacăra. Eu, unul, ca participant 
activ la acele manifestaţii epice de pe stadioane

an Păunescu care, dacă e să fim corecţi şi sinceri până la 
ca

r
m
a
t
n
 
 
 f
n
a
ş

na pe tinerii care dădeau b

, nu am fost un fan al 
omului Adri

păt, a fost un sicofant al epocii Ceauşescu, fiind recunoscut pentru 
osanalele şi odele pe care i le cânta „marelui cârmaci". Este însă de 

ioada comunistă, fiind unul dintre puţinii care nu a renegat complet 
ul a fost vertical până la capăt şi asta pot aprecia... dar nu înseamnă 
 ideologică. Pentru mine rămâne de referinţă fenomenul „Cenaclul 
 o amprentă virtuală în timp şi spaţiu pentru mulţi din generaţia mea. 
cerca o scurtă sinopsă a fenomenului creat de Păunescu-Cenaclul 
care pe atunci poate nici nu erau născuţi, dar şi pentru cei trecuţi de 
au fost participanţi activi la aceste fenomene de masă, am să fac o 
ost Cenaclul Flacăra în acele vremuri. Odiseea Cenaclului Flacăra a 
 anul 1985, perioadă în care au avut loc 1.615 spectacole de muzică 
 fost un fenomen cultural şi social de proporţii epice la care au 
i care dădeau buzna pe stadioane sau se adunau în săli de spectacol 

precum sardelele, pentru a savura şi respira un moment de libertate - care la acea vreme era muzica 
folk- dar şi să se defuleze emoţional de frustrările şi interdicţiile acelor vremuri. Ne călcam pur şi 
simplu pe picioare şi cântam şi urlam ca nişte posedaţi la auzul unor piese ca „Şi totuşi există 
iubirea", „Puştoaica", „Doar o cană cu vin" sau „Căciula", ca să enumăr doar câteva care îmi vin 
acum în minte. Era o atmosferă efervescentă, pur şi simplu scria pe tine fericire, te bucurai că un 
copil mic şi participai activ agitându-te din mâini şi din picioare sau aprinzând lumânări... dansai pe 
ritmurile melodiilor care te pătrundeau până-n măduva oaselor şi care te făceau să uiţi de mizeriile 
acelor vremuri. În acele timpuri aceste evenimente erau o rara-avis şi reprezentau ceva unic pentru 
românaşul ţinut în întuneric de regimul dictatorial de atunci. Aceste manifestări erau organizate la 
iniţiativa UTC-ului de atunci sub oblăduirea poetului Adrian Păunescu, care a compus multe din 
piesele de succes de atunci, a făurit destine şi a lansat vedete de renume ca: Mircea Vintilă, Doru 
Stănculescu, Dan Andrei Aldea, Adrian Ivaniţchi, Dan Chebac, Valeriu Sterian, Evandro Rosetti, 
Florian Pittiş, Anda Călugăreanu, Tatiana Stepa, Vasile Şeicaru, Ştefan Hruşcă şi încă mulţi alţii. 
Totul s-a terminat brusc în anul 1985, când pe stadionul din Ploieşti, în urma unei busculade care s-
a soldat cu nouă morţi, s-a luat decizia de a nu se mai organiza astfel de spectacole. După 12 ani de 
descătuşare emoţională şi sute de spectacole, Cenaclul Flacăra, care atinsese cote alarmante de 
popularitate,  o reală psihoză, precum şi persoana poetului Adrian Păunescu, care avea la picioare şi 
la propriu şi la figurat milioane de români,  scandîndu-i numele ca pe al lui Ceauşescu, deveniseră o 
ameninţare la securitatea naţională a acsetuia, astfel încât acest incident a pus capac Cenaclului 
Flacăra. S-a încercat o revigorări, sub numele “Totuşi iubirea”, apoi celui vechi, în multe oraşpe, 
ultimul fiind în august 2010 la festivitatea „Zilele Oraşului Năvodari", când Păunescu susţinut de 
unii membrii ai Cenaclului, au făcut primii paşi spre reaprinderea acestei flăcări a Cenaclului 
Flacăra care apusese acum peste 25 de ani. Păunescu nu mai există, Cenaclul Flacăra însă trăieşte 

apreciat poziţia sa faţă de pe
ideologia socialistă. Măcar, o
că sunt de acord cu poziţia s
Flacăra", fenomen care a lăsa
În rândurile următoare voi î
Flacăra. Pentru cei mai tineri,
35 de ani, care sunt sigur că
scurtă radiografie a ceea ce a
început în 1973 şi s-a sfârşit î
şi poezie. Cenaclul Flacăra 
participat milioane de româna
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din amintiri şi multe din piesele de succes din acele vremuri se mai cântă de vreo 6 ani cu ocazia 
festivalului „Folk You" care reuneşte artişti din vechea gardă, dar şi nume noi care, din fericire, 
continuă să ducă mai departe stindardul muzicii folk. Eu, unul, nu sunt chiar un big fan al muzicii 
folk, dar ascult cu plăcere anumite piese care mi-au rămas întipărite pe cerebel, din perioada de aur 
a Cenaclului Flacăra. Păcat însă că românaşul din ziua de azi are urechea muzicală înclinată mai 
mult spre manele „sălămeşti", „guţeşti" sau „copil-minuneşti" şi ignoră muzica folk sau muzica 
uşoară cu adevărat românească. Dar vorba „dacului"... „de gustibus non disputandum"! Yahoo!!! 
Adrian Păunescu s-a reîntâlnit, anul trecut când a trecut în nefiinţa, în ceruri cu mulţi dintre cei 
cărora le-a schimbat viaţa, printre care, Tatiana Stepa, Gil Ioniţă, Gil Dobrică, Ion Hagiu, Ovidiu 
Haidu, Florian Pittiş (împreună cu care eu am avut plăcerea să comentez la TV un superbowl de 
fotbal american), Anda Călugăreanu, Doina şi Ion Aldea Teodorovici... care prin plecarea lor au 
lăsat mult regret în sufletele noastre! Putem zice cu tristeţe că se reface în ceruri Cenaclul Flacăra! 
Acolo ei însă sunt nemuritori. Din păcate ne îngropăm adevăraţii artişti şi îi înlocuim cu saltimbanci 
şi „vedete" de carton. Apa trece, pietrele rămân... Cenaclul Flacăra nu mai este, dar spiritul rămâne 
şi muzica folk continuă să existe şi să atragă noi fani. Adrian Păunescu va rămâne un nume de 
referinţă în poezia românească şi numele sau va fi ascociat forever cu ceea ce a fost – Cenaclul. 

* din revista internet Gîndacul de Colorado, U.S.A 
 

Avampremiera editorială 

Simbioza Eugen EVU – Muguraş Maria PETRESCU 
 

Eugen EVU  
CE AUDE LUMINA / WHATEVER LIGHT CAN HEAR 

  English Version by Muguraş Maria Petrescu 
 
 

Cunoaştere de noapte Night Time
sau o semiotică a trans-memoriei 

or
i

rora cu uriaşii 

limînd 

c 

talmici. 

ii 
A ne recunoaşte din m rele plâns. 

Or a Trans-Memory Semiotics  

From the surges that break amphoras 
s 
phae’  

purple nest plankton, from their incest w

Prome
In himself a hidden tiny melodious pitcher                   

he Mountain. 
limating 

 

ome of the Pangaea which is still romping 

lmic satellites. 

f world 
great endless weep. 

Ca talazuri ce sparg amfore 
Strigătele cult
Genom sfărm
al nimf
s-a înălţ
Prometeu… 
Ulcior cu interior m

urilor popoarel
at şi plancton cu

elor, din incestul că
at cu vultur propriu 

elodios 
A reda trup sacru Muntelui. 

 mici 
b de purpură 

And the cries of the small peoples’ culture
From the smashed up genome and the nym

Arta mea, labirintică, sub
Muşcătura cunoaşterii. 

 
* 

Cu solz de salamandră râzând prin fo
să restaurăm erezia originii. 
Genomul Pangeei care încă mai zburdă 
în pădurile Amazoniei 
sub sateliţi exof
Remember? 
 

* 
A nu ne uita uitarea lum

a

 Knowledge 

ith the 
giants 
there raised up with his own vulture 

theus... 

Offering a holy body to t
In itself as a labyrinth, my art sub
The bite of the knowledge. 

* 
With the scales of a salamander roaring with
laughter 
in fire, let us restore the heresy of the origin. 
The gen
in the forests of Amazonia 
under exophtha
Remember? 

* 
Let’s not drown ourselves in the drowning o
Let us spot ourselves in the 
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Dacă înţelepciunea şi inocenţa 

i. 

 toţi sclavii Nopţii 
in Arheofiinţa  

Ultimei Thule, Carpa a. 
      7 februarie 2011 

Mai mult a iubi 
  

 
 
A tă

r 
Este tot o complicitate. 

Cre

i vindeca. 
nţii 

interiori. 
pri apele 

 
 
Ant

A trăi sentimentele 
 mulţimi 

 
mi 

 ta 

nă 

On the understanding that wisdom and innocence 

* 

afer 
of the Night 

haeo-Being 
Of the ultima Thule, Carpathica. 

1

To love 

 
To K

rld 
be a complicity. 

The
 in me 

ill cure myself. 
ver 

My inner mountains. 
 

aters 

 
ntipoetics 

To live a crowd’s 
 

 over 
rency 

r fire 

 will re-echo 

Mai ocrotesc în om dumnezeirea.    
* 

Ca orbul Leonardo contemplând 
Renaşterea Triunghiulu
Frâng ostia cuminecării 
şi o împart cu
D

tic
                

 
Sofism 1 

Fără bine 
Nu ar exista 
Răul.  
Răul îl învingi 
Făcând binele. 
Uneori. 

 
Sofism 2 

Avem nevoie  

Decât
A fi iubiţi.

cea 
A tăcea 
Într-o lume  
A surzilo

 
zul 
Cred în mine 
şi mă vo
Voi urca mu

Voi o
în vis 
cu pleoapele.

ipoetica 

unei
este a le prelua
ca ardere-n străvezi
prin prea arderea

Şi tot cerul răsu
e grea lesped

pentru soare  
fiind lună 

Still shelter in man the divinity. 

And like Leonardo the blind contemplating 
The Triangle’s Rebirth 
I break up the eucharistic w
And share it with all the slaves 
From the Arc

                                    February 7, 201
 

Sophism 1 
Without good 
Evil  
Would not exist. 

vil One can defeat e
Only by doing good. 
Sometimes. 

 
Sophism 2 

We need more 

Than 
To be loved. 

eep Quitet 
To keep quiet 
In a deaf  persons’ wo
Will always 

 
 

 Creed 
I believe
And w
I will climb o

In my dream
I will stop the w
With my eyelids.   

A

feelings
is as if you took
the burning in transpa
through your supe

And the whole heaven
the heavy stone 
for the sun 
being the moon  
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Antinirvana 
Între cârtiţe şi astronomi 

iune 

 
Cee

                                        

gi. 

 
 

 
 astronomers 

ue dimension  

 
Wh

n looking for                           

n chasing away. 

ack  

 

Unica dimens
Separă şi vede 
Ceea ce numim  
Raţiune. 

a ce cauţi 
Ceea ce cauţi 
îndelung 

unde fapt al
Umbra rece  
a soarelui trecut 
te înjunghie 
din spate 

e cuvântcu ţipăt d
nenăscut.

Antinirwana
Between moles and
The uniq
Divides and sees 
What we call 
Reason. 

at You’ve Been L
e bee

ooking for 
What you’v
incessantly 

u’ve beein fact yo
The cold shadow 
of a declining sun 

 the bshoots up pains in
orn with a yet unb

ord cry of a w

 

Din lista lui EVU (4) 

Radu GYR

-mi foamea ca să-mi frângi 
a  

 trupul tău îmi faci ospăţ de noapte  
alilla, piersicile coapte,  

şunile-aromind ca îmbiere,  
şi rodia şi zmeura din şoapte  

ngâierea,  
şi de mă-mbeţi cu părul tău ca mierea  

randă umerii de lapte.  
 un ciorchine  

u

o
e

 
NCHESCU

 

e de mine 
eu 

de-te 
si  
ă 

sunt moartea ta 

 FINTIŞ

i 

ger, zăpadă 

utreerînd singurătăţile 
Din noi. 
Jocul de-a viaţa 

Şi poate 
Numărătoarea până la doi. 

ste
n zb
p
 p
i
ăm
i 
i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador Dali/ Timpul 
 

Ospăţ  

Stârnindu
putere
din
şi-mi dai, D
căp

Ioan Vintilă

Tot mai rar

Bietul de în
londă b

C

şi fagurii adânci ca mâ

Tragic e
Pasăre-
Şi fără 
Cerbul
Pe arţar
Colind
Tot ma
Tot ma

ţi-aşterni of
Şi fiecare
şi pântec
Ca două a
ard sânii t
iar între c
pocalul c

gest ţi-e 
l o azimă fierbinte...  
lbe candele senine  
ăi la cina mea flămândă,  
apse – amfore sabine -  

-n vin sacru mă scufundă.  

Laurian STA

Ieşirea din cuvinte 

desprinde-t
suflet al m
şi ascun
să nu te pot gă
        niciodat
pentru că eu 

 să fii 
or  să fii 

ene, 
rivirii s-a răstignit 
, 

 lumea din vise 
 flămânzi,

rari... 
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Adrian BOTEZ 
 
 
 
 
 
 
 
Sângele crimei şi rima 

se închină Maestrului 
şi Fratelui întru Duh, Eugen EVU 

ar trebui să blestem întreaga lume 
ar trebui să iert întreaga lume 
ar trebui să mă blestem pe mine 
ar trebui să mă iert pe mine 
nu sunt în stare să navighez  
prin oceanul de sânge 
nu sunt în stare să recunosc că mă trag din 
sămânţa crimei 
este atât de târziu – până şi pentru a blestema 
este atât de târziu – până şi pentru a ierta 
mai ales – este cu totul târziu – pentru 
a recunoaşte 
va veni judecata – vor veni devălmăşii de  
nori înflăcăraţi – va veni – deasupra de nori  
– judecătorul – cu 

 
toate judecăţile atârnându-i din  
palme: toate judecăţile judecătorului vor 
curge peste noi – ca un nou  
sânge – proaspăt! – toate 
nerecunoaşterile noastre ne vor reboteza cu 
un nou sânge 
blestem şi iertare şi recunoaştere şi viaţă şi  
moarte şi a vorbi şi laş ori 
neputincios – a tăcea – a cântări şi 
a falsifica jalnic cântarul şi – nătâng enervant 
cabotin – a te cumpli şi a te  
trage din sămânţa  
crimei – toate sunt legate de aventura 
corăbiei scufundate a sângelui –  
toate sunt din pricina 
în lumea asta – a crâncenei lipse a  
rimei  
luaţi rădăcinile crimei – şi ardeţi-le cu 
focul cel viu al 
rimei: sângele se va stinge – şi 
peste toată lumea şi firea – din nou şi 
desăvârşit – va  
ninge 

 
Un cavaler la curtea Oximo(i)ronismului 

Eugen EVU 
IRE

 la trei p
ra  poliedris e cunoaştere, 

nalism  recent 
at de rept “confiscabil ideologic” 
a lectu  din astfel de scrieri, Ion PACHIA 

ŢAŢOMIRESCU fiind un magister ludi greu de situate între livresc, 
i enciclopedismul suprasaturaţie intelectuale; în
toric, I.P.T. pare a fi al unei vocaţii (şi este!), iar 

poezia – cvasi-ludică – îi este un exerciţiu catarsic, marjîn
ala mito-poetică a originismului, apelînd 

 revelaţie strict ştiinţifică: de 
 al le
n

e
n
i,

Ion PACHIA ŢAŢ
ent

OM SCU 
- mic com

Faţă de scriitu
oeme semiotice 
tă, (crustalogică!) - a unui avid d

trepidînd  între raţio şi protocronismul  aparent repausat,
resurect, cel pripit tax
(1991), încerci savoare

N. Manolescu d
rii mai ales

ironismul postmodernist ş
opera sa de cercetător şi is

 

d pe calambur, 
lexic impregnat de livresc, pe urze
la un procedeu interferent: revelaţie mistică –

unde efectul “coandă”
Limbaj: vorba sa “da
savoare aparte: 

 

“Bucuria corului/  d
gureşele/  dezlănţuitoar
marginea ninsă,/  de u
verbos-abilă/  a hârtie
Poemului..” (subl. n.).   

xemului colateral, impresia extragerii din orice a semnificaţiei latente în 
sul fotonilor” (fie al tahionilor sau quarcilor!). energetism sadea, de o 

e vrăbii – razele/ taie geamul/  cu infinite ace-pliscuri/ de diamante/de la 
/  de fotoni.../  Dincoace de ferestre, Verbul/  calcă ţanţoş,până-ajunge/  în 

de-naintează prudent,/  pe partea de-argint-viu, carosabilă, logosabilă/  şi 
/  făcîndu-se apoi nevăzut/  printre hematiile/  din auriculul drept/  al 

(Verbul calcă ţanţoş…  „ars poetica”) 
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Acest textualism de practician semiotician, face farmecul volumului inspirit titrat – aluziv la o 
“eră Arheopterix” : aşadar a unei MUTAŢII  a speciei ( speţei) umane. Poetul apelează atitudinal la 
oxymoron, (procedeul stylistic “muşcătura nebunului”), şi aici ne aminteşte de Adrian BOTEZ, 
dar şi de …atitudinea Săpânţa, versus mioritismul sau manolescismul binarei noastre “codificări” 
din Genomul ancestral: verbul “învidării” este al reumplerii de VID (din “zero-ul gravid”, n.n.) al 
…antimetafizicii stănesciene: însă anticipez enunţul că avem de-a face cu un paradoxist, zonă 
scrutată exigent de acest om- orchestră, în care sintagmele cochetează cu aphoriile sau gândirea 
haijinică: suntem în fastul semnificat de lothus, unul ce mai degrabă ne aminteşte de cei Vechi, din 
Arealul străbunului Melos, subdunărean- campestru, banatic: cine s
astfel de discurs ?

l Mutaţiei (memoria teluricu
prin Cuvânt (aici cuvinte, scântei ale “norişorului d
fizica se-m

plere de mister “al rostirii de leac”, 
inc

ţie… Una care precipită 
athanoric – tomografic, nu doar Fiinţa heideggeriană, ci şi
sacer

ă traducă în occidental eclectic, 
 ( de facto ghematric!) : 

– Bună-ziua, Vidule…! /  – Mulţumesc, Avidule…!/  – Bună ziua, Doamnă Zână,/  de-ai ieşit 
cu Vid de mână,/  pe câmpia-mi celestină,/  printre păpădii-lumină,/  pe colinele-mi de 
glajă,/  dintre cârlionţi de vrajă,/  pe Muntele de Aramă,/  nins de stele –/  lynx în scamă…!/ 
- Ce mai faci tu, Vidule… ? 

(Dialogul învidării de pe malul oximoronului) 
 
Aceste prime două poeme – cheie ale volumului, sunt auto-definitoare pentru întregul intinerar 

parcurs; comunicarea – de tip pragmatic – este a unui Cod propriu, necesitând “decriptare” doar 
pentru neiniţiaţi. Aşadar avem un poet oracular, “ritualic”: parafrazic, de fapt. 

De sub “centura de iridium” a Memoriei (Arhetip plus dobândire empirică, voila!, poetul – uns 
cu toate alifiile gnoseologice şi para-istorice, exclamă patetic-explicit-demitizant (paradoxal) – un 
enunţ retoric, captând cumva – ameţitor – starea de “nestare”, cosmică: rostul sau nerostul însuşi 
actului de a scrie, într-un timp (summum al duratelor noastre) ce poate fi scrutat doar prin 
“întrezărire”, aşadar în plin vertij a lui, - zburarea materiei în inefabil, 

e splendoare“ din epopeea Enuma Eliş:  astro-
bină analogic cu psihanalismul actual; (ce tip de revelaţie este acesta, tatomiric, dacă nu 

unul de cercetare psihică Jung-iană…) Poemul de mai jos exprimă stupefacţia Fracturii dintre 
Logos şi delirul discursiv al textualismului: 
 

Ce rost are/  să mai scrii Poezie,/  dacă stelele nu citesc…?!/  Ce rost are/ să mai scrii/  Poezie,/  
dacă oceanele n-o citesc…?!/  Ce rost are/  să mai scrii Poezie,/ dacă îngerii nu citesc…?!/  Ce rost 
are/  să mai scrii Poezie,/  dacă brusturii nu citesc…?!/  Ce rost are să mai scrii Poezie,/  dacă 
abisurile pacifice/  nu citesc…?!/  Ce rost are/  să mai scrii/  Poezie,/  dacă galaxiile nu citesc…?!/  
Şi ce rost are/  să mai scrii Poezie,/ dacă Ea, Însăşi,nu se mai citeşte…?!/ 

(Ce rost are… dacă stelele nu citesc…) 
 

Cine este EA, dacă nu dumnezeea lui EL? Mater - Materia… Inteligenţa materiei. Îmi permit un 
repaos la lectură, după primele TREI texte; ceea ce ni se transmite (comunică elevat) din poezia lui 
on PACHIA ŢAŢOMIRESCU, este dar din har, reumI

antatorii, pe care o relevă a fi deja perimată în tehnocratismul agresiv al “erei neo- arheopterix”,  
şi  (ro)mantice desfătări sofianice. Mofturile elitiste ale “noului Age” al criticii ocoodentale, nu vor 
avea organonul de a primi şi eventual împărtăşi –  necesar empatic – un astfel de discurs, în acest 
ACUM al… rezonanţei Schuman. Toate Codurile – cheie (mantrele, Peştera lui Platon, Orfeu, 
Prometeu, Labirintul, Mandalele) – par a fi depăşite, caduce, în plină Muta

 organicul. Prin aceea că  noii sacerdoţi 
( docţi!), ai neo-barbarbarismului sunt undeva în catacomba paralelă… 

(Elegii din era Arheopterix, Editura Dacia Xxi)  
 

«[...] Unul este Ion PACHIA ŢAŢOMIRESCU [...] E desigur un „ghiocel“, nu pentru că n-am mai 
auzit de numele lui, ci fiindcă se aruncă în discursul liric fără reţinere, încredinţîndu-se asocierii 
libere a cuvintelor şi unei inspiraţii despletite».          Vladimir STREINU  
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«[...] poemele de început ale lui Ion Pachia Tatomirescu aduc mărturia unei erupţii lirice de 
mare autenticitate prin îndrăzneală asociativă şi dinamism interior, traducând zbaterile şi elanurile 
unei sensibilităţi adolescentine înfiorată de a se descoperi pe sine şi tulburată de presimţirea unei 
ordini cosmice».                    Mircea IORGULESCU  
 

“Încă de la început  poetul şi-a proiectat un univers coerent, 

ă 
ceva universului astfel gândit, de unde unitatea de viziune şi coerenţa de lanţ a tuturor. De la 
ins

“ 
elu

populat de elemente mitologice 
autohtone, între care semnificative prin ele însele, dar şi prin recurenţă, erau Muntele, Matca, 
Fluviul, Curcubeul; intenţia acumulării acestora era de a contura [...] o geografie lirică a spaţiului 
carpato-dunărean, de nu chiar consacrarea mitologiei dacice în registru liric; fiecare carte adaug

taurarea unui climat cosmogonic într-o abundenţă vegetală, în special florală, evocatoare, 
analogic, de mari prefaceri în ordinea naturală a lumii, la propunerea de concepte personale, 
„zoria“ bunăoară, cu derivatul verbal „a înzoria“ şi la ordonarea materialului mitologizant într-o 
viziune integratoare [...]” (în „România literară“, anul XVIII, nr. 28, 11 iulie 1985, p. 11, „profil
r at integral, fără modificări, în „Literatura română contemporană, I – promoţia 70“, Bucureşti, 
Editura Eminescu, 1995, p. 315 sq.).”               Laurenţiu ULICI 
 

* Prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu (fotografie din 24. I. 1983), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România (din anul 1980),  al Societăţii Române de Haiku (din 1990), al 
Asociaţiei Istoricilor  Bănăţeni (din 1992), al Société des Poètes et Artistes de France  (din 
1999) etc.; este membru de onoare al Societăţii Literare  „Tristan Tzara Moineşti-România) – 
Zürich-Elveţia (din 2005)  şi membru Honoris Causa al Cercului „Lumina“ din Panciova-Serbia 
(din 11 august 2006), calitate în care i se acordă (în 15 decembrie 2007,  la Novi Sad / Panciova) şi 
Medalia de Aur „Lumina“-60.                  Eugen EVU 
 
Ceva de dulce … 

Laura RUSHANI 
(poetă albaneză)

 
 
 
 

Fără titlu 
zile cu soare/zile lucrătoare 
poetul albanez visează fecioare 
ieri l-a oprit una din ele pe cale 
şi îi ceru o ţigară 
nu ţi-e ruşin ă-i e s ceri ţigări unui moş 
i-a zis fără nici-un pic de ruşine 
iar ea i-a ră uns prompt sp
nu ţi-am cerut o ţigară electronică 
ci una tare şi metaforică 
ce vrei de la mine,  
nu vezi că sunt mai bătrân  
decât întrebările tale 
iar ea l-a cucerit  
când i-a spus hodoronc tronc 
tu eşti cel mai tănăr om din lume 
fiindcă eşti un foarte bun poet 
care mă linge cu buze de şerbet 

 
 

a - Union 
fe
m peste toate graniţele 

ici legilor războiului 
potriva şuvoiului 

m aripile departe 
 lumină şi viaţă 

Spre cerul nimănui 

iderii 

 
en Evu

Nada POMPER
(croată din Germania)

 
 
 
 
 

 
La Paneurop

Noi su
Înnotă
Protrivn
Îm
Întinde
După

Spre soare 

rim de sindromul stelelor 

În contra urii şi uc
Pe sub steagurile noastre 
Străluceşte speranţa. 

Trad. de Eug
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Afinităţi neolatine 
Silvia MARZANO 

n ci fosse 
o  

,  
, 

ria  
ura 

sorriso  

an V
no pi
llonta
lora l
n sol

ovi fi
fioriscon
tene anti, 

suonano intensi. 
morati 

no 

 

A mia madre 
Se Dio no
- Verb
prima delle parole
non ci sarebbe l’amore
amore grande 
amore di madre. 
Glo
in una celeste prem

di a
 

Inverno a S
Pia
si a
sco
di u
Nu

ffetto infinito. 

alentino 
ano 
nano i sogni,  
a luce 
e invernale. 
ori  
o per altri, 

ri smagli
nuovi suoni 
ri
Si baciano gli inna
a San Valenti
e lieve ricomincia  
il mondo. 

Pentru mama mea 
Da istat că Dumnezeu nu ar fi ex
Logos 
înaintea cuvintelor 
nu ar fi dragoste 
dragoste mare 
dragoste de mama 
glorie 
într-o explozie stelară 
surâs 
de afecţiune infinită. 

 
Iarna de San Valentino 

Încet, încet 
se depărteaza visele 
lumina este decolorată 
de un soare de iarnă 
flori noi 
înfloresc pentru alţii 
luminoase, suave 
sunete noi 
rezonează intens 
îndrăgostiţii se sărută 
de San Valentino 
şi uşor reîncepe  
lumea. 

Trad Elena Daniela SGONDEA 

Corifeii (
Sebastian B

- mormânt n
12 iu

I) 
ORNEMISA 
ecunoscut... 

Sebastian BORNEMISA (n. nie 1890, Burjuc - d. 16 iulie 1953, 
a Sighetînchisoare ) a fost un publicist tc.) și om politic 

rimar al municipiulu
 (revista Cosînzeana e
i Clujromân. A fost p  între 1 februarie-11 iunie 1932, 

v între anii 1938respecti -1940. Studii i Brașov. A absolvit 
 de Litere a Universității din Budapesta, unde a obținut și titlul de 

octor. A fost primar al municipiului Cluj (1 februarie-11 iunie 1932 
1940. 

Sebastian BORNEMISA (24 iunie 1890, Burjuc, judeţul Hunedoara - 16 
iulie 1953, Sighet, judeţul Maramureş) este un gazetar. Este fiul Elenei şi al lui Anghel 
BORNEMISA, învăţător. După ce a absolvit, i Şaguna" din Braşov cu 
calificativul maxim, B
filologia română şi 
Mobilizat în augus
Bucureşti. Se alătu
articole în „Libert
Participă ca volunta
la Chişinău, unde este profesor la Liceul „Regina Maria", publicist la „România nouă" şi 
„Răsăritul", conferenţiar. În anul următor se află la Sibiu, ca prim-redactor al ziarului „Patria", 

liceale în Orăștie ș
Facultatea
d şi 1938-

 în 1909, Liceul „Andre
ORNEMISA se înscrie la Universitatea din Budapesta, unde studiază 

latină, precum şi istoria literaturii maghiare; în 1914 devine doctor în filosofie.  
t 1914, el părăseşte armata imperială şi, în ianuarie 1915, se refugiază la 
ră campaniei duse de O. GOGA pentru susţinerea cauzei Ardealului, scrie 
atea" (Bucureşti, 1915-1916), fiind totodată profesor la Turnu Măgurele. 
r la războiul de reîntregire, iar din ianuarie 1918 îl însoţeşte pe Onisifor GHIBU 
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sco

cupările lui.  

lui Ion 
AG

s de Partidul National şi aflat sub direcţia lui Ion AGÂRBICEANU.  În toamna lui 1919 este 
ales deputat de Hunedoara, situaţie reiterată în 1926, dar de data aceasta pe listele Partidului 
Poporului. BORNEMISA s-a dovedit un fidel partizan politic al lui O. GOGA, pe care îl va urma, 
în 1935, şi în Partidul National Creştin. Va fi subsecretar de stat în guvernul GOGA-CUZA, primar 
al Clujului şi consilier pentru presa de provincie în Ministerul Propagandei. Arestat în 1950, 
BORNEMISA este încarcerat la Sighet, unde sfârşeşte, trei ani mai târziu, mormântul rămânându-i 
necunoscut. Semnătura îi apare din 1908, sub culegeri folclorice, la „Tribuna" din Arad, unde va 
reveni cu versuri între 1910 şi 1911. Va colabora, apoi, cu poezie şi proză, mai rar cu articole şi 
însemnări culturale, iscălind şi cu pseudonimele Radu Mărgean sau I. Brumă, la numeroase gazete 
şi reviste, între care „Luceafărul", „Patria", „Transilvania", „Ţara noastră", „Hyperion" etc. 
Scrisul lui BORNEMISA devine mai variat în „Cosânzeana", revista literară scoasă de el întâi la 
Orăştie (1911-1915), pe urmă la Cluj (1922-1928). Poeziei i se adaugă recenziile, articolele şi 
notiţele literare, cele mai multe publicate la rubrica „Flori de-o zi", alături de „gânduri", reverii 
lirice, „răvaşe de duminică", evocări cu tentă autobiografică, dar şi pagini, subtil defetiste, din 
jurnalul unui „complotaş mobilizat" în oastea împăratului. În celălalt periodic editat de 
BORNEMISA, „Lumea şi ţara", apărut la Cluj (1923-1940) şi Bucureşti (1940-1944), literatura 
ocupă un loc mai puţin însemnat.  

Munca de editor o începuse tot la Orăştie, unde, sprijinit de preotul Ion MOŢA şi de băncile 
româneşti, înfiinţează, în 1910, Librăria Naţională „S. Bornemisa", devenită ulterior şi editură.  Sub 
auspiciile Astrei, lansează colecţia „Biblioteca scriitorilor de la noi", între cărţile de început 
figurând şi Frământări, debut editorial al lui Liviu Rebreanu. Dar cea dintâi lucrare editată în 
această colecţie este „Almanahul scriitorilor de la noi" (1912), alcătuit de BORNEMISA, tablou 
cuprinzător al vieţii literare şi culturale transilvănene. Placheta de versuri Două iubiri (1922), 
semnată Radu MĂRGEAN, reluată în 1929 sub nume propriu, cu titlul Sufletu-mi de-odinioară, 
este mărturia înclinaţiilor lui literare, ca şi romanul Duhul cel rău (1927), încheiat încă din 1921, la 
Paris.  Pe lângă alte câteva culegeri de cântece, strigături şi chiuituri populare, broşura Gazetele 
poporale din Transilvania şi Banat (1939) se înscrie, de asemenea, între preo

Recunoscându-i-se meritele şi autoritatea morală, gazetarul a fost, în mai multe rânduri, 
preşedinte al Sindicatului Presei Române din Ardeal şi Banat, iar din 1933, şi preşedinte al 
Asociaţiei Presei Poporale Româneşti din Ardeal şi Banat. Două iubiri, selecţie severă din versurile 
risipite prin reviste, are în bună măsură caracterul unui „document" de sensibilitate a unei epoci, 
recuperând nostalgic o etapă a vieţii. O excepţie în poezia lui BORNEMISA este ciclul Paris, rămas 
în revista „Cosînzeana" din 1923; sunt şapte „vederi", proaspete ca simţire, închipuind un reportaj 
voit naiv al întâlnirii cu metropola tuturor contrastelor. Prejudecăţile cenzurează însă percepţia şi, 
când nu proclamă de-a dreptul destrămarea acestei lumi babilonice, sufletul călătorului, oripilat şi 
fascinat, alege „fuga".  Dintre naraţiunile inspirate de drama războiului, numai Dezarmat reuşeşte 
să contureze o psihologie credibilă. BORNEMISA, care admira nuvelistica 

ÂRBICEANU, dar considera romanele lui Liviu REBREANU „anemice", zugrăvind „caractere 
forţate şi brutale", scrie, la rândul său, Duhul cel rău, un roman popular ca temă şi ca destinaţie. 
Povestitorul participă la derularea întâmplărilor, desluşind atent, ca într-o predică, înţelesurile cele 
mai evidente.  Între B. DELAVRANCEA din Sultănica şi I. SLAVICI din Moara cu noroc, 
relatarea, în stil indirect liber, curge ba domol şi senin, ba înviforată şi obidită, după cum atenţia se 
mută de la cei buni (Ion şi Ileana PUŞCARIU din Măgura), la cei răi (Mayer LIPOT, funcţionarul 
chezaro-crăiesc) sau de la satul idilic şi tihnit la nenorocirile războiului, lipsit, pentru români, de 
orice motivaţie. 

       Opera:   • Catalogul Librăriei Naţionale, Orăştie, 1912;  
• Două iubiri, Cluj, 1922; ediţia (Sufletu-mi de-odinioară), Cluj, 1929;  
• Duhul cel rău, Cluj, 1927;  

  • Durerile Ardealului..., Cluj, 1927;  
• Gazetele poporale din Transilvania şi Banat, Cluj, 1939.  

                                                                                                    * sursa Wikipedia liberă 
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      RIDENDO  
 MORES...   

- pagini satirico-umoristice – 
 

cã Umorul se scrie cu mint

CASTIGAT

... Amintim celor ce scriu cu simţul Omorului 
ea spãlatã pe dinţi… 

 
CALENDAR SATIRIC 2012 

Ianuarie 
1 S   Pomenirea celor săvârşite în noaptea de Revelion. Prima sâmbătă după piedica de pe munte 

a lui Şerban Huidu. 
2 D  (†) Exodul maşinilor spre pământul locuinţei. Românii care l-au urmat pe Moise 

Guran au rătăcit timp de 40 de ore bară la bară. 
3 L    Izgonirea din vaca . nţă. Patimile slujitorilor care se întorc la stăpân
4 M   Pomenirea prea u împreunat cu ea. prihănitei Simona Sensual de către bărbaţii care s-a
5 M   Diavoleasca arătare a lui Mircea Stoian la “Un show păcătos”. 
6 J    (†) Izmenirea din Rai a lui Botezatu. Dezlegare la chiloţi. 
7 V    Dubla prăznuire a lui Ion Ion Ţiriac. 
8 S    Sâmbăta muţilor. Dezlegare la limbă. La venirea pe lume a briliantului Adrian Mutu 

au adus daruri trei impresari: Giovanni Becali, Victor Becali şi Anamaria Prodan. 
9 D   orul la Securitate, cel care şi-a ascultat aproapele ca pe sine însuşi  (†) Felix Mărturisit
10 L   Lepădarea de haine a Annei Lesko într-o carte de rugăciuni pentru bărbaţi. 
11 M  Intrarea lui Mircea Badea în direct, călare pe un măgar. 
12 M  (†)Rugăciunea lui Dan Voiculescu către Crin Antonescu pentru făptuirea unei 

alianţe 
13 J    Afurisirea slujbaşilor lui Dan Voiculescu de către Gigi Becali. 
14 V   (†) Înălţarea centuristelor în duba poliţiei. Prostituatele au dezlegare de la peşte. 
15 S    Seară de desfrâu şi desfătare lumească în Bamboo. 
16 D   Sărutarea boaşelor lui Traian Băsescu de către Emil Boc. 
17 L .   Preadubiosul Grigore Cartianul cel Bou, cel care n-a muşcat din mărul cunoaşterii
18 M  Prăznuirea lui Bogdan Lobonţ, cel cu condiţie fizică bună, numit de aceea Apărătorul 

creştinităţii. 
19 M   O săptămână de la lepădarea lui Mititelu de Satana. 
20 J    (†) Arătarea Sfârcului Ierarh cel Drept al Innei, în timpul unui praznic. 
21 V   Vânzarea lui Bogdan Stancu la turci pentru 30 de arginţi de către păstorul Gigi Becali. 
22 S   Ispitirea necuvioasei Daniela Crudu de către Mucifer. Martiriul Danielei. Aruncarea ei în 

groapă cu Leo. 
23 D   Duminica lăsatului de sex. În această zi nu se slobozeşte. 
24 L   Venirea Armaghedonului în cinematografe, după cum s-a profeţit pe IMDB. 
25 M  În această noapte, ţiganii vin şi iau lumină de la stâlpul Sfintei Biserici. 
26 M  Întoarcerea fiscului risipitor. Pilda fructului poprit. 
27 J    ( lui Botezatu la cele sfincter. †) Trecerea 
28 V   Facerea din Ţânţăreanu Armăsar, de către Bebe Sexologul. 
29 S    Adormirea cuvioşilor părinţi şi zbughirea odraslei lor în club. 
30 D   Ispitirea preapofticioasei Teo în mijlocul desertului. 
31 L   Înălţarea sânilor lui Bianca Drăguşanu pentru 50 de arginţi. Botoxul Biancăi. 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

pag. 116 noua proVincia corvina  Nr.61 – 62 / 2012 
 

El Arab de la SMURD 
(parodie după El Zorab, de George COŞBUC) - preluare de pe Internet 

abab./ 
nfiinţat./  

ă, prin noroi,/ pe mulţi noi i-am salvat./ 

ult de-atât./  

Tăcu arabul Arafat,/ căci v
sări, ca ars
„- Să vii în faţa mea cutezi,/ şi să acuzi, f ră dovezi?/ 

alat,/ te-arunc, de nu te vezi! /  
Az
Ch b sever?! / 
Tu

 arabă/ sau alta, bunăoară!/  

 de te mai scoli c-un vinci!”/  

şit din minţi!  
De
de  fi salvaţi, când vor cădea în drum./  
Pe

i/ chitiţi să dea un tun./  

au eu în vileag. 

-ţi spun.”  
„- 
Eş vodă, nu!”  
Dă

r fi şi să crăpaţi!” 

Snoa

 
La vodă vine un arab,/ cu o figură de asab:/  
„- Eu, doamne, şeful de la SMURD,/ la tine vin, ca la un surd,/ ajuns astăzi n
Românii toţi s-au minunat,/ când SMURD-ul eu am î
Sunând la unu, unu, doi,/ prin frig, prin zloat

Dar unora le stau în gât,/ ca un broscoi tare urât,/  
cum ar fi spus Ioan Oltean,/ un mizerabil de curtean,/ nu zic mai m
Se îngrozesc românii toţi,/ că SMURD-ul e vizat de hoţi/  
şi, pupăză peste colac,/ măria ta le faci pe plac/ acestor mafioţi.”/ 

odă, prost şi îngâmfat,/  
ul, de pe tron/ şi, precum ultimul poltron,/ se puse pe-njurat.  

ă
Îţi spun aşa, mai voalat,/ că, de la mine, din p
i, pentru mine-i un mister,/ prezenţa ta în minister./  
iar n-o fi mai găsit Emil/ un pedelist cât mai umil,/ doar un ara
, venetic în astă ţară,/ mă faci pe mine de ocară?/ 

Ia vezi, poate-ţi găseşti de treabă,/ urgent, în ţară ta
Chiar dacă-n două mii şi cinci,/ când, zice-se, munceai pe brânci,/  
te-am decorat cu mâna mea,/ azi dau cu tine de podea,/
Arabul, stând cu ochi uimiţi,/ strigă, pe cât putu: „- Săriţi,/ 
căci pacientul a scăpat/ de la un medic alopat/ şi şi-a ie
 munca mea s-alege scrum,/ bolnavii vor muri, duium,/  
-acum, de-acum sunt condamnaţi,/ de-acum nu vor mai
 vodă cum să îl îmbun,/ săracilor ce să le spun,/  

când vor vedea c-au fost lăsaţi/ în seama unor îmbuibaţ
Ei nu vor aştepta, şirag,/ „Salvarea” să le vină-n prag,/  
să ia bolnavul la spital./ Acest măcel fără egal/ îl d
Se-ncruntă vodă: „- Eşti nebun?/ Voieşti pe sepepişti să-i pun/  
să te arunce peste zid? E SMURD-ul meu şi te desfid,/ atât aş vrea să
Al tău? Acel care-l făcu,/ din mai nimic, doar n-ai fost tu!/  
ti tu a-toate-făcător,/ dar n-ai făcut pentru popor/ nimic. O, 
 vodă semn: „- Să-l debarcaţi/ şi SMURD-ul să-l privatizaţi,/  

să nu mai văd niciun dărab/ din ce-a făcut acest arab,/ de-a

- pt.conf. Johann von URDOW 

ve şi zvoane… 

                        

Radu Roşian ilustrator:       astratin (P)Hogea. 

                 

                                      Snoave cu N



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Nr.61 – 62 / 2012  noua proVincia corvina pag. 117 
 

CAMPIONATUL MONDIAL DE BANCURI 
 
Revista Reader's Digest a organizat un concurs internaţional pentru a desemna "Cel mai bun banc 

din lume". În competiţie s-au înscris peste 15 mii de participanţi din toate colţurile lumii, iar premiul în 
valoare de 1000 de dolari a ajuns în final în Suedia, la Jorgen Jossen.  

Cel mai bun banc din lume a avut un succes atât de mare la nivel global datorită subiectul abordat:  
"omul simplu care reuşeşte să îi dea o lecţie ticălosului arogant" - este de părere Andy Simmons, 
coordonatorul secţiunii de umor de la ediţia americană a revistei Reader's Digest. 

 
Cel mai bun banc din lume 

La o partidă de vânătoare, un bărbat elegant din Stockholm împuşcă o raţă. 
Pasărea cade însă în ograda unui fermier, care susţine că vânatul îi aparţine. 

- E pasărea mea, i

 apoi tu faci la fel cu mine. Cine urlă mai puţin ia 
pasăr

ine, 
ora

- B

Şi România a participat la concurs, iar bancul care a obţinut cel mai mare punctaj îi aparţine lui Claudiu 
în vârstă de 32 de ani din Craiova. 

Ce
lindă si accelerează. 

După oliţist şi trage pe dreapta. Poli l îi spune: 

spa

Canad
Un

care plânge în faţa unui chioşc de ziare. 

l. 
teşte poliţistul. Apoi strigă: - Hei, Superman, ieşi afară! N-o să-ţi 

fac

ă." 
Sotul: "- Am văzut, dar prefer totuşi hârtia igienică." 

nsistă orăşeanul. 
Fermierul sugereaz s fi tr nş tă disputa în stil vechi, cu un "şut neaoş": ă ă e a a

- Eu îţi trag un şut cât pot de tare în boaşe,
ea.  

Bărbatul e de acord. Fermierul îi trage un şut straşnic în părţile sensibile. Când îşi rev
şeanul şopteşte cu greu: 

ine. Acum e rândul meu. 
- Lasă, zice ţăranul. Poţi să păstrezi raţa... 

Enache Jiroveanu, un inginer 
 

l mai bun banc din România 
Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie în og

 o vreme, vede că nu poate scăpa de p ţistu
- Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasa. Dar mi-a plăcut urmărirea. Aşa că zi-mi o 

scuză bună şi te las sa pleci. 
- Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un poliţist, zice şoferul. Când te-am văzut în 
te, am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi. 

 

a 
 bărbat îi spune prietenului său: 
- Soţia mea ţine o cură de slăbit de trei săptămâni. 
- Cât a pierdut până acum? 
- Două săptămâni. 

Cehia 
Un bărbat sună la emisiunea de muzică a unui post de radio şi spune: 

- Tocmai am găsit un portofel cu o sută de mii de coroane în el. Mai erau şi numele şi adresa 
numitului Jan Ziegler, de pe Strada Seifert numărul 3, din Praga. 

- Bine. Şi cum te putem ajuta noi?, întreabă gazda emisiunii. 
- Mă gândeam să-i dedicaţi o melodie. 

Croaţia 
Un poliţist se apropie de un băieţel 

- Ce-ai păţit?, îl întreabă el. 
t!, se lamentează puştiu- "Superman" n-a mai apăru

a, îl liniş- Mă ocup eu de ast
em nimic! 
 

Elveţia 
Soţia: "- Iubitule, ai observat? Am cumpărat o perie nouă pentru toalet
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Filipin
s. 

i mei, zise Joe. 
a să pot elabora legi în beneficiul concetăţenilor mei, 

ike. 
y. 

Franţa
ranţei, Nicolas Sarkozy, vizitează un combinat siderurgic. Spre surprinderea 

lui, Sarkozy îl îmbrăţişează prieteneşte pe angajatul său, Morton. Acelaşi lucru fac şi 
presionat, patronul îi 

spu

lţimea, Morton 
dispa
într

Germ
Pli la cortul unei ghicitoare. Gândindu-se că se va 

traşnic, omul intră în cort şi se aşază. 

Un rieten chinez internat în spital. 
a bolnavul cu voce pierită. 

aşi an, afaceristul se duce cu treburi la Shanghai şi află în fine ce înseamnă "Li kai yang qi 
guan"

ă-te jos de pe tubul meu de oxigen!". 

Me
ă pe noul şef de trib dacă iarnă va fi friguroasă sau 

blând spune să culeagă 
vreas gie. 

- Aşa se pare, i se răspunde. 
 o săptămâna, sună iar: 

ăsesc. Peste o 
săpt

entru că indienii strâng lemne de foc ca la balamuc! 

e 
Joe, Mike, Mary şi Tom vorbeau între ei despre profesiile lor de vi

- Mi-ar plăcea să fiu avocat, ca să-i pot apăra pe concetăţeni
- Mie mi-ar plăcea să fiu parlamentar, c

zise M
- Eu vreau să fiu doctoriţă, ca să-i tratez pe concetăţenii săraci, zice Mar

abă Joe. - Tom, tu ce vrei să fii?, între
- Aş vrea să fiu concetăţean, a replicat Tom. 

 
Preşedintele F

patronu
Obama, şi Putin când vizitează, la rândul lor, combinatul. Fără să se arate im

ne lui Morton: 
- Pun pariu că pe Papă nu îl cunoşti! 
- Jucăm golf împreună, zice Morton. 

Uluit, patronul plăteşte o călătorie la Vatican. În timp ce Papa binecuvântează mu
re. Curând, reapare alături de Papă. În acel moment, doi chinezi îl băţ pe umăr pe patron şi îl 

eabă: 
- Cine e omul în alb de lângă Morton? 

ania 
mbându-se printr-un bâlci, un bărbat ajunge 

amuză s
- Văd că eşti tatăl a doi copii, spune ghicitoarea, privind în globul de cristal. 
- Aşa crezi tu, replică dispreţuitor bărbatul. Sunt tatăl a trei copii. 
- Asta s-o crezi tu!, zice ghicitoarea. 

India 
 om de afaceri indian îşi vizitează un p
- "Li kai yang qi guan...", spune întrun

Omul ar vrea să-l ajute, dar nu vorbeşte mandarină (n.r. dialect al limbii chineze). 
- "Li kai yang qi guan", mai spune pacientul, apoi îşi dă duhul. 

În acel
: 
"- D

xic   
Indienii dintr-o rezervaţie izolată îl întreab
ă. Tânărul şef de trib nu e deloc familiarizat cu tradiţiile străbunilor, aşa că le 
curi şi se duce apoi să telefoneze la Serviciul Naţional de Meteorolo
- Iarna va fi friguroasă?, întreabă el. 

Şeful de trib le spune oamenilor lui să strângă mai multe vreascuri. După
- Sunteţi siguri că va fi foarte frig? 
- Absolut siguri. 

Şeful de trib le spune oamenilor să strângă toate lemnele de foc pe care le g
ăm

- E aşa cum mi-aţi spus? 
- V

âna sună din nou: 

a fi cea mai friguroasă iarnă din istorie. 
- De unde ştiţi? 
- P
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Se

 

SUA 

itit Catehismul şi l-am stropit cu agheasmă. Săptămâna viitoare îl 
aşt

 învăţăturile Domnului. M-a lăsat să-l botez, zice 
şi 
Ce

Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, zice acesta. 

Ta
Br  o iepuroaică albă." 

tă o iepuroaică astronaută." 
a că pentru copii mai mari! 

- Bine, bine. Dar promite-mi că nu mă spui lui mami! "A fost odată ca niciodată o iepuroaică 

Ung

 

rbia 
O vecină dă peste un puşti care stă pe scări şi plânge. 

- Ce-ai păţit, puişor?, îl întreabă ea. 
- Tata a păţit-o, se smiorcăie puştiul. S-a lovit la deget cu un ciocan.
- Şi atunci tu de ce plângi? 
- Pentru că la început am râs. 

Un preot catolic, un pastor reformat şi un rabin vor să afle care e cel mai bun în meseria să.  
Se duc în pădure, îşi aleg câte un urs şi încearcă să-l convertească. Ulterior, catolicul povesteşte: 

- Am găsit un urs, i-am c
ept la împărtăşanie. 

s şi i-am ţinut o predică din- Am găsit un ur
pastorul. 
i doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o targă, înfăşurat în bandaje. 
- 

iwan 
oască ţestoasă-tată îi spune fiului o poveste: "A fost odată că niciodată

eluşi. Nu ştii una SF?, spune fiul. - Asta-i o poveste pentru beb
- Bine. "A fost odată ca nicioda
- Tată, insistă puştiul, zi-mi cev

goală puşcă". 
 

aria 
Doctorul: "Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastră deschisă?"   
Pacientul: "Da!". 
Doctorul: "Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereaţi?" 
Pacientul: "Nu, dar mi-au dispărut ceasul, televizorul, iPodul şi laptopul!" 

Folclor nou moldovlah: 

Câinele rabinului 

Ra s , pentru 5000 de euro câinele bi Iankl avea un câine de rasă. Într-o zi citeşte-n ziar că, la Pari
poate  fiul său Moishole, îi dă 5000 de  fi învăţat într-o săptămână să vorbească. Imediat îl cheama pe
euro ca să plece cu câinele la Paris. 

Băiatul ia banii şi pleacă cu câinele la Paris. Acolo în două zile face praf  toţi banii pe curve şi 
dis aptea nu doarme îngrozit că rabinul o să-l omoare c-a prăpădit banii. tracţii. Toată no

În ziua următoare Rabi Iankl telefonează ca să afle cum progresează câinele. Moishole îi spune 
că totul merge strună. 

- Cum adică, a început deja să vorbească? 
- Turuie ca o morişcă. Apropos tată, te mai culci 

cu secretara? 
- Cine ţi-a spus asta? 
- Câinele!!? 
- Dă-i una-n cap, lasă-l la Paris şi vino acasă!!! 

(Alexei Rabi - Ruteanu) 
 

ipii de guvernare... 
- de pe blog Alin BENA 

 

Princ
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Copiii... nu spun lucruri trăsnite... 

Ceea ce urmează poate fi considerat un material amuzant, dar profunzimea sa este impresionantă. 
Cum vede sufletul inocent de copil “Ce este dragostea?” Definiţia iubirii... spusă de nişte copii cu 
vârsta între 4 şi 8 ani! 
 

i nu-şi putea vopsi unghiile... bunicul meu le-a 
toate că şi el avea artrită...               Rebecca – 8 ani 

 

 te... Când cineva te răneşte... chiar dacă te doare îngrozitor... tu nu plângi, pentru că ştii 
          Mathew – 6 ani 

 

 Dragostea este... Când oferi cuiva din mâncarea ta, fără ca să te aştepţi ca celălalt să-ţi ofere din 
mâncarea lui!                          Chrissy - 6 ani 

 Dragostea este... Când o ă cu after-shave... şi ies la plimbare 
            Karl – 5 ani 

 Când mami îl vede pe tati transpirat şi murdar tot... dar tot îi spune... ”tot eşti mai 

 

iele de pe  
Cruce... dar n-a făcut asta... asta este DRAGOSTE!   

 

 Dragostea este când... Când bunica mea avea artrită ş
vopsit el pentru ea, cu 

Dragostea es
că o s-o doară pe persoana care te-a rănit!        

 

 fată se dă cu parfum şi băiatul se d
împreuna... şi se miros unul pe c

 
elalalt.          

 Dragostea este... Când ştii că sora ta mai mare te iubeşte... pentru că-ţi dă ţie toate hainele ei vechi... 
şi ea trebuie să se ducă la cumpăraturi, să-şi ia altele!               Lauren – 4 ani 

 

 Dragostea este...
frumos ca Robert REDFORD“                    Chris – 8 ani 

 

 Dragostea este... Când cineva te iubeşte... felul în care-ţi spune numele, e... Este diferit!!  Billy – 4 ani 
 

 Dragostea este... Când un bătrân şi o bătrâna... sunt încă buni prieteni, cu toate că se cunosc unul pe 
celălalt de mult timp.                        Tommy – 6 ani 

 

 Dragostea este... Când spui cuiva ceva rău despre tine... şi ţi-e frică, că n-o să te mai iubească din 
cauză la ce ai spus... şi apoi cealaltă persoană te surprinde iubindu-te chiar mai mult!    

 Samantha – 7 ani (Cât de profund, minunat!!!) 
 

 Dragostea este... ce se întâmplă de Crăciun... când te opreşti din desfăcut cadouri... ca să te bucuri 
de bucuria celorlalţi!                       Bobby – 5 ani 

 

 Dragostea este... Niciodată să nu spui TE IUBESC doar când îţi vine... iar dacă o simţi... atunci spune-
o mai des... oamenii uită prea mult să spună TE IUBESC!            Jessica – 8 ani 

 

 Dragostea este... Să iei în braţe... să pupi... să spui NU!            Patty – 8 ani 
 

    Dragostea este când... Dacă vrei să înveţi să iubeşti, mai bine... începe cu un prieten care nu-ţi place! 
    Nikka  - 6 ani 

 

 Dragostea este... Când îi spui unui băiat că are o cămaşă aşa frumoasă... cu toate că el poartă 
aceeaşi cămaşa în fiecare zi!                      Noelle – 7 ani 

 

 Dragostea este... Dumnezeu ar fi putut să spună nişte cuvinte magice ca să scape din cu
             Max – 5 ani 

 

 Dragostea este... Cand iubeşti pe cineva... ochii tăi se tot miscă... şi nişte steluţe strălucesc din ei!!  
                           Karen – 7 ani

 

 Dragostea este... Când căţelul tău te linge pe faţă... cu toate că l-ai lăsat acasă singur toata ziua!   
                             Mary Ann – 4 ani 
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Aşa grăit-a... 
Baki YMERI 

E adevărat că Albania a luat-o înainte fiind un 
popor mai vital şi mai aproape de occident, Italia, 
Grecia, chiar şi Macedonia, şi nu de vecinătatea 
infestelor băltoace sovietice, cum este ţara noastră. 
Totuşi, mai degrabă devii poet la noi decât la ei. 
Două sunt lucrurile care deranjează, şi la ei, şi la 
noi: corupţia şi emigraţia, lucruri pe care nu le 
putem combate doar în calitate de poeţi.  

Viva Femeile, Poezia şi La Mulţi Ani! 

Ştirea perplexă 
HA HA HUUO! 

Eugen EVU 
Unu: Mircea CĂRTĂRESCU, fost susţinător al 

lui BĂSESCU, a cerut public suspendarea 
acestuia. Nominalizatul d’antan pentru Nobel, se 
pare că simte ce şi cum: mai bine PREA târziu, 
decât niciodată!  

Doi şi-un sfert: Băsescu i-a acordat ordinul  
Meritul cultural în grad de cavaler lui... Gelu 
VLAŞIN, care ar fi fost propus de T. 
BACONSKY, pentru  obscure mânării în diaspora, 
la alegerea  preşedintelui  BĂSESCU. VLAŞIN, 
afacerist în  d’ale literaturii şi „ser-viciilor”, 
pacepist parvenind din tenebrele „loviluţiei” lui 
ILIESCU, cu vile în Ardeal şi în Spania, NU are 
niciun merit pentru scriitorimea actuală din ţară! 
Vom reveni cu dezvăluriri.   

Noua ProVincia Corvina 
 
 

Afiş literar din Valea Jiului 

    Concurs de creaţie literară destinat descoperirii
şi afirmării tinerelor talente din liceele şi colegiile
Văii Jiului, dotat cu premiul „Ştefan NEMECSEK“.

    Coperta I: Premiaţii de excelenţă ai AsCUS „Provincia Corvina“
alături de micii artişti pădureni ai prof. Aron POPA, în mirificul
decor hibernal ghelărean din curtea Pensiunii „PANORAMA“.

Primarul Ioan TIMIŞ flancat de doi importanţi artişti plastici hunedoreni, Tiberiu FAZAKAS şi Alex PODEA, 
la vernisajul expoziţiei ultimului. Pe laterale, două proiecte ambientale ale artistului, primul pentru centrul Haţegului.

EXPOZIŢIE PERMANENTĂ SIMU GREC 
LA MUZEUL ETNOGRAFIC HAŢEG 

(în aceeaşi clădire cu GALERIA DE ARTĂ „CROMO“)

Simu GREC - Şah la istoria României - sculptură în lemn

Din creaţiile lui Simu GREC (1) Din creaţiile lui Simu GREC (2)

Sculptură mică în lemn 
Simu GREC, Haţeg - Hunedoara

(metaloplastie)

Madona

Ţărani din Luncani

Nud

HAŢEGUL ŞI ARTELE PLASTICE
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1. Urcând voiniceşte spre Pensiunea „Panorama“, Ion Urda  cu servieta cu diplome;
2. Ion Urda deschide festivitatea sub privirile lui Gligor Haşa, Ştefan Nemecsek şi Eugen Evu;

3. Ştefan Nemecsek primind diploma, înconjurat de Gligor Hasa, Eugen Evu, Mihai Petre (cu faţa), Gh.Niculescu şi Sergiu Ţenţ (cu spatele);
4. Ansamblu cu majoritatea premiaţilor; pe stânga: Eugen Evu, Mihai Petre, Daradici Ladislau, Radu Roşian, Cornel Ciorogaru, Călin Mudreţchi

         pe dreapta: Gh.Niculescu, Sergiu Ţenţ (gazda festivităţii), Tiberiu Fazakas, Alex Podea, Tiberiu Balazs, Florin Scurtu (cu camera).

Cuvinte de mulţumire pentru organizatori: Gligor Haşa(1), Ştefan Nemecsek(2) şi Sergiu Ţenţ(3) venind cu interesante propuneri de colaborare

Schimburi de opinii: Ion Urda, Gligor 
Haşa, Sergiu Ţenţ şi Eugen Evu.              

Festivitatea de decernare diplome de excelenţă pentru anul 2011 
organizată de AsCUS Provincia Corvina şi revista Noua ProVincia Corvina

Extraordinara trupă de mici pădureni 
a prof. Aron Popa de la Liceul Ghelari

S-a discutat aprins şi cu interes: 1. Profesorii M.Petre şi L.Daradici; 2. Ş.Nemecsek, G.Haşa, S.Ţenţ şi Gh.Niculescu;
3. Radu Roşian alături de inimoşii sponsori ai taberelor de creaţie „Salcia“ şi „Ponton“ şi nu numai, Cornel Ciorogaru şi Călin Mudreţchi;

4. Gligor Haşa şi Ion Urda s-au pozat împreună în decorul de basm după ce au admirat mirifica privelişte din jur.

În mirificul decor al pensiunii
  

din Ghelari - Hunedoara
fotoreportaj de Ş.Nemecsek şi I.Urda
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