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Stimaţi Senatori,

Dragi deputaţi ai Parlamentului Copilăriei,

În cinstea Vechilor şi Noilor Ani, împart cu Domniile Voastre bucuria  
Noului An, şi pun lângă bradul de Crăciun, pentru Domniile Voastre,  
AMINTIRILE mele RECENZATE.

Vă doresc multă bucurie şi sănătate în Noii Ani, şi adaug alegerilor 
pentru  PARLAMENTUL  COPILĂRIEI,  votul  meu  pentru  acelaşi  
Dumnezeu bun, care s-a sacrificat şi se sacrifică pentru oameni, aşa  
cum  bunicii  şi  părinţii  noştri   au  sacrificat,   pentru  întreg  
PARLAMENTUL COPILĂRIEI NOASTRE, pe lângă viaţă, tot ce au  
avut şi au mai bun.

LA MULŢI  ŞI FERICIŢI ANI! 
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OGLINZILE LUI DIOGENE

Să citeşti,  nu  este  deloc  uşor  în  ziua  de  azi.  Este  mai  uşor  să  conduci 
Lumea.
 
            Dar să mai şi spui şi altuia impresiile tale asupra unei lecturi, este greu de 
tot..
            Pe  de  altă  parte,  a  spune  omului  modern  că  ai  citit  „Oglinzile  din 
Chicago”,  volumul  de  poezie  al  domnului  profesor  doctor  Barbu  Marian  (foto 
stânga), înseamnă să îţi asumi, inevitabil, riscul de a fi întrebat: „How Much?”, 
respectiv, „Cât?”, cât ai primit ca să îl citeşti, sau cât te-a costat ca să îl citeşti – 
sau  riscul  de  a  fi  sfătuit  să  te  ocupi  cu  o  afacere,  un  „bussines”,din  care 
ies....bani, nicidecum cunoaştere - sau de a fi  rugat să găseşti interlocutorului un 
loc de muncă. Niciodată parcă, precum în ziua de azi,  când cuvântul  scris cu 
înţelepciune sau vorbit, valorează aproape nimic, şi este scris, aşa cum este şi 
apreciat,  adică,  gratuit,  pilda  înmulţirii  talanţilor  nu  mi  s-a  părut  mai  ... 
pragmatică  Dacă  regele  Solomon  -  cel  căruia  Dumnezeul  biblic  i-a  oferit 
îndeplinirea unei dorinţe, şi el a cerut doar înţelepciune, ca să poată să judece 
oamenii şi neamurile pe care le avea în stăpânire -  ar fi trăit în timpurile moderne, 
şi nu ar fi avut un „job”, pe lângă cel de  înţelept, mă tem  nu numai că nu i-ar fi 
cerut nimeni părerea, dar  nu i-ar fi dat nici un talant, sau măcar un siclu.
            Dar,  vorba  poetei  indiene  Venkateswara  Rao,  adeptă  a  curentului 
Paradoxist,  (Înţelepciune)  „Cunoaşterea/  Iată  ce  nu  cunoaştem...”,  să  ne 
apropiem, mai departe...
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            Cu „Oglinzile...”  profesorului  de limba română,  romancierului,  criticului, 
poetului, eseistului, prozatorului, mentorului, dascălului,  şi aşa mai departe, dar 
nu în cele din urmă nemembrului  Academiei  Române,  ceea ce ne miră – cu 
oglinzile domnului Barbu Marian, nu în faţă, ci în profil, în ureche - căci numai o 
ureche trebuie să fii,   pentru a asculta tot ceea ce îţi şopteste pana  profesorului 
Barbu, ajuns la vârsta contemplaţiei dăruite – ne asumăm riscul de a ne oferi  
timpanul vecinilor de iarbă. Pentru că „peste mormintele noastre va creşte iarba” 
– spunea poetul american Walt Whitmann. 
            „Iar  de s-o-ntâmpla ca tonul/  Ori  măsura să nu-ţi  placă/ Vom întoarce 
patefonul/ Şi vom pune altă placă ...” spunea Topârceanu. Eu, nu voi pune altă 
placă.  De  la  o  vârstă,  schimbarea  plăcii  devine  nu  numai  costisitoare.  Ci  şi 
plictisitoare.
            Să începem, dar nu cu prima pagină a volumului, ci cu coperţile. Au şi ele 
poezia lor.  Pe coperta faţă,  noaptea, un grup compact de zgârie-nori,  iradiind 
lumini pe un promontoriu (zona Downtown din Chicago). Pe coperta spate, ziua, 
nimeni altul decât autorul volumului, pe o câmpie de zăpadă, odihnindu-şi mâna 
dreaptă,  şi  privirea,  pe  ramura  unui  pom  înfrunzit  în  plină  iarnă.(Alqonquin, 
Chicago) Poetul, cu părul alb, îmi pare a fi un om grijuliu, interesat  de soarta 
pomului cunoaşterii binelui şi a răului. Va rodi? Iarna!? Nu va mai rodi? „Domnilor 
studenţi din aula Megalopolisului, de la aceasta catedră, a oglinzilor,  vă expun, în 
detaliu, sortimentele de fructe ale pomului cunoaşterii binelui şi a răului, pentru 
care v-am oferit mâinile şi minţile noastre ca proptele...Am ştiut  că mâncatul lor 
este interzis... dar am gustat din paradis... am fost şi noi, oameni...Nu poţi face un 
vers  fără  o  frimitură  de  fruct,  dar  un  zgârie-nori...  Sau  un  copil...Atât  ne-am 
priceput... să vă oblojim un pom. Din  păcate, finit... Ne vom retrage în curând, în 
cuvânt,  nu  înainte  de  a  vă  dori  o  poftă  mai  bună!”  Discursul  s-a  ţinut,  în 
imaginaţie, pe muzica „Anotimpurilor” lui Vivaldi. 
              Din respect pentru intenţiile autorului, indiferent de timpanul studentului, 
iată  ce  ne  scrie  pe  ultima  copertă  poetul:  „Trăind  ceva  timp  în  zona 
megalopolisului Chicago (U.S.A.), am constatat pe viu cum poezia americană are 
altă  turnură  ideatică  şi  mai  ales  forme  stilistice  mult  diferite  de  cele  ale 
europenilor. Evaluările realizate oficial de critica literară, de o parte şi de alta, m-
au îndemnat să văd din interior cum limba română poate întreprinde comunicări 
pe măsură.  De aici,  o  prima explicaţie  a  titlului  şi  a componentelor  adiacente 
acestuia.” 
            Impresii de rafinat pelerin, detalii enciclopedice, fulguiri prin culturile lumii, 
paradoxuri  demascate,  aluzii  subtile,  contopindu-se  în  peisajul  american  nu 
numai lingvistic, ci şi sufletesc, withmanian, uneori, alteori, amintind de Poe, şi 
toate aceste impresii de lectură, impregnând volumul, nu de la poem, la poem, ci 
în  fiecare  poezie,  într-o  odă  a  bucuriei  vieţii  bethoveniană,  a  vieţii,  cu  toată 
sfâşietoarea ei  fulguire;  poetul  colindă biblioteci,  bivuacuri,  gări,  basement-uri, 
păduri,  dicţionare,  e-mail-uri,  meridiane,  culturi,  locuinţe,  lacuri,  dealuri,  iubiri, 
antichităţi,  mari  literaturi,  curente,  ziare,  istorie,  anotimpuri,  familii  şi  oameni, 
politici,  biserici,  mass-media,  sentimente,  ei  bine,  peste  tot,  materia  poemelor 
profesorului  Barbu este spiritul. Spiritul analizează, remarcă, compară, observă, 
comunică,  sintetizează,  punctează,  polemizează,  citeşte,  fixează,  aşează, 
compune, propune. (Acri de vânzare – „Timp de două luni a stat înfipt băţos/ Un 
panou trapezoidal – „vând zece acri de pământ. / Sunt la telefonul xxxxxy. După 
amurgul  Soarelui”  În  locul  panoului,  în  primăvară,  răsărise  o  clădire  cu  două 
nivele.  „Pe  frontispiciul  căreia  am citit:  Academia  de  Muzică  şi  Dans.”  Bizar: 
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academia  înseamnă „-  carte,  linişte,  studiu,  verdeaţă/  Nimic  din  toate  astea!/ 
Totuşi înăuntru – pianul răsună în acordurile / Unei săli căptuşite cu plută, cu aer 
condiţionat./  Module  şi  calculatoare  pentru  învăţăcei  -  /  Ultima  generaţie  a 
descoperirilor japoneze. Iar dansul.../ Mi l-am explicat singur/ Într-o gimnastică de 
deşert  a  gândirii./  Câţi  acri  să  se  fi  identificat  în  viziunea  mea?”).În  „Amintiri 
nejugulate”,  adevărurile  decopertate  sunt  dureroase:  un  Chuck  întors  din 
Vietnam, un negustor, şi scriitorul, la aceeaşi masă, stau la taclale la un pahar de 
scotch.  Concluzia?  „O  singură  idee  am  reţinut/  Cei  doi  erau  prieteni  de 
demult/Unul fusese în război şi s-a întors/ Celălalt şi-a înmulţit dolarii cu folos./ Nu 
toţi americanii pot fi militari/ Dar nici aceştia nu trăiesc fără dolari.” O  idee am 
reţinut  şi  eu:  în  toată  istoria  omenirii,  nu  s-a  purtat  un  singur  război,  măcar,  
pentru a câştiga înţelepciune. Cu excepţia războaielor cu sinele. 
            În „Apa din pădure” am reţinut o imagine care realizează o rară osmoză 
între lumea necuvântătoare a plantelor şi greierii civilizaţiei:  „florile din lac şi de la 
marginea lui/...  dau bip de înfrăţire şi  de luminare”.  În  „Băiatul  cu chitara”,  un 
muzicant  din  pieţe,  parcuri,  străzi,  margini  de  apă,  gări  sau  poduri,  scoate 
„steaguri de cuvinte/ trăieşte pe planeta lui de cântece şi vis/ Nopţi şi zi sunt părţi 
din  timp/  Tăiate  doar  pentru  el,  cumva dinadins”;  „Mă uit  la  trecătorii  plini  de 
mişcare/ Că au gânduri abătute, care-ncotro/ Mai scot câte-un dolar şi în pălăria 
mare/ Îl azvârl ca pe un mesaj de bolero”. Pentru poet, muzicantul cerşetor este 
„trimisul veacului/ să dea dezordinii un cerc şi un nume/”, are o „viaţă de-mpărat”, 
în „universul pe care şi l-a asumat/ „transformă-n evantai a lumii clipă stearpă”. În 
„Broderii  cu  tei”,  „În  Evanton  bogaţii  preferă  aerul  condiţionat/  Copacii  sunt 
ornamentali/Pentru  ceai  se  cumpără  totul/  mai  bine,  ceaiul  englezesc”,  în 
Evanton  „grija faţă de om, spun toate companiile”, aşa că nu poţi sta pe terasa cu 
tei care au dat devreme în floare, sau să culegi o floare de tei „când nectarul ei 
rămâne  otrăvitor/  toate  reclamele  asta  spun”.  Mai  înţelepte  decât  oamenii 
consumului, septici , „albine, viespi şi muşte/ se lăfăie în deliciul ascuns al teiului/ 
otrăvindu-se de plăcere, de viaţă, de zbor”, otrăvindu-l cu beatitudine şi pe poet, 
care îşi împrumută  gândurile, şi recunoscător, mulţumeşte tuturor „Ce broderii au 
gândurile locuitorilor din Evanton!” . „Urăsc pe cei ce nu mai cred în cai/ Trecuţi 
demult în amintire şi maşini/ ba în avioane, trenuri şi vapoare/ Caii sunt, fără fast, 
o  gardă  de  onoare”  –  scrie  poetul  în  „Caii,  săgeţi  ale  lunii”.  Cu  adevărat, 
înţelepciunea oamenilor de a face din cai „fantasme azi, lăsate în cuvinte izolate”, 
costă planeta 75 de milioane de barili de petrol arşi pe zi. Un sfert din această 
cantitate este folosită în SUA. Folosind legea inducţiei matematice, mâine, a n-a 
zi,  se vor arde, de exemplu, 75 de milioane de barili  de apă pe zi.  P(n)  fiind 
adevărată,  P(n+1)  este  evidentă,  orice  planetă  din  univers,  va  fi  secătuită  de 
resursele  energetice  într-un  număr  oarecare  de  zile,  de  o  prea  înţeleaptă 
omenire, dacă a fi înţelept înseamnă să nu mai laşi nimic după tine.”După noi, 
potopul!”.  Să fie acesta motivul pentru care poetul  compară calul cu „săgeata 
lumii însăşi/trimisă spre pământ ca o osândă?” Întrebaţi-l!
            „Nu mai există cei ce vazură bizonii!” spunea un poet american. Şi totuşi, 
urmaşii lor există. Iată-i în „Călătorie”, „apaşi năuci privind prin geamurile securit/ 
la turmele de animale pierdute sub beton/...  Toate s-au dus sub roţile de tren/ 
Doar punctul dintr-un spaţiu/ Al tuturor cuvintelor rostite le mai indică locul”; „În 
gara din Chicago, apaşii  nu au somn/ Aleargă în trenul ce duce spre O’Hare/ 
Bezmetic, neîntrezărind nimic”, literele primăverii  care le mai oferă un veac de 
viaţă „călătoresc cu ei până la mecanicul de tren/ Aici, stupoare! Omul lipseşte/ 
Fantoma de apaşi şi-ar fi dorit o soră/ Când colo, un computer, august 2006.” Se 
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spune că omenirea ar fi construit un superordinator capabil să răspundă la orice 
întrebare:  Inventatorii  lui  l-au  întrebat:  „Dumnezeu  există?”  Răspunsul  a  fost: 
„Acum, există!” Şi noi, poeţii, care credeam că s-a jertfit pentru iertarea celor mai 
carnivore flori de pe lume!
            „Călătorind  pe  la  vecini”,  la  universitatea  din  Kenosha,  poetul  este 
interesat „dacă Tracy Spencer/ le-a lăsat vreo moştenire ca om al locului/ Ori i-a 
învăţat pe careva să vadă cerul şi altfel” ; „până una-alta, discuţia a alunecat/spre 
pescuitul din zona Racine –/ fericire sportivă pentru toţi amatorii cu acte/”; „toată 
zona este agricolă”; „atunci am înţeles că din Chicago-ul meu fals altruist/ Vine 
puţină lume spre acrii de pământ/s-ar clătina în aşteptarea anotimupurilor” Sau 
lumea nu ar şti cum se utilizează noul  produs comercial  „Bătrânul şi marea”?
            „Noaptea a căzut ca o targă bolnavă”,  peste fetiţele şi băieţii cu chibrituri, 
din „Căutari silnice”. Copii ai strazii din Buffalo Grove care caută păstrăvi, ca să-i 
mănânce de vii, ca să fie furaţi de alţi copii ai străzii, ca să doarmă pe pietre, 
„udându-şi mâinile/ în apele liniştite ale râului”. Să revenim în faţa ordinatoarelor 
cu care ne proiectăm noi mese, nu înainte de a ne spăla pe mâini. 
            Confesiv,  introspectiv,  în  „Căutătoare  întrebări”:  „Când  nu  erai  tu, 
Fecioară/ Cine te-nlocuia?”, „domestice plante mai cere iubirea ta/ ca liniştea din 
casă să fie protejată/ De astrele îngheţate, de viaţa mea mereu ruinată”. Sa fie  
poetul nu în faţa unei oglinzi,  ci în faţa unei icoane?  
              Chicago este un paradis al Thaliei, consemnat în  „Copin la Chicago”: 
„Mofturile europenilor – Poate şi ale altora, de pe alte continente – Că duritatea 
afişată a americanilor/ Îi scuteşte de cultură/ Ei bine, nu!”; „Am numărat în Yellow 
Pages  120  de  prezenţe  teatrale/  Eram  în  căutarea  poeziei  într-unele  dintre 
acestea/  Am  găsit  Chopin  Theatre!”;  „Grija  americanului  pentru  Chopin!  Dar 
pentru  inegalabilul  şi  eternul  Shakespeare?/  Şi  nu numai!/  Pentru toţi  este  un 
teatru la Chicago”.
            Interesantă prin concluzie „Marinarul din Bahai”: „Cu nouă Messengers of 
God –/ Abraham, Krishna, Zoroastru, Buddha, Christos, Muhammad, The Bab, 
Baha  u’llah/  Biserica  împăcării  religiilor/  Biserica  universală  -/  Tronează 
emblematic în Chicago/ Ca floarea de nufăr pe lacul lumii/ Linişte nobilă ca a unui 
snob/Orbit  de  adevărul  religiilor”;  între  atâtea  religii,  „pe  un  promontoriu  al 
megalopolisului/ marinarul din Bahai mi-a apărut / ca omul universaliilor./ Să ne 
rugăm  când  avem/  O  nouă  renaştere  prin  democraţia  Bisericii”.  Am  receptat 
marinarul ca un căutator în univers al lui Dumnezeu. Rugăciunea la timpul unei 
renaşteri prin democraţia Bisericii este vitală pentru omenire, dacă mergem cu  
gândul  la  povestea  celor  33  de  şoricei:  „33  de  şoricei  locuiau  pe  o  planetă 
(Univers) de caşcaval./ „Să mărim consumul!” a spus unul./ „Ce bine!” au răpuns 
ceilalţi 32 de pofticioşi/ „Să supunem în mod democratic la vot!”/  Şi au mâncat 
tot...”   
 
            Să fi luat Mircea Eliade, odată cu moartea lui Culianu, drumul deşertului? 
(„Mircea Eliade şi frenezia ştiinţei”). Căci pe „vaporul de agrement/ ce aluneca 
albit de bucuriile călătorilor cu bani”, sau la o „locaţie a Universităţii din Chicago” – 
întrebând de Eliade - „cum n-am primit nici un răspuns acolo, tot aşa era şi aici”. 
Doar nemţii i-au spus cu exaltare „La mulţi ani!” la 75 de ani, italienii şi francezii l-
au crucificat, românii l-au îndumnezeit, iar poetul a degustat „exotismul literaturii 
lui Eliade/ Ca şi profunzimea dezbaterilor sale din Istoria Religiilor”; „să te goleşti 
de tine, pentru a-l întâlni pe Dumnezeu/ Iar atunci când El nu ţi se arată, iartă-i pe 
ceilalţi/ Numai atunci glasul raţiunii va intra în extazul viziunii!”
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            Un poem edificator pentru exerciţiile zilnice ale poetului, pentru zbaterea 
lui, pentru oglinzile lui Diogene, căci Diogene a fost un bâlbâit, care a devenit un  
înţelept, şi un orator - deci, scriitor în minţile şi inimile semenilor - luând pietre în 
gură, şi vorbind de unul singur, închis într-un butoi, este „Nu faci minuni de unul 
singur”:  „Nu  uita  că  eşti  om.  Apoi.../La  acest  apoi,  lumina  zilei  parcă  mă 
ademenea/  Ţipând în  ureche – Cunoaşte-te  pe tine însuţi!”  O altă  lumină,  se 
spune, ar fi întrebat: „Ce ai făcut azi pentru oameni? Ce ai făcut pentru mine?”
            Care  să  fie  „Nu  numai  o  simplă  necesitate”  a  unei  civilizaţii?  „Nu  ne 
naştem decât  odată.  Pe când de murit.../  Civilizaţia  modernă ne prezintă  mai 
multe modalităţi/ Nu numai în timp, ci şi în spaţiu./ Războaiele sunt o necesitate a 
civilizaţiei”  afirma  un  parlamentar  britanic.  „Scriitorul  din  Oak-Park-ul  lui 
Hemingway/  Ar  fi  adăugat  consternat-/  Doar  cultura  este  o  necesitate  a 
civilizaţiei!” 
            Cutremurător poemul „Pământ pentru tine”, prin sinceritate, metaforă, şi 
concluzii: „Pământul mi-a vorbit:/ - Vezi, eu am renăscut./ În fiecare primăvară, 
mi-ajut prietenii-/ Mestecenii, florile, iarba./ Dar tu, tu, ce faci?/ Aştepţi să treacă 
timpul peste tine?! Eu îl strâng în cercuri, în culori./ Aici, la Chicago, fără poruncă 
de om/ Fraţii mei izbucnesc prin asfalt uneori.”. Ironic, autoironic, în „Plutind în 
derivă”,  din  care reproduc numai  concluzia  jocului  de cuvinte:  „-Domnule Oak 
Lawn, noi ţărm, restul, apă!” 
            
            Citind „Preferinţe de ultima oră”, „Pragul de frumuseţe al  femeii”,  „poet 
american”,  „Recrutaţi  pentru film”,  m-am întrebat:  Cât  costă oare,  nemişcarea, 
sau contemplarea,  în America? Şi nu numai?
            În  „Românii  din  Chicago”,  în  faţa  oglinzilor  se  opresc  cei  de  aceeaşi 
matrice: „O brumă de-adevăr să recunoaştem:/ Românii de pământ au fost legaţi,/ 
Nicicum de piatră, spitale-n care naştem,/De adunări în care nu mai suntem fraţi./ 
Aici o glie este – cea străbună, / Vatră de foc continuu şi de pâine,/ Miracolul 
fiinţei ne este satul-mumă,/ La care ne-ntoarcem şi izvorâm spre mâine.”.
            O radiografie a „zeilor” americani o realizează poetul în „Rugămintea din 
urmă”  :  „În  interiorul  ţării,  americanii  nu  cred  în  zei/  dar  când  vine  vorba  de 
frontiere, ei îi adoră/ Li se-nchină ca în faţa petrolului, aerului şi apelor. Cei trei 
magi călătoresc dincolo de hotare/ Având o stea inventată de ei. Constituţia din 
1787.; ”ei sunt soldaţi antrenaţi ai cerurilor/ pământul le-a rămas doar ca spaţiu de 
execuţie/ Peste tot mişcare, zeii din ape au calendarul lor de înec./ Trăind între 
oceane, nu mai văd plânsul mărilor/ .../Pârâurile sunt pentru decorul naturii/ Iar 
lacurile sunt vase de argint/ Pentru vocile vapoarelor, ale bărcilor,/.Pentru ceaţa 
dorită de oameni/ Ca să nu-şi vadă bogăţia agonisită/ Sau statutul de locuitori ai 
planetei. / Când bat clopotele-n  America/ Zeii dintre oceane se binecuvântează 
în diversele religii/ Iar eu mă claustrez şi, vorba lui T.S. Eliot, rostesc: / „Învaţă-ne 
să ne-ngrijorăm”, Doamne!”  
            Zeii  americani  merită  şi  un  zeu  conducător;  un  corb.  „Un  corb 
independent”, revenit din Iraq, din Tikrit si Bagdad, „singur, solemn, ca o povaţă 
oficială”, a suniţilor, şiitilor, şi fluviilor Tigru şi Eufrat, „apa acestora s-a înnegrit de 
sânge/ Corbii nu mai au apă limpede de băut/ Prea multe leşuri putrezesc sub 
soarele de iulie/ La 45 grade C, carnea omului mort putrezeşte gustul”, corbul „se 
dădea  în  vânt  că  strămoşii  lui/  datează  din  perioada  vechiului  Babilon/  Că 
armatele americane şi aliaţii lor/ Au impus un Nou Babilon/ Iar el, ambasadorul 
poştaş a venit/ Pentru odihnă/.../ Corbul zboară cu FedEx-ul globului.”
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            În „Zâmbetul fericirii”, poetul ne mai ofera o femeie, în oglindă: „Se numea 
Aurora. Era agent imobiliar./ Iute ca o viespe. Alerga mereu. Avea două celulare/ 
Punea afişe, panouri.Scria note informaţionale/La vecini, precizându-le realizările 
ei/  Gândurile  de  mâine,  binefacerile  care o aşteptau.”  „Iar  zâmbetul,  genţiană 
deschisă după ploaie./ Să tot negociezi ca bărbat/ Un aşa spaţiu imobiliar!”; „Urca 
nesupravegheată  treptele  spre  Muzeu/  Când,  deodată,  eu  de  lângă  Lacul 
Michigan/Am  văzut-o  aplecată  pe  ultima  platformă/  A  clădirii 
impunatoare./Minunea  lui  Dumnezeu  –  a  americanilor  de  fapt!/  Aurora  se 
aplecase să culeagă doi cenţi.”
            
            Oglinzile profesorului Barbu Marian sunt oglinzi ale înţelepciunii. Fiecare 
poezie merită să fie analizată zile şi zile. Poeziile seamănă semne de întrebare, 
pe lumea certitudinilor. Nesuferită a fost profeta Cassandra troienilor. Dacă ar fi 
scris o carte de poezie, în locul prorocirilor, cartea ar fi rămas necitită. Îmi este 
teamă  că nimeni nu se va privi în oglindă. Ca să vadă ce poate să scrie el însuşi, 
cu egală dragoste, şi înţelepciune, şi americanilor, şi românilor, aşa cum a scris 
profesorul Barbu Marian.
 
            Volumul „Oglinzile din Chicago” ( - aproape poeme – (interpetări libere 
după realităţi americane))  a apărut în anul 2006, la editura Sitech, din Craiova. 
Are 120 de pagini, de o densitate şi dăruire, pilduitoare.
 

22-23  februarie 2007

12



VEŞNIC GRĂMĂTIC LA 
CANCELARIA 

DOMNEASCĂ A 
LUMINII

  “Părtaşii Taborului” - de Doina 
Pologea

 
 
            Adevărata  poezie  creştină 
nu  se  poate  întâmpina  decât  cu 
pâine  şi  sare,  pe  un  ştergar  alb. 
Poate numai ea, “Veşnicia“care “s-
a născut l-a sat” (Lucian Blaga) să 
fie  îndrituită  să  facă  simplă 
întâmpinare,  simplităţii  luminii, 
“Lumina -  ca un memento al  zilei 
dintâi, / lumina - ca un memento al 
zilei din urmă” ( “Tabor” ).

            De  aceea,  întâmpin  cu  pâine  şi  sare,  pe  un  ştergar  alb,  volumul  de 
versuri “Părtaşii Taborului”, al grămăticului Doina Pologea, scriitor cu pana, şi cu 
viaţa,  la  Cancelaria  Domnească  a  Domnului  nostru  Iisus  Hristos.  Volumul  - 
dedicat memoriei lui Patrel Berceanu, omul de litere care ne-a dăruit, între altele,  
“Lacrimi civile”, şi “Planetă de poet”, tovarăşul de viaţă, bucurie, şi suferinţă,  al 
Doinei, precum şi al doinei cuvântului românesc, fie că s-a numit el poezie, proză, 
jurnalism, teatru dramatic, sau teatru de păpuşi - apare la Editura Nico, din Târgu-
Mureş,  la  sfârşitul  anului  2007,  cu  sprijinul  Societăţii  Ortodoxe  Naţionale  a 
Femeilor  Române,  filiala  Craiova.  “Părtaşii  Taborului”  îşi  află  lansarea  la 
Penitenciarul de Maximă Siguranţă, Craiova, acolo unde libertatea este atât de 
scumpă, pentru că este plătită cu ani de viaţă, şi pentru că  un loc de muncă  
omenesc poate fi, pentru oamenii liberi, chiar mai scump.
            După întâmpinarea cu pâine şi sare, poftesc oaspeţii “Părtaşilor Taborului” 
în casă. Telefoanele mobile se lasă la intrare. Se trece printr-un toc de poartă 
care  detectează  metale.  Se  înaintează  pe  o  alee,  se  deschid  cu  cheia  uşi 
metalice, şi grilaje. De-a dreapta şi de-a stânga, răsar clădiri cu ferestre zăbrelite, 
la care respiră, ciorchini, oameni cu mâinile agăţate de gratii. Se intră într-o sală 
în care şed femei îmbrăcate în zeghe. Pe scaunele unei scene, aşteaptă scaune. 
Pe ele se aşeaza - subţiratică ca o brânduşă transparentă -  poeta, un actor, un 
preot, invitaţi. Se vorbeşte despre carte. Se recită poezii. Privesc femeile din sală. 
“Ce părere vă fac?” mă întreabă preotul. “Oameni ca şi noi!” răspund. “Printre ele 
se afla oameni care au ucis de câteva ori” mai spune gazda.
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            Şi peste toţi, vinovaţi, şi nevinovaţi, ninge cald, şi blând,  cu lumină, din 
cancelaria Domnească a celui care este întotdeauna de faţă, acolo unde sunt doi, 
sau trei, strânşi laolaltă, în numele Lui:
 
            “Oaspetele”
 
            “Te vei arăta într-o zi precum
            O năruire de senin
            Sau un torent de străluciri
            Dezvăluindu-se deplin
 
            Precum un înţeles ce se desprinde
            Din ce părea o întâmplare
            Vei adăsta, sosit pe vârfuri,
            În răsfirarea inimii dăruitoare
            
            lin cutremurându-ne
            la masa noastră vei poposi
            ne vei bucura ca de-un vin
            îndelung limpezit, ca de pâine
            
            cănd ospăţul se va sfârşi
            în ospăţ cu noi vei rămâne.”  
 
            La una din ferestrele zăbrelite ale sălii, a mai sosit un oaspete. O vrăbiuţă. 
Se încurcă în ţesătura grilajului.  Rămâne prizonieră. Se zbate. Caută. Zboară. 
Scapă.  Aşa  şi  oamenii.  Se  închid  între  zăbrele.  Îşi  protejează  cu  ele 
proprietăţile.Iar nu cu sufletul. De ce se înmultesc  între noi, în era libertăţii, cu 
atâta cruzime, zăbrelele? Şi se răresc cuvintele? Părintele Cleopa Ilie spunea că 
vom recunoaşte vremurile din urmă prin aceea că oamenii nu îşi vor mai da nici 
bună-ziua, măcar. Nu vom mai avea, de împărţit,  nici macăr cuvinte. Şi totuşi, 
sufletele vor zbura. Ca păsările. Sufletele.
 
            “Tabor”
 
            Nu lumina de soare
            nu lumina de stea
            ci o cu totul altfel de lumină
            se dăruia
 
            N-avea aripi: era zborul
            n-avea grai: era cântecul firii
            n-avea ochi: era, deplină, vederea
            şi întrezărirea nemărginirii
            
            Lumina - maică de lumine
            de aproape şi de foarte departe
            peste încleştarea cerului cu pământul albind
            peste abur de moarte
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            Primeşte, cum afli minunea
            această lumină de slavă
             îmbrac-o, în taborica zi
            pentru ca raza ei să devii
 
            Lumina - ca un memento al zilei dintâi,
            Lumina - ca un memento al zilei din urmă,
            Lumina, ia-ţi patul tău, omul
            Şi umblă!
            
            “Vedeţi această capelă?” ne arată preotul penitenciarului. “Un deţinut a 
pictat-o, pe toată! El a cerut-o. daţi-mi, părinte, o pensulă, şi nişte vopsele, şi v-o 
pictez pe toată!”  Şi eu pictez, părinte, în fiecare an. Excursii,  concedii,  bucurii. 
Fericirea mea este suma nefericirilor celorlalţi. Şi ajungând fericirea mea, odată în 
viaţă, să cunoască şi fericirea unui deţinut iconar, s-a întristat. 
 
            Inima Sfântului Ignatie Teoforul
 
            Pe Ignatie l-au dat leilor pradă
            inima, despicată în două cu vârful de spadă
            i-au azvârlit-o în praf, şi ea s-a deschis
            cum şi cerurile s-au deschis 
 
            ca o nerăsfoită, albă carte.
            în ea sta scris: Iisus pe o parte
            şi, cu cerneala sângelui învolburat
            Hristos - pe cealaltă parte: inimă cu stigmat.
 
            Chemându-se una pe alta, jumătăţile la loc
            s-au unit şi-n tipar cu litere tremurătoare
            pe revărsate ceruri, numele Domnului au tipărit 
 
            întregită în sine şi cu cerul de foc
            lepădată în praf, calcată de fiare
            alături cu trupul, inima bătea acum liniştit
 
            “Mulţi, foarte mulţi deţinuţi, odată ajunşi la noi, revin”, spune gazda.  “Dar 
nu înţeleg de ce ?De ce ajung să îşi repete greşelile?” întreabă un invitat. “Pentru 
că este greu să fii angajat dacă ai stigmatul de deţinut. Pe de o parte. Pe de alta, 
aici,  ai  un  pat  şi  o  masă.  Afară,  nu  te  aşteaptă  nimic.Era  alta  situaţia  când 
funcţionau Electroputere (fabrica care construia  locomotive,  transformatoare  şi 
aparataj electric ), sau IMMR-ul ( intreprindere  de reparaţii mecanice ) . Venea 
câte un maistru de acolo şi ne spunea : Daţi-ni-l nouă după eliberare! Şi scoatem 
noi om din el! Şi, într-adevăr, nu mai călca pe aici! Acum este un cerc vicios. Nu 
ai serviciu, furi. Furi, eşti închis.Eşti eliberat, nu ai serviciu. Furi, şi ajungi iar aici.”
 
            Sărutul
 
            După ce ai lăsat-o să sfâşie cu ciocul
            perdelele gri, pernele de cenuşă
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            scoţi pasărea din colivie, laşi focul neaprins
            şi o îndrumi cât mai aproape de uşă
 
            să plece oriunde va dori, în iarnă;
            să coboara pe cea mai subţire creangă de tisă
            şi cântecu-i rănit, sub cerul care stă să o strivească
            sărută mâna ce-a lăsat colivia deschisă
 
            Oaspetii şi-au recuperat telefoanele mobile, şi au ieşit din colivie. Era de 
datoria  grămăticului  Cancelariei  Domneşti  să  mulţumească:  “Vă  mulţumesc! 
Pentru că aţi  venit!  Pentru  că aţi  vorbit!  Pentru  că aţi  recitat!”  Era de datoria 
oaspeţilor  să plece. . De acum încolo,  vor avea atât de mult timp, atât de mult 
timp, de uitat.
 

6 februarie 2008
Craiova
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CARTE ROMÂNEASCĂ

“Faceţi crucea dreaptă !”  părintele Cleopa Ilie

 

A apărut  “Ne vorbeşte  părintele  Cleopa”,  volumul  11.  O mărturie  vie 
împotriva  obscurantismului  lumii  moderne.  Astăzi,  când  mai  degrabă  ne 
închinăm la şef,  la  patron,  la  divertisment,  sau leu,  sau altă valută,  la  valori 
involute, la puterea oarbă a civilizaţiei, părintele Cleopa ne istoriseşte un basm 
adevărat: cum vor judeca Iisus şi sfinţii fiecare om, puterea celor 40 de liturghii, 
dragostea de Dumnezeu, cele 14 pricini pentru care vor fi judecaţi părinţii care 
nu-şi cresc copiii în frica şi certarea Domnului, şi alte poveşti care au un singur 
defect calitativ: s-au scris cu vieţi. Şi au un critic mai mult ca absent în peisajul 
paranoiei omeneşti: pe Dumnezeu.

Mitropolitul  Antonie  Plămădeală  şi-a  întrebat  odată  fraţii  de  credinţă: 
dacă aţi  întâlni  vreodată  un om care s-a întors din moarte,  ce  l-aţi  întreba ? 
Părintele Cleopa a răspuns: “L-aş întreba: <<Ce să fac ?>>”

Viu pe ultima copertă a cărţii, aşa cum îşi primea toţi copiii, mai mici, mai 
mari, de credinţă, cu cuvintele: “Mânca-v-ar Raiul !”, părintele ne sfătuieşte de 
dincolo de moarte, carte cu carte: ajutaţi-vă ! intraţi cu copiii voştri în biserică, 
la Sfânta Liturghie, şi ascultaţi şi urmaţi cuvântul lui Dumnezeu. 

Cuvânt  tradus  de  un  sfânt  român  cu  viaţa,  cu  inima,  cu  sufletul, 
moştenitorilor  pământului.  Ei  au tot  dreptul  şi  libertatea să  aleagă :  între un 
pământ  al  iubirii  –  cu  epicentrul  lui,  Iisus  –  şi  o  hecatombă  a  ignoranţei, 
sălbaticei supravieţuiri, sau căpătuirii.

 

Aş vrea să-l las pe părintele Cleopa să vorbească, pentru că rostul acestei 
prezentări  nu  este  nici  acela  de a  scrie  eu,  prezentând lucruri  pe  care  nu  le 
cunosc, le simt doar, în parte, nici acela de a face păguboasă reclamă  unui sfânt, 
care nu a scris, a vorbit unor oameni, şi a fost surprins în aceste momente de 
genială  expansiune  spirituală.  Cartea  aceasta  are  simplitate,  are  oralitate,  are 
părintească dojană şi mânie şi mângâiere, gâlgâie de viaţă şi sinceritate. Este un 
compendiu de verticalitate. Ce să fac ? mă întreb şi eu. Să o redau – în totalitate  
–  cu sublinierile mele, nu pot. Atunci aleg un orizont de timp în care îmi este 
frică să cred, al valorilor răsturnate, şi repet:

 

“În ziua aceea, când va judeca Dumnezeu inimile, nu va căuta la mitre  
arhiereşti,  nici  la coroane împărăteşti,  nici  la dregătorii  înalte.  Va căuta la 
inimile noastre. Cel mai umil ţăran, cel mai necăjit om, cel care stă la vreo 
stână şi se roagă cu lacrimi lui Dumnezeu, sau este la închisoare şi se roagă, 
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sau este undeva străin, sau bolnav în pat, suspinând din adâncul inimii către  
Dumnezeu,  sau o văduvă săracă căreia nu-i  deschide nimeni uşa şi  zace cu  
copiii ei în necaz şi în scârbe, dar se roagă lui Dumnezeu, toţi aceştia vor fi în 
ziua  judecăţii  mai  mari  decât  împăratul  lumii  de  astăzi  şi  de  mâine  şi  de 
alaltăieri. Căci Dumnezeu nu va căuta la faţă, cum i-a spus lui Samuil, când a  
ales pe David. 

 Dumnezeu caută şi acum la inima omului, dar cu atât mai mult atunci, în  
ziua Judecăţii. Se vor slăvi atunci cei smeriţi, cei nebăgaţi în seamă, cei ocărâţi,  
cei  prigoniţi  pentru  dreptate,  cei  săraci  cu duhul,  care  se  socotesc  pururea 
săraci de fapta bună, cei care flămânzesc pentru dreptate, cei săraci cu duhul,  
cei care doresc să facă dreptate şi toţi pe care i-a fericit Hristos. Se vor ferici  
atunci cei nebăgaţi în seamă, cei ce au fost ca gunoiul pământului. 

Cele proaste şi nebăgate în seamă ale lumii vor ruşina pe cele înţelepte. 
Cele slabe vor ruşina pe cele tari. De aceea zice că cele de pe urmă vor fi cele  
dintâi. Cei pe care nu-i băgăm noi în seamă acum dacă se roagă lui Dumnezeu 
din toată inima, vor străluci mai mult decât soarele în împărăţia cerului iar 
împăraţii  lumii  şi  toţi  puternicii  pământului  vor  fi  atunci  gunoi  în  faţa  lui  
Dumnezeu,  dacă nu vor  fi  crezut  în  El.  Căci  El  este  drept  şi  dreptatea  Lui  
rămâne în veacul veacului.”

 

Să nu vă supăraţi că am citat acest cuvânt rostit de ziua Tuturor Sfinţilor, 
de părintele Cleopa... Întâi, eu nu ştiu să scriu, sau să comentez critic, Judecata 
de Apoi. O trăiesc laic câteodată,  la varii simpozioane, gale, formări  şi şezători. 
Apoi, mulţi dintre cei care vor citi aceste rânduri nu au cinci pâini de dat pe 
această carte. 

În alt capitol,  părintele ne vorbeşte în trei istorioare despre puterea celor 
40 de liturghii, care – prin rugăciunile  sfinţilor  părinţi – aduc sufletele celor 
odihniţi  din  lumea  deznădejdii  şi  iadului  la  desfătarea  raiului.  Şi  pentru  că 
farmecul acestor povestiri este atât de mare încât ne poartă pe lumea copilăriei 
lui Creangă, parcă, părintele nu uită să ne amintească că Noul Testament ( şi 
Legea Iubirii ) este o carte scrisă cu vieţi, că Biblia continuă şi în zilele noastre 
pentru cavalerii  de onoare ai credinţei  strămoşeşti:  “  şi  s-a făcut  întâmplarea 
aceasta  în  Constantinopol,  pe  timpul  împăratului  grecesc  Heraclie,  împărat 
foarte credincios,  acela care a scos Sfânta Cruce de la Ierusalim,  care a fost 
robită de perşi. “  

În  “Aruncaţi pe Maria în mare !” părintele ne vorbeşte despre  păcatul 
avortului.  Morala  lui  duhovnicească,  dogmatica  lui  decantată  ca  aurul  nu  în 
oratorica stearpă, ci în raţionala decopertare a izvoarelor arhaice în modernitate, 
prin aceeaşi dăruită trăire si oralitate, a intuit, poate, că mai presus de tomuri 
întregi  de  morală,  strălucesc  diamante  de  viaţă,  fie  isihaste,  fie  damnate  ; 
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povestirea – culeasă din viaţă – ne prezintă păcatul unei femei care şi-a ucis 
pruncii, şi urmările lui: asemeni lui Io, urmărită de un tăun, Maria este urmărită 
de urgia lui  Dumnezeu,  pe mare,  separată de călătorii  de pe corabie,  şi  dată 
pradă  valurilor.  “..  şi  s-a  scris  această  istorie  spre  folosul  nostru  şi  spre 
înfricoşarea celor care practică această urgie a lui Dumnezeu.”

Un  capitol  aparte  –  mai  ales  în  contextul  modernităţii  neconformiste, 
libertiniste şi anarhic-dogmatice – îl reprezintă “cele 14 pricini pentru care vor fi 
judecaţi părinţii care nu-şi cresc copiii în frica şi certarea Domnului”. Morala 
este dură, prin adevărul ei, raportat la timpurile noastre: florile răului au rădăcina 
în copilărie, şi la maturitate, bălăriile  atacă şi covârşesc culturile binelui. Toate 
izvoarele  isihaste  citate  întăresc  şi  completează  afirmaţiile  moralei  populare 
tradiţionale: “Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş”. Dar, vai! Între timp, am ajuns 
“apostoli” ai unor idei după care copiii trebuie să fie liberi din faşă,  să îi educe 
ei pe părinţi, pentru că părinţii, vai de ei, sunt ei înşişi nişte fii risipitori, nişte 
risipiţi de la ţară, din morala tradiţională, cât despre credinţă, ea este mercenară, 
ajungem robii  culturilor altora (  inclusiv, de căpşuni !  ),  preferăm, asemenea 
contemporanilor lui Moise, robia cruntă şi ruşinoasă pe un talant în plus, sau 
promisiunile  nemeritate  şi  mincinoase,  decât  libertatea  de  care  -  neavând 
înţelepciunea să o folosim  -  ne batem joc şi o dispreţuim.

Poate astăzi un părinte să îi explice copilului său, şi acesta să îl asculte, de 
ce  sufletul  este  cea  mai  mare  valoare  a  unui  om ?  Cu exemple  curente  din 
“Paradisul  Nebunilor”  în  care  habităm  ?  Dacă  poate  să  dea  deoparte  toate 
artificialităţile de care ne înconjurăm, toate păcatele, poate măcar să îi spună, aşa 
cum Brâncoveanu a spus fiului său cel mic: “am pierdut tot ( ce aveam ) . Să nu 
ne  pierdem credinţa  !”.  Fiecare  părinte  este  un  voievod  român.  Când  vom 
înţelege asta,  şi  dintr-o generaţie,  o înţeleg câteva mii,  doar, păcat,  şi  o vom 
transmite urmaşilor, şi urmaşilor – vom fi un voievodat al apocalipsei, poate: dar 
vom zâmbi  şi  vom râde,  asemeni  dacilor,  trecând  prin  el,  cu  Iisus  Hristos, 
înainte !

 

 Pentru că există destui avocaţi ai lui Dumnezeu, ca şi mine, de altfel, care 
îşi hrănesc din vieţile sfinţilor literatura, “mestecând veacul de aur/ în noroiul 
greu al prozei"  îmi atrag atenţia că într-adevăr, Cleopa Ilie a fost şi el, acolo, un 
om, din care eu unul, nu fac un idol, ci o giga-personalitate, calitate de care 
mulţi contemporani nu vor mai încape, chiar şi acum, după moartea lui, ori vor 
zâmbi cu indulgentă superioritate . Ce fel de om însă, şi de ce este bine  -   ori de 
câte ori vorbind despre acelaşi Hristos, sau ierarhii lumeşti,  sau deşertăciuni, 
sau odoare,  sfârşim  prin a ne certa, învrăjbi şi risipi – să revenim la lectura 
cuvintelor lui, citim la pagina 23, aceleaşi cuvinte spuse de el de ziua “Tuturor 
Sfinţilor” :
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“Aţi  auzit  cum  numără  Apostolul  de  astăzi  ostenelile  sfinţilor  :  prin  
credinţă – zice – au biruit împărăţii; au suferit de sabie, de foame, de sete, de 
frig, s-au fierăstruit, au rătăcit în cojoace, în piei de capre.  Şi lumea nu era 
vrednică de ei. Ce să spun de toţi sfinţii ? E prea greu de spus. Atât spun numai,  
că sfinţii l-au iubit pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul şi din toată  
puterea lor. 

S-au făcut în lumea aceasta fii după dar ai Lui, cum suntem şi noi prin  
dumnezeiescul botez, iar dincolo se vor veseli în vecii vecilor cu Dânsul.  Că 
unde este Stăpânul, vor fi şi slugile Lui. Amin !”

 

 

2 aprilie 2002
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“NIMIC SUB SOARE NU ESTE MAI DULCE CA 
NUMELE LUI IISUS”

Prezentarea cărţii “NE VORBEŞTE PĂRINTELE CLEOPA” – 15
 

 
            Părintele  Cleopa  Ilie  (foto 
stânga, coperta cărţii) s-a născut în 
comuna  Suliţa,  judeţul  Botoşani,  la 
10 aprilie,  anul  1912;  familia  Ilie  a 
avut  zece  copii,  dintre  care  doi  au 
murit  de  mici,  iar  opt  copii  (patru 
băieţi  şi  patru  fete)  au  supravieţuit; 
“Părinţii săi, Alexandru şi Ana Ilie, au 
fost  un  exemplu  viu  de  trăire 
crestină, fiind iubitori de Dumnezeu, 
de  biserică  şi  de  copii.  Nu  lipseau 
niciodată de la sfintele slujbe, făceau 
milostenie,  se rugau mult  împreună 
cu copiii, şi duceau o viaţă curată şi 
bineplăcută lui Hristos. Casa lor era 
ca o biserică, aşa cum povestea şi 
Părintele Cleopa: ''Aveam o cameră 
toată  numai  cu  icoane.  Un  fel  de 
paraclis. Acolo ne rugam. Chiar şi la 
miezul  nopţii  ne  sculam  şi  făceam 
rugăciuni''.  Nu se auzea între ei  de 
înjurături,  beţie,  desfrâu,  judecăţi 
pentru avere şi avorturi, ci viaţa de zi 
cu zi  curgea lin ca o apă dulce de 
izvor,  căci  aşa  se  moştenea  din 
moşi-strămoşi  şi  aşa  era  tradiţia 
creştină în partea locului.”( din “Viaţa 

părintelui Cleopa”, de arhimandrit Ioanichie Bălan). 
            Părinţii săi erau ţărani liberi, plugari, agricultori şi crescători de oi şi vite. 
            Cinci  dintre  copiii  familiei  Ilie  au  urmat  calea  monahiei,  între  care  şi 
Constantin  Ilie,  călugărit  Cleopa  Ilie.  Rămasă  văduvă  în  1943,  Ana,  mama 
părintelui Cleopa, este adusă şi ea la mănăstire de părintele Cleopa, şi tunsă în 
monahism sub numele de Agafia.
            “Dintre toţi duhovnicii mănăstirilor noastre din a doua jumătate a secolului 
XX, doi au fost recunoscuţi în toată ţara ca fiind cei mai iscusiţi. Aceştia au fost 
Ieroschimonahul Paisie Olaru (1897-1990) şi ucenicul său, Arhimandritul Cleopa 
Ilie  (1912-1998).Amândoi  erau  cercetaţi  de  numeroşi  credincioşi  şi  monahi; 
amândoi aveau darul cuvântului şi al lacrimilor. Amândoi au crescut în viaţă mii 
de  ucenici  de  toate  vârstele,  de  la  copii  şi  oameni  simpli  de  la  ţară,  până la 
intelectuali, preoţi şi ierarhi. Amândoi erau părinţi harismatici şi înainte-văzători. 
Amândoi erau oameni de rugăciune şi se jertfeau pentru mântuirea celor mulţi.”
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            Oier, călugar, stareţ, pelerin la muntele Athos şi la Ierusalim, la Sfântul 
Mormânt, neîntrecut vorbitor şi povestitor, om de o fenomenală memorie şi rară 
inteligenţă,  spirit  enciclopedic,  desăvârşit  duhovnic,  mare  rugător,  îndelung 
postitor,  răbdător  ascultător,  binecuvântat  cu  darul  lacrimilor,  izvor  de  linişte, 
smerit călugăr, misionar înnăscut, suflet prea-milostiv,  părintele Cleopa Ilie este 
şi un cărturar profund, apărător al dreptei credinţe: avea să scrie, printre altele, 
cărţile  “Predici  pentru  monahi  (Predici  filocalice)”,  “Spovedania  arhiereilor”, 
“Spovedania stareţilor”, “Spovedania preoţilor de mir”, “Despre credinţa ortodoxă”, 
“Convorbiri duhovniceşti”, “Predici la praznice împărătesti şi la sfinţii de peste an”, 
“Predici la Duminicile de peste an”, “Valoarea sufletului”, “Despre vise şi vedenii”, 
“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” ( 8 volume, între 1995 şi 1999 - actualmente, 15 ), 
“Minunile lui  Dumnezeu din zidiri”, “Acatistier”;  unele dintre cărţile părintelui au 
fost traduse în greacă, italiană, engleză.
     
            De  dincolo  de  moarte  (  2  decembrie  1998  ),  părintele  Cleopa  Ilie  ne 
vorbeşte  a  15-a  oară,  odată  cu  volumul  15  al  cărţii  “Ne  vorbeşte  părintele 
Cleopa”. Cartea a apărut în anul 2006, la editura Mănăstirii Sihăstria, continuând 
şirul  de  mărgărite  al  istorisirilor  părintelui,  din  ciclul  “Ne  vorbeşte  părintele 
Cleopa”. Aceste cărţi m-au ajutat în momente din cele mai critice ale vieţii. M-au 
sfătuit atunci când nu ştiam ce cale să urmez. Ce să fac. Când Universul a trecut 
indiferent pe lângă mine, cel  care zăceam în şanţ, bătut de sine însuşi,  şi  de 
viaţă,  părintele  Cleopa  mi-a  vorbit,  mi-a  şters  rănile  sufletului,  m-a  aşezat  la 
masă, m-a întins în pat, şi mi-a deschis ochii  spre o lume care trăia, ignorată, 
neştiută, nebăgată în seamă, la câţiva paşi. Lumea bisericii  şi credinţei ortodoxe. 
Aceste cărţi au facut din mine, dintr-un învins, un nano-creştin.  O infinitezimală 
particulă de suflet, inimă, şi raţiune de creştin ortodox.   
 
              Oferindu-ne această carte, parintele Cleopa Ilie ne aprinde o candelă la 
icoana Maicii  Domnului,  ne împreunează mâinile a rugăciune, şi ne istoriseşte 
despre… ( voi enumera capitolele cărţii, citând din fiecare atât pasajele pe care 
le-am considerat  reprezentative – cât şi, la unele dintre ele,  concluziile părintelui. 
Regret faptul că sarea, pâinea, şi mierea cărţii, anume, istorioarele şi amintirile 
părintelui, nu le-am putut reproduce în acest spaţiu. La preţul de 5 pâini, cartea 
este, din păcate, inaccesibilă celor săraci, şi prea “ieftină”, în sens peiorativ, celor 
“bogaţi cu duhul” )…
            - alegerea vieţii – “Iată că judecăţile lui Dumnezeu nu sunt ca judecăţile 
noastre.  Că dacă-i  vreme bună la înmormântare s-a dus omul în rai  şi  dacă-i 
vreme  rea  s-a  dus  în  iad.  Acestea  sunt  păreri  greşite,  ale  oamenilor  celor 
nesocotiţi. Dumnezeu nu ţine cont de vreme,  Dumnezeu ţine cont de faptele 
omului.”
 
            - milostenia – “Nu stă fericirea în a da mult sau a da puţin. Fericirea este 
aceasta: să dai după puterea ta. Aţi văzut: Mântuitorul era în Ierusalim şi veneau 
boieri  iudei,  oameni bogaţi,  şi  dădeau în gazofilachie, adică în cutia templului. 
Turnau sume de bani. Dădeau mult, că aveau. Era poruncă de la Dumnezeu ca 
să  dea  din  avere  la  cutia  templului.  Şi  Mântuitorul  era  acolo  cu  apostolii.  El 
adesea era în templul lui Solomon unde învăţa lumea. A venit o biată văduvă, 
necăjită, săraca şi avea şi ea doi bănuţi legaţi într-o batistă, cu două-trei noduri. 
Şi îi era ruşine să-i scoată, când vedea cât de mult dădeau aceia. Dar până la 
urmă a dezlegat şi ea bănuţii aceia din basma cu lacrimi în ochi şi i-a pus şi ea în 
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cutia templului, cu mare smerenie că n-are de unde să dea mai mult. Iar ştiutorul 
de inimi era acolo. El nu se uită la faţa noastră. El vede inima tuturor, gândurile. Îi 
zice lui Petru: “Vezi, Petre, văduva asta? Ea a dat mai mult decât toţi în cutia 
templului”. “Dar cum, Doamne?” “A dat doi bănuţi, că atâta a avut.  Ăştia au dat 
din prisosul lor, le-au rămas buzunarele pline. Ea a dat toată averea ei şi i-a primit 
Dumnezeu cei doi bănuţi mai mult decât tot ce-au dat aceştia”.
            “De aceea pentru milostenie vă spun: faceţi cât de puţin, numai să faceţi 
oleacă de milostenie”.
            - vrednicia rugăciunii către Maica Domnului şi a milosteniei – “Dumnezeu 
primeşte pe om la pocăinţă până la ultima lui suflare, dacă se întoarce din toată 
inima, dacă cinsteşte pe Maica Domnului, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, 
şi dacă face milostenie. Amin.”
            - milostenia ajută şi în viaţa aceasta, şi în cea viitoare – “milostenia nu 
numai în vremea morţii şi în ziua judecăţii, ci şi în viata aceasta ne ajută nouă şi 
ne scoate de la necazuri şi de la primejdii”.
            - rugăciunea – maica tuturor faptelor bune – “Iată ce zice dumnezeiescul 
părinte Isaac Sirianul: “Dragostea din rugăciune se naşte”. Deci dacă se naşte din 
rugăciune,  negreşit  că  rugăciunea  este  mai  mare,  este  maica  dragostei.”  “… 
Maxim Mărturisitorul, marele teolog din secolul VII, zice aşa:” Toate faptele bune 
ajută  pe  om  să  câştige  dragostea  dumnezeiască,  dar  nici  una  ca 
rugăciunea””…”Toată fapta bună o vedem poruncită de sfinţii apostoli. Dar când 
vorbeşte de rugăciune, auzi ce zice: “Neîncetat vă rugaţi””… “Un suflet care nu se 
roagă e mort şi satana îşi bate joc de dânsul, îl duce unde vrea. De aceea, vă 
rog, întotdeauna aduceţi-vă aminte de sfânta rugăciune în toată clipa şi în toată 
vremea”…”Roagă-te un ceas dimineaţa.”…”Cum nu poate trăi hoitul ăsta de trup 
fără  hrană,  fără  apă,  fără  aer,  fără  mâncare,  aşa  nu  poate  trăi  sufletul  fără 
rugaciune.  Hrana lui este rugăciunea, meditaţiile sfinte, citirea sfintelor scripturi. 
Nu te înşela, că dracul nu stă degeaba. Tu nu te rogi, dar el când îţi  găseşte 
mintea goală, ţi-o umple cu toate drăciile lui.”… “Deci dacă diavolul găseşte în 
mintea  ta  această  rugăciune:  “Doamne,  Iisuse  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu, 
miluieşte-mă  pe  mine,  păcătosul  sau  păcătoasa”,  sau  “Tatăl  nostru”,  sau 
“Născătoare  de  Dumnezeu  Fecioară,  bucură-te,  ceea  ce  eşti  plină  de  daruri, 
Marie,  Domnul  este  cu  tine”,  şi  celelalte,  deci  dacă  dracul  găseşte  în  minte 
rugăciunea nu se poate apropia. Îl arde! Cine? Numele Domnului.”…”Cum a uitat 
omul frica lui Dumnezeu, cum păşeşte cu îndrăzneală, la păcat, la toate răutăţile. 
Pentru ce? Uită că Dumnezeu se uită în inima lui nu aşa cum ne uităm noi în 
oglindă. Auzi ce spune Solomon? “Ochii lui Dumnezeu de miliarde de ori sunt mai 
luminoşi  decât  soarele”…Este vreun colţişor  unde nu cercetează atotştiinţa lui 
Dumnezeu?Credeţi voi o nebunie ca aceasta?”…”El nu ştie numai ce gândeşti tu 
acuma sau ce ai să gândeşti peste trei ani, sau ce are să gândească cutare om 
care nu s-a născut sau se va naşte peste o mie de ani. Toate sunt de faţă la El”… 
“Nu te pun la pravilă de 10 ore cum au călugarii de făcut. Zi o rugăciune scurtă, 
dar adeseori. Auzi!”Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă 
pe mine păcătosul  sau păcătoasa!”… “Sunt oameni  simpli,  dar având frica lui 
Dumnezeu, ei  zic o rugăciune mică, dar Dumnezeu o primeşte ca pe o mare 
jertfă, că ei o zic cu toată inima”…
            -  întâlnirea cu părintele Paisie Aghiorîtul – “Numai ce vedem că iese un 
bătrânel cu barbă albă, cu capul gol: Oriste! Oriste! Adică, pe greceşte: Poftiţi! 
Poftiţi!”… “… el ne-a spus pe nume la toţi… ne-a zis pe nume la fiecare. Deşi nu 
ne-a mai vazut şi nici noi nu l-am mai văzut…” …”…. Zice: - Dragii mei, cine are 
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trei lucruri: credinţă dreaptă în Dumnezeu, smerenie şi fapte bune, se mântuieşte 
oriunde.”…
            -  cum s-au săvârşit  părinţii  Veniamin  Iorga  (  mort  în  1976 )  şi  Victor 
Cristescu ( mort în 1964) -  “…ne-a spus (Veniamin Iorga):… Eu mor mâine la ora 
10..Şi-a cerut iertare… eu l-am împărtăşit…”…”Era mare, desăvâşit om. N-avea 
nimic în casă decât o scândură goală. Manca o dată în zi după apusul soarelui. 
Avea o rugăciune a minţii permanentă…” … “…la ora 10 fix atâta a zis: “Iertaţi-
mă!” a suspinat odată şi a căscat gura. Se vedea limba lui în gură cum zicea 
rugăciunea lui Iisus, dar nu se mai auzea nimic…”
            -  despre rugăciune – “…harul de multe ori  se retrage ca să ne înveţe 
smerenia şi nu cumva să avem cutezanţă de sine, că noi suntem cineva şi pentru 
nevoinţa  noastră  a  venit  harul  lui  Dumnezeu.  Harul  e  tot  har,  e  mila  lui 
Dumnezeu”…
            -  moşul  Gheorghe Lazăr – convorbire cu un grup de ardeleni  – “…  A 
umblat zeci de ani desculţ, cu capul gol, cu un cojoc rupt. Şi când era gerul de 40 
de grade, el ţinea predica. Zăpada era până dincoace de genunchi şi cât vorbea 
el se topea până ajungea la pământ, că avea picioarele fierbinţi ca focul şi din 
capul lui ieşeau aburi. Mânca o dată pe zi după apusul soarelui numai pâine şi 
varză verde…”  … “ are osemintele la mănăstirea Văratec. … a oprit  trenul  la 
Paşcani  pe  linie…  a  vindecat  mii  de  bolnavi…  a  făcut  evreii  de  s-au 
botezat…”…”… el toată ziua zicea psalmi şi rugăciuni…”…”Dacă îl ocăra cineva, 
zicea:”Dumnezeu să-l ierte, că nu ştie ce face” Foarte blând om era”. 
            - puterea unui adevărat creştin – “…iată cum  un creştin adevărat, care îşi 
face canonul rânduit de duhovnic şi care este în taina lui Hristos prin post, prin 
rugăciune, prin răbdarea ispitelor, nu numai pe sine se mântuieşte, ci îi aduce şi 
pe  alţii  la  credinţă  şi  îi  înţelepteşte,  şi  nimic  nu  pot  asupra  lui  vrăjile  şi 
fermecătoriile.”
            - plecarea la mănăstire – “Noi stăteam mai toată noaptea la rugăciune. 
Ehe, dar câte ispite şi câţi draci veneau noaptea atunci şi să vezi ce ne făceau 
nouă! Îţi faci cruce. Dacă au văzut că suntem hotărâţi, veneau diavolii şi se suiau 
în pod, iar în pod aveam cam un vagon de alimente, orz, grâu, cum era la ţară pe 
atunci, că aveam 28 ha de teren arabil. Şi când făceam noaptea metanii şi citeam 
la Psaltire, dracul se făcea porc şi grohăia şi se scărpina de podeaua de la pod: 
“Uooh, uooh, uooh…” Şi aşa de tare se scărpina de pod, încât grâul trecea prin 
podea şi cădea în cap la noi.
            Dar fratele Vasile, care era mai mare, îmi spunea: “Frate, nu te uita, nu te 
teme. “Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi””. Noaptea, când 
făceam Utrenia, venea un căţel negru nu ştiu pe unde, că era uşa încuiată. Cum 
făceam metanii,  intra printre picioare la noi şi tot ne muşca de câte un picior. 
Aveam nişte metanii de lemn de alun, făcute de mine pe când umblam cu oile şi 
cu acelea tot dădeam după el. Fratele Vasile îmi spunea: “Lasă-l măi, că ăista-i 
dracu, dă-i pace.” – “-Dar mă muşcă”. “- Nu te teme.” Numai ce vedeai că nu mai 
este. Cum nu ştiai pe unde intra, aşa nu ştiai pe unde s-a dus.”
            - cine se smereşte, câştigă – “… când se întâmpla ceva, o sfadă în casa 
la voi, ori femeia, ori bărbatul, ori un copil, ştii care biruieşte? Ia să-mi spuneţi! 
Mânca-v-ar raiul! Cel care zice mai întâi: iartă-mă, mamă, că am greşit! Sau iartă-
mă,  bărbate,  că  am greşit!  Sau  iartă-mă,  femeie!,  acela  a  biruit  pe  draci.  În 
măsura în care iartă, e şi el iertat de Dumnezeu”.
            -  schimbaţi-vă  la  faţă  întru  înnoirea  minţii  voastre  –  “cum mă pot  eu 
schimba la faţă, să-mi înnoiesc mintea? Uite cum: dacă eu văd în mintea mea un 
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gând  rău  şi  am frică  de  Dumnezeu,  atunci  zic  rugăciunea  aceasta:”Doamne, 
Iisuse  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu,  miluieşte-mă  pe  mine,  păcătosul  (sau 
păcătoasa)” şi depărtez gândul acela de la mintea mea. Dacă eu am gândul de 
desfrânare, sau de ură, sau de mândrie sau de slavă deşartă sau de făţărnicie 
sau de viclenie sau de lenevie sau gândul iubirii de arginţi sau al iubirii de plăceri 
sau al iubirii de averi, orice gând ar veni în mintea mea, dacă eu îl scot afară din 
minte cu rugăciunea “Doamne, Iisuse…”, eu am scos păcatul din minte şi atunci 
vine Duhul  Sfânt.”… “Cât  de păcătos ar  fi  omul,  când,  Doamne fereşte,  e  în 
primejdie şi l-a părăsit toată lumea, el din adâncul inimii să alerge la Dumnezeu, 
că Dumnezeu nu lasă pe nimeni. Auzi ce spune proorocul Isaia:” Mai degrabă va 
lăsa mama pe fiul său, decât eu să te las pe tine, cela ce ai nădăjduit spre mine.” 
Deci  nimeni  să nu-şi  piardă nădejdea când e în  necaz şi  scârbe mari,  ci  din 
adâncul inimii să strige la Dumnezeu şi un singur suspin şi un singur glas din 
inimă îl mântuieşte pe om, atrage asupra lui mila lui Dumnezeu şi capătă viaţa 
vremelnică şi viaţa veşnică. Amin.”
            -  despre  isihasmul  moldovean  şi  paisian  –  “Isihia  a  fost  practicată  la 
început de primii pustnici şi părinţi ai pustiei care şi-au însuşit rugăciunea inimii, 
numită  şi  rugăciunea  lui  Iisus,  sau  rugăciunea  curată…”…”Cela  ce  intră 
deapururea în inima sa, se înstrăinează de toate cele frumoase ale vieţii. Căci cu 
duhul umblând, poftele trupului a le şti nu poate”… “Am auzit şi citit mult despre 
acest soare duhovnicesc al rugăciunii celei de gând a inimii, dar, spre ruşinea 
mea, în practică niciodată nu am pus-o, pentru a mea lenevire şi răceală la cele 
bune”.           
 
            Părintele Cleopa Ilie este, uneori, un Ion Creangă al satului românesc. Al 
satului despre care poetul şi filozoful Lucian Blaga spunea “Veşnicia s-a născut la 
sat”.  În  oralitatea  şi  spiritul  creştin  curat,  nealterat,  al  părintelui  Cleopa,  se 
oglindeşte, de atâtea veacuri, apa vieţii lui Dumnezeu, pe care fântâna adâncă  şi 
liniştită  a  sufletului  său  o  scoate  din  adâncurile  celei  mai  sănătoase  tradiţii 
populare creştine, şi ne-o întinde s-o bem, în pustiul atât de inteligent, însingurat 
şi  materialist,  al  timpurilor.  Alteori,  părintele  Cleopa  este  el  însuşi  o  creangă 
înflorită  a  pomului  cunoaşterii  binelui  şi  a  răului,  din  raiul  tuturor  sfinţilor  lui 
Dumnezeu.
            Părintele Cleopa Ilie este un Constantin al lui   Alexandru şi Ana Ilie, aşa 
cum  Ion  Creangă  este  un  Nică  a  lui  Ştefan  a  Petrei;  el  a  renunţat  să  se  
statornicească ca  monah  la  muntele  Athos sau  la  Ierusalim,  pentru  a-şi  face 
intrarea singuratică în rai - şi a ales Sihăstria şi România, ca loc de îndrumare 
creştină a poporului, pentru a duce în Eden o Românie întreagă, o Românie, şi un 
Pământ,  ale tuturor timpurilor. 
 
            <<“Ieşi, copile cu părul bălan, afară şi râde la soare, doar s-a îndrepta 
vremea” şi vremea se îndrepta după râsul meu... >> îşi amintea Ion Creangă.
 
            “Faceţi  crucea  dreaptă!”  rostea,  cu  ultimele  lui  puteri  -  ţinut  de  după 
subsuori de doi călugări tineri, căci singur, nu mai putea să meargă – părintele 
Cleopa, în faţa unei mulţimi copleşitoare de ţărani şi orăşeni, veniţi la Sihăstria din 
toate colţurile ţării, să îl asculte numai şi numai pe el.
            Şi vremurile le îndreaptă bunul Dumnezeu după crucea noastră…. Puţin 
ne-a mai rămas de făcut pe pământ…O cruce dreaptă…
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NEBUNUL

Romanul “Nebunul” este publicat de monahul Savatie Baştovoi în anul 
2006,  în  Bucureşti,  la  editura  Cathisma,  şi  are  pe coperta  principală  desenul 
“Sfânt  dormind”,  realizat  chiar  de  ieromonahul  Savatie  Baştovoi.  Desenul 
înfăţişează un om fără faţă, îmbrăcat într-un veşmânt dintr-o singură bucată, cu 
mâinile  pernă  sub  cap,  dormind  ghemuit  pe  pământul  gol.  Aşa  a  schiţat  în 
creion,  părintele Savatie,  portretul  unui  sfânt:  fără  casă,  fără  pat,  fără  pernă, 
dormind sub cerul gol, pe pământul gol. Iar faptul că sfântul nu are nici măcar 
faţă, este dovada supremă a smereniei acestuia, care nici pe sine nu se vede, în 
toată splendoarea harului lui Dumnezeu, nici altuia nu îi arată comoara pogorâtă 
de Sfântul Duh asupră-i. Cât de împotriva cursului vremii, şi al firii oamenilor, 
este acest fel de a fi al unui sfânt, acest fel de a se face plăcut Domnului, acest 
fel  de  a  se  lepăda  de  toate,  pentru  a-şi  iubi,  fără  deşarte  legături  materiale, 
Dumnezeul, şi semenii!

Nebun pare în faţa Lumii şi a oamenilor acest fel de a fi! Dar cât de nebun 
pare a fi  în ochii  Domnului  felul  de a trăi  al  oamenilor! Căci  “înţelepciunea 
lumii acesteia nebunie este înaintea lui Dumnezeu… Domnul cunoaşte gândurile 
înţelepţilor, gânduri din care este alcătuită cărturăria lor, că sunt deşarte” (I Cor. 
3, 19, 20). Căci aceste gânduri sau cunoştinţe privesc numai cele vremelnice şi 
deşarte, îl duc pe cel care le are la slavă deşartă, la trufie, la amăgire de sine, la 
irosirea vieţii numai în griji pentru ceea ce este stricăcios şi trecător, la viaţa 
păcătoasă,  la  lepădarea  şi  uitarea  lui  Dumnezeu  şi  a  veşniciei.  “De  la  bun 
început, trebuie să spun că textul de faţă nu este o operă aghiografica, ci  un 
roman  scris  cu  toate  uneltele  unei  proze  artistice,  inspirat  din  realităţile 
consemnate  în  viaţa  Sfântului  Simeon  cel  Nebun  întru  Hristos  din  Edessa. 
Acţiunea se petrece în Emesa (Homs-ul de astăzi), cea mai însemnată cetate a 
Siriei, în veacul al VI-lea. Personajele sunt călugări, comedianţi, prostituate şi 
cerşetori,  care  împreună  oglindesc  tabloul  societăţii  bizantine  de  atunci  şi 
totodată surprind frământările şi căderile dintotdeauna ale sufletului omenesc.

Cartea e scrisă aproape ca un scenariu de film, pentru a oferi o lectură 
uşoară  şi  captivantă”  (  Savatie  Baştovoi).  Personajul  principal  al  cărţii  este 
Nebunul, “un bărbat ca de şaizeci de ani, costeliv şi chel, încins cu o funie din 
vlăstare de finic, de care era legat un câine mort.”. Nebunul îndeamnă locuitorii 
cetăţii să se închine Impăratului lor, câinele mort.  Pentru că Împăratul Lumii 
acesteia este un Impărat de carne puturoasă, după chipul şi asemănarea cărnii 
oamenilor, şi nu a sufletului lor. Nebunul cerşeşte alături de cerşetori, mănâncă 
carne alături de aceştia, sau dăruieşte banii şi hrana primite altor cerşetori mai 
bătrâni, sau mai bolnavi. Zvonurile despre apariţia lui în cetate umplu târgul, 
zvonuri mereu, şi mereu, înflorite. În biserică, la trecerea Nebunului peste o fată 
a cărei mamă, de condiţie înaltă, făgăduise o mare sumă de bani celui care îi va 
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vindeca fiica de boala de care suferă, fata se însănătoşeşte. Este momentul în 
care diaconul bisericii se înroşeşte de emoţie,dintr-un dublu motiv: crede că la 
originea minunii însănătoşirii fetei au stat chiar rugăciunile lui, iar pe de altă 
parte se bucură că va primi banii cuveniţi autorului minunii.  În două tuşe de 
penel,  autorul  realizează  un  portret  caricatural  al  diaconului,  prin  simpla 
zugrăvire  a  gândurilor  care  îl  animă:  pentru  că,  înainte  chiar  de  a  citi  mai 
departe,  cine  nu se  întreabă  ce făcător  de minuni  al  credinţei  a  pretins  bani 
pentru o minune, şi cine s-a considerat dintre sfinţi, făcător de minuni, iar nu 
miluitul cu minunile lui Dumnezeu? “Pentru toţi era clar că nu diaconul făcuse 
minunea, dar nici cei doi călugări nu puteau fi bănuiţi de sfinţenie, căci fuseseră 
văzuţi  de  mai  multe  ori  făcând  rugăciuni  pe  bani,  fără  să  se  petreacă  vreo 
schimbare  în  bine  cu  bolnavii.  Tuturor  le  răsuna  în  gând răgetul  cumplit  al 
duhului necurat:”Simeon!” Până la urmă însă au rămas cu impresia că minunea 
s-a petrecut singură şi că vreun sfant oarecare intrase la vremea aceea în cetate şi 
de aceea ieşise dracul.”

Tot Nebunul imită caricatural mărimile cetăţii în biserică: “”Iară şi iară cu 
pace Domnului să ne rugăm! Dacă mă ajută dracii să se mai îndrăcească vreo 
bogătancă,  de  banii  câştigaţi  îmi  cumpăr  scaun  episcopa-a-a-al!””.  Pentru 
această glumă, Nebunului nu i se mai permite intrarea în biserica, la slujbele 
diaconului imitat.  Dacă Nebunului îi  trăgeai o palmă, el  arunca după tine cu 
bani.  Nebunul  îşi  împărţea  câştigul  său  zilnic  cu  ceilalţi  colegi  de  breaslă. 
Nebunul a fost acuzat de vrăjitorie, închis în sclepul bisericii, exorcizat, şi bătut 
până la  desfigurare.  Prin  rugăciunile  Nebunului,  îngrijit  de  răni  in  casa  altui 
deacon,  Ioan,  soţia  acestuia,  care  nu  putea  avea  copii,  rămâne 
însărcinată.Nebunul umblă pe la casa de desfrânare, dar nu ca să se desfete cu 
desfrânatele, ci ca să le plătească, pentru a se odihni, şi a respira şi ele aer de 
curăţie din calvarul patimilor fiecărei zile. Diaconul însă, aplecându-şi urechea 
la zvonurile şi bârfele din târg, ajunge să creadă că Nebunul s-a culcat şi cu soţia 
sa, şi  îl  dă afară din casă. Nebunul îi spune unui “filozof” vrăjitor – care se 
aciuase in cetate, şi, prin şiretlic, îi uşura de bani pe toţi cei ce se încumetau să 
răspundă la o ghicitoare a sa, – câţi bani are în sac, şi o îngrijeşte zi şi noapte, şi 
o salvează de la moarte şi de la desfrâu, pe dansatoarea Caliopi, ucisă, aproape, 
de tatăl ei, comediantul Calu.

Un dialog între Caliopi şi Nebun este plin de învăţăminte: “- Pentru un 
călugăr nu este bine să-l iubeasca oamenii… – De ce? – Pentru că oamenii mai 
întâi te iubesc, pe urmă te fac sfânt. – Şi nu-i bine să fii sfânt? – E bine să fii 
sfânt, dar să te facă Dumnezeu, nu oamenii. Oamenii, când fac pe cineva sfânt, 
încep să vină la el  şi  să-i  ceară lucruri care li  se par lor bune şi  folositoare. 
Oamenii vor ca sfântul să le îndeplinească toate dorinţele. Pentru aceasta îşi fac 
sfinţi pe pământ, căci prin ei cred că îl pot sili pe Dumnezeu să le facă voia. 
Oamenii  vor  minuni,  vor  să  se  mărite  şi  să  se  însoare cu cine le place,  vor 
bunăsporire şi sănătate, vor multe şi de toate, şi nu vor să înţeleagă că minunile 
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sunt în mâna lui Dumnezeu,  şi  El dacă vrea dă, iar dacă nu vrea, nu dă. Cu 
oamenii însă nu se poate aşa. Dacă nu le îndeplineşti dorinţele, ei se supără, se 
nemulţumesc,  şi  până  la  urmă  încep  să  te  urască.  Şi  toată  această  sfinţenie 
omenească devine o bătaie neîncetată de cap, griji şi supărări fără nici un folos. 
Dumnezeu singur ştie ce are de făcut în lume şi nu are nevoie de rugăciunile 
noastre pentru a lucra binele, iar dacă oamenii se roagă unul pentru altul o fac nu 
pentru a arăta lui Dumnezeu ce are de făcut, ci ca să se înmulţească dragostea în 
lume, căci în rugăciune noi descoperim suferinţa celuilalt şi ne facem părtaşi la 
ea şi cerem izbăvire ca pentru noi înşine. Şi ce este aceasta dacă nu dragoste şi 
cale de a ne cunoaşte unii pe alţii?”

Nebunul este părintele Simeon, cel Nebun întru Hristos. Care a părăsit 
pustia, după ce ajunsese la desăvârşire, din dragoste faţă de oameni, şi din frică 
de slavă deşartă.Pentru că,  gândea el,  “Dumnezeu are lucrare cu tot  omul  şi 
caută şi la inima desfrânatelor din piaţă de multe ori mai degrabă decât la un 
pustnic.”  Nebunul  îl  iartă,  şi  primeşte  confesiunea  cu  lacrimi  a  diaconului 
Anastasie, cel care îl ura pentru că îi era teamă că pierde banii pe care femeia 
avută îi promisese celui care îi va vindeca fiica, cel care îl izgonise pe Nebun din 
biserică,  şi  care  poruncise  slugilor  să  îl  bată  crâncen.  În  finalul  romanului, 
diaconul  Ioan,  cel  care  îl  dăduse  pe Nebun afară  din casă,  suspectându-l  de 
desfrâu cu soţia sa, şi comediantul Calu, cel care o omorâse, aproape, pe fiica sa, 
dansatoarea  Caliope,  părăsesc  împreună  grajdul  în  care  Nebunul,  duh 
spiritualizat,  oferise  fiecăruia  dintre  ei  câte  o  jumătate  de  pâine:”  hai,  ia  şi 
mănâncă şi tu cu mine, şi nu mai fi necăjit”. Acest ultim “cu mine” mă duce cu 
gândul la romanul “Pentru cine bat clopotele?” al lui Ernest Hemingway: “Nici-
un om pe lume nu-i doar un ostrov, stingher şi de sine stătător. Fiecare om este o 
bucăţică din Univers, o parte din întregul cel de căpetenie. Dacă marea îi smulge 
cu valurile un bulgare, Europa este împuţinată, aşa cum ar fi orice bulgăre de 
pământ, ori moşia ta, ori a prietenilor tăi.

Moartea  oricărui  om mă  vatămă  pe  mine,  fiindcă  mă  aflu  cuprins  în 
omenire.  De aceea,  niciodată să  nu faci  întrebare:  pentru cine bat  clopotele? 
Pentru  tine  bat”.  De aceea,  apariţia  finală  a  Nebunului  pare  a  fi  apariţia  lui 
Hristos, care spune fiecărui pacatos, de-a stânga şi de-a dreapta sa: “nu mai fiţi 
necăjiţi. Luaţi şi mâncaţi o jumătate de pâine cu mine.” Dar Iisus nu păstrează 
nimic pentru sine. Jumătatea de pâine a jumătăţii de pâine a fiecărui om este la 
celălalt om.
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EL SMĂRĂNDĂCHEŞTE

Dacă ar scrie, Florentin Smarandache şi-ar pierde farmecul. De aceea, el 
smărăndăcheşte. Pe româneşte, în spaniolă, în portugheză, în italiană, în engleză, 
în  peruană,  în  ce  îi  cade  în  ureche.
Brazilian, american, chinez, italian, spaniol, portughez, peruan, şi cine mai ştie 
care  cetăţean  planetar,  Florentin  este  donator  universal.  De  smărăndăchisme. 
Preţuri,  curse de avion, curse de autobuz, feluri  de mâncare,  obiceiuri,  ziare, 
atmosfere,  muzee,  pieţe,  monumente,  biografii,  personalităţi,  idiomuri, 
paradoxuri,  umor,  ironie,  poezie,  vorbe  de  duh,  asociaţii  de  idei,  dizertaţii 
matematice,  fotografii,  impresii,  politeţuri,  gramatici,  comparaţii. 
Smărăndăchisme. 

Când mă gândesc la el, când îi citesc numele, gândul mă duce, cu duioşie, 
la mama lui Ion Creangă. Smaranda. Pasămite, Oltenia va fi fost să dea şi ea o 
creangă  a  paradoxului  popular.  Frate  cu  meridianele  şi  paralele.  În  pragul 
sărbătorilor anului 2008, Florentin Smarandache, cel de departe, din State, mai 
dăruieşte românilor de acasă, şi din lume, în limba română, o carte de călătorii. 
“Frate cu meridianele şi paralele”.Un jurnal al itinerariilor pe care le fac astăzi 
un Cook, un Magellan, un Columb, un badea Cârţan – cu avionul, cu autobuzul, 
cu autoturismul, cu pasul -aducând la Curtea Regelui Cuvânt mirodeniile culturii 
şi  tradiţiilor  atâtor  ţări  şi  popoare,  smărăndăchind pe Globul  zilelor  noastre.. 
Care – de atâta bogăţie, şi de atâta sărăcie – parcă nu ne mai încape.

Asemeni lui Creangă, fost şi el, odată, preot de ţară, Florentin împarte. 
Tot ce asimilează.  Are de unde. Are neuronul mult  şi mare.  Ambasador fără 
portofoliu  al  inteligenţei  româneşti,  el  îşi  clădeşte  clipă  de  clipă  următorul 
itinerariu.  Că  acesta  este  prin  logica  fuzzy,  prin  distribuţii  sau  probabilităţi 
matematice,  prin  ştiinţă,  prin  artă,  prin  saloane  de  elită  ale  lumii  care  mai 
gândeşte şi se exprimă în scris, în ziua de azi, că este prin aulele studenteşti, sau 
prin cancelariile academice, prin forumurile civilizaţiei şi culturii mondiale, asta 
nu  mai  depinde  de  el.  El  munceşte.  El  smărăndăcheşte.  Cu  pasiune.  Cu 
devoţiune. Cu energie. Cu altruism. Cu foame. 

La masa lui, are loc toată lumea. De la cei din favele, la cei din lumea cu 
proprietăţi  pe stele.  El  smărăndăcheşte  şi  ne pune pe masă ce i-a trecut  prin 
creier.  Pe belşugul  de minte  şi  cumpănire  al  vremilor  noastre,  vorba  lui  Ion 
Creangă: “…Mă închin cu sănătate de la golătate, despoieţii din urmă. De n-
aveţi ce mânca acolo, poftim la noi, să postim cu toţii…”

Poftă bună!

19 decembrie 2008
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“ÎNTRE PATRU 
OCHI”

O mie de cuvinte despre 
o  carte  nu  te  pot  învăţa  mai 
multe  despre  ea,  decât  o  face 
cartea însăşi.

A  apărut,  la  sfârşitul 
anului  2006,  “Fifth 
International  Anthology  on 
Paradoxism”,  a  5-a  antologie 
internaţională paradoxistă.

Câteva  observaţii  se 
impun  de  la  bun  început:
Editorul,  domnul  Florentin 
Smarandache,  scriitorul, 
poetul,  romancierul, 
descoperitorul  matematician, 

părintele curentului literar paradoxist, a reunit în această antologie 88 de scriitori 
din lumea întreagă. Respectul deosebit pe care domnul Florentin Smarandache îl 
poartă  limbii  şi  culturii  de  origine  a  fiecăruia  dintre  creatorii  antologaţi  se 
manifestă  prin  reproducerea,  cu  fidelitate,  a  grafiei  limbii  fiecăruia  dintre 
creatori. Într-un context modernist în care culturi, şi literaturi, devin jerfe pasive 
pe altarul culturii anglo-saxone, globalizatoare, în condiţiile în care scrisul în 
limba şi cultura de origine devine o barieră pe calea cunoaşterii ( şi recunoaşterii 
)  planetar-umane  a  creaţiilor  “suburbane”  megalopolisurilor  literare  ale 
prezentului  şi  viitorului,  în  condiţiile  în  care,  adeseori,  dacă  nu  întotdeauna, 
publicitatea,  şi  nu  valoarea,  asigură  “succesul  de  piaţă”  al  creaţiilor  literare, 
domnul Florentin Smarandache aruncă, cavaleresc, mănuşa, lumii eminamente 
consumiste  şi  comerciale,  şi  publică  autori  în  ordinea  alfabetică  a  ţărilor  de 
origine,  respectând până şi  grafia  acestor  limbi.  Este o delectare a spiritului, 
chiar naiv şi  profan,  să parcurgă grafii  ale unor limbi  precum bulgara, ceha, 
egipteana,  franceza,  germana,  maghiara,  indiana,  ebraica,  italiana,araba,  rusa, 
sârba, spaniola, sau româna – şi un festin al spiritului, pentru poligloţi. Fireşte, 
unii  dintre scriitori  au ales şi(sau) limbi  de circulaţie internaţională, pentru a 
mări accesibilitatea cititorilor la universul creaţiilor lor. Alţii au fost consecvenţi 
atât limbii de origine, cât şi unei limbi de circulaţie, editorul selectând ambele 
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versiuni, sau traducând, după caz, cu spor. Pentru mine, calea aceasta, deşi mai 
anevoioasă, şi consumatoare, chiar, de spaţiu tipografic, este una care realizează 
o comunicare benefică în dublu-sens între limbi, şi culturi naţionale.

Efortul de reproducere a eterogenelor grafii din antologie este o carte de 
vizită  ireproşabilă  atât  pentru  editor,  cât  şi  pentru  tehnoredactorii  editurii 
Offsetcolor din Râmnicu-Vâlcea. 

În al doilea rând, un element inedit în peisajul culturii române, de această 
dată, este sugerat de faptul că domnul Smarandache Florentin, român de origine, 
naturalizat  în  S.U.A.,  alege  ca  gazdă  olimpiană  (  olimpică  )  a  acestei  a  5-a 
antologii paradoxiste, nu Parisul, sau Washingthonul, sau Berlinul, sau Londra, 
ci oraşul Râmnicu-Vâlcea, capitala de judeţ a oraşului Bălceşti, oraşul de origine 
al  editorului.  Intenţia  editorului  pare  aceea  de  a-şi  asuma  şi  domnia-sa,  ca 
părinte  al  paradoxismului,  şi  cultura,  şi  matricea  spirituală,  şi  originile.  Dar 
asumarea originilor este în acelaşi timp,un dar de suflet - plătit cu ore, şi zile, şi 
ani, de muncă sisifică, depusă de editor, în oceanul comunicării literare, dar, în 
primul rând, umane – şi are valoarea unei restituiri, făcute României, culturii ei, 
pământului ei, limbii române, şi generaţiilor de români care, născându-se poeţi, 
după cum spunea Vasile Alecsandri ( “Românul s-a născut poet” ) scriu, fie şi 
numai  cu  viaţa  lor,  poezie.  
Genurile prezente în antologie sunt eterogene: poezie, eseu, scrisori, artă, ştiinţă, 
filozofie,  dramă scurtă,  proză  scurtă,  distihuri,  epigrame,  aforisme,  traduceri, 
sau, nu în ultimul rând, folclor. 

Coperţile antologiei mi-au sugerat şi titlul acestei recenzii: Un cap uman, 
care curge asemenea timpului, prin sine, ca printr-o clepsidră, pe coperta faţă, în 
plină lumină, şi acelaşi cap, în penumbră, pe ultima copertă. Paradoxismul, scria 
undeva domnul Smarandache, înseamnă, de pildă, şi o poezie care nu se scrie, 
de  exemplu,  zborul  unei  păsări.  Iată  o  poezie.  Coperţile  unei  antologii 
paradoxiste nu pot fi decât o altă poezie. Pentru o clipă, ea a însemnat, pentru 
mine,  ochii  creatorului,  ochii  editorului,  şi  ochii  cititorului.  Adică,  şase ochi. 
Atunci, cum poate fi egal patru, de la patru ochi, cu şase? Şase! Adică, atenţie, 
în cuprinsul acestei cărţi, la fiecare paradox! Iar, vis-à-vis de coperţi, să nu uităm 
că între ele sunt foarte, foarte mulţi ochi! Între patru ochi! 

Un alt element, care ţine de cel mai pur subiectivism, este faptul că am 
căutat,  voit,  în cuprinsul  antologiei,  pe lângă descifrarea ideilor transmise de 
fiecare creator, urmele unui dar mult ignorat în ziua de astăzi, şi anume, urmele 
înţelepciunii. Se spune că la urcarea pe tronul lui Israel, a regelui Solomon, fiul 
împăratului şi proorocului David, Dumnezeul biblic i-a vorbit, îndemnându-l să 
ceară  un  dar.  Solomon  a  cerut  înţelepciune,  pentru  a-şi  putea  conduce  cu 
dreptate şi măsură neamurile de sub stăpânire. Dumnezeu a fost uimit: iată, i-a 
spus, îţi voi da înţelepciune. Şi pentru că tu ai cerut înţelepciune, şi nu ai cerut 
nici averi, nici bogăţie, nici răsfăţ, ba nici măcar o viaţă mai lungă, îţi voi da şi 
averi, şi bogăţie, şi răsfăţ, şi o viaţă în care să te saturi de zile. Solomon, fiul lui 
David, este autorul scrierii biblice “Ecleziastul”. Cu “Mersul tuturor lucrurilor” 
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începe  această  scriere:  “O,  deşertăciune  a  deşertăciunilor,  zice  Ecleziastul,  o 
deşertăciune  a  deşertăciunilor!  Totul  este  deşertăciune”  “Dar  un  Domn  cu 
adevărat  înţelept,  este  cel  care  se  ocupă  cu  munca  câmpului.”  A  căuta 
înţelepciune în scrierile pe care le parcurgi cu lumina ochilor, şi a minţii, mai 
ales în lumea de astăzi, în care nebunii sunt înţelepţi, şi îţi spun: aici! sau acolo! 
şi  nu  găseşti  aici,  sau  acolo,  nimic,  dar  plăteşti  scump!  –  nu  este  deloc  un 
exerciţiu  în  deşert.  Iar  culturile  naţionale,  şi  limbile  lor,  sunt  un  izvor  de 
îndelung bătătorită în timp, înţelepciune. Paradoxismul, şi paradoxurile, ne ajută 
şi ele de a deosebi, într-o lume înşelătoare, înţelepciunea, de ignoranţă şi binele, 
de rău…Sau ne împiedică, dacă nu am cerut îndelung, nu am exersat-o, în câte 
discipline?, şi nu ni s-a dăruit … înţelepciune…

Eseul  “Paradoxând/  Paradoxizing”  al  d-lui  Jason  Hall  (  din  Canada) 
paradoxează: “Fiecare lucru poate fi probat, sau poate fi de neprobat. Valoarea 
de adevăr a unei  aserţiuni  poate  fi  măsurată  cu o linie de la adevăr zero,  la 
adevăr infinit.  Dacă valoarea de adevăr a aserţiunii  este  undeva între zero şi 
infinit, există un număr infinit de puncte de la zero, făcând valoarea aserţiunii 
adevărată în mod infinit. Există, de asemenea, un număr infinit de puncte de la 
acea valoare de adevăr la infinit, care o fac falsă la infinit. Dacă aserţiunea este 
zero sau  infinit  adevărată,  cele  două  extreme îi  sunt  identice...  Este  uşor  de 
demonstrat  că  big-bang-ul  este  capul  lui  Dumnezeu  explodând  după  ce  a 
considerat că totul este un paradox.” Urmând firul înţelepciunii, să remarcăm 
faptul că Dumnezeul creştin afirmă: “Eu sunt cel ce sunt”. . Mai afirmă: “Eu 
sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa”; “Eu sunt Alfa şi Omega”. Aşadar, valoarea de 
adevăr a întregului Univers este redusă – sau extinsă la infinit – la un singur 
Dumnezeu, şi la o viaţă de om, în acelaşi timp. Un paradox uluitor. Un mentor 
creştin  spunea:  cea mai  grea dogmă de înţeles  este  umanitatea  Dumnezeului 
Iisus. Pentru om, un dar de nepreţuit. Cu conditia ca omul să nu se considere el 
însuşi, dumnezeu. 

Un  glas  sensibil,  distinct,  în  plutonul  oarecum  matematizant  al 
paradoxurilor,  şi  paradoxistilor,  oarecum  mie,  empatică,  mi  se  pare  poeta 
indiană Wenkateswara Rao. Iată ce afirma ea în “Înţelepciune” : “Cunoaşterea/ 
Iată  ce  nu cunoaştem”;  Este  o  recunoaştere  plină de  înţelepciune a  limitelor 
infinitelor posibilităţi umane, a finitudinii infinitelor resurse care aşteaptă să fie 
doar  consumate,  de  umanitate.  Este  o  dezbrăcare,  în  public,  a  nudului  unor 
concepte moderne, simple şabloane şi lozinci utopice, idealiste, care şterg culturi 
şi creiere, care se bat cap în cap, şi pe care chiar realităţile din altarele care le 
slujesc  cu  ipocrizie,  le  contrazic  flagrant:  New  Age,  corectitudinea  politică, 
democraţia, libertatea, drepturile omului,  religia consumismului. Un alt poem, 
“Familie” : “Bucuroşi/ Să fim nucleari”. “Nuclearitatea” enunţată în acest poem 
mi se pare chiar ritmul, viteza cu care trăim în modernitate. Pe seama resurelor 
neregenerabile  ale  Terrei.  Graba  Titanicului  civilizaţiei  spre  impactul  cu 
materialismul dialectic şi istoric final. Marx braţ la braţ cu Alvin Toffler. Sau, de 
la comunismul lui Marx, al mătuşii Europa, şi al Unchiului Sam, la creştinismul 
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lui Iisus Hristos.  De la Valea Plângerii  Terrei… la răstignirea de către om a 
Dumnezeului  Universului.  Nu  este  totalitarist  dogmatismul  democraţiei, 
libertăţii, şi drepturilor omului?

“Countryside”  (  “La  ţară”)  este  un  poem  manifest  social,  un  poem-
emblemă, pentru lumea a treia a lumii mari din ziua de azi: “Loc plăcut pentru a 
trăi/ Poporul îl părăseşte pentru a trăi”. Am regăsit în aceste cuvinte, scrise în 
limba engleză, nu numai lacrima locuitorilor Indiei, ci şi a Romaniei, şi a câtor 
altor economii outsider, siliţi să îşi părăsească căminul, copiii şi bătrânii, pentru 
a deveni robii  mizerabili  plătiţi  ai  dorinţelor  altor  regi  Midias,  altor  dictatori 
financiari  care  vor să  transforme sufletul  robilor  în  aur,  pentru ei  .  Banul  şi 
concurenţa  devin  Dumnezeul  Noii  Lumi.  Încrederea  şi  solidaritatea  au  ajuns 
pietre de moară pentru non-morală. Ţara, cultura, şi limba – prea scumpe pentru 
a li se plăti întreţinerea, într-un ghetou, la marginea Edenului Irozilor beţiei de 
resurse a planete,  sau transformate în femei  de serviciu care să facă benevol 
serviciul de ecarisaj şi spoială kulturnică, pentru lozincile la modă.. 

O altă revelaţie a antologiei este poemul “Oh! Nemesis!!!!”, al poetului 
indian  Hemant  Vinze:  “Vinovaţii  scapă  vii  şi  nevătămaţi/  Inocenţii  sunt  cu 
îndârjire  pedepsiţi/  Nebunii  sunt  ornamentaţi  (  înfrumuseţaţi  )/  Înţelepciunea 
este luată în derâdere (batjocorită)/Oh! Justiţie oarbă,/a zeiţei Nemesis!” Ecoul 
asiatic al propriilor gânduri, transpunerea lor în paradoxuri crude, mă fac să mă 
gândesc la vechimea multi-milenară a culturii asiatice, comparativ cu vechimea 
măsurată  în  secole,  a  celei  apusene.  Era  de  aşteptat  ca  urmaşii  scribilor 
“Vedelor”, sau “Mahabharatei”, urmaşii  înaltului umanism al prieteniei dintre 
Ghilgameş şi Enkidu, să nu tolereze falsul pe aşa zisa lume a “toleranţei”. Poate, 
a caselor de toleranţă. Adevărul justiţiei, piatra din colţul unghiului democraţiei, 
se dovedeşte pe cât de orb, pe atât de superficial,  şi  răzbunător, dacă lemele 
paradoxale enunţate în poem sunt adevărate în lumea de astăzi.  Nu numai că 
justiţia devine o caricatură a adevărului,  dar, în intoleranţa ei faţă de adevăr, 
devine o crudă şi oarbă zeiţă a răzbunării. Nu demult, am citit un eseu în care 
dictonul “Omul – un lup printre oameni” (“Homo – homini lupus”) , specific 
“tradiţiilor” modernismului, este considerat o jignire gravă la adresa… lupilor, 
animale cu un devotat spirit de familie, şi de rasă. 

Morel  Abramovici,  scriitor  israelian,  din  Haifa,  scrie  următoarele 
distihuri, pline de umor amar: “Aş da tot ce am pentru a obţine mai mult”; un 
distih  care  prezintă,  pe  drept,  umanitatea,  în  matriţa  modernă,  ca  lumea  lui 
“Mister  More”  “Domnul  Mai  mult”.  Dacă  a  primit  în  dar  Planeta,  vrea 
Universul. Dacă primeşte în dar Universul, vrea – fără îndoială – mai mult. O 
umanitate de termite. Smintită cu bună ştiinţă de medici nebuni. “La început a 
fost  cuvântul.  Apoi a urmat  pălăvrăgeala”.  Şi în această pălăvrăgeală, despre 
literatură,  despre  paradoxuri,  despre  fleacuri,  despre  Dumnezeu,  omenirea 
consumă  74  de  milioane  de  barili  de  petrol  pe  zi.  Se  pregătesc  –  la  staţia 
următoare – 74 de milioane de barili de apă. La staţia următoare – Mister More 
vrea  să  consume  la  fast-food  tot  Universul.  
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Registrul  conjugal  nu  este  nici  el  ignorat.  Iată  o  constatare  în  spirit  rabinic: 
“Trăieşte  minunat  cu  soţia,  dar  nu se  plânge”.  Înţelepciunea  este  departe  de 
distihul “Monogamia merge braţ la braţ cu monotonia”, generalizând gratuit, din 
dorinţa de a realiza un joc ieftin de cuvinte. O butadă gri-închis, în logica Fuzzy. 
. 

Din  creaţia  scriitorului  Vadim  Bystritski,  din  Kazakhstan,  am  reţinut 
continuarea altei cunoscute butade: “Un bărbat inteligent nu îşi alege niciodată 
ca  soţie  o  femeie  frumoasă.”  -  “Deoarece  nu  este  niciodată  /  Un  semn  de 
inteligenţă/  pentru  un  bărbat,  să  aleagă/o  femeie  frumoasă/  ca  soţie/  rămâne 
pentru fiecare cuplu/ să descifreze (ghicească)/ dacă ea este urâtă/ sau el este 
imbecil”.  Dacă  butada  este  adevărată  (  şi  nu  este!),  rezultă  un  adevăr  … 
amuzant!

Din aforismele Svetlanei Garabaji, din Republica Moldova, spicuiesc: - 
“Sumanul  săracului  nu-i  pe  spatele  bogatului”.  În  acest  aforism,  Svetlana 
continuă,  în  spiritul  tradiţiei  populare,  scrisele  cronicarului  Ion  Neculce  din 
“Letopiseţul Ţării Moldovei…”: “Lacrimile săracilor, nice soarele, nice vântul, 
nu le poate usca”. - “Vorba înţeleptului mângaie auzul”. Cu condiţia ca: “Cine 
are urechi de auzit, să audă”(Noul Testament) - “E uşor aripi să porţi, când nu le 
creşti, ori nu le ai”. Într-adevăr, e uşor să vorbeşti de la tribună despre libertate şi 
democraţie, când nu ţii de mână un om fără loc de muncă. E uşor să vorbeşti de 
la tribună clar-văzătorilor, despre lumină, când nu ţii un orb de mână. - “Mintea 
care minte, îi fără minte”. Înaintea mulţimii acestor minţi “alese”, şi fariseice, 
vorba lui Eminescu: “Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo!” (Scrisoarea III). 
Căci mint chiar fără să-şi dea seama. Iată şi un distih modern, cules din folclor: 
“Oferim libertate gratuit/ Primim bacşis.” (n.a.) - “Cartea necitită e ca vremea 
necinstită”. Este o minune să mai citeşti o carte în ziua de astăzi. Dar să mai şi 
scrii  despre  ea,  înseamnă  că  Dumnezeu  există.-  ”Şi  stâlpii  la  bătrâneţe,  dau 
bineţe”. În continuarea acestei cugetări, un sfat biblic: “Să fii drept. Dar nu prea 
drept.” - “Prostul nu-i prost să-şi  recunoască greşeala”.  Aşa este.  Toţi proştii 
sunt  deştepţi.  Laurenţiu  Cerneţ,  un  umorist  de  calitate,  a  scris  în  "Amintiri 
inventate" o povestire despre un profesor care a inventat pastila care te vindecă 
de … prostie. L-a inventat din iubire pentru logodnica sa, care era… proastă. Era 
cât  se  poate  de încântat  de  invenţia  sa,  şi  îşi  imagina  nu profituri  uriaşe,  ci 
beneficii imense pentru omenire. Realitatea a fost crudă cu cititorul:… nimeni 
nu a cumpărat pastila. –“Adevărul este o pulsare din inima întunericului”. Ajută-
ne, Doamne, să Te găsim, din întunericul luminii noastre!

Togu  Ogunlesi,  scriitor  nigerian,  scrie,  în  “Funerar”:  “În  Africa/Noi 
întotdeauna  aşteptăm  înmormântarea  cuiva/  Deci  şi  ei,  de  asemenea/  O  pot 
aştepta  pe  a  noastră”.  Pânda  la  înmormântarea  unui  semen  are,  oare,  ca 
explicaţie, foamea, şi dorinţa de a mânca, de a te sătura, pentru o zi, măcar, la 
pomana lui? Iată o întrebare bună pentru apostolii drepturilor omului, mai mult 
decat supraponderali, de altfel. Şi nu în talie, neapărat, ci în consum. Global.  
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Cu  aceeaşi  adresă,  globală,  şi  aforismele  lui  Valeriu  Butulescu,  din 
România,  spicuite  din  volumul  “Oaze  de  nisip”:  -  “Averea  unora  depăşeşte 
valoarea până la care ei pot să numere”. Există săraci, pe lume, care nu au nici 
un cent ca avere, şi sunt şi analfabeţi, şi există bogaţi care nu ştiu să numere 
până la ordinul de mărime al averii lor, în dolari, sau euro, şi mai sunt şi geniali 
analfabeţi ai înţelepciunii.- “Am mult curaj, dar mi-e frică să-l folosesc”. – “În 
fiecare an trecem nepăsători prin ziua morţii noastre”. Nu este universitate mai 
înaltă decat cimitirul, spunea părintele Cleopa Ilie. Iar Nicolae Iorga ne îndemna 
să citim vieţile oamenilor care se odihnesc sub cruci, şi “tot veţi prinde ceva 
înţeles”. – “Din gheara diavolilor am scăpat uşor. Dar cum să mă eliberez din 
îmbrăţişarea  îngerilor?”  Într-adevăr,  (şi)  diavolii  ne  ofera  totul,  pe  lume, 
travestiţi în îngeri de lumină, nu numai oamenii. – “I-au luat boului jugul, şi 
acum aşteaptă ca el să împingă benevol carul”. I se dă omului libertatea, şi ne 
bucurăm că scade natalitatea pe glob. –“Avea dreptate şarpele. Nu poate fi Rai 
acolo unde nu este dragoste”. Să ne bucurăm. Înţelepţii pământului au făcut din 
pământ Rai, viaţa omului a devenit, în el, veşnică, şi dragostea plătită, lege. – 
“Poţi demonstra că albul e negru. Dar va trebui să uzezi de o vastă bibliografie”. 
O, de-ar fi măcar aşa, dar ar fi atât de chinuitor, dacă nu imposibil! e suficient să 
ai forţa de partea ta..  “The vinner take all”.  – “Fără detergenţi  nu văd rostul 
botezului”.  Am  fost  întrebat  de  un  om  aparţinând  celei  de-a  patra  puteri 
economice mondiale dacă a fi curat nu este bine? Am tăcut, şi am revăzut în 
minte  o  tânără  prostituată  cu  un  corp  superb,  care  spăla  în  pielea  goală, 
caldarâmul din faţa unui bordel din Seul. A fi curat, măcar prin botez, nu este 
bine? – răspunsul la aforismul “O fi auzit oare Mesia de sfertul academic?” îl 
găsesc  puţin  mai  departe,  într-un  alt  aforism:  “Toamna,  rândunelele  pleacă. 
Rămân ciorile copleşite de răspundere.” – “Din rana bradului se revarsă răşina, 
adică înmiresmata lui durere”.- “Am dubii, Doamne! Diavolul stă prea bine în 
sondaje.”. 

Citind creaţiile paradoxiste prezentate în antologie, am observat că există 
paradoxuri care îşi găsesc o delicată rezolvare prin alte paradoxuri. Mai mult 
decât  în  literatură,  în  paradoxism,  după  spusele  lui  Roland Barthes,  “fiecare 
răspuns este o întrebare, şi fiecare întrebare, un răspuns”. 

Prin “O găina a traversat strada”, domnul Smarandache intră în galeria 
anonimilor culegători de folclor, precum, enumerăm, Vasile Alecsandri (sic!). O 
găină traversând strada, o seamă de personalităţi filozofice, ştiinţifice, religioase, 
politice, se pronunţă în legătură cu acest fapt. Cităm un fragment din opinia cea 
mai avizată: “faptul că găinuşa a putut traversa liberă strada în ciuda rezoluţiilor 
ONU reprezintă o sfidare la adresa democraţiei, a libertăţii, şi a dreptăţii”…eu aş 
fi cules, în loc de “a dreptăţii” - “a drepturilor omului”. “Aceasta arată că noi 
trebuia să bombardăm acea stradă cu mult timp în urmă. Pentru a asigura pacea 
în lume şi pentru ca valorile pe care le apărăm să nu mai fie terfelite prin acte de 
terorism,  guvernul  Statelor  Unite  a  hotărât  să  trimită  17  portavioane,  46  de 
distrugătoare, 154 de nave de luptă, sprijinite pe uscat de 254.000 de puşcaşi 
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marini şi în aer de 846 de bombardiere, având ca obiectiv, în numele libertăţii şi 
democraţiei, să elimine orice urmă de viaţă în casele găinilor pe o rază de 5000 
de kilometri…” (George. W. Bush). “Dacă eu voi tăcea, pietrele vor vorbi” – a 
spus Iisus. O, cum vorbesc de grăitor pietrele! O altă perlă din “înţelepciunea 
românească” : “M-am trezit luni, şi m-am gândit marţi să mă duc miercuri la 
muncă…Dar  când  am văzut  joi  că  vine  vineri,  ce  naiba  să  caut  sâmbătă  la 
muncă… când duminica e zi liberă?” Şi exemplele de umor sunt multe… Ce ne 
spune  oare,  înţelepciunea,  despre  umor?  Vorba  latinului:  “Ridendo  catigat 
mores”,  sau o povestioară rămasă în minte,  din ciclul  “Ne vorbeşte părintele 
Cleopa” : Într-o pădure, un părinte povestea nişte glume fraţilor săi de credinţă. 
Văzându-i râzând, un vânător şi-a spus: Ce fel de oameni ai lui Dumnezeu sunt 
aceştia,  care  râd  în  hohote?  Părintele,  văzându-l,  l-a  chemat  şi  l-a  rugat  pe 
vânător  să  îşi  întindă  arcul.  Vânătorul  l-a  întins.  Întinde  mai  mult!  I-a  spus 
părintele.  Vânătorul  l-a  intins  şi  mai  mult.  Şi  mai  mult!  i-a  spus  părintele. 
Părinte, dacă îl întind mai mult, se rupe! I-a spus, ingrijorat,. Vânătorul. Aşa şi 
noi, i-a spus părintele. Din când în când, este nevoie să mai şi glumim, pentru ca 
minţile fraţilor să nu se rupă. 

Un poem interesant are Mugur Grosu (România):  (“Aparent astea erau 
numele tututor lucrurilor”) : “Copiii strânşi în jurul bradului cântau o ce meduză 
albastră/ iar noi spuneam cai putere în loc de cai moliciune”. În jurul bradului, 
îmi  vin  în  minte  cuvintele  lui  Iisus:  “Puterea  mea  este  slăbiciunea  mea,  şi 
slăbiciunea  mea,  este  puterea  mea”.  
În  “Cutremur  şi  valuri  tsunami  în  Romania”,  Liviu-Florian  Jianu  trăia 
momentele  anului  2004,  în  care  un  cutremur,  urmat  de  valuri  tsunami 
devastatoare, au făcut zeci de mii de victime pe ţărmurile Asiei.  Mass-media 
mondială era răvăşită de această tragedie. Colectele veneau din toate colţurile 
lumii  pentru  ajutorarea  supravieţuitorilor.  A  contribuit  şi  România.  Domnul 
Jianu s-a gândit că în România, în fiecare an, un cutremur şi un val tsunami 
asemănător fac 1 milion de victime, fără ca nimeni din mass-media mondială să 
sufle o vorbă..  O crimă tăcută are loc, cu consimţământul  liderilor de opinie 
mondiali, şi naţionali,. sub drapelele nepătate de sânge ale libertăţii, democraţiei, 
şi drepturilor omului de a nu avea nici-un drept. Suntem contemporani cu aceste 
crime.. Acceptăm în fiecare an un nou milion de victime. În fiecare zi, mii de 
omucideri. Un holocaust cum nu a mai existat. O fabrică a morţii depăşeşte orice 
imaginaţie în prezentul continuu, şi  aruncă, unii  peste alţii,  în gropi comune, 
bătrânii pentru a căror pensie nu va mai lupta nimeni, mâine. Când Elias Canetti 
a scris: “Din fiecare groapă comună va ieşi un singur om”, am înţeles, mult mai 
târziu, că acel om este Iisus Hristos.

“Puţini ştiu ce nu ştiu şi nu ştiu ce ştiu”, scrie Eisabeta Kocsik. -“Dacă 
exponentului  îi  dăm  puterea,  cu  baza  ce  facem?”  acest  aforism,  aparent, 
matematic, poate avea şi un adaugiu: “Dacă bazei îi dăm puterea, cu exponentul 
ce  facem?”  După  opinia  mea,  paradoxul  puterii  a  fost  rezolvat  magistral  de 
Iisus:  “Înapoindu-I  Tatălui  puterea  toată/  Ca  o  ispită,  pururi  lepădată…”  – 
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“Dintre două rele, din lăcomie, l-am ales pe cel mai mare”. – “Un azi nu întorc 
să  pierd  valoarea  unui  mâine”  Oare,  care  este  valoarea  de  referinţă?  Sfinţii 
creştini au pierdut toate valorile de mâine, pentru certitudinea credinţei de azi. – 
“Am absolvit trei facultăţi. Sunt specialist în… cartoane”. Ca răspuns la acest 
aforism,  un  alt  aforism:  “Drepturile  omului?  Dreptul  de  a  nu  avea  nici-un 
drept”… cu excepţia datoriei de a creşte înţelept.

Scriitorul  Tudor  Negoescu  este  prezent  în  antologie  cu  o  colecţie  de 
distihuri  paradoxiste  în limbile  română,  şi  engleză.  Iată  “Glasul  poporului”  : 
“Purtătorul lui de cuvânt/ Era un mut”. În istoria literaturii române, găsim un 
mut pentru poporul de astăzi, care, în revista Junimea română, apărută la Paris, 
sub redacţia lui Gh. Creţeanu, Al. I.  Odobescu,  ,  publica articolul Mincitorul 
român,  remarcabil  prin  îndrăzneala  ideilor  şi  prin  compoziţia  sa,  care  îi 
evidenţiază spiritul progresist, democratic, înţelegând prin democratic, biblic, în 
spirit modern: „Peste puţin pământul va fi înapoiat muncitorului, prin îngrijirea 
şi  iubirea  căruia  pustiele  se  va  schimba  în  holde-nalte  şi  bogate,  în  livezi 
roditoare,  în  păşuni  verzi  şi  fragede,  pe  care  vor  paşte  frumoasele  vite  ale 
României;  bordeiele,  unde  abia  pătrund  razele  soarelui,  vor  deveni  case 
luminoase, îmbelşugate şi fericite”. (Alexandru Odobescu). Cât de aproape era 
Odobescu,  progresistul,  cu  două  secole  în  urmă,  de  spiritul  înţelepciunii 
„Ecleziastului” : „Un domn cu adevărat înţelept este cel care se ocupă cu lucrul 
câmpului”.

Domnul  Gheorghe  Niculescu  (  România  )  croşetează  paradoxuri  cu 
meşteşug de vechi rebusist: - “să munceşti zi lumină în fiecare noapte”. Acest 
paradox mi-a adus aminte de vremea pe când am scris un paradox, fără să ştiu ce 
este acela un paradox: “S-a inventat becul care luminează ziua pe baza energiei 
solare acumulate noaptea”. – “să strici ovăzul Calului Troian, pe gâştele Romei” 
; aici, autorul combină cu măiestrie trei elemente: zicerea populară “nu strica 
orzul pe gâşte”, adică, nu da comori ( materiale, spirituale) pe mâinile celor care 
nu ştiu  să  le  aprecieze,  legenda Calului  Troian,  prin  care,  printr-un vicleşug 
antologic, Ulysse reuşeşte să îi convingă pe troieni că grecii au plecat din faţa 
Troiei  asediate,  şi  să  introducă  în  cetate  un  cal  de  lemn  imens,  în  care  se 
ascundeau soldaţi greci, cal cu ajutorul căruia grecii înving, şi jefuiesc Troia, şi 
micul compendiu istoric – “gâştele au salvat Capitoliul”, folosit ori de câte ori 
naivitatea dă o soluţie de geniu, şi care exprimă într-o formă scurtă episodul în 
care Roma, asediată de huni, este salvată de gâştele care ies gâgâind la călăreţii 
huni care, nemaivăzând în viaţa lor asemenea păsări, o iau la sănătoasa; -“să te 
încălzeşti  cu o pătură intelectuală” – dacă înţelepciunea ar avea preţ,  în sens 
creştin, şi dacă ar fi preţuită măcar atât cât să acopere un gol, atunci Dumnezeu 
ar îndemna, poate, măcar un înţelept, “să facă recurs la judecata de Apoi”. Din 
aceasta cugetare să derive, oare, Culmea fotbalului: “Să acopere cu o pătură un 
gol”? ( n.a). Poemele paradoxiste ale domnului Niculescu împrumută limbii noi 
valenţe, creând tablouri anromantizante: “Strugurizând prin vii, frumoasei fete/ 
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Îi gutuiau sub ie sânişorii”; “Stalactizau în geruri ţurturi grei/Cristalografiindu-
se-n lumină”.

Dintr-o  scrisoare  adresată  domnului  Smarandache,  de  domnul  Ilorian 
Păunoiu,  din  România,  spicuim:  “Stimate  domnule  Florentin  Smarandache… 
conduc  cenaclul  “Lumină  lină”  din  Râmnicu-Vâlcea,  cu  filiale  în  comuna 
Popeşti  –  comună  în  care  locuiesc  –  şi  comunele  Oteşani  şi 
Copăceşti….Creştinismul este paradoxal. Un Dumnezeu care se întrupează într-
un om, vorbim aici de persoana Iisus Cristos, iată Paradoxul Suprem. Le-am 
făcut  cunoscute  cenacliştilor  mei  poemele  dv.  şi  le-au  plăcut.….  Eu  sunt  o 
persoană care are un handicap sever…Prin curentul paradoxist domnia-voastră 
aţi dăruit spaţiului binecuvântat al Vâlcii o dimensiune mondială…Vreau să ne 
întâlnim  la  Popeşti  sau  la  Râmnicu  Vâlcea  şi  să  punem  la  cale 
“Paradoxisme”.Ave Florentin Smarandache!... ”.

George Rogojinaru ( România) scrie o tragic-melo-comi-drama în 3 acte. 
De la început, autorul ne spune “Cum am scris teatru: Am tratat o temă foarte 
vastă, pe măsura ignoranţei mele”. La ridicarea cortinei, aflăm că piesa nu s-a 
scris, în actul I, scena 2, aflăm că s-a născut autorul, personajul “Viaţa” ne spune 
apoi “Trăiţi cu încredere, piesa se va scrie!”… şi piesa, nu numai originală, dar 
de  o  şocantă  înţelepciune,  se  încheie  printr-o  invitaţie  niciodată  prea  târzie, 
pentru un décor umanizat, şi o piesă cu personaje dezumanizate, căci replicile 
lor  sunt  râsete,  lacrimi,  sughiţuri,  aşteptare,  nedumerire,  crispare…  gâfâieli, 
artificii:  “Cade  pe  gânduri  cortina”.  “Gânditorul”,  statuia  de  la  Hamangia 
(Dobrogea), aparţine unei culturi care datează din mileniul VI înainte de Hristos. 
Chipul lui îmi inspiră imaginea unui om meditând la paradoxul existenţei sale, şi 
al  gândului  lui.Poate  “că  vis  al  morţii-eterne,  e  viaţa  lumii-ntregi”  (Mihai 
Eminescu, “Împărat şi proletar”), sau “şi din repaos m-am născut, mi-e sete de 
repaos” (“Luceafărul”) ?

Ioan Baba ( Serbia) scrie “Venire şi trecere”: “Ne ivim într-un chiot/ Ne 
ascundem într-o jale”. Sunt marcate cele două momente ale vieţii: naşterea şi 
moartea.  Poetul  Patrel  Berceanu,  “ascuns  intr-o  jale”  în  2006,  la  50  de  ani, 
scria:”Mai înţelepţi am fost când/ Am venit pe lume ţipând/ de spaimă în faţa 
vieţii.” ( Sămânţa, “Planetă de poet”).

Louis E. Bourgeois (USA) scrie “În grădina îngerilor îngălbeniţi”: “Când 
mă gândesc la Satan, mă simt luminos şi înălţat/ când mă gândesc la Dumnezeu, 
mă gândesc pur şi simplu la tot ceea ce am piedut//Am văzut ochii lui Satan în 
cei mai puri ochi ai unui om// Singura mea iubire este pentru Satan, pentru că el 
ne descoperă relele lui Dumnezeu// A crede în suferinţă, înseamnă a fi de partea 
lui  Dumnezeu.  A  căuta  puritatea,  luciditatea,  asceza,  înseamnă  a  fi  una  cu 
Satan//  Numai  Satan  aduce  cu  sine  frumuseţe.  Dumnezeu  legiferează 
sterilitatea.” Înţelepciunea ne spune: “Ce ştii?”. Copii fiind, ne sperie mâinile 
noastre, şi avem nevoie de mângâierea şi ajutorul părinţilor noştri, pentru a nu 
ne mai teme de ele. Antinomic, Dostoievski scrie “Nu există şi nici nu poate 
exista ceva mai frumos şi mai perfect decât Hristos”; iar in “Fraţii Karamazov”: 
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"...Lucrează ! Lucrează ! Iubeşte pe semenii tăi cu fapte. Toată slava şi toată 
vrednicia omului se află în practicarea milosteniei. Tu lucrezi astăzi pentru întâia 
oară. Întinde-ţi  de aici înainte câmpul acţiunii  tale. Astăzi  ţi-ai  închinat viaţa 
fratelui tău: închin-o mâine familiei tale şi, în sfârşit, omenirii întregi". 

Barbara Hilal (USA) experimentează un scop: “Scop” – “Cu succes, am 
eşuat să ratez/forţată de mine însumi să cad în umilinţă/ să ating vârful pe cea 
mai de jos treaptă/ Acum cunosc gloria victoriei zădărniciei (inutilităţii)”. Este o 
poezie delicată, profundă, antinomică. O catedrală somptuoasă a smereniei. În 
“Manifestul  lui  Wolf  Larsen”,  scriitorul  enunţă  la  articolul  7:  “Nu  există 
dumnezeu aşa cum este descris în biblie. În locul lui, fiecare fiinţă umană care 
trăieşte pe pământ este un dumnezeu, deoarece oamenii sunt cele mai creative 
animale vii ale planetei. Deci, artiştii sunt dumnezei!” Citind aceste rânduri, am 
zâmbit cu un bob de muştar de amar: cu asemenea dumnezei, am ras în două 
secole pădurile Terrei, cărbunele, petrolul, ne pregătim să radem apa, şi … în 
motoarele  de  antimaterie,  pământul  însuşi.  Cred  că,  în  spiritul  dumnezeilor 
descrişi de domnul Larsen, biblia trebuie urgent rescrisă. În loc de “La început a 
fost cuvântul”, fără de care nici nu am fi avut posibilitatea să aflăm că suntem 
dumnezei, având în vedere că la orizont se prefigurează, pe biata Terra, o mare 
criză de carne, ba chiar şi de “adidaşi”, biblia să înceapă cu “La început a fost un 
kil de carne”. Articolul 11 este inflamant: “mai mult decât orice, aminteşte-ţi că 
nu este nimeni ca tine pe întreaga planetă. ( stai să apară clonele (n.a.). Atunci 
pentru ce să scrii ca oricare altul? ( ei, pe tastatură cam toţi batem la fel…(n.a.)). 
Scrie  aşa  cum nu  scrie  nimeni!  Dacă  nu  eşti  creativ,  de  ce  să  mai  citească 
generaţiile viitoare ceea ce ai scris? Fiecare scriitor trebuie să fie propria lui 
mişcare literară! Fiecare scriitor trebuie să îşi fie propria lui revoluţie literară!” 
Vă imaginaţi: numai Dumnezeu mai poate să dea de mâncare, haine, căldură, 
frig,  confort  şi  inspiraţie  la  6  miliarde  de  scriitori,  fiecare  cu  revoluţia  şi 
mişcarea  lui!  Şi  doar  Dumnezeu  îi  mai  şi  citeste,  căci  fiecare  scriitor  nu se 
citeşte decât pe sine!  Şi tot Dumnezeu ori nu este, ori e de vină, pentru toate 
greşelile! De corectură!

Domnul Dinu Leonte (USA) dedică domnului Smarandache Florentin o 
pronunţie  …  globală:  “Ai  un  nume  de-anvergură/  Lemă  şi  cimilitură/Se 
pronunţă pasă-mi-te/ În trei feluri diferite:/Cu sau fără paranteză/ În pronunţia 
engleză/ Când pe nume-ţi zic ciracii/ Tu eşti Doctor Smarandacii/ dar în lumea 
francofonă/Extra  sau  autohtonă/  Ori  de-i  laşi,  ori  de  nu-i  laşi/Toţi  te  strigă 
Smarandaş/ Doar pe piaţa românească/ Mulţi vor fi să recunoască/Şi c-un ac, el 
tot sărac e/ Paradoxul Smarandache!”

Din distihurile paradoxiste ale domnului Smarandache Florentin, spicuim: 
“Ateu” – “Cel ce crede/ În necredinţa sa”; “Ecuaţie” – “Toată cunoaşterea/ Are 
o  necunoscută  ca  avere”.  O  prezentare  a  “Geometriei  paradoxiste”,  un  eseu 
asupra  “Multi-structurilor”  şi  “Multi-spaţiilor”,  şi  un  panseu  asupra 
“Paradoxismului  mitologic”,  completează  lecţia  de  paradoxism  a  editorului 
antologiei, şi creatorului curentului.

40



Domnul  William  G.  Ward  (  USA)  scrie  un  poem  experimental:
“Această pagină este rezervată celor care urăsc poezia.”

Pagina este goală.…
Pagina următoare conţine următorul mesaj:
“2 + 2
=
Orice vreţi să îl faceţi”
Pagina următoare:
“Vă rog nu reciclaţi acest poem
Vă rog nu reciclaţi acest poem
…
Vă rog nu reciclaţi acest poem
Nimeni nu ne-a spus că acest poem nu a fost reciclat”

A  cincea  antologie  internaţională  paradoxistă,  “Fifth  International 
Anthology on Paradoxism”, a apărut la editura Offsetcolor, din Râmnicu-Vâlcea 
,  şi  conţine  253 de  pagini.  Editor  –  Smarandache  Florentin,  coperta  –  Roca 
George, tehnoredactarea – Sîrbu Dan.

Bun de tipar: decembrie 2006.
26 februarie – 2 martie 2007 Craiova 
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ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ: ÎN AŞTEPTAREA 

CERTITUDINII

(“Bocitorii. Aşteptătorul”, Editura Singur, 2007 - Târgovişte)

Ce vrea să ne spună, în esenţă, Ştefan Doru Dăncuş, în “Bocitorii”?
Că omenirea a devenit o turmă bocitoare. 
Dacă vine lupul, boceşte. Dacă este război în Gaza, boceşte.  Dacă este 

război în Irak, sau Iran, sau Coreea de Nord, sau Iugoslavia, sau Balcani, sau al 
III-lea  război  mondial,  boceşte.  Dacă  este  criză  mondială,  boceşte.  Dacă 
numărul  de  avorturi  întrece  de  două  ori  numărul  naşterilor,  boceşte.  Dacă 
dincolo  de  ban  nu  mai  contează  nimic,  boceşte.  Dacă  asomizează  porcul, 
boceşte. Dacă i se interzice să-şi vândă brânza, vinul, ori carnea, neambalate, 
boceşte.  Dacă  vine  cancerul  de  col  uterin,  aviara,  tuberculoza,  războiul,  sau 
apocalipsa, boceşte. Dacă nu are de mâncare, loc de muncă, căldură, ori răcoare, 
apă, sau băutură, boceşte.  Dacă animalele,  şi  omul sunt marcate cu cipuri de 
identificare, boceşte. Dacă Universul va sfârşi prin marea îngheţare, sau marea 
implozie,  boceşte.  Dacă nu mai  sunt  petrol,  apă,  sau resurse,   boceşte.  Dacă 
Dumnezeu nu există, boceşte. Dacă există, boceşte. Dacă o covârşesc drogurile, 
prostituţia, afacerile cu carne de turmă, ori arme, boceşte.

Pe  lume  nu  mai  exista  luptă  împotriva  răului.  Nici  răul,  poate.Doar 
bocitori ai binelui.

Ce vrea să ne spună, în esenţă, Ştefan Doru Dăncuş, în “Aşteptătorul”?
Că el, Ştefan Doru Dăncuş, a obosit.  Să lupte cu toţi. Şi cu sine. Pentru 

toată lumea.   Că este  şi  el,  un om,  doar.  Care are  nevoie de ocrotire.  De o 
mângâiere.  De o alinare.  Şi atunci,  dincolo de microscopicele   lui victorii  în 
lupta  cu  Hidra,  Aşteaptă.  Şi   aşteaptă.  Să  vină  apocalipsa.  Să  îşi  ia  fiecare 
recompensa. Sau pedeapsa. Cumpănită de Dumnezeul şi omul care a împărţit 
totul. Învăţătura, Cuvântul, Viaţa, Calea, Adevărul,  chinul, sângele, şi trupul. Ca 
să vedem pentru ce a fost creat omul. Nu pentru apocalipsa alienării. Nici pentru 
triumful dictaturii. Fie ea şi a libertăţii şi democraţiei.

Între  bocitorii  şi  aşteptătorul,  Dăncuş  iubeşte  viaţa.  Femeia.  Oamenii. 
Chiar  şi  atunci  când  sunt  vicioşi.  Când  îi  vând  speranţele.  Când  îl  înşeală. 
Iubirea  poate  fi  palpată  în  scurte  proze,  sau  poeme  în  proză  de  o 
hipersensibilitate,  emoţie,  şi încredere, oarbe. Între bocitori şi aşteptători, este 
atâta lumină oarbă. Atâta sămânţă de bine, călcată de rinoceri, sub copite.

Am  citit  cartea  pe  nerăsuflate.  Risc  să  spun  că  este  de  o  frumuseţe 
mizerabilă.  Frumuseţea vietii noastre ratate. Mizeria vieţii noastre reuşite. Un 
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judecător nebun de maculată iubire a adus pe lume o oglindă în care porcii se 
văd îngeri care  se admiră unii pe alţii. Sau fiecare, pe sine. Şi pentru sine.  

Nu ne priveşte. Noi suntem oameni.
  

19 ianuarie 2009
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EVANGHELIA DUPĂ MELANIA CUC

          “Iisus din  podul  bisericii”,  cartea 
din  scrisori  a  doamnei  Melania  Cuc, 
este povestea lui Iisus cel care trăieşte 
alături  de  străbunicii,bunicii,  părinţii, 
fraţii, şi de noi,  astăzi. Nu este în cer.. 
Nu  este  în  ectenii.  Nu  este  nici  în 
Evanghelii. Este – ne spune titlul cărţii – 
în  “podul  bisericii”.  Podul  bisericii  este 
locul  unde  se  păstrează  amintirile 
noastre  comune.  Locul  în  care  alţii 
depun  pentru  noi,  şi  noi  depunem 
pentru alţii, fapte de viaţă postume.Doar 
cărţile  mai  sunt,  între  aceste  lumi, 
scrisori a căror hârtie se destramă când 
le  descoperim  în  podul  bisericii  -  al 
cuvintelor noastre, şi sufletelor, clopot şi 
ţintirim.
            Dar  Iisusul  doamnei  Melania 
Cuc  nu  este  numai  în  podul  bisericii. 
Pentru  că  în  penultima  scrisoare,  din 
cele 13, “Duminică fără Iisus”,scriitoarea 
ne mărturiseşte: “Cu Iisus al meu m-am 
intalnit de miliarde de ori în răstimp, dar 
nu l-am văzut de prea multe ori aşa trist 
ca acolo, în podul bisericii mele. Iisus al 
meu este, dacă nu vesel din cale afară, 
atunci  creativ  ca  un  reactiv  din 

alambicul în care fierbe în lacrimă de râs şi plâns chiar piatra filozofală”.
            “Nu  am  lucruri  extraordinare  de  spus  lumii”,  spune  scriitoarea,  în 
scrisoarea  “Iisus  din  podul  bisericii”.  ..”Acum  spun:  sunt  ca  Iisus  din  podul 
bisericii!”… “Iisus al meu este chiar în clipa asta singur în bezna din turnul bisericii 
unui sat din Transilvania mea cea forfecată de istorie nedreaptă. Stă în sicriul 
rece  cu  giulgiul  murdar  pe obrazu-i  strivit  de  tabla  acoperişului,  mă aşteaptă, 
poate chiar de Paşti, să-L scot la Oameni, să-l aduc în Biserică”.
            Aici începe, după părerea mea, evanghelia după Melania Cuc. Scriitoarea 
a fost, şi este,  martora vie a vieţii lui Iisus. Nu a vieţii lui Iisus din Evanghelie. A 
vieţii lui Iisus din evanghelia vieţii ei. Nescrise încă. Păstrată în sufletul scriitoarei 
cu bucurie, şi cu durere.  Aşa cum Evanghelia a cunoscut “timpul trăirii”, şi “timpul 
mărturisirii”, scriitoarea a trăit, şi a ajuns la vremea mărturisirii.“Am primit botezul 
de la un preot greco-catolic, dar am crescut în Biserica Ortodoxă, învăţată fiind, şi 
seara, şi dimineaţa, că avem un singur şi bun Dumnezeu şi pe care nu-L putem, 
nu avem dreptul  să-L hărtănim între noi,  oamenii,  după canonite şi  neînţelese 
eresuri”.
            Evanghelia  Melaniei  Cuc începe cu  descoperirea  actului  personal  de 
botez, a actelor care atestau decesul, “dar mai ales, apartenenţa la comunitate, la 
sat, a bunicului şi tatălui nostru”, şi cu descoperirea unei Evanghelii, pe care acei 
oameni,  “ţăranii  aceia cu stare în sat”,  “străbunicii  mei dinspre mamă, la anul 
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1904”, au dăruit-o bisericii româneşti dintr-un sat transilvan de câmpie.”Totul se 
potrivea  mănuşă,  dar…mă simţeam un  pic  vinovată,  ca  şi  cum cartea  aceea 
sfântă ar fi trebuit desfăcută pagină, cu pagină şi împărţită tuturor urmaşilor lui 
Mihailă  şi  ai  Anicăi,  străbunii  pe  care  eu  nu-i  cunoşteam  decât  din  ce-mi 
povestise, demult, o oarecare mătuşă”. …”În micul cimitir din jurul bisericii mele, 
tocmai  se culegeau fructele  ce urmau a fi  fermentate,  distilate  în  ţuică de 40 
grade. Se băteau bine de tot crengile pomului plantat şi altoit de bunicul, acolo, la 
căpătâiul mormintelor părinţilor lui, străbunicii mei, perechea de ţărani ce donase 
Evanghelia,  cartea  care-i  costase  sigur,  pe  vremea  Împăratului,  preţul  unei 
perechi de boi, plus trei măji de nutreţuri”… În atmosfera bisericii şi a cimitirului 
“m-aş fi  spovedit,  împărtăşit,  dar nu era preot  la altar  să-mi slujească”… “Am 
urcat fără să mă mişc, am urcat mai întâi cu gândul, apoi cu pasul foarte mic 
toate  treptele  înguste,  înşurubate  în  chingi  de  stejar  vechi,  spre  cer,  spre 
clopotniţă…  Am văzut sicriul întreg.  Nu. Am văzut de-a dreptul chipul Lui,  mai 
întâi. Iisus mi se arătase mie, uneia nu prea credincioase din fire! Îmi cerea fără 
gesturi să-l scot dintre păianjeni şi să-l mărturisesc de acum încolo la orice pas. 
Nu am făcut-o. De ce m-aş fi băgat unde nu-mi era locul? A trecut încă o toamnă 
roasă de melancolie şi o iarnă viforoasă peste catapeteasma Bisericii mele. Iisus 
este tot acolo şi mă aşteaptă sigur. Uneori îl visez plângând. “
            În scrisoarea “Iisus cel bătut în cuie de cositor”, poposim în casa bunicilor 
scriitoarei.  “Iisus era între  noi,  la  locul  lui,  pentru  a  ne  privi  cum păcătuim în 
neştire şi  a ne ierta mai apoi  cu o înţelegere aproape lumească, neieşindu-şi 
niciodată  din  fire.  Uneori,  credeam că  trăgea cu  urechea la  ce  se  vorbea în 
şoaptă, prin casă. Când ne certam din te miri ce, era întotdeauna gata să sară din 
cuie, dar se abţinea, zâmbea trist şi ştiam că trebuie să ne împăcăm, să ne iertam 
între noi.”…”Bărbaţi şi femei, profesori cu diplome universitare sau numai ţărani 
cu şapte clase, ai mei, toţi I se rugau Lui şi seara şi dimineaţa. Cei mai mulţi îi 
pretindeau de la obraz bani în pungă, apoi, sănătate, să le ocolească grindina 
postata de cucuruz, să nu vină bruma primăvara târziu, şi nici toamna devreme…
Spre deosebire de cei tineri, vârstnicii Il şi lăudau şi-I promiteau posturi lungi – 
ştiau cum să-L ia cu frumosul când vedeau că ceva nu merge cum i-ar fi rostul. 
De la mic la mare, L-ar fi exploatat la sânge de-ar fi aflat cum, dar nici unul dintre 
ei  nu îndrăznea să şi-L  ia  de prieten,  nu-I  vorbea privindu-L în  ochi,  nu I  se 
destăinuia de la egal la egal.” 
            În scrisoarea “Iisus din grădina Sfintei  Sofii”,  “Iisus al  meu circulă prin 
lumea largă fără bilet  de voie,  fără indicatoare de circulaţie,  merge la pas pe 
străzile cu pavajul spulberat de pikamerele comunitare, printre trupurile noastre 
îngheţate de teamă pentru felia de pâine de mâine şi nu pentru sufletul care a 
prins leucemie, se stinge sub drog ca-n beţie”.  
            La vreme de secetă, fiecare ţăran îşi comanda un Iisus confecţionat din 
tablă.(“Iisus care nu a ajuns niciodată pe cruce”). “Nu eram singurii din vale care 
alergam, comandam şi-i dam arvună tinichigiului sticla plină cu ţuică de prună, 
pentru câte un Iisus mai altcum decât cel al vecinului.”Vezi, să fie Unu’ cu părul 
galben ca spicul, să-I picuri vopsea din ai’ de nu se ia când va ploua! Şi spinii din 
coroană să fie din rug, nu din agâţ ori măr pădureţ, de care cresc pe marginea 
drumului! Să nu fie nici prea mare nici prea mic la chip, da’ lat în umeri şi cu ochi 
neapărat privind la noi, spre pământ. Io, aşa cred că o fost Iisus răstignit! D’apoi 
cum? Să-i  faci  şi  păsările-n culori  moi, ca-n Rai,  nu ca aici,  pe la noi.  Cleştii, 
ciocanul, să fie mici-mici…da’slova să fie de un deşt’, s-arate limpede, clară, de 
tăt orbu’ să poată citi:Iisus Nazarineanu Regele Iudeilor. Meştere, vreau să fie 
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aşa: bărbat fain ca mine şi… ca dumneata.” Aşa se ruga tata de tinichigiu, un 
evreu  sadea,  care  tăcea  şi-l  croia  pe  Iisus  după  chipul  şi  asemănarea  sa.” 
Aceasta  scrisoare  cuprinde  fiinţa  tatălui  Melaniei.  Momentele  agoniei  paterne. 
Clipa  morţii  lui.  Sunt  pagini  cutremuratoare,  pe  care  nu  am  dreptul  să  le 
fragmentez, şi expediez în câteva citate.  Citindu-le, mi-au fost mai aproape de 
suflet decât sfârşitul lui Jean Valjean, din “Mizerabilii” lui Victor Hugo.   “Tata nu a 
fost un Iisus, dar s-a dus cu capul sus, pe crucea personală”.
            În “Mireasă pentru Iisus”,  este rândul  mătuşii  Melaniei  să trăiască prin 
cuvintele autoarei, şi să moară. “Se numea Maria, acasă, şi Marta, la Mănăstirea 
de la Blaj, de unde, după trecerea Bisericii Greco-catolice la cea Ortodoxă,a  fost 
expediată în civilie fără să i se recomande pe ce cărări să apuce. Ea şi-a ţinut 
viata tot în asceză. Avea grijă şi de mine, când ai mei plecau la muncă, la târg, la 
vreo nuntă sau la balul strugurilor. Ea, cred, m-a învăţat toate rugăciunile şi datele 
sărbătorilor  creştine,  numele  îngerilor  şi  de  ce  şi  de  unde  vine  bunătatea  la 
oameni, sau că lenea e perina diavolului. Tot călugăriţa i-a dat numele de Cecilia, 
nume de sfântă, păpuşii mele din cârpe, ba i-a şi cusut cu mâinile ei palide ochi şi 
gură cu ibrişin vopsit în coji de ceapă uscată.  Avea nu ştiu ce mătuşa asta, care 
atrăgea toţi copiii la ea în ogradă, tot ţânci unu şi unu pe care sigur şi i-ar fi dorit 
să-i  fi  avut  prin  rodul  pântecelui  ei  de  femeie  şi  nu  doar  din  milă  creştină”… 
“Văzusem iepele cum fată, cum ies puii din găoace şi mi se părea simplu, firesc, 
dar cum se face un copil era mult mai complicat de explicat, cel puţin, aşa mă 
lăsau  să  înţeleg  toţi,  obligându-mă  să-mi  pun  la  lucru  imaginaţia.  Şi  ea, 
imaginaţia,  lucra  nu  glumă,  ba  se  mai  şi  întrecea  cu  măsura.Tot  mătuşa, 
călugăriţa, mi-a fost salvarea. De la Iisus vin copiii, de acolo, de Sus!, mi-a zis şi 
mi-a arătat icoana de care nu se despărţea numai când mergea cu mâncare la 
câte un bolnav, sau să se roage la una din cele trei biserici din sat, fără să aleagă 
între ortodocşi, romano-catolici, sau luterani”. Pe Iisus, mătuşa “L-a iubit şi servit. 
L-a lăudat şi slăvit. Într-o vreme pentru El ar fi şi murit. L-a aşteptat o viaţă să i se 
arate, să preia El din grijile ei pentru alţii, măcar pe jumătate. Îl ruga, îl implora, i 
se jelea dar… El n-o auzea de parcă s-ar fi zăvorât singur cuc într-o stea. Numai 
eu L-am vazut pe Iisus în casă la ea.”
            În scrisoarea “Icoane pe sticlă”, Melania pictează cu cuvântul o icoană a 
Sfintei Treimi, şi una a Naşterii din Bethleem. “Iisus mă priveşte, mă recunoaşte, 
îmi zâmbeste, se prinde de degetul meu cu toată puterea de care e în stare un 
nou născut de numai  câteva ore.  Şi  eu îl  recunosc de copil  după gropiţa  din 
obraz, după ochi, după nas, după firul de lapte cald ce i se scurge în haine, pe 
lângă obraz.”
            Despre  “Fratele  meu  adolescentul”,  Melania  scrie:  “Pe  fratele  meu 
adolescentul îl revăd mereu singur. Orfan şi încă nedezmeticit în lumea care îl 
îndeamna, îl învăţa, îl obliga să facă doar bani. El e un schivnic, e şi un golan… 
un gen de adunătură de chei care se potrivesc şi  nu se potrivesc unde vrei”. 
Fratele, orfan,  a murit tânăr. “Am deschis ochii, nu m-am aventurat şi nu m-am 
temut, am privit drept în sus, după Iisus. Apoi, în jos, după fratele meu care a fost. 
Dar numai Piatra mai era la loculşstiut, singură, fără frate, şi fără Iisus.”
            În “Sus, între Iisus şi o pasăre a furtunii”, Melania povesteşte momentele 
prăbuşirii unui avion în care era călătoare. “Atunci, l-am revăzut pe Iisus al meu, 
zbucnind ca un crin nu din Cer, nici din carlingă, ci din chiar crucea de pe pieptul 
cardinalului  de  la  Vatican.  Iisus  părăsise,  pentru  noi,  tihna  şi  aurul,  pietrele 
scumpe…şi se angajase voluntar în Serviciul Vieţii. Nu ne alegea după botez sau 
sprânceană, ne salva pe toţi: creştini, musulmani, brahmani… ca şi cum toţi am fi 
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fost  doar peşti  aruncaţi  în aceeaşi oală”… “Toţi  eram egali  dinaintea lui  Iisus, 
deşi… nu toţi Îl şi iubeam sau înţelegeam îndeajuns”.
            Povestiri  şi amintiri de o frumusete şi înţelepciune stranie abundă şi în 
“Rugăciuni  din  Vremea  trasului  poverii”.  “Când  s-a  cedat  Ardealul  de  Nord, 
fratele mamei, avocatul, a fost silit de noile autorităţi să se refugieze în Ţară în 
mai puţin de 12 ore. S-a lăsat cerul pe pământ dintr-o dată şi jalea rupea din ei 
toţi frimituri mici, mici de hrană”. Bunicul şi-a trecut nora şi nepotul în căruţă, pe 
ploaie, peste graniţe. “Nu se ruga cu supuşenie, se certa ca-ntre vecini cu El, cu 
Dumnezeul  care  nu  voia  să-l  ajute  la  greu.  Nu-ţ’  pasă de  rumân!  I-a  strigat, 
arătând cu pumnul spre cer, mai înainte de-a se opri cu cai şi căruţă la primul 
făgădău”… “În drumul acela greu l-a recunoscut pe Dumnezeu, da n-a căzut, nu 
s-a prăbuşit ca lovit la pământ; ba, chiar, ţărăneşte, a profitat, I s-a plâns şi jelit 
zicându-I cum că , drumul Vieţii-i era prea alandala podit, că el, Simion Ersen, nu 
mai putea da din coate, lupta de unul singur pentru familie, pentru Ţară şi pentru 
Dreptate.  Dacă eu pot, şi tu poţi! Aşa i-a vorbit Iisus, de la egal la egal, ca între 
cărăuşi. Apoi l-a bătut pe umăr în loc de rămas bun. S-a ridicat ca un abur, s-a 
dus cu tot cu povara păcatului spus.”
            Scrisoarea  “Iisus  de  la  Dunăre”  ne  prezintă  o  lipoveancă  care  , 
neajungând la Iisus, din tot  păcatul  ei,  şi  sărăcia ei,  îi  ţine o candelă aprinsă 
omului ei dispărut, Cocor, un paria. “În colţul casei sale, candela arde şi ziua, şi 
noaptea sub crucea fără  Iisus.  Fitilul  luminează chiar  dacă Stana nu i-a  mai 
turnat  strop  de  untdelemn,  din  ziua  în  care  a  fost  chemată-n  oraş   să-l 
recunoasca pe Cocor al ei, într-un veşmânt adus de Dunăre la mal, dar… fără 
cadavru. Stana l-a găsit pe Iisus al ei”.
 
            Am admirat în toate scrisorile Melaniei bogăţia lexicală. Poezia prozei.  Şi 
am spart, cu inima strânsă, citate din întregul scrisorilor, pentru a oferi cititorului 
doar o palidă, foarte palidă  imagine a sincerităţii, naturaleţii, poeziei,  tragediei, 
umorului, şi tinereţii fără bătrâneţe a evangheliei scriitoarei.  
            Pe o lume modernă, în care “Evanghelia după Iuda”, ca şi “Codul lui da 
Vinci”, cunosc o publicitate enormă în mass-media - publicitate care se sprijină pe 
o  investiţie  financiară  masivă  în  animatori,  reţele  de  distribuţie,  prezentatori, 
regizori - şi un număr record de cititori, evanghelia după Melania Cuc se naşte din 
memoria unei trăitoare cu viaţa, mărturisitoare cu sufletul, şi investitoare din truda 
fiecărei zile, a lui Iisus. Micul cioban Darius îl  întâlneşte pe gigantul Goliat,  pe 
câmpul de luptă, având ca piatră, în mână, o fărâmă de suflet.
            “Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte/ Decât un nume, adunat pe-o 
carte/ În seara răzvrătită care vine/ De la străbunii mei, până la tine/ Prin râpi şi 
gropi  adânci/  Suite  de  bătrânii  mei  pe  brânci/  Şi  care,  tânăr,  să  le  urci,  te-
aşteaptă/ Cartea mea-i, fiule, o treaptă…” , spunea, în poezia “Testament”,  Tudor 
Arghezi. Evanghelia după Melania Cuc, sau Testamentul Melaniei Cuc, nu mai 
este  “Iisus  din  podul  bisericii”.  Scriitoarea  l-a  adus  la  oameni,  l-a  mărturisit 
semenilor, cu poetică sinceritate, l-a adus în Biserică. De aici încolo, cei care “au 
urechi de auzit”, vor şti unde să îl caute.  Pentru că părintele Cleopa Ilie, unul din 
marii,  şi  ultimii,  duhovnici  şi  inimi  de  căpătâi  ale  uneia  una,  apostolească,  şi 
sobornicească  Biserică  Ortodoxă  Română  spunea  (  citez  din  memorie):  “În 
vremurile din urmă, oamenii vor fi mânaţi cu turmele, cu turmele, în iad, de “buni 
sfătuitori”  precum  neştiinţa,  nepăsarea,  şi  lenea.”  Să  nu  uităm  că,  luptând 
împotriva acestor înşelători,  primul izvor de ştiinţă, de suflet, şi de hărnicie, prima 
Şcoală Românească, a fost înfiinţată de Biserica noastra, Ortodoxă, Română, în 
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Şcheii Braşovului. Acolo unde, deschizând o poartă de lemn, mergi pe o alee de 
piatră, şi ajungi sub un tei, sub care filozofează ades îngerii lui Mihai Eminescu, 
Nicolae Titulescu, şi Ilie Cleopa…
 
            Volumul “Iisus din podul bisericii”  al  doamnei Melania Cuc, membră a 
Uniunii  Scriitorilor  din  România,  membră  a  Asociaţiei  Scriitorilor  Creştini  din 
Romania, membră a Asociaţiei Ziariştilor din România, redactor la revista Agero 
din Stuttgart, cuprinde 109 pagini şi a apărut în anul 2006, la Editura Limes, din 
Cluj-Napoca. Doamna Melania Cuc a mai publicat: “Peisaj lăuntric” , “Dincolo de 
jertfă  şi  iubire”  (  poeme),  “Fructul  oprit”,  “Impozit  pe  dragoste”,  “Cinând  cu 
Dracula”  (romane  ),  “Tablete  contra  disperării”,  “Galaxii  paralele”, 
“www.rebel.2004.ro”,  Şotron  (  tablete-şotron),  “Destin”  (  proză  biografică), 
“Biografia unui miracol” ( proză monografică), “Vine Moş Crăciun!” ( poezie pentru 
copii),  “Căsuţa  cu poveşti”  (versuri  şi  poveşti  pentru  copii),  “Versuri  scrise pe 
zăpadă” ( poezie pentru copii). 
            “Iisus din podul bisericii” este o carte-pledoarie pentru aducerea aminte a 
rădăcinilor,  pentru  credinţă  şi  iubire,  este  cartea  care  aduce  aminte  cititorului 
îndemnul lui Iisus Hristos: “Îndrăzniţi! Eu am biruit Lumea!”
 
14-17 februarie 2007
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“NO EXIT !”

LIBERTATEA – PARADOXUL DE A AVEA UN TATĂ

Am citit din opera domnului Smarandache scurta piesă de teatru “No
exit !”.
Este paradoxal faptul că lumea adunărilor de partid, dărilor de seamă, citatelor 
din Lenin, Marx, Ceauşescu, şi a altor gânditori de seamă, de vor mai fi existat 
după  ultimul  citat,  nu  şi-a  câştigat  nici  măcar  acum,  la  pomana  de  12  ani, 
binemeritatul Caragiale.
Ei  bine,  după  data  scrierii  piesei,  1988,  un  asemenea  prototip  Caragialesc  a 
existat. Se numeşte Florentin Smarandache. Un român care şi-a luat lumea în 
cap, a bântuit lumea ca un îndrăgostit de libertate, culegând ca o albină cioburile 
ei, cu care şi-a lipit inima.
“No exit  !”.  Doi  alpinişti  evadează  dintr-o ideologică  văgăună,  păzită  de un 
simbolic megafon oficial, şi un zelos pretorian.
Pe alocuri,  cei doi  alpinişti  suplinesc Căţărătorul,  din “Pluta  Meduzei”,  a  lui 
Marin Sorescu. “Valea Fericirii”, vizuina vizuinii. “Stânca Neagră”, o tară,  un 
handicap –  al omului care are şi părinţi naturali, nu  partidul care îl creşte şi îl 
conduce spre noi culmi de progres, şi civilizaţie, şi îi aduce în guşă seminţele 
ideologiei materialist-dialectice şi istorice despre lume şi viaţă, chintesenţa a tot 
ceea ce a creat omenirea mai bun în lume, adică : totul. Şi la aşa hrană, nu este 
de mirare că mai târziu i se cere : “să facem totul, tovarăşi !”.
Finalul acestei piese este revelator: cei care au încercat să evadeze din Paradis 
repetă în cor lecţia gardienilor:
“În ţara tuturor libertăţilor ne împlinim năzuinţele. Este ceasul bucuriei noastre 
de a fi contemporani munţilor umbroşi şi văilor adânci.
Trăim momente  de profundă recunoştinţă  şi  de măreţe  înfăptuiri  în  această  
epocă glorioasă. Valea în care ne-am născut ne e mamă, iar tată muntele înalt.  
Nu vrem să ieşim de-aici. Suntem fericiţi.”
Domnul Florentin Smarandache este astăzi profesor universitar de matematică, 
în America. Vorbeşte şi scrie în limba română. Corespondează în foarte multe 
limbi. A fondat un curent care nu îi poartă numele : paradoxismul. Descoperind 
poate  că  libertatea  este  paradoxală:  că  ea  nu  este  de  găsit  nici  măcar  în 
“America,  ţară  a  diavolului”.  Un  alt  volum  al  domniei  sale.  O  caută,  în 
continuare: unde să fie ea ? poate, în cuvânt ? Şi Domnul Smarandache predă 
ziua matematica,  după-amiaza cercetează matematica şi literatura, iar noaptea 
corespondează cu oameni din întreaga lume:
cântăreşte, clasifică, triază, răspunde. Este un salahor al libertăţii. De căutare
… Ce anume caută domnul Smarandache ? Poate, paradoxala sinceritate. De
a sta de vorbă cu copiile imperfecte ale supremului fond de libertate. Numit
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Dumnezeu.  Instanţiat  în  limbi,  oameni  şi  cunoaştere  umană.  I.D Sârbu avea 
inspiraţia să afirme în “Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” că în urma a ceea ce 
am trăit  –  ca  formă  de  perversiune  morală  –  în socialism –  ar  trebui  să  nu 
scoatem un cuvânt cel puţin 10 ani. Se referea, desigur, la intelectuali. Dar nu 
numai. Eu cred că merităm acum ca măcar câteva cadavre, unele dintre ele încă 
vii,  să  fie  deshumate  :  I.D.  Sârbu,  Ion  C.  Zamfirescu,  Ilie  Cleopa,  Dinu C. 
Giurescu … şi Florentin Smarandache.
Vidul operei lor de sertar este umplut de loviluţionari de ocazie, de traficanţi
de capace de bideu, de ţigări, de alcool, de cutii ale Pandorei în care, vai, aripile 
acestei atât de meşteşugit jumulite păsări a libertăţii ajung o formă ubuească de 
“căcart”  mestecat  “în  noroiul  greu”  .  Nu  al  prozei.  Al  necrozei  libertăţii. 
Probabil, nu după mult timp, cineva, un autor de sertar, va striga, de pe “Stânca 
Neagră”, dar nu îl va mai auzi nimeni, nici-o maimuţă, nefiind plătită să o facă, 
sau pur si  simplu,  pentru că goana buimacă  după banana zilnică nu i-o mai 
permite: “Ce aţi făcut cu Pământul, Idioţilor ?”
…Un zâmbet caragialian pentru pomenirea lui Ceauşescu. Era timp de lectură…
Păcat. Păcat că domnul Florentin Smarandache a fost atât de otrăvit de aburii 
letali ai Isarlâkului. Chiar şi aşa, jucător polivalent – câţi îşi ridică verbul faptei 
la polivalenţa sa ? - dă şah cu fiecare antologie paradoxistă formelor fără fond. 
Aderărilor la gol. Cuvintelor asasinate. Regret. Regret că acest matematiciano-
poet, fin observator şi degustător de spectacol al lumii, nu şi-a găsit încă punctul 
de referinţă din care să oprească pământul. Şi să-l facă să strige: “Doamne, când 
am fost liber ? Niciodată. Materialist-dialectic – am fost în Rai. Am ieşit singur 
din el. Am rămas otrăvit de el. Sunt un om liber, mi se spune. Este un paradox,
le spun. Rămân – “pe versantul vestic al iluziilor” – un sclav al iluziei de
libertate. “
Ţara în care locuieşte este îndrăgostită de ceea ce îi place să audă. Şi pentru asta, 
plăteşte. Cine calculează, profită.
Ţara din care a plecat este îndrăgostită de ceea ce o amuză. Şi pentru asta, nici 
măcar nu plăteşte. Se împrumută. Cine ascultă?

Am avut o tresărire citind “No exit !” . Un alpinist spunea celui de lângă el, 
la un moment dat : “Doamne-ajută !” . Ştiu că voi rata tema. Genul. În fond , 
asta spunea şi George Călinescu: “Datoria criticului literar este să rateze genul”. 
Cum să vă conving eu  – care nu cred întotdeauna ce spune Nicolae Dabija ? 
“Libertatea are chipul lui Dumnezeu”. Sunt pe versantul estic al iluziilor. Am pe 
masă  un  megafon  mut,  pe  coperta  unei cărţi.  Un mort.  Şi  predicile  lui.  Ilie 
Cleopa. Un paradox. Hristos nu are nevoie de proşti, spunea Nicolae Steinhardt. 
Dumnezeu  este  superdotat.  Ne-a născut  din  nimic.  De  ce  ?  Ca  să  ajungem 
Dumnezei. Imaginaţi-vă ipostaza. Dimensiunea libertăţii. Şi meditaţi.
Piesa a fost compusă în doi timpi: România, 1988, SUA, 1999.
Recitesc:
“În ţara tuturor libertăţilor ( posibilităţilor ?) ne împlinim năzuinţele.

50



Este ceasul bucuriei noastre de a fi contemporani munţilor umbroşi şi văilor 
adânci.  Trăim momente  de  profundă  recunoştinţă  şi  de  măreţe  înfăptuiri  în 
această  epocă  glorioasă.  Valea  în  care  ne-am născut  ne  e  mamă,  iar  tată  
muntele înalt. Nu vrem să ieşim de-aici. Suntem fericiţi.”
Este bine să fii atent când ai de a face cu un paradoxist. Să te întrebi de ce nu a 
încheiat o piesă de câteva pagini decât după 11 ani ?
Cred că pentru un om cu vocaţie  de pasăre,  statuia  zborului  rămâne aceeaşi 
colivie în travesti.
No exit.
De ce sunt ipocrit de fericit ?

25 martie 2002
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JUDECATA DE HAPOI
Cronică dramatică la spectacolul cu piesa “Cumnata lui Pantagruel”

Regia: Silviu Purcărete
( spectacol fără nici-un cuvânt )

La început a fost un kil de carne.  Şi-n Flandra cred că tot s-a întâmplat. 
Dar n-aş băga în asta un cârnat. La început a fost un kil de carne. Şi milioane 
după, au urmat.

Şi-n Flandra, când Lumina m-a adus, containere cu morţii vii, de carne, 
stăteau frumos la rând, la înviat. Aveau geamlâc cu ochiul colorat. Şi îşi mâncau 
din spirit, din stomac. Dar asta e. Eşti mort, nu mai ai carne. Mănânci ce-ai pus 
în maţ, la bancomat. Ba, câte unul,  mai împachetat, ce-ar mai fi lins şi mort, o 
ţâr’ de sânge. Însă Regia nu a aprobat. E austeră moara de tocat. Cu picăturile, şi 
tot nu se ajunge. În Flandra. Mulţi de pe pământ or să înjure. Nu înjuraţi, că este 
un păcat.

Na, aragazul mi se stinse. Poate, îmi este şi cafeaua plină de păcate.
Orice-nviere  a  trebuit  să  aibă  un  început.  Un  mort  de  dezgropat.  Un 

floricică  mică,  răsărit  duios,  dintr-un  mormânt.  Acolo-n,  Flandra!  Ce  înviat 
frumos ! Şi tânăr! E dezgropat de o armata de gropari care-l ridică. Nu e mai 
economicos?  Minunea costă ! Şi i se vede şi un colţ firav de sculă mică ! Le 
coq!  Vai,  cât  e  de  frumos  !  exclamă-o  doamnă,  şi  încruntata-i  faţă  se 
înseninează, râde, chiar. Păcat. Pentru o clipă.

Deci, corolar: nu e-nviere fără un gropar, măcar.
Dar. O-nviere este cu putinţă, fără, măcar, o ramură? De ştiinţă? Poate o 

sculă,  minusculă,  să  apară  din  ţărână,  fără  să  fie  cercetată  raţional?  De 
medicină? Operată chiar? În sculă? Fără să-i fie cercetată tăietura-n… gură ? Să 
fie… bună…?

Si  ce  putea  să  iasă  dintr-un  înviat?  Un kil  de  carne.  Bună.  Şi  apoi… 
Cârnaţi. Un lung pomelnic de cârnaţi robuşti. Delicatesă. Chiar, nu guşti? Şi la 
final de tot, un… saxofon. Stranietate. Înviatul e afon. Cine-o să cânte? Chiar 
dacă  nimeni  n-a  ştiut  vreodată,  în  Flandra tot  găseşti.  Câte-o  cumnată.  Care 
încearcă.  Şi  soţul  ei,  de  jos,  e  fermecat.  Mai  cântă,  candidat  la  înviat!  Dar 
fermecata melodie a-ncetat, el plânge, plânge, urlă. Neîncetat. Şi cum, necum, 
cântă cum nato la cum nat.

Acum, un pui. Ieşi şi el tot din stomacul înviat. Şi piuie atât de delicat, 
încât groparii, travestiţi în sfinţi, căci au ieşit şi haine de părinţi, tot din stomacul 
înviat, îl caută lin. Piu, piu! O, inviat sublim, ce cântec ai! Dacă ştiam, de la un 
kil de carne, te mâncam. Dar apropos: cât ai? Cât îţi atârnă piuitul la cântar? Şi 
Hap. Hapoi. Scuzaţi! Te lepăd înapoi. Te înghiţisem, căci… aşa e obiceiul pe la 
noi.

Operă rock.  Urmează  doi.  Şi  ei,  la  înviat.  Familie… sau… comuniune 
sfântă-ntre bărbaţi. Atunci, pe legea mea, împărtăşania să se dea (se ia) la… ouă. 
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Şi-n  linguriţă,  femeia-preot  ouăle  atent  să  le  preia…  de  lângă  puţă.  Căci, 
revenim. Făra de ea, pe care lume înviem? Şi-n ce…Lumină? Şi dacă ouăle se 
sparg, nu e o crimă? Din cine preotesele se trag? Din Oul Sfânt? Sau din găină?

Noroc tot cu cumnata. Că înghite tot. Ou după ou. Idiot după idiot. Noroc 
că se mai trag, tot pe cerceafuri.  Şi ouă, şi  vestale,  şi anafuri.  Noroc că este 
cineva care ne bagă Duh în burtă. Că altfel viaţa este scurtă. Căci costă foarte 
mult  un  kil  de  carne.  E  spectacol  mut.  Şi  două  violoncele  parcă-l…  ut. 
Frumosul, e… cere şi el: un kil de carne.

Décor. Crupe de cai. Şi oameni vechi şi noi. Război. Istoria e un caşcaval 
de soi. Şi ei vor învia? Să vezi urgie! Dar în câmpiile din Flandra a venit la 
înviat, o păuniţă. Aşa de pintenă ea scurmă cu piciorul. Păunii toţi, cei sfinţi, îi 
dau onorul.  Un bob aici.  Un bob mai  lângă vintre.  O-nvie toţi,  în toate cele 
sfinte. Şi fulgii-i sar, şi piuie. E vie! Şi pentru că la toţi acum le ştie, sfinţenia ce 
le poate, ea învie: este Statuia Învierii!   Vie  ! Şi poate să se culce, chiar. Cu sine. 

Suntem în Flandra, deci. Şi se recită: pomelnicul cu viii de elită. Dar de ce 
tac? Şi muzica, doar, sună? De ce un kil de carne n-au? Pe strună? De ce-am 
văzut aici, în Înviere, doar o suliţă de bărbat şi nici-o sulă de muiere ? Mă rog, 
iertare.  Mi-e  teamă  c-am  vorbit  şi-aşa  prea  tare.  Vezi  4  scânduri  şi  o 
scândurică ? Vezi cum se trag femeile? Pe sticlă? Simţi cum îţi creşte-n piept un 
kil de carne, când Învierea va turna, din prima puţă de bărbat, şampanie? Vezi 
cum se-nvârte într-o limbă spuma elitei  de a fi  o Înviere? Şi  o turmă? Vezi 
LIDER-ul,  cosmetizat  cu  castraveţi?  Îmbălsămat  pe  soclul  lui  de  înviaţii 
hrăpăreţi? Care îl lasă… şi merg, cu kilul lor de carne-n piept, acasă…

Şi-n toată Flandra va rămâne…  Cine?Un gol dând ordine la forme.  La 
ruine. Un gol dând ordine legumelor de piaţă. O loază. O tâmpenie. O paiaţă. Şi 
formele,  ca melcii,  se tot plimbă.  Primesc o borâtură-n loc de limbă.  Şi-abia 
târziu, lumina îi despoaie: sunt oameni! Oameni! Oameni! Vai ! Sunt oameni!

Şi-atunci, din cer, coboară pe pământ şi Domnul Taur.  Domnul Nostru 
Sfânt. E-adevărat. E mort. De Înviere. E-adevărat. Înjunghiat oleacă. E-adevărat. 
Şi limba-I este seacă. Un pic în sânge. Roşie de fiere. Dar avem Hrană! Avem 
Hrană! Avem Hrană!
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Uitai de cocă. Ca toată lumea să învie, era creştin ca primul înviat să fie 
îngropat. În cocă. Industria pâinii să-l îngraşe. Ca pe-o focă. Şi în aceeaşi înviată 
puţă, să îl încerce cu o furculiţă. Dacă e dospit. Să ni-l aducă copt şi rumenit. 
Mafia pâinii să-i îmbuce capul. Şi frimiturile să le arunce la cei morţi. Dar vii. 
Să li se ierte tuturora. Hapul.

La două zile de la Înviere, mersei şi io la templu. La Băşica. Să aplaud. 
Minune! Numai două babe-n negru-n galerie. Portrete vechi de fotbalişti. Gazon, 
sub ele. Arbitru, nu-i! Nici jucători. Să fie Învierea, Cupa nimănui ? Chibrituri, 
nu-s! Nici candele aprinse. Lumânare, ioc. Nici vânzătoare de noroc. Ba, ce-i 
lăsai, veni un misionar mai tânăr, Doamne, iartă-l, dacă nu-I, şi luă. Şi-n Rai, tot 
eu furai. Pesemne-s toţi la popi. În Piaţa Mare. La pilit. Căci doare pâinea între 
dinţi, ceva cumplit. Doar taci, asculţi, repeţi, frămânţi din dinţi şi-nghiţi la sfinţi. 
Curată Înviere de Partid. Ba chiar pe Feştănescu l-am pupat. De drag. Dar nu l-
am înghiţit. Mi-a dat o slujbă din lumina lui.  Se duce-ncet, ca un fitil. Şi alţii 
vin.  În Piaţa  Mare.  La-nviat.  Tot  mai  puţin.  Căci  învierea s-a  cam terminat. 
Trăiască Domnul Nostru Îngropat! Să mai mâncăm ceva, şi noi, orşcât…Că de 
băut, ne-am săturat…

Când am plecat     
Se terminaseră cu toţii de-nviat.
Dormeau precum copiii-n viaţă.
Şi visau.
Sătui.
O foarte lungă dimineaţă.

7-9  noiembrie 2003
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VIAŢA OPTIMĂ
Spectacolul cu piesa  “D-ALE CARNAVALULUI”, de Ion  Luca Caragiale,  

Teatrul Naţional Craiova

 
30 ianuarie 1852 este data la care se naşte Ion Luca Caragiale ( 1852-

1912), în satul Haimanale, de lângă Ploieşti. 
Colaborator al “Ghimpelui”, “Claponului” şi “Calendarului claponului”, 

al  ziarului ‘Timpul”, până în 1881, alături de Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, 
jurnalist,  traducător,  cronicar  dramatic,  prozator,  dramaturg,  scriitorul  afirma: 
“Eu nu scriu  decât  despre  viaţa  noastră  şi  pentru  viaţa  noastră,  căci  alta  nu 
cunosc şi nici mă interesează”

Comedia  (  farsa  )  “D’ale  carnavalului”  este  scrisă  la  un  an  după  “O 
scrisoare pierduta”,  în 1885.

Iată ecoul din epocă al comediei, după cum citim pe a doua pagină a unui 
ziar liberal din Bucureşti, de la 13 aprilie 1885:

“Şi ce piesă! O stupiditate murdară, culeasă din locurile unde se aruncă 
gunoiul.  Femei  de stradă de cea mai  joasă  speţă,  bărbieri  şi  ipistaţi,  în  gura 
cărora  se  pun  cuvinte  insuflătoare  pentru  mişcări  ca  cea  de  la  11  fevruarie, 
pentru libertate şi egalitate, cari sunt

baza organizaţiunii noastre politice.
Palma primită de la public, care a fluierat, nu ne multumeşte; e de datoria 

ministrului instrucţiunii să puie în vederea direcţiunii ce caragialiadă a făcut, şi 
pe acest temei s-o schimbe, ca incapabilă şi nedemnă. Voiam un teatru naţional, 
nu o gaşcă de opoziţie nedemnă, în care se insultă poporul şi instituţiile ţării.
Cerem cu insistenţă ministrului instrucţiunii să intervie.”

În acest timp, foaia unor tineri din capitală, care îşi închipuiesc că sunt 
socialişti, se grăbeşte a doua zi să ţină isonul ziarului citat mai sus şi scrie pe 
pagina întâi a numărului de la 14 aprilie 1885:

“Ziarul (...) publică în numărul său de ieri două articole foarte drepte la 
adresa direcţiunii teatrelor, prin care critică drumul pe care a apucat şi supunerea 
pe care o arată unei oarecare găşti literare din Bucureşti. Avis celor în drept a 
lecui răul.”

Mai mult decât atât : “Comediile d-lui Caragiale”, se zice, “sunt triviale şi 
imorale; tipurile sunt toate alese dintre oameni sau viţioşi, sau proşti; situaţiile 
sunt adeseori scabroase; amorul e totdeauna nelegiuit; şi  încă aceste figuri şi 
situaţii se prezintă într-un mod firesc, parcă s-ar înţelege de la sine că nu poate fi 
altfel; nicăiri nu se vede pedepsirea celor răi şi răsplătirea celor buni.”

Citind aceste cronici ale timpului, am mers repede cu gândul la “Casa cu 
ţoape”,  al   dramaturgului  Dumitru  Dinulescu,  un  spectacol  care  se  joacă  în 
această stagiune la Naţionalul craiovean, un spectacol contestat vehement, atât 
în interiorul, cât şi în afara teatrului, pentru violenţa şi trivialitatea limbajului, 
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pentru  “blazonul”  personajelor,  şi  mă  întreb  candid,  ”a  la  Voltaire”,   dacă 
“soţietatea”  nu  a   operat  întodeauna  cu  două  unităţi  de  măsură:  una,  a 
parvenitismului, care justifică orice mişelie care nu răsuflă în afara “fameliei”, 
“neamului”, “clanului”, şi se uită repede, şi alta a hedonismului, patriotismului, 
“iluminismului” - de estradă şi paradă.

  “D-ale  carnavalului”,  spectacolul  naţionalului  craiovean,  în  regia  lui 
Mircea Cornişteanu, este un regal al barierei, al periferiei unui trecut cald ca o 
franzelă,  a  cărei  necurăţie poartă blazonul sincerităţii  absolute  a personajelor 
care se ridică, prin trăirea plină de dezinvoltură, prin copilăria vieţii bulevardier-
romantice,  deasupra   
păcatului, şi deasupra spiritului castrator-steril al  moralei; asta pentru că – deşi 
polifonice, deşi  unice ca şi roluri de compoziţie, deşi individualizate până la 
firul de păr, personajele plâng ( Mirela Cioaba – Miţa Baston, Nicolae Poghirc – 
Telemache ), le doare până la lacrimă ( măseaua ) ( Sorin Leoveanu – agentul 
fiscal ) ,  cântă sau iubesc (Nae Girimea, cu accent pe ultimul a, iar nu pe al 
doilea i ), se gelozesc grosolan  ( Ilie Gheorghe - Pampon ),  suferă, se răzbună, 
într-o dinamică  a  unei  boeme pe lângă care  viaţa  modernă  pare un program 
cartelat de calculator, care perpetuează  roboţi umani. Ce face regia? În primul 
rând, alege actori extraordinari; apoi,  le lasă toată libertatea să îşi compună rolul 
în detaliu, şi îi sincronizează într-o sambă latină şi o manea balcanică; doi dintre 
actori sunt elevii de  ieri ai maestrului Ilie Gheorghe ( Nae Girimea şi Didina 
Mazu), şi actorii atât de proaspeţi, de plini de sevă dramatică, ai scenei de azi. 
Ce face scenografia ? Un tur de forţă uluitor. Cu două scaune de bărbier din 
lemn, de acum 40 de ani, cu sertare brute, cu oglinzi de cartier, cu un pat de fier, 
cu o soba de tuci, cu burlan, cu o uşă, un cuier, cu două camere deschise spre 
sală, cu unelte banale, umple de viaţă o lume în care frizeria era “salonul” lumii 
“bune” de ieri  a periferiei oraşului, şi a boemei  sociale. 

Nu cred să mai fi văzut un Nae Girimea în postura de fante tânăr, motan 
de cartier; poate, l-am văzut patron versat la femei. Poate, afacerist muieratic. 
Poate, om matur picat accindental într-o intrigă colosală. Dar fante rom, aşa cum 
se  poate  zări  la  “Tosca”,  în  Bănie,  june  prin,  iubind deopotrivă  două  femei 
( Miţa şi Didina ), nu! dacă nu am strigat “Bravo” din sală, regret! Bravo, Nae 
Girimea, fie-ţi poleită cu glorie mustaţa subţire ! 

În  “D-ale  carnavalului”  participă  monştri  sacri  ai  interpretarii  lui 
Caragiale, nu simpli actori. Ilie pronunţă "Mâţa", nu Miţa. Partitura caragialană 
este  îmbogăţită  cu  noi  cuvinte,  şi  sensuri  noi.  Sorin  Leoveanu  se  joacă  cu 
publicul   de-a  şoarecele  cu  pisica:  ruperi  de  ritm,  grimase,  “magnetizări” 
teribile;  scena  din frizerie  are  o  gradaţie  colosală:  în final,  ca într-o casă de 
actori nebuni, fiecare personaj, cu damblaua lui, năvăleşte, aleargă, publicul este 
un bulgăre de râs, care se rostogoleşte  ca o avalanşă.   Scena carnavalului este 
temperat  carnavalescă,  lămurind  mai  degraba  intrigile;  anormalitatea 
carnavalului constă nu în faptul că fiecare femeie are un amant ( asta este pură 
normalitate ), ci în faptul că fiecare femeie îl trădeaza cu altul..) Alt gag a trupei: 
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Pampon şi Miţa , citind epistola pierdută de Nae, dau să se razbune: cum ? ... 
dezbrăcându-se înfrigurat, în acelaşi pat... Cuprinse de patimă, cele două femei 
sunt gata, pe de altă parte, la un melange a trois, cu Nae, în acelaşi aşternut. 
Iordache, calfa  (  Adrian Andone ) este un liant între personajele principale. 
Comisarul ( Valeriu Dogaru ) cere explicaţii, pe care le retează fără să le asculte, 
cu mârâitul : “Vorbaaaa !...”  Pampon scoate în şuturi în avanscenă un jandar 
care, chipurile, îl arestează. Ce afirmă Telemache ? “dacă mă înşală şi a opta 
oară...  (  Miţa)...  mă însor...”.Cum poate  să  plângă şi  să  sufere  “mangafaua”, 
adică “bibicul”, pe scenă, acest Rică Venturiano de buzunar, şi Birlic cu har, 
este  măcar  genial...”Bibicul”  cade  cu  uşă  cu  tot  ca  un  Icar,  cascador  al 
oaselor...după cum ori de câte ori Nae Girimea se repede asupra altei măsele a 
agentului  fiscal  pare  că  temeliile  naţionalului   se  cutremură  sub  pulpele  şi 
cleştele unui Hercule... 

“Totul  e  bine  când  se  termină  cu  bine”.  Dom’  Nae  lămureşte 
afacerea,  îi  împacă  pe  toţi,  dându-şi  întâlnire,  estimp,  pe  ascuns,  cu  fiecare 
femeie: cu Didina, la 17, cu Miţa, la 19... 

Trupa craioveană şi-a luat rămas bun pe scenă de la conu’ Iancu, 
privind ironic din cercul cu stele european. Îşi lua rămas bun, chipurile, de la 
anul Caragiale. Mie, unuia, mi s-a părut că nenea Iancu trăieşte doar mai uman, 
cu vremea lui cu tot,  decât Europa întreaga de azi, cu stelele ei cu tot, şi pare a 
spune:  “ Ridendo castigat mores”, adică, în  felul lui “nimic nu-i arde pe ticăloşi 
mai mult decât râsul”... Ce tragi-comedie mai elocventă, pentru un “bobor de 
patrioţi”, decât să râdem după un secol,  cu Caragiale, pe banii Europei, de o 
lume pură în prostia şi simplitatea ei, care şi-a iertat Dumnezeii de carton care 
încearcă, după  două războaie mondiale, şi un început de război al terorii,  “să 
trăiască optim”, cu cip de memorare a vieţii la om şi  paşaport la bou, în timp ce 
părul, vai, părul, sau barba, vai, barba, au rămas aceleaşi, doar frizeria are alt 
looking (spiegel – germana,  miroir  – franceză,  espejo – spaniolă,  specchio – 
italiană) ... Parol !...

13 ianuarie 2002
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CRUCEA LUI DAMOCLES

Cronică la Spectacolul cu piesa „Alice nu ştie să moară”  al Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu” Craiova

de Gheorghe Truţă
după “Jurnalul” lui Alice Voinescu

Regia: Mircea Cornişteanu

Distribuţia
Alice Georgeta Luchian-Tudor

Stello Angel Rababoc
Îngerul Filip Rababoc

Scenografia Viorel Penişoară-Stegaru
Ilustraţia muzicală Mircea Cornişteanu

Regia tehnică Mircea Vărzaru
Sufleur Doina Berceanu

Lumini Dodu Ispas
Sonorizare Valentin Pârlogea

Profesoară  în  filozofie,  cu  doctoratul  luat  la  Sorbona,  Alice 
Voinescu are, în perioada Regatului Român, un “salariu de servitoare”. Această 
apreciere nu este o figură de stil a autorului acestor panseuri.  Autoaprecierea 
“salariu de servitoare” este scrisă de Alice Voinescu, în jurnalul Domniei Sale, 
scris în limba română. 

Dintre toate cunoştinţele familiei al cărei cap este Stelian Voinescu, 
de profesie avocat , familia Voinescu este singura care nu îşi poate permite a 
avea în casă o servitoare. Curăţenia, datul cu mătura, strânsul gunoiului, ştersul 
mobilelor  de  praf,  spălatul  geamurilor,  spălatul  şi  ţesutul  hainelor,  lustruitul 
pantofilor, bătutul covoarelor, pregătirea meselor, servirea lor, spălatul vaselor, 
achitarea feluritelor taxe şi impozite, cad în sarcina uneia şi aceleiaşi servitoare, 
Alice  Voinescu,   unanim recunoscută  de  personalităţi  franceze  de  geniu  ale 
literaturii şi filozofiei, ca filozof de geniu al epocii. Domnul Stelian Voinescu 
are dese ieşiri să îşi cumpere gazetele. Vine după o zi, două, sau trei, “cu chef de 
ceartă”, dupa ce va fi  “ciupit de cur” tinerele fete care îl aşteaptă în Golden 
Rouge-urile Bucureştiului de altădată. În acest timp, aplecată peste scrierile lui 
Kant, sau Goethe, sau cine ştie cărui nemuritor muritor, doamna Alice Voinescu 
îl  aşteaptă,  iubindu-şi  bărbatul  cu o iubire  mai  mare  decât  aceea  cu care  îşi 
iubeşte  cărţile.  Stelian Voinescu moare,  spunându-i  “te  iubesc” pentru prima 
oară în viaţă. Alice Voinescu continuă să îi scrie, în jurnal, pâna la moarte-i, 
dragului ei Stello. Veniţi la putere, comuniştii găsesc de cuviinţă că locul Alicei 
Voinescu  nu  este  la  catedra  universitară,  şi  o  scot  la  pensia  din  care  ea  îşi 
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drămuieşte raţia lunară de: cartofi, pâine, mere, lapte. Dar este mult mai mult 
decât merită o servitoare care se închină, în comunism, la Dumnezeu, trăgând şi 
toată  filozofia  după  ea,  şi  –  sacrilegiu  –  sufletele  unor  tineri.  Este  închisă. 
Deportată. I se fixează domiciliu obligatoriu. I se iau cărţile. Nu i se permite să 
mai intre într-o biserică sătească. I se fixează ca perimetru de patrulare o ogradă. 

Alice Voinescu moare în 1961. Anul naşterii mele.
În spectacol, un înger şi-a pierdut cele două aripi, aura, a fost tuns 

ştrengăreşte, dar a strigat: Doamne, pedepseşte-mă după voia Ta, pentru că i-am 
dat  răgaz  lui  Alice  să  îşi  scrie  jurnalul.  Jurnalul  doamnei  Alice  Voinescu. 
Copilul doamnei Alice Voinescu.  Fă-mă frunză, lemn, piatră… Dar nu om ! Nu 
mă face om ! Îngerul păzitor  al doamnei Voinescu ajunsese un copil, pe care 
Alice nu l-a avut niciodată, sau l-a avut în Stello.

Pe  mesele  berăriilor,  discotecilor,  bistrourilor,  mac-urilor, 
restaurantelor,  Golden  Rouge-urilor  moderne,  jurnalul  servitoarei  Alice 
Voinescu aşteaptă să fie deschis, la rece, şi citit, cald încă, de tinerii României 
eterne.  

22 mai 2006

62



OMUL CU TEATRUL
“OMUL CU MÎRŢOAGA” – Teatrul Naţional Craiova

Este de notorietate prietenia dintre G. Ciprian, autorul consacrat al piesei 
„Omul  cu  mârţoaga”,  şi  Urmuz,  modestul  grefier  al  Curţii  de  Casaţie  din 
Bucureşti, cel care avea să intre cu ale sale puţine la număr şi îndelung chinuite 
pe ciornă pagini  bizare,  în  posteritate,  ca  un părinte  necontestat  al  literaturii 
absurdului. 

Iată-mă,  aşadar,  peste timp,  asemenea lui Tudor Arghezi  -  cel care i-a 
oferit  lui   Urmuz  botezul  literar,  şi  numele  bizar  -   în  sala  Naţionalului 
craiovean, dar în locul unui  critic şi spectator de geniu, eu nu am rămas, peste 
ani, decât nepotul unui ex-director, actor şi om genial, iar în locul fatidicelor 
şoapte  la adresa  paternităţii  piesei  („Nu e  de Ciprian !” )   şi  a  fantomei  lui 
Urmuz, care l-au urmărit pe maestrul Arghezi la premiera spectacolului, aveam 
la mine un buchet de flori pentru fantoma încă vie a unui  actor distribuit, poate 
pentru prima şi ultima oară,  într-un rol secundar, cel al inspectorului general: 
Vasile Cosma.

 Ca  de  obicei,  Chirică,  omul  cu  teatrul,  mi-a  oferit  cu  delicateţe,  din 
relicvariul lui sufletesc, decorat cu o calofilă caligrafie,  o invitaţie, rugându-mă 
să  mă  grăbesc  a  vedea  spectacolul,  atâta  timp  cât  domnul  Cosma  nu  se  va 
retrage,  încercând puţin să moară, fără repetiţii, fără scenă, fără spectatori, prin 
amabilitatea unui cancer.

1. Un interior de epocă, o cameră de zi, în faţă, în spate, un culoar de 
trecere,  despărţite  de  un   macat  greoi.  Două  candelabre  stinse.  Alexandru 
(Valeriu Dogaru ), moştenitorul bogat,  şi Varlam ( Valer Dellakeza ), doi vechi 
prieteni, se revăd, şi flecaresc vioi, în spiritul vremii: femei, călătorii, afaceri, 
curse de cai. Este o lume dispărută, în care arta conversaţiei  ţinea departe de 
sufletul omenesc atâtea orgii mass-media. În scenă, intră Ana (Gabriela Baciu ) 
însoţită de cei doi copii şcolari, proprietate personală. Amant irezistibil, la  a 
doua  tinereţe,   fiara  de  Alexandru  face  curte  Anei  care  răspunde  vădit 
emoţionată  avansurilor. Totul pare un joc de societate, pare că Ana nici nu este 
căsătorită, pare ca nou intratul ca un fluture Chirică, arhivarul - care exuberant, 
le spune că a găsit panaceul pentru a scăpa de grija zilei de mâine - este un june 
prim, îndrăgostit de prieteni şi de viaţă.

2. 75 de ani de activitate teatrală a maestrului  Beligan. Între colegii de 
generaţie care se confesează aşa cum numai ei ştiu publicului tânăr şi rar din sală 
-  Chirică,  Valeriu Dogaru, Ştefan Iordache, Călin Florian, Patrel Berceanu,  
maestrul Beligan.  Călin Florian, fost director al Naţionalului craiovean, citeşte 
pe scenă o scrisoare. O scrisoare pe care tânărul Chirică o adresează oamenilor 
din teatru: nimeni nu este omis. Începând cu directorul, şi încheind cu femeia de 
servici. Chirică le mulţumeşte tuturor: pentru visul său care a început să devină 
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realitate. Care nu ar fi existat fără oameni. A visat teatrul. Din Bucureşti, Chirică 
le împărtăşeşte tuturor bucuria lui de a fi devenit actor.

3. Îi vezi ? – îmi spune regizorul Dan Alexandrescu. Pe cine să văd? Pe 
Petre Gheorgiu-Dolj. Pe Vasile Cosma. Pe Ilie Gheorghe. Da. Îi văd. Sunt cei 
mai  mari  actori  ai  Naţionalului.   Fiecare crede că este cel  mai bun. Cel  mai 
mare. Pentru asta vei lupta şi tu. Eu? Da. Eu, nu. Cum, nu? Dacă un regizor îţi 
va cere să duci tava pe scenă, ce vei face? Ce să fac, o duc cu cea mai mare 
bucurie. Cu datele tale? Cu vocea ta? Cu statura ta? Asta nu e bine. Trebuie să 
lupţi! Să lupt? Cum să lupt? Să lupt cu însuşi regizorul? Asta nu se poate. Eu aş 
fi foarte fericit să duc tava pe scenă măcar, într-un spectacol.

1. Ana este urmărită de spectrul chiriei locuinţei,  al cheltuielor pentru 
copii, al vieţii de lux şi călătoriilor pe care le visează. Chirică – soţul – are un 
salariu  modest.  În  arhiva  lui  sufletească,  el  nu  visează,  proiectează  cu  ochii 
deschişi.  Regizorul  Nicolae  Scarlat  plasează  fiecare  moment  de  poezie  al 
spectacolului în avanscenă, lumina scade, doar chipurile actorilor care visează 
sunt ajutate de un spot de lumină să emane ceea ce visătorii revarsă, şi oamenii 
iau fericiţi,  ca  o păgână împărtăşanie:  lumina  şi  pacea sufletelor  lor  de prea 
fericiţi pe lumea aceasta, pentru pacea şi lumina din vis.  

2. Repetiţii cu Vlad Mugur la Naţionalul craiovean.  Vlad Mugur este un 
coleric.  Se enervează. Repede, actorii. Este grăbit. Nu mai are timp.  Scena nu 
iese. În preajma lui apare, cu părul alb, Chirică.  Chirică nu face nimic. Asistă. 
Tace. Brusc, Vlad Mugur iese din vertij. Se linişteşte. Lucrurile încep să meargă. 
Simte  ceva emanând dinspre Chirică.  Îl  ia  de braţ  şi  îl  strânge cu putere.  Îi 
spune: Auzi, dumneata ai ceva care îmi face bine…mă linişteşti. Rămâi, te rog, 
aici, până la capăt…

 1. Chirică a cumpărat cu o avere o mârţoagă. El este omul cu visul: omul 
cu mârţoaga. Din condiţia de modest funcţionar, el speră să îşi achite datoriile la 
plata chiriei locuinţei, la şcoala copiilor, să îi ofer Anei luxul şi viaţa fără grija la 
care aspiră, călătoriile, să sature flămânzii străzii, pariind pe Faraon al V-lea, 
gloaba lamentabilă a curselor de cai. Acesta este visul lui, în care crede cu toată 
fiinţa…  Crede în ochii blânzi şi rugători ai unui cal. Şi într-adevar, pe lumea 
banilor, a proprietarilor care majorează furibund chiria, şi o cer înainte pe un an, 
a bogaţilor care cumpără dragostea femeilor, a pariurilor pe oameni, pe sclavi, 
ca pe cai, Chirică ştie în ochii cui sclipeşte, necotată la bursă, dragostea…

Chirică aşteaptă ca Ana să vadă dincolo de averile acumulate în şampanie 
şi  rochii.  Ana  iese  din  cameră,  privindu-l  cu  repulsie,  ca  pe  unul  care  îi 
contabilizează dorinţa de a străluci în societate.
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2. În biroul lui, rătăcit într-o mare de invitaţii, cronici, pliante, fotografii, 
volume,  venite din toată lumea, Chirică tace. Visează ceva. Intră actorul D. cu 
actorul C… Ei, domnul director… se înclină primul persiflativ, aaa… domnul 
Director, ce onoare, continuă C., dar, ce faceţi, îşi ţuguie primul buzele, da, da, 
ce faceţi, Chirică tace, se strânge ca un melc în cochilia sa, şi cu politica ?, reia 
al doilea, ştim noi, domnule director, preia primul, da, da, dumneata eşti de-al 
lui, tună al doilea, care a sărăcit poporul, primul, veţi vedea de-alde dumneata, 
împreună cu…ameninţă şi ies amândoi, trântind uşa…Chirică oftează. I-a mai 
ieşit un fir alb. Peste o secundă, uită. Oftează. Ai răbdare, îşi spune, poate. Aveţi 
răbdare.  Hai  să  uităm toate  astea.  Nu sunt  importante.  Şi  visează  iar.  Citind 
aceste  rânduri,  actorul  C.  a  smuls  articolul  de  la  avizierul  teatrului.  „Mai 
documentaţi-vă când scrieţi!”, mi-a strigat. Chirică mi-a spus că actorii D. şi C. 
sunt  doi  dintre  oamenii  apropiaţi,  dintre  prietenii  care  l-au sprijinit,  şi  ajutat 
foarte mult.  Colonelul Trapel este cel care mi-a povestit episodul de mai sus. 
Errare humanum est, perseverare diabolicum…

1. Ana s-a săturat. Nu tu rochii. Nu tu chirie. Nu tu taxe scolare. Nu tu 
călătorie.  O  gloabă.  Ce  a  ajuns  ea?  „Madam  mârţoaga”.  Chirică  este  un 
neadaptat.Nu înţelege ce este viaţa. Ce este viaţa?  A confisca tot ce apuci, în 
interes  personal,  de  la  alţii, defineşte  Alexandru.  Alexandru  avansează  pe 
culoarul  spre  trupul  femeii.  Ana  cedează.  În  fond,  cine  este  Chirică?  O 
întâmplare nefericită. Cine este Alexandru? Un curtezan frumos, experimentat şi 
bogat. 

2. Chirică ăsta este un un prost, măi, spune Lucian Albanezu. Este prost de 
bun. Se pişă toată lumea în capul lui… Şi el îi ajută pe toţi…

            1. Nici societatea nu îl iartă pe Chirică. Agenţii de pariuri îl umilesc în 
propria casă. Ziarele îl  batjocoresc. Soţia îl înşeală în propriul iatac. Prietenul îi 
spune că de astăzi Ana este femeia lui. Soţia lui îi spune  că nici măcar copiii lor 
nu sunt ai lor, ci sunt „copiii întâmplării”. Proprietarul solicită imperios plecarea 
din casă. Mârţoaga lui Chirică îi afectează bunul renume, nu şi vespasiana chirie 
a unei vestite curtezane, luată în spaţiu.  Chirică se clatină. Dar dragostea lui 
pare infinită. Rămâne soţ cu numele. Ana pleacă cu Alexandru în lumea largă. 
Visul lui de a pleca împreună,  după succesul  la curse al mârţoagei,  minunea 
tânjită şi sperată, este pentru altul. Este o scenă kafkiană. Omul care caută uşa în 
castel este întrebat de paznic de unde ştie dacă nu cumva uşa la care a bătut o 
viaţă întreagă  nu este a altuia?
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2. Uzina Viselor.  Mediu de producţie postrevolutionar.  Cine este,  măi, 
Chirică asta ? Ca director, e, mai face şi el câte ceva. Ca actor, nu are talent, nu 
face nici o ispravă, spune inginerul PS.

Teatrul Naţional? Ăştia, dacă nu laudă şi ei pe câte cineva, sunt muritori 
de foame. Nişte lăutari. Auzi, teatru, spune analistul BG. Actori…Trăiesc şi ei 
din pomana cuiva. 

Au avut după „Phaedra” două cronici negative în Anglia, spune soţia lui 
Chirică. Două din 10. A suferit două zile ca un câine.

Chirică? spune tot ea. Ca director, are 700 de pâini pe lună salariu. Vine 
acasă cu o treime din bani. Restul, îl dă pentru teatru.   

A, spune secretarul literar PB.  Păi, sigur. Face el ce face, şi cade tot în 
picioare. Când a luat premiul… şi 2000 de pâini pe lângă, o treime din ele le-a 
dat Ozanei Oancea. Păi, sigur… este diabolic… tot el a căzut bine…

Actorul Cicort. Ştii ce m-a pus dobitocul ăsta de director, Chirică,  să fac? 
Să joc pe vânt, în Scoţia. Auzi? Era un vânt care dărâma decorul.Un idiot. Îl 
scuip în ochi… Este nepotul lui..Şi ce-i cu asta? I-am spus şi lui că e idiot…
Atât.  

 1.  Singur  cu  Chirică  în  plin  dezastru,  Varlam  concluzionează:  „şi 
ticălosul ăsta care le ticluieşte pe toate de-acolo de sus, de la el…” Aşa fac şi eu. 
Pentru că mă lovesc oamenii, îl condamn pe Dumnezeu. 

1.  Un  grajd.  Chirică  singur  cu  Varlaam,  şi  Fira,  servitoarea.   Presa 
nechează  prohodul  bietului  cal.  „Nemernicii”,  icnesc  din  rărunchi  prietenii. 
Omul cu idei, interperat colosal de Valentin Mihali, vrea ceva de la cal: pielea. 
Ca  un  semn  ca  în  orice  nazism,  inclusiv  economico-financiar,  dinţii,  părul, 
organele unui om, sau pielea unui cal – şi după moarte -  au valoare de piaţă. Fac 
bani.  Vasile  Cosma –  inspectorul  general  –  stârneşte  hohote  de  râs.  Este 
birocraţia de stat care iartă reîncadrând arhivarul pe salariul mizeriei numai dacă 
îşi vinde visul: calul. Chirică refuză. . Am inima cât un vârf de ac. Cosma este 
cadaveric  sub  machiaj  Seamănă  perfect  cu  Silviu  Stănculescu care,  în  sala 
Naţionalului craiovean, zâmbea atât de ironic la adresa cancerului colateral care 
îl măcina.  Directorul şcolii dă afară copiii lui Chirică: motivul? fiii mârţoagei 
strică reputaţia firmei. Vasile Cosma pare o centrală nucleară în care – galbenă – 
a explodat o bombă sărăcită de uraniu.
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        2.  Chirică nu are bani  pentru masa  oaspeţilor  Teatrului  Naţional,  a 
colaboratorilor  şi  regizorilor.  Este  alungat  de  la  un  restaurant  la  altul.  Se 
umileşte. Promite. Nici el nu ştie de unde va plăti. Bugetul de stat este din ce în 
ce mai sărac. Sub visele lui, preţul biletelor nu a crescut. Nici un om nu a fost 
dat afară. Teatrul a rămas o haină pentru visele oricărui medic sau artist sărac. 
Radu, băiatul lui Chirică, ia examenul pentru specialitatea chirurgie. Visul lui 
este să ajungă chirurg... Examenul este anulat: se spune că subiectele au fost, ca 
orice conştiinţă, de altfel,  vândute în valută. Soţia lui Chirică spală manual.

1.  În grajdul-locuinţă, Chirică, Varlam şi Fira hrănesc calul cu jăraticul 
dragostei lor. 

2.  În  decorul  unei  garsoniere  din  Brazdă,  lângă  Institutul  Pedagogic, 
Chirică, tânăr,  împarte visul cu  Vasile Buz, scenograful de azi al  mârţoagei. 
Două familii într-un hol, o bucătărie şi o cameră. Spaţiul este recompartimentat. 
Nu cred să aibă 20 de metri pătraţi. 

1.  Triumful.  Mârţoaga  a  spart  casele  de  pariuri.  Chirică  este  bogat. 
Înfiinţează o cantină pentru săraci. Toţi banii lui sunt ai celor care au visat, şi au 
răbdare  până  la  capăt.  Lumea  bună  îl  asaltează  cu  omagiile:  „Societatea 
noastră”, pronunţă scopit, magistral, Tudorel Petrescu. Mediocritatea abrutizată 
în  stereotipuri,  formule,  forme,  vezi  Theodor  Mănescu,  îi  oferă  tablouri  şi 
diplome. Directorul şcoalei – Ion Colan - cerşeşte revenirea copiilor. I se oferă 
bani.  Bani.  Bani.  Un  culoar  de  bani  spre  ieşire.  Directorul  îl  pupă  într-o 
grotească  efuziune  sentimentală  pe  Varlam.  Asta  e  tot  ce  contează  în  lume. 
Glorie şi bani.  

 2.  Visul  lui  Chirică,  teatrul,  teatrul  craiovean,  cucereşte  lumea.  Este 
aclamat. Premiat. Omagiat. Nu primeşte nimic în plus. I se ia şi ceea ce i s-a 
oferit,  din  greşeală.  Este  trecut  de  bugetul  local,  deşi  este  Naţional.  Nu  e 
productiv. Chirică se pensionează. Nu are vise pentru bogaţi. Nu vrea să  fie el 
cel silit  să dea oameni afară. Are o pensie de 600 de pâini pe lună. Este un 
duhovnic fără carte. Cu delicateţea lui sufletească, vindecă suflete moarte.

 

1. Ana se întoarce. Deci, copiii noştri nu sunt ai întâmplării? o întreabă el. 
„Iartă-mi mie, păcătoasa”, îi spune ea lui Chirică. Din dragoste pentru Ana, el 
este  gata  să  îi  incredinţeze  copiii.  „Pe  tine,  te  cunosc”,  îi  spune  Ana  lui 
Alexandru, cu o privire siberiană. Omul care nu renunţă la nimic, pentru nimeni. 
Dar Chirică? Omul care se împarte la toţi. 
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2. Nu ştiu nici acum  cine este Chirică şi cine  Emil Boroghină!
Chirică: “Dragă Mircea (Vărzaru), încearcă să îi dai, sau să îi ducă cineva 

acasă,  sau  să  ajungă  la  Vasile  Cosma,  acest  buchet  de  flori…”  .  …pentru 
doamna Marina Başta…

23 septembrie 2002
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NASUL LA PURTARE

după “REVIZORUL” – DE N.V. GOGOL

Iată o piesă în care m-am simţit vizat. Pentru că am făcut parte, pentru doi 
ani, vai, scurtă perioadă, din protipendada urbei, ca soţ al doamnei… cunoscută 
oblăduitoare  a  unor  dosare  de personal.  Am recunoscut  coşurile  cu struguri, 
plasele cu brânză, pulpele de carne, pachetele de ţigări, cutiile cu bomboane, 
deodorantele,  textilele,  cadourile,  şi   pungile  de  cafea,  dar,  spre  lauda  soţiei 
mele, mai puţin a mea, nu am recunoscut banii, care plouau din toate buzunarele 
pe scenă,  spre  chimirul  lui  Hleştakov.  În plus,  uitaţi  cum devine chestiunea: 
statul  rus  nu  plăteşte  nici  benzina  pentru  deplasările  la  ţară,  nici  orele 
suplimentare, nici concediile, măcar, în care te cheamă la datorie, cu tot ce poţi 
sluji gratis la bătaie. Este drept, lasă elegant loc la diverse culoare din care poţi 
trage o straşnică agoniseală, dacă îţi iei nasul la purtare. Ceea ce, în totalitate, 
nu s-a întâmplat. 

Vai,  dacă aş  fi  ştiut  că la premiera  piesei,  din Saint-Petersburg,  a fost 
prezent  chiar ţarul,  care a şi  exclamat:  “Hmmm,  ce piesă !  Priveşte pe toată 
lumea, şi în special pe mine !”  - aş fi asistat la spectacol puţin mai detaşat. Cred 
că neştiinţa – aviz elevilor care au fost în sală – te fereşte de multă bătaie de cap.

Primul  personaj  apărut  în  sală,  cu  10  minute  înainte  de  începerea 
spectacolului,  a  fost  personajul  Nas  (  le  nez  –  în  franceză,  the  nose  –  în 
engleză ). Fiind o fire care caută un sens în viaţă, nu am descifrat sensul până a 
doua zi, astăzi, când am căutat pe Internet informaţii suplimentare despre N.V. 
Gogol,  autorul  piesei,  descoperind  numai  în  limbi  străine,  pe  care  am avut 
imprudenţa să le învăţ în şcoală, ceea ce anevoie poţi  afla – dintr-o mioritică 
deşertaciune - într-o bibliotecă virtuală, în limba naţională. 

Nicolai  Vasilievici  Gogol   (  1809-  1852  )  s-a  născut  în  Ucraina,  la 
Sarotchinsi. Tatăl, ofiţer, i-a cultivat gustul pentru lectură şi observaţie. Mama – 
fiinţă  religioasă,  i-a  semănat  grâul  credinţei,  credinţă  devenită,  spre  finalul 
vieţii,   misticism şi maladie La 19 ani, după studii  mediocre,  îşi  părăsea ţara 
pentru a căuta o slujbă modestă la Saint-Petersburg.  Ataşat la un minister, a fost 
un  funcţionar   atipic  şi  inexact;  deşi  şi-a  servit  prost  guvernul,  şederea  prin 
birouri i-a dat ocazia să-şi observe colegii, să le fixeze alura şi limbajul, ceea ce 
i-a dat ocazia să scrie mai târziu  nuvela “Mantaua”, o capodoperă a genului. 
Caracter instabil, Gogol voia să îşi părăsească breasla, pentru a deveni profesor. 
Din februarie 1931, predă Istoria,  apoi un curs de Istorie  a Evului Mediu la 
Universitatea din Saint-Petersburg. Părăseşte catedra în 1835, scriind între timp 
“Taras Bulba” şi “Revizorul”. La sfârşitul lui iunie 1836, începe să călătorească 
în Europa: Hamburg, Aix-de-Chapelle,   Bare, Vevey, Paris,  Roma, Mariebad, 
Varşovia, Saint-Petersburg, din nou Roma, din nou Rusia. Publică în 1840 prima 
parte din “Suflete moarte”.  Călătoreşte din nou la Florenţa, Wiesbaden, Nisa, 
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Francfort, Hamburg, Karlsbad, Roma, Neapole, Paris. În 1848, face un pelerinaj 
la Ierusalim. Revine prin Beirut, Constantinopole, Odessa, Kiev. La începutul lui 
februarie 1852, într-un moment de delir, arde în soba camerei sale din Moscova 
toate manuscrisele sale inedite, printre care, se spune, şi ultimele capitole din 
“Suflete moarte”.  Geniul lui literar i-a atras numele de Hieronymus Bosch al 
literaturii ruse.
 

În  opera lui  Gogol,  găsim şi  originea  Personajului  Nas.   “Nasul”  este 
povestea unui om care şi-a pierdut nasul şi care încearcă să îşi trăiască propria 
viaţă.  La intersecţia dintre “Revizorul” şi “Nasul”, nu poţi să nu te întrebi ce ar 
fi  omul  –   un  de-alde  Hleştakov  –  dacă  nu  ar  avea  un  rang  în  societate. 
“Revizorul”  este  o  lume  populată  de  hoţi.  Toată  lumea  fură:  oficialităţile, 
negustorii, slugile. Contrapunctic, citatele din Biblie proiectate între tablourile 
piesei par  avertismente tăcute. În fine, există un singur tablou în care Primarul –
marele  excroc  al  urbei,  se  roagă:  ca  să   scape  cu  bine  când  întâlneşte  –  în 
persoana lui Hleştakov - un Excroc mai mare.

“Revizorul” este  povestea unui tânăr  functionar  civil,  Hleştakov (Sorin 
Leoveanu) – care se află pe sine, strâmtorat foarte financiar – într-un mic orăşel 
de  provincie.  Din  greşeală,  el  este  luat  de  oficialităţile  oraşului  drept  un 
inspector guvernamental, care vizitează provincia incognito. Eroul se adaptează 
în mod fericit noului rol, şi exploatează abil situaţia în folos personal.

Sub bacheta regizorală, oficialităţile ţin consiliul de taina în cimitir ; din 
păcate, nu “memento mori” este gândul care îi animă, ci găsirea celei mai bune 
strategii  pentru  a-şi  conserva  privilegiile  şi  rangul.    “Furi  prea  mult  pentru 
rangul tău” – îi atrage atenţia Primarul ( Ilie Gheorghe), gardianului ( Theodor 
Marinescu) , stabilind totodată reala ierarhie de valori în urbe. Şeful poştelor 
( Valer Dellakeza) îşi face apariţia scenică, beat criţă, dintr-o groapă. Bobcincki 
şi Dobcincki – o pereche care seamănă ca două picături de apă cu Farfuridi şi 
Brânzovenescu - vorbesc – pe rând – din aceeaşi groapă. Scena pare o “Plută a 
Meduzei”  soresciană  în  care  personajele  cad  în  trapele  propriilor  vicii  de 
caracter.  Comicul  –  susţinut  de  jocul  personal  şi  colectiv  –  este  savuros. 
Primarul,  Stepan  Ilici,  comisarul  (  Constantin  Cicort  ),  Gibner,  medicul 
( Valentin Mihali ) şi suita îl vizitează pe falsul revizor în …baia publică, adică 
într-un spaţiu intim. Nimic nu suportă convenienţe, sau etichetă,  când este în joc 
soarta întregii protipendade, şi a fiecărei persoane. 

Într-adevăr, vă asigur, în calitate de soţ al doamnei…, când este vorba de 
un post, toată lumea se calcă în picioare: nu contează la ce oră se  dă telefon, se 
bate în gard, se face vizita, se găseşte o cunoştinţă comună, o pilă, un partid, o 
funcţie, o relaţie, un cadou, o atenţie, o… icoană, … curat murdar, soţietatea 
pune fiecare om la locul lui, uzând de un cântar justiţiar, de farmacie!

“N-am nimic, pun un plasture… n-am nimic, pun un plasture”… repetă, 
cu nasul spart, în graba de a face loc Primarului, Bobcinski, atât de preocupat de 
a fi în graţiile Puterii încât – călcat chiar în picioare – o asigură că pentru el nu 
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există plăcere mai mare, în timp ce Dobcinksi ( Angel Rababoc ), este atât de 
spiritualizat de prezenţa Rezivorului, încât pare să îşi ia zborul, ca o pasăre, spre 
înalt. 
         Este tuşat satiric până la ridicol  teatrul jucat de primar, livretul prin care 
interesul clicii ia masca creştinismului, şi grijii faţă de aproapele. Care există în 
piesă, ca şi în viaţă, vai.
          “Revizorul” este îmbătat: din lectica la care trage primul, ca un bou 
vânjos, însusi Primarul – splendidă imagine  -  primele care coboară, aruncate, 
sunt sticlele beţiei generale,  apoi Revizorul este aşteptat,  cu capetele plecate, 
dar, de fiecare dată, el dă să coboare … pe partea cealalată. Obedientă, masa 
oficială  îşi  mută  locul,  pentru  a  omagia  … beţivanul.  Rând  pe  rând,  stâlpii 
societăţii   dau  birul  pentru  a-şi  păstra  poziţia.  Dellakeza  îl  inghesuie  pe 
Hleştakov  oferindu-i  banii  din  buzunarul  de  la  piept.:  Hleştakov  ia  banii, 
chipurile,   “împrumut”  Apoi,  împrumută  şi  trupul  fiicei  primarului.  Maria 
Antonova  (  Iulia  Lazăr).  Însă,  mai  mult  plăcându-i  soţia  acestuia,  Anna 
Antonova ( Nataşa Raab ), o “împrumută” şi pe aceasta. Revine, totuşi, la fiică, 
şi se “logodeşte” cu ea, printr-o partidă de sex,  în lectică. Onoraţi, Primarul şi 
soţia lui, asistă, în timp ce după consumarea actului, Gibner, medicul ( Valentin 
Mihali ) apare cu desuurile logodnicilor în cap, slujind, în interesul acoliţilor, 
drept … pernă, ibovnicilor. 

În faţa Puterii ( Revizorului, sau Primarului ) personajele devin obiecte: 
Luka Lukici (Adrian Andone )  devine suport viu de felinar. Actorul joacă în 
această ipostază, suspendat pe o grindă de fântână, aproape o jumătate de oră. 
Bobcinski  devine scrumieră. Dobcinski – port-umbrelă.  Dezumanizarea este 
totală. Pentru Zemlianika (Iosefina Stoia ) mita este  adăugată dosarelor cu care 
are la mână fiecare notabilitate: şi tot nu este de ajuns: turnătoria se cade – în 
faţa Revizorului – să fie şi verbală. 

Mieros, Ion Colan ( Abdulin – starostele negustorilor ) spune: “cere mai 
mult..  de  ce  nu  ceri  mai  mult?…”,  oferind  pe  tavă  (  nu  capul  lui  Ion 
Botezătorul  ),  ci  mita  negustorimii  pentru  exilarea  Primarului,  “excrocul-
excrocilor”, în Siberia.  

În cele din urmă, in timpul ceremoniei de nuntă, în care – în stil neaoş 
rusesc – se plânge de ciudă ( Liliukova – Geni Andone), şi se asistă la etalarea 
gândurilor personajelor, înşelătoria este demascată. Dirigintele poştei a găsit o 
scrisoare în care fiecare notabilitate este satirizată de fugarul Hleştakov. 

Atunci, cine este Revizorul ?
Este  momentul  în  care  Personajul  Nas  prezintă  eroilor  pe  adevăratul 

Revizor General al vieţilor lor.
Lectica apare în scenă. Uşa se deschide. Din ea coboară…
În genunchi, toate personajele îi cer iertare…Cine este Revizorul ? Cine ?
Masca Omului  cu nasul  la  purtare a  fost  lepădată.  Putem pleca liniştit 

acasă. A fost o ficţiune. Aşa ceva nu se întâmplă. Dacă se întâmplă,  personajele 
se schimbă. Sau apare un scandal mai mare. Lumea –  nevinovata lume vinovată 
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- uită. Are interese. Un post  în timpul vieţii noastre ruse, de fiecare zi, face mai 
mult decât tot aurul fără de care am putea trăi, nu şi fără pâine.

 Şi totuşi, este Unul care, odată, în ceasul acela, pe care nimeni nu îl ştie, 
doar Tatăl -  va coborî …

Unii  îi  vor  spune:  “am fost  revizori”.   Alţii  –  “am avut  nevoie  de  o 
pâine…”

După măsura aceea înaltă, nici unii, nici alţii, nu vor fi copii, pentru că au 
învăţat să mintă…

4 noiembrie 2002
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„CUM DORIŢI?” SAU „NOAPTEA DE LA SPARTUL 
TÂRGULUI”

de William Shakespeare

Spectacol al Teatrului Naţional Craiova

Regia: Silviu Purcărete

Cronică dramatică

Suntem poftiţi pe scenă, să urmărim de-aproape

Amor de lesbiene, curişti, şi lorzi, şi ţoape –

Că suntem în Iliria nu-i nici-o îndoială,

La Vest, şi Est,  e Lumea întreagă-n  pielea – goală,

Ba chiar din Eutopia  sunt oaspeţi de onoare

Un moş şi-o babă care râd, râd, când de-a-ncălare

Perechile se-mplântă - încât mi-am spus în nară:

Vai de sărmana lume, şi de sărmana ţară!

De-acesta este râsul de care se mai râde,

Şi încă, în engleză, cer Lordului un gâde,

În roabă să mă pună, legat ca o mumie,

Să mă înalţ la ceruri, vârât într-o cutie,
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În nunta-n care lorzii sunt miri, şi sunt mirese,

Să am şi eu, ca rege, un Lord care se bese –

Piticii pe vitrine: apostoli ei să fie?

De ce-au găleţi în mână, şi „bărbi” pe sodomie?

De ce-n final, se plouă, un dar mult ignorat

La-mpreunarea dintre un Lord, şi un Bărbat?

Piticii pe vitrine: şi nava din vitrină,

Sunt Albă ca Zăpadă, ce n-are nici-o vină,

O lume de poveste, ce tace şi tronează

Această libertate, această căcărează,

Şi-mi pare – că-n vitrină – ei seamănă cu noi,

Tăcând sfioşi pe scaune, pe lumea de apoi,

Privind curvăsăraia atâtor minţi, alese,

De Lorzi care contemplă futaiuri de mirese –

Îmi pare chiar că Lumea întreagă e o Loardă,

Cu intrigi vechi tocmite pe card, de noua Hoardă,
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Şi doar de sus, cu curul, priveşte micul Will

La Lorzii care joacă pe inimi de copil

La pat, la alba-neagra, la rişca între buci,

La Futăreaţa cheală peste un cuib de cuci,

Nebună este lumea, Iliria, vreau să spun,

Semnez cu-un ciorap galben pe gură: Un nebun.

17 noiembrie 2006
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PE CE, UNU ?
Teatrul Naţional Craiova – „Perpetua şi Felicitas”

Raport de pe C2. 12 şi 12.  Închinarea la cărucior. Închinarea la om. Se 
confirmă.  Oamenii  înalţă  căruciorul.  Oamenii  ridică  pruncul  anonim.  Femeia 
născătoare strigă. Se confirmă. 

Cuşca modernă a suferinţei lui Iisus Hristos la 2000 de ani de la naştere. 
Cu duhul în toţi. 

Tragedia creştină se repetă în modernitate. Perpetua în registrul  modern. 

Scara  de  aluminiu.  Se  urcă  cu  faţa  spre  public.  Este  bine.  Suficienţa 
cunoaşterii. Sfidarea universală în Numele Mântuitorului. Apoi coboară.

O definiţie a vieţii de creştin prin Felicitas.

Mitologiile  şi  religiile  şi  modernitatea  la  judecata  sabiei.  Sincronism 
refăcut. La premieră, exista o suprapunere de planuri şi un element de confuzie: 
închinarea dublă. .Acum,  oamenii îngenunchează  în faţa sabiei.  Teama este 
stăpânul  acestei  lumi?  Când  mormântul  apare  pe  cer,  lumea  este  toată  în 
genunchi în faţa Dreptului sabiei.

Dumnezeu este viaţa. Dar judecă Sabia.
Ispita. Ce vă ofera el? Totul, până la moarte.

Mărul. Calul troian. Botezul. Salvarea. Calea cea strâmtă. 
 

Preţ  cinstit.  Pentru  fiecare  în  parte.  Singur.  Dumnezeu  nu  a  trişat  pe 
nimeni. Nici măcar pe Diavol.

Rezultatul? Die Garten der Laute. Raiul pe Pământ. 

Două reflectoare pe scenă. 
Două lămpi în sală.

Câtă risipă de melancolie pentru moartea unui înger.

Hristos este viu. Ultimele spovedanii creştine Lui, din lumea lui Orwell.

Identificarea. Identitatea.

Ploaia de aur. Spre Palestina. Spre Ierusalim.
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Un vot liber exprimat, datat 6 martie 2000 la Alegerile Universale pentru 
Regele nostru de drept, Iisus Hristos.

Crăciun în vitrina Cutiei de Chibrituri.
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APROAPE
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DIRECTORUL, TATA, RAŢIUNEA, COOPERATIVA 
„DESERVIREA” ŞI CONCETĂŢENII

Tatalui meu, Jianu C. Marian

Uneori,  prin  decor  se  descriu  toate  personajele.  Există  şi  decoruri 
ambuscadă. Pipăind drepturile omului, nu îţi vine să crezi că pot să încapă într-o 
căsuţă modestă, pe Strada Iancu Jianu nr. 838 bis. Te-ai aştepta ca o asemenea 
instituţie să aibă un sediu impunător. Chiar să-l merite. Ei bine, vă înşelaţi! În 
primul rând, pentru că eu nu înţeleg nimic din eticheta: Drepturile Omului. Îmi 
spun  ceva:  dreptul  individului  în  raport  cu  drepturile  indivizilor.  Drepturile 
indivizilor în raport cu dreptul individului. Apoi, clădirile mari şi frumoase pot fi 
goale  pe  dinăuntru.  Cele  mici,  pline  de  rafinament.  Caut  sediul  Raţiunii. 
Întâmplător  sau nu, găsesc aici şi  Drepturile Omului.  Să scoatem căciula. Să 
batem la uşă. Să intrăm. Să spunem „Bună ziua!“.  Să ne prezentăm. Să ni se 
spună: „Luaţi loc!“. Să ne aşezăm pe un scaun de lemn. Să analizăm decorul. O 
cămăruţă. Muşcate în geam. Două lămpi suspendate. Pentru corectură. Pentru 
lectură.  Un  birou  în  dreapta.  Pe  mâna  dreaptă  a  biroului,  manuscrise 
dactilografiate la o maşină de scris obişnuită.  Pe fiecare manuscris, fotografia 
câte unui tânăr. Un băiat. O fată. Alt băiat. Iată şi maşina de scris, în faţă, pe 
masă. Mică şi de o vârstă cu omul cu păr alb din faţa mea. Două pisici pe două 
genţi pe mâna stângă a biroului din dreapta. Un director robust, cu părul cernit, 
la birou. 

V-am adus recenzia. În căutarea unui suflet de om. Domnu' Comunistu'. 
Un  coleg  de  serviciu.  Directorul  o  citeşte.  Dau  năvală  doi  tineri.  „Îi  sparg 
primarului geamul de la maşină. A fugit de noi. Ne spune: „Veniţi mâine!”. Nu 
avem unde să  locuim.  Tata  a  murit.  Mama ne-a dat  afară.  Bea.  Cu amanţii. 
Bunicii nu ne primesc în apartament.  Ne-au dat afară. Lucrăm la morgă.” Cel 
care vorbeşte este băut. Pauză. Păi, le spun, să ne punem în locul primarului. Are 
el spaţii personale libere? Nu. Are spaţii publice de oferit? Nu. Are bani ca să le 
construiască? Nu. Eu am ajutat un om ca voi.  Pe Sfântul Nicolae. L-am dus la 
Clinica de Psihiatrie. Nu a fost primit. Deşi avea antecedente. Era TBC-ist. Dar 
a primit un bilet de internare la Poiana Mare. Nu a vrut să meargă acolo.Totuşi. 
Nu a fost zadarnic. Mai are o posibilitate.

Directorul sună bunicii. Sunt directorul. Aveţi  doi nepoţi  care dorm pe 
afară.  Închide  telefonul.  Mint.  Tata  nu  este  mort.  L-au  bătut.  Bunicii  sunt 
supăraţi  pe ei şi  nu îi  primesc.  Au fost turnători la Electroputere.  Vai,  ce de 
securişti pe lumea asta! Bătrânul este securist. Directorul este securist. Primarul 
este securist. Bunicii, turnători. Scriitorul, paranoic. Tinerii revoluţionari, fără 
locuinţă. Să fim multumiţi că suntem bine, sănătoşi, mătuşă Europa! Unchiule 
Sam, bine ai venit! 
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Tata este un personaj  defunct.  De cancer.  Tata a lucrat  la Cooperativa 
„Deservirea“.  72  de  secţii.  Câţi  oameni?  Tâmplari,  mecanici  auto,  tinichigii, 
vopsitori,  tapiţeri,  geamgii,  giuvaergii,  necalificaţi.  Familii.  Munca  de-a 
Drepturile  Omului.  Audienţe  nesfârşite  pe  „Romain  Rolland“.  Lângă 
„Ciufulici“. Producţie. Export. Inginer şef.  Comunist. Venea din ce în ce mai 
des acasă cu dureri  de cap.  Mese  sărite.  Sau pe apucate.  Primarul.  Secvenţe 
Terra Sat. Telefoane peste telefoane. Mie să-mi dai. Răspunde. Şi o ia de la cap. 
Să facem. Primarul vrea să facă. Noaptea, visează Sala Polivalenta de altădată. 
Noaptea,  visez  strada Romain  Rolland.  Cu vase de  argint  în  fereastră.  Când 
intram pe uşă, se mai lumina şi tata. Raţiunea şi Drepturile Omului. Viaţa lui 
Michelangelo. Agonie şi Extaz. 

În  plin  centrul  Iovacrei,  Raţiunea  şi  Drepturile  Omului.  Pe  Unirii,  via 
Iepure, via Directorul, via Bătrânul, via alţi oameni, o cameră 6/7 goală, cu o 
sobă, în care doi tineri care au norocul să lucreze la morgă, nu dorm pe scările 
unui bloc. Uneori, prin decor se descriu toate personajele.

Ianuarie 2003
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D

Bunicului meu, Dinu Marin

Motto: Parlamentarii propun pensionarilor soluţii pentru a supravieţui:  
“Să-şi vândă casa”

─ Dumneata, domnule D. , vei asigura impunerea (strângerea impozitelor) 
pe raza plasei...

─ Dar nu am cu ce să mă deplasez în teritoriu, domnule Inspector-Şef...
─ Te descurci dumneata...!
─ Să trăiţi, am înteles!
─  Voi  urmări  personal   finalizarea  lucrărilor  de  impunere...fiecare 

inspector îmi va raporta personal...
─ Am înţeles, să trăiţi!

Inspectorii au ieşit afară. Unii râdeau, alţii fluierau a pagubă. Fiecare era 
sigur  că  în  termenul  stabilit  nu  va  încheia  nimeni  impunerile  (calculul  si 
colectarea  impozitelor  de  la  populatie).  Au  ieşit  ca  potârnichile  din  clădirea 
administraţiei financiare.

 
Inspectorul  D. era de statură medie,  slab,  osos,  plin de vână nervoasă. 

Mergea  din  sat  în  sat,  din  comună  în  comună.  Drumuri  gloduroase.  Nu era 
piatră. Nu era asfalt. Când ploua, drumul era o mlaştină nămoloasă. Abia sosit, 
era întâmpinat invariabil cu aceleaşi cuvinte:

─  Bine aţi  venit,  domnule inspector!  Dar poftiţi  mai  întâi  la  masă...  să 
îmbucaţi  ceva..  aţi  făcut  drum  lung  până  aici...v-am  pegătit  toate  cele  de 
cuviinţă... avem şi un vin deosebit...

─  Nu ! se încrunta D. Nu mănânc şi  nu beau nimic!  Si apoi, mi-a pus 
nevastă-mea o pâine şi un pui fript în plasă !

─  Dar cum se poate una ca asta? Veţi lucra câteva zile ! Nu este nici o 
grabă !

─ Vă rog să nu insistaţi ! Am nevoie de un scaun şi de o masă ! A, să nu 
uit ! Să îmi aduceţi şi o lampă !

Lucra  zi  si  noapte.  Om  după  om  venea  la  primărie  sau  la  şcoală. 
Dumneata...  câte  iugăre  de  pământ...  câte  animale...  ce  producţie...  ce 
impunere...Fiecare se ruga de câte o scutire... cu o plasă în mână... îi refuza... rar 
de tot, îl impresionau sărăcia şi necazul, şi accepta o reducere, dând omul afară, 
cu plasă cu tot, pe uşă...
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Din  când în când, primarul bătea la uşă şi scâncea:
─ Domnule inspector, vă rugam frunos, veniţi la masă, nu aţi mâncat de ... 

zile !
─ V-am rugat să nu mă deranjaţi ! se răstea omul de pe scaun, cu pantaloni 

agăţaţi  cu bretele de umeri,  cu ochelarii  pe  nas...  Eu am un plan,  trebuie să 
termin în 3 zile lucrarea ..O coajă de pâine să îmi aduceţi si o cana cu apă....

Primarul ieşea... De când lucrează ? Om după om, sătean după sătean... 
Calcula... Calcula de mână, refăcea calculele... Seara, noaptea, cu cearceafurile 
de  hârtie  în  mână,  făcea  subtotalurile  şi  totalurile...Urmărea  cheile  de 
verificare... O lua de la capăt...

Termina..La plecare, primarul  şi  fruntaşii  satului  dădeau să îi  strecoare 
ceva în buzunar..

─  Nu primesc nimic,  ridica tonul inspectorul. Totuşi,  dacă doriţi să mă 
ajutaţi, am o rugăminte..Am nevoie de o şaretă... de o căruţă... ceva... să ajung 
până în comuna următoare...

─ Se poate, domnule inspector ? Se aranjează imediat... Măi , Ioane..
D ajungea în comuna  următoare şi o lua de capăt..Erau comune care nu 

aveau nici măcar un cal.  Atunci, o lua pe jos, pe drumul plin de hârtoape şi 
noroaie. Pe râpe. Cu servieta jerpelită  de întrebuinţare după el.  Cu o umbrelă în 
mână...Ca o sperietoare... Ud până la piele, sau uscat ca un peşte,  la soare.

R., inspectorul general, bătea nervos cu creionul în masă. 
─  Au trecut 3 luni, domnilor inspectori, şi impunerile nu sunt încheiate? 

Vă  voi  da  afară  pe  toţi  !  Veţi  rămâne  pe  drumuri...  Nici  o  lucrare  nu  este 
finalizată ?

─ Ba da, domnule general !
─ Cine a spus da ?
─ Eu !
R. a plecat ochii, căutând prin sală. Era un om masiv, cu ochii bulbucaţi, 

şi braţe butucănoase. Un uriaş.   Pe la mijlocul sălii, dădu cu ochii de D.,  care se 
ridicase în picioare...

─ Eu, domnule inspector, eu am terminat !
─ Dar dumneata ai avut cea mai mare regiune!
─ Aşa este, dar m-am descurcat !

R. îl privi cu luare aminte...
─  Priviţi-l,  domnilor,  pe colegul  dumneavoastră  !  A avut cea mai  grea 

regiune, şi a terminat primul ! Să vă fie ruşine ! Uitaţi-vă la el ! Îi cad pantalonii 
de pe el de atâta muncă ! Îi mai incape unul ca el în bretele ! Domnule inspector 
D., vă rog să vă depuneţi raportul până mâine, la mine, şi apoi, aveţi 2 zile de 
concediu,  acordate  de  mine  !  Te  aşteaptă  nevasta,  omule!  Odihneşte-te  şi 
dumneata două zile ! Am încheiat, domnilor ! Să vă fie ruşine !
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D. a fost acuzat mai târziu că are apucături de  boier,  străine clasei 
muncitoare. Pentru că se deplasează cu şareta de la un sat la altul. A fost meritul 
inspectorului general R. Că i-a luat apărarea: Era să fie dat afară din servici....R. 
a tunat:  Se deplasează, tovarăşi, pentru că altfel, nu ar termina impunerile nici 
într-un an. Cum să facă faţă drumurilor prin plasă ? Pe jos ? Când ar termina 
omul ăsta ? Şi cum ar ajunge de ostenit acolo unde trebuie să fie proaspăt, să 
conducă impunerile ?

D. a iesit la pensie cu 200 de pâini pe lună.  Era bolnav de nervi. 
Artrită. Prostată. Soţia lui era casnică. Nu avea nici un venit. După moartea ei, şi 
după 1989, mânca pâine uscată, şi bea apă. Iarna, nu făcea focul. A trăit până la 
94 de ani. În ultima parte a vieţii, a poftit o dată două clătite, altă dată un suc. 
Nepoţii care stăteau cu el şi-au permis, din economii, să îi ofere această agapă. 
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CURĂŢENIA
Bunicii mele, Dinu Olivia

Bunica are grijă de Puiu până vin părinţii lui acasă. Dar nu are numai grija 
lui. Găteşte 4 feluri de mâncare. Plus desert. Spală vasele la fântâna din curte, cu 
burete de sârmă, şi nisip.  Spală hainele . Le clăteşte. Le stoarce. Le întinde pe 
sârmă. Le calcă. Le coase. La măreşte, sau micşorează, după silueta celui care le 
poartă. Le aşeaza pe fiecare la locul ei, în dulap. Dă cu crema toţi pantofii din 
dulapul de pantofi.  Apoi îi  face lună, cu peria de lustru. Şterge praful  de pe 
mobilă.  Mătură toată casa. Scoate covoarele afară. Spală parchetul şi îl dă cu 
petroxin. Bate covoarele. Le spală cu peria înmuiată în oţet. Le lasă la uscat. Le 
rulează. Le pune pe umăr. Le întinde inăuntru. Le îndreaptă toţi ciucuraşii.  Pune 
scara. Dă jos perdelele. Spală toate geamurile. Le freacă cu hârtie de ziar. Spală 
perdelele. Pune perdelele la loc. Îl pune pe Puiu pe oliţă. Îi dă să mănânce. Spală 
vasele după Puiu, la fântână.  Merge după cumpărături  la magazinul  din colţ. 
Aşează borcanele în cămară. Face dulceaţă. Face clătite. Face orez cu lapte. Face 
piure de cartofi.  Face sarmale.  Face budincă. Face fasole. Face mazăre.  Face 
caltaboşi. Face macaroane cu brânză. Face macaroane cu nucă. Face prăjituri. 
Mătură prin curte. Spală toaleta şi baia. Pune clor la toaletă.  Merge la piaţă. Ia 
apă de la fântână. Udă florile. 

Estimp, Puiu se joacă. Îi place parchetul strălucind de ceară, şi mirosind a 
petroxin. Deschide uşiţa cenuşarului de la sobă. Înăuntru, lăcaşul cenuşii  căzute 
din cămăruţa lemnele arse, este trei sferturi plin. Puiu se bucură. "Ce de grăunţe 
pentru păsărele!" Gângureşte, pe limba lui, Puiu. Ia cenuşa în mâini, şi începe să 
o împrăştie pe parchetul cerat. "Veniţi, păsărelelor!Pe aici!  Şi pe aici! Şi pe aici! 
Ce de  mâncare veţi avea, când veţi veni la fereastră!". Puiu întinde cenuşa peste 
tot. Acum, decorul s-a schimbat. Este afară. Şi bate nisipul cu lopăţica. "Ce de 
nisip! Uite, aici, lângă birou, am să fac un palat!" Şi Puiu bate bine cenuşa, pe 
parchet, cu mâinile, si lopăţica, să nu o ia ploile…

Bunica intră în cameră.  Puiu este plin de cenuşă pe hăinuţele albe. Pe 
mâini.  Pe  obraji.  Toată  camera  făcută  lună  de  bunica,  cu  puţin  înainte,  este 
spoită cu praf de cenuşă.

"Să nu te mai joci aşa, dragule! Să ai grijă! Să ţii curat!"  Spune bunica, 
oftând. 

Şi o ia de la capăt. 
Lui Puiu îi pare rău, pentru o clipă. Dar cum o păsărică vine la fereastră, 

uită repede. Începe să gângure pe limba lui: 
"- Îmi pare rău, guguştiucule! Ai întârziat la masă. Şi ce tort de cenuşă îţi 

pregătisem!..." 
2 iunie 2011
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EDUCATOAREA

Matusii mele, Mosoiu Valeria

A fost anunţat că a murit.  A fost dusă imediat  la capela cimitirului.  În 
urma ei s-a eliberat un pat în sala aceea în care zăceau o duzină de legume: 
femei  şi  bărbaţi,  acum  fără  sex,  care  erau  hrăniţi  precum  copiii,  şi  care 
produceau în azil deranj, cheltuieli, şi urină. Acolo mirosea atât de uman, cum 
numai  leşurile  care  rămâneau  în  urma  războaielor,  părăsite  pe  câmpiile  albe 
pictate cu ciori, mai miroseau, putrezite  pe jumătate şi mâncate începând de la 
globul alb, ocular.

A ajuns la cimitir dimineaţa. Femeia se odihnea de două zile în cel mai 
ieftin sicriu de brad. Părea că  doarme. Părea că toate mirosurile au spălat-o, şi a 
rămas învelită  în somnul  cald al  veşniciei,  fericită,  odihnită,  şi  legănată.  Era 
acum  un  copil  cu  faţa  de  ceară,  bucuroasă  că  învăţase,  după  o  viaţă  de 
educatoare, să moară. 

A  fost  educatoare  într-un  mare  oraş  transilvan.  Desena  şi  povestea 
fermecător. Rămăsese văduvă de razboi. Vorbea mult, dar avea ce spune.. Se 
născuse într-un sat din Transilvania. Avea o soră mai mică.  Abia coborâte din 
leagăn, părinţii le-au murit de tuberculoză. Trecuse prin război cu aceeaşi pace 
cu  care  a  trecut  prin  moşierism,   comunism,  fiind  pe  rând când  boieroaică, 
scăpătată în urma bărbatului, avocat, ucis pe front,  când tovarăşă educatoare. 
Nu a avut copii. Doar atât: câteva mii de copii din oraşul Braşov. În general, 
copii de muncitori. A lucrat şi după vârsta pensionării, pentru că nu aveau cadre. 
I-au luat tot. Două grădini, două case. I-au dat un spaţiu la o proprietăreasă. Le-a 
dat tot.  Tot ce ştia ea, şi căldura ei, şi liniştea, copiilor. 

Privea acum faţa aceea fericită, plecată în grădiniţa unei lumi mai etern 
visătoare, şi îşi aducea aminte: cum se bucura ea ori de câte  ori îi primea în 
vizită. Cum le decupa articole din magazinul istoric cu oameni mari, nobili, şi 
principese.  Cum le desena schiţe şi  acuarele.  Cum le croşeta fulare şi  haine. 
Cum nu venea la ei, să nu cheltuie ei banii pe primire. Cum le tot scria să vină, 
să îi ţină din pensia ei de educatoare, măcar câteva zile din concediul lor, la 
munte.  Cum nimeni nu îşi aducea de ea aminte, nici-un copil, nici-un părinte, 
din cei pe care îi învăţa cum să se poarte,  îi încălţa, îi îmbrăca, îi spăla, îi culca, 
le recita, îi asculta,  le dădea să mănânce. Cum doar colegele o chemau – veniţi 
repede – că a născut ... urma numele, şi avem nevoie de dumneavoastră, cât stă 
acasă... sau s-a îmbolnăvit o colegă... sau nu mai facem faţă, veniţi şi ajutaţi-ne... 
şi tovarăşa ţăran-moşiereasă venea veselă,  şi ciripea ca o vrabie, şi muncea cât 
zece, până şi la bătrâneţe, şi citea mult, acasă, şi le dădea sfaturi, şi le povestea 
câte şi mai câte  din viaţă, din istorie, şi tovarăşa directoare o invita, poate, la 
câteva luni, la o cafea,  şi ea povestea asta la toate prietenele, cum s-a simtit ea 
de bine când a băut  un nechezol cu colegele, timp în care copiii oraşului visau. 
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Privea faţa ei şi îşi spunea că aşa mor cei din serviciile secrete ale vieţii, 
nu îi  ştie nimeni,  se strâng, ca acum, câteva rude, şi  se simţea bine că nu e 
singur, că mai există, măcar la înmormântări solidaritate, erau acolo  un vecin, o 
vecină,  o  verişoară  a  mamei,  şi  cei  din familie,  şi  educatoarea  zâmbea  unei 
amintiri de ceară, el fuma, şi strângea din dinţi, să nu îi iasă fumul prin inimă, 
afurisită istoria asta,  cum împarte ea aceeaşi  educatoare în doamnă, tovarăşă, 
tanti, şi, în cele din urmă, în aia de la şapte, du-te şi spal-o, că iar s-a pişat pe ea 
ca o vacă,  nu mai ştia de ea, săraca, redevenise copil, şi acum, lângă tronul ăsta, 
era frumoasă, avea toată veşnicia înainte, cuiele intrau în capac, şi a fost atât de 
uşoară, încât nici nu au mai dus-o până la groapă, au rămas toţi pe marginea 
aleii, privind coşciugul care era, până în cer, tras pe sfoară...

31 ianuarie 2003
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MARIA

Ieşind din magazinul  alimentar,  o văd aşteptând în picioare,  îmbrăcată 
într-un  halat  stacojiu,  cu  faţa  galbenă,  şi  loburile  urechilor  străvezii.
─ Buna ziuă, îi spun, şi îmi pare rău imediat, ar fi trebuit să îi spun sărut-mâna.
─ Bună ziua.
─ Ce mai faceţi?
─  Bine,  mamă…

Îmi  păruse  bine  că  o  revăzusem.  Ultima  dată  când  am  întâlnit-o,  se 
odihnea pe un trotuar, în picioare, vis-à-vis de Biserică. Doar ochii ei căutau, ca 
două  fante  negre,  dincolo  de  turlă.  Atunci,  mi-am  adus  aminte  de  ea.  Era 
bucătăreasa căminului meu, în care petrecusem întreaga copilărie. Bucuros de 
revedere, m-am îndreptat spre ea, i-am dat bineţe, şi am întrebat-o: 
─ Am uitat! Cum vă cheamă? 
─ Maria, mamă.Maria.

Acum, lângă magazinul de cartier, bucuria de a o reîntâlni mi-a umplut 
inima  de  căldură  şi  recunoştinţă.  Pentru  munca  ei  anonimă.  De furnică  fără 
odihnă.  Avea în  grijă  câteva grupe de copii:  mari,  mici,  mijlocii.  Să stai  cu 
farfuriuţele după fiecare. Să faci curăţenie lună înainte şi după masă. Să găteşti 
nişte feluri de mâncare, atât de gustoase, şi mai ales, desertul, pe vremea aceea, 
gris  moale,  alb,  cu  sirop  de  dulceaţă.  

Acum, femeia aştepta lângă mine. Deodată, i-am simţit  aşteptarea grea. 
Am privit-o mai cu luare aminte. Şi buzele mele au plecat singure înainte, fără 
gânduri,  să  scotocească  prin  bătrâneţea  Mariei:
─ Dar nu aveţi nevoie de ceva?

Şi  mi-a  părut  atât  de  bine.  Deodată,  bunicuţa  Maria  călătorise,  cu  o 
singură întrebare, până în inima mea.
─ Ba da, mamă, răspunse femeia, privind resemnată spre magazinul alimentar. 
Nu  am de  nici  unele… Aş  avea  nevoie  de  ceva…De  ceva  de  mâncare…şi 
continuă privindu-mă cu speranţă în ochi… De o pâine…
─ Aşteptaţi-mă până mă întorc, vă rog… 

Am intrat repede în magazin, am luat două pâini aburinde din sertarul de 
sârmă, şi i-am spus vânzătoarei:

─ Poftim, Viorico… Prin fereastra magazinului, vedeam halatul stacojiu 
al Mariei aşteptând cuminte la câţiva paşi de uşă… Îmi era teamă să nu plece, să 
nu o pierd, bătrână şi flămândă, pe ea, care o viaţă întreagă, a dat la copii de 
mâncare. 

Am ieşit şi i-am întins pâinile.
─ Pentru dumneavoastră !

Ochii ei au prins o strălucire de icoană.Ţineam amândouă pâinile în mâna 
dreaptă.
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Cu amândouă mâinile, Maria mi-a prins mâna stângă, a dus-o înainte de a 
putea să schiţez un gest la obraz, şi-a aplecat capul, şi buzele, ca să o sărute, 
recunoscătoare şi fericită… 

Mi-a sărit inima din piept, şi mi-a năvălit sângele în obraz: Asta nu se 
poate, măicuţă. Vă rog. Nu-mi mulţumiţi mie. Mulţumiţi-I bunului Dumnezeu. 
Lui Iisus Hristos. Şi eu, de la El am primit pâinea pe care v-o dau.

Maria a luat amândouă pâinile în mâini. Părea – la vârsta ei, de şaptezeci 
şi ceva de ani – un cântar viu, care ducea pe braţe două pâini rumene, calde: una 
în  mâna  stangă,  una  în  mâna  dreaptă…

Şi imaginea ei,  trecând fericită strada, mi-a intrat ca un ciob în inimă, 
jumătate bucurie, jumătate tristeţe, durere şi melancolie.Înainte de a se depărta 
cu pâinile, am mai apucat să îi spun:Şi să mai veniţi aici, la magazin, măicuţă, în 
câte o după-amiază…

De multe ori, mergând la magazinul alimentar să cumpăr câte ceva pentru 
casă, am căutat-o pe Maria cu sufletul, şi privirea. Dar ea, cuminte, nu s-a mai 
arătat niciodată…

14 septembrie 2004
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CERUL, CA O MARE, ŞI NORII, CA NIŞTE INSULE
Tovarăşei învăţătoare Dinică Sanda

Înaltă, cu ten măsliniu, ochi negri,  ochelari cu ramă subţire, păr negru cu 
spice albe,   strâns la spate,  bărbia autoritară,  obrajii  plini,  buzele cărnoase – 
tovarăşa învăţătoare Dinică Sanda se pierduse de tot. Nu mai rămăsese din dânsa 
nicio  fărâmă  scrisă  în  memoria  elevilor  clasei  a  IV-a  C,  a  Şcolii  generale 
numărul  5,  care  poartă  astăzi  numele  celui  care  şi-a  investit  averea  până  la 
ultima ei cărămidă: boierul  Petrache Trişcu.

Nu îmi aduc aminte mai nimic despre tovarăşa învăţătoare; doar faptul că 
într-o bună zi  ne-a spus că la cercul de matematică, pe care îl conducea, vom 
avea oaspeţi de onoare: viitori absolvenţi ai Facultăţii de Matematică din oraş. 
De aceea, să fim atenţi, şi să nu o facem, şi să ne facem şi pe noi, mai ales, de 
râs. Aveam cu toţii emoţii. Noi, fruntaşii la matematică ai clasei a IV-a C, şi nu 
numai la matematică: Liviu, Marina, Liliana, şi alţii, ale căror nume, şi rezultate 
de frunte, mi s-au şters din minte. Şi iată că intrăm în clasă, ne aşezăm în bănci, 
şi iată că tovarăşa intră şi dânsa, şi pofteşte studenţii să intre, şi studenţii erau 
doar studente, şi iată că tovarăşa învăţătoare ne zâmbeşte, ne spune să ne gândim 
bine la problemele pe care ni le va spune, înainte de a răspunde, şi începe cu 
prima:

Doi elevi au fiecare, câte un borcan cu peşti.  Dacă se ia  un peşte din 
borcanul unuia, şi se pune  într-al celuilalt, unul din ei are în borcan cu doi peşti 
mai mult decat celălalt. Câţi peşti se aflau înainte de mutare, în borcanul fiecărui 
elev?

În  spatele  clasei,  unde  se  aşezaseră,  tovarăşele  studente,  viitoare 
profesoare, vor fi scris, probabil:

Fie X numărul de peşti din borcanul primului elev.
Fie Y numărul de peşti din borcanul celui de-al doilea elev.
Atunci:
X + 1 = numărul de peşti în borcanul elevului care a primit un peşte. 
Y – 1 = numărul de peşti în borcanul elevului din care s-a luat un peşte.
Cum  diferenţa  dintre  numerele  de  peşti  din  cele  două  borcane,  după 

mutare, este 2, atunci:
X + 1 – ( Y – 1 ) = 2.
Adică:
X – Y + 2 = 2.
Adică:
X=Y.
Aşadar, cei doi elevi aveau iniţial în borcane acelaşi număr de peşti.

Aşa vor fi scris tovarăşele studente.
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Dar noi, elevi în clasa a IV-a, nu ştiam algebră!
Ne-am tot gândit, şi am ridicat pe rând degetele: 
-         Unul are 6, altul 4!
-         Unul are 7, altul 5!
-         Unul are 8, altul 6! 
-     Păi, să facem proba! A zâmbit tovarăşa învăţătoare.
Şi proba ne arată la toţi că, în cazul tuturor răspunsurilor noastre, după 

mutarea câte unui peşte, cei doi elevi ar fi avut în borcane nu două numere de 
peşti a caror diferenţă ar fi fost de 2 peşti, ci un număr egal de peşti.  Adică, 
proba ducea la un rezultat greşit.

-         Tovarăşele  studente  din  spate,  au  vreo  idée?  A  întrebat  tovarăşa 
învăţătoare.

Spre mirarea noastră, tovarăşele au zâmbit stingherit, şi au plecat capetele. 
Nu ştiau nici dânsele răspunsul corect.
- Tovarăşa, tovarăşa, staţi puţin…
Am strigat noi, Liviu, Marina, Liliana, şi alţii, de care nu îmi amintesc.
-         4 cu 4!
-         5 cu 5 !
-         6 cu 6 !
-         …
-         Tovarăşa învăţătoare, proba este verificată pentru toate aceste numere!
-         Tovarăşa, tovarăşa!
-         Spune, poftim!
-         Cei doi elevi au avut iniţial în borcane un număr egal de peşti!
-         FOARTE BINE! AŞA ESTE! A zâmbit tovarăşa învăţătoare.

Nu vă mai spun ce încântare a fost pe mine, pentru că în faţa tovarăşei şi 
în faţa atâtor studente la matematică, am dat răspunsul corect. 

Tovarăşa  învăţătatoare  Dinică  Sanda era  un  vorbitor  de  limba  română 
meştesugit: curgător, fluent, avea dicţie, avea intonaţie, nuanţe, căldură, asprime, 
tact, diplomaţie, răbdare, sensibilitate, emoţie, bucurie, dăruire, cumpănire. 

Pentru susţinerea lecţiilor, avea următoarele  materiale didactice auxiliare 
de  mare  preţ:  vocea,  privirea,  zâmbetul  (  pentru  încurajare  )  ,  sprâncenele 
( pentru mustrare ),  mâinile, băţul arătător, creta şi tabla.

La  sfârşitul  clasei  a  IV,  tovarăşa  învăţătoare  a  fost  regizor,  scenograf, 
costumier, sufleur, şi sufletul   unui spectacol,  având ca personaje albinele şi 
trântorii. Fruntaşii, şi codaşii unei clase. Albinele intră în trântori, şi îi dau pe 
brazdă. Pentru că şcoala nu are menirea să formeze genii pustii, şi tineri care 
putrezesc de vii. Ci formează un stup de albine. În care – pentru a culege mierea 
vieţii – este nevoie de fiecare.  Spectacolul, prezentat la serbarea de sfârşit de an, 
a fost un succes.  Toţi profesorii se mirau: au jucat atât de bine, atât de firesc, 
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fără emoţii, fără trac!  Nu i-am văzut niciodată aşa! Şi asta pentru că piesa, şi 
felul în care tovarăşa învăţătoare ne-o intona,  ne mersese la inimă tuturor.

Am auzit  acum ceva  timp  că  tovarăşa  învăţătoare  Dinică  Sanda  ar  fi 
murit. Nu ştiu când. Nu ştiu de ce. Nu ştiu de la cine.  Nu ştiu dacă e adevărat. 
Poate a fost un simplu zvon. 

Aş fi  vrut să îi spun tovarăşei învăţătoare că am uitat aproape tot.  Din 
copilărie. Din tinereţe. Din studenţie. Dar azi, mi-am adus aminte de dânsa. Şi 
sunt fericit. Că un preot bătrân a  avut dreptate. Cu trecerea timpului, ne vom 
aduce aminte tot. Şi mai ales,  ne vom aminti  de cei care ne-au dat totul. Au 
făcut, cât de cât, tot. Ca să fim şi noi, mai departe, câte un exemplu  de mentor 
de limba română, de matematică, de teatru, de agerimea minţii, de căldură, de 
disciplină, de simplitate, de maternitate, de dascăl,   de inteligenţă, de calm. Ştiţi, 
pe  vremea  tovarăşei  învăţătoare,  nici  nu  am  auzit  de  iubire  :  se  trăia  prin 
exemplele  enumerate,  doar,  şi  iubirea  era  atât  de  discretă,  încât  rămânea, 
cuminte, acasă.  În intimitate.   

La parterul locuinţei tovarăşei, în care nu mai stă demult, este o florărie. 
Aş vrea să o fi deschis eu acolo, în semn de recunoştinţă. 

Scriu aceste rânduri, şi le expediez pe internet, cu o speranţă:
Să scrieţi şi Dumneavoastră, tovarăşelor Domniilor Voastre, învăţătoare.

Azi m-am gândit la tovarăşa învăţătoare Dinică Sanda. I-am căutat chiar 
şi  locuinţa,  pe  Aleea  Recunoştinţei.  Aşa  cum  mi-a  aprins  tovarăşa,  lumina 
dragostei pentru carte, să îi aprind şi eu, lumina, în casă, pentru prima oară. Dar 
nu i-am găsit adresa.

Cerul era ca o mare, şi norii, ca nişte insule…

1-3 octombrie 2011
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PROFESOARA DE LIMBA ROMÂNĂ

Doamnelor mele profesoare de Limba si Literatura Romana 
Tudor Elena, Iordache Aurelia, Firescu Rodica, Campeanu Eugenia,
 Iovita, Curelaru Olga   

Poate numele ei a trecut demult într-o lume mai bună. Poate mai 
citeşte  încă,  de  acolo,  extemporalele  de  control  ale  fiecărei  zile  din  spatele 
elevilor de ieri. Poate titlul este greşit: este învăţătoarea de limba română. Poate 
a ieşit la pensie. Mai scrie încă scrisori deschise pe care nu le citeşte nimeni. 
Scrisori către Bunul Dumnezeu. Poate este în greva depersonalizării. Profesoara 
de limba română nu mai are demult identitate. Ca şi limba pe care a mângâiat-o 
în gramatica existenţei, în poezia visurilor ei din primii ani de şcoală şi de liceu. 
Este invitată să vorbească, zilnic, pe ecrane? Nu este invitată. Este remunerată 
pentru absenţa ei? Nicidecum. Face înţeleaptă reclamă, sau mai bine zis, apel la 
solidaritate şi toleranţă, în jurul vreunui produs al sufletului, al culturii, şi nu al 
civilizaţiei, în lumea media? Nu este nici chemată, nici răsplătită, cu un simbolic 
mulţumesc.  Nu  există  destul  mărunţiş,  nici  destul  timp,  pentru  ea.  Sună 
telefonul? Nu sună telefonul. Sunt ocupate toate telefoanele oamenilor mari de 
astăzi, şi piticilor de ieri. I-a trimis cineva o floare? Este greu să trimiţi o floare 
pe lumea cealaltă. Pe lumea aceasta,  nu este timp. Nu a mai primit demult o 
floare. I-a mai scris cineva? Cutia de scrisori este goală, ca şi singurătatea care o 
înconjoară. Cine îşi mai aduce aminte de ea? Cât de scumpă a ajuns memoria în 
ziua de azi! Amintirile te pot întoarce la o lume de vârstă mai mică. La o lume 
fără părere de sine. Sunt nesuferite amintirile acestea. Cu ele poţi ajunge până în 
copilărie. Noi suntem oameni mari. Uneori, chiar oameni cosmici. Şi ajungând 
oameni  cosmici,  învăţăm  alte  limbi.  Limba  de  lemn.  Limba  de  piatră.  Şi 
ajungem la limba de lacrimă. 

Biblioteca ei este plină de profesori de limba română. Unii – români fiind 
– s-au dus mai departe de ţară ca să scrie mai frumos.  Şi profesoara de limba 
română  i-a  adus  înapoi  din alte  limbi.  Au crescut  în  biblioteca  ei  alte  flori. 
Biblioteca memoriei ei este plină de fişele foştilor ei elevi. Toţi – mici. Toţi – 
neştiutori. Toţi, astăzi – atoate şi atotştiutori. Primele lor semnături pe caietele 
sărăcăcios liniate, îmbrăcate în hârtie albastră sau mov, au fost bastonaşele şi 
punctele şi liniuţele. Ultimele lor semnături aprobă jucării de lux pentru scaune 
de import. Scaunul profesoarei de limba română de la catedră a rămas majoritar 
de  lemn.  Cu  toate  eforturile  dascălilor  moderni  de  a-l  înlocui  cu  scaunul 
ergonomic. Asta a făcut-o să stea şi spre bătrâneţe drept.  Să scrie şi la 70 de ani 
frumos. Şi citeţ. Şi să vorbească rar despre chirie, medicamente, boli, copii şi 
nepoţi. Şi să gândească des despre toţi elevii ei.  Printr-un accident de iubire, 
profesoara de limba română a ajuns iubită, mamă şi bunică. Dar a avut copii 
mult mai mulţi. Unii s-au băjenit aruncând la despărţirea de profesoara de limba 
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română o ultimă invectivă. Profesoara de limba română nu s-a supărat. A predat 
mai departe ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

 Dacă  a  plecat,  a  plecat,  nu  ca  să  se  odihnească.  O  să  zâmbiţi.  Este 
pretutindeni  în lume,  în spatele  fiecărui  elev. Citeşte,  dar nu mai  corectează. 
Adună în fiecare zi, cuvintele frumoase şi faptele bune. Şi compune. În sfârşit, 
compune. Prima ei compunere liberă în limba română creştină. 

Nu am citit-o, încă. Ştiu doar că ea începe simplu: “La început au fost 
iubirea, părinţii, bunicii şi copilăria.” Ceva mai bun nu vom găsi vreodată, oricât 
vom căuta pretutindeni, şi întotdeauna... 

17 februarie 2000- 6 februarie 2009

95



UN SAVANT CU GENIUL ÎN NORI, ŞI CU INIMA PE 
PĂMÂNT

PROFESORUL BELEA CONSTANTIN

Primind  două  fotografii  din  partea  unui  coleg,  făcute  în  1985,  la 
terminarea facultăţii promoţiei lui, îl zăresc pe profesorul Belea, într-o fotografie 
de grup, cu părul alb, aşezat discret, într-o extermitate. Era vara anului în care 
profesorul avea să se despartă pentru totdeauna de studenţii şi facultatea lui.

Îl caut repede pe profesorul Belea pe Internet. Să îmi aduc aminte câte 
ceva despre dânsul. 

Surpriză! Nu figurează în Wikipedia! Găsesc, totuşi, un document de o 
singură pagină, la adresa:

www.aman.ro/files/digitale/personalitati.../  belea  %20  constantin  .pdf  

Iat-o:

"BELEA, CONSTANTIN 
Profesor universitar

N. 6 mart. 1929, Slănic, Prahova - m. 12 dec. 1985, Craiova. A studiat la Academia Tehnică 
Militară din Bucureşti; Doctor inginer.

A lucrat ca sef de laborator la Institutul Energetic al Academiei Române. A făcut aspirantura la 
Institutul de Aviaţie Jukovski,  Moscova.  A susţinut teza de doctorat şi  i  s-a acordat direct titlul de 
doctor (echivalent la noi cu titlul de doctor docent) – excepţie în viaţa ştiinţifică. Lucrarea, cu calităţi 
deosebite, a fost publicată în URSS: Nelinejnye kolebanga sistemandi avtomaticeskoyo regulirovanya 
i upravlenyo, Masghiz, Moscova, 1962. În 1966, a venit la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii 
din Craiova,  formând specialişti  în domeniul  automaticii şi  teoriei  sistemelor.  Având conducere de 
doctorat, a îndrumat mulţi specialişti. A fost şeful Catedrei de automatică şi prorector al Universităţii 
din Craiova. A dotat Universitatea cu aparatură performantă şi tehnică de calcul. A luat premiul Traian 
Vuia al Academiei Române. A iniţiat Simpozionul Naţional de Teoria Sistemelor, care se desfăşoară 
cu regularitate la Craiova (din 1980).. A publicat articole ştiinţifice în reviste de prestigiu din ţară şi 
străinătate.

Opera:  Teoria sistemelor  (Craiova, 1971);  Introducere în teoria sistemelor  (1971-1972); 
Teoria  sistemelor  (1982);  Automatici  neliniare:  teorie,  exemple  şi  aplicaţii  (1983);  Metode 
algebrice şi algoritmi cu sinteză optimală a sistemelor dinamice (1985); Sisteme giroscopice şi 
aplicaţiile lor (în colab, Craiova, 1986)."

Asta este tot.
Caut  şi  în  fişele  memoriei  mele.  Regăsesc  timpul  primului  examen de 

Teoria Sistemelor. Eram şef de an. Înaintea examenului, un grup de colegi mă 
înconjoară, şi îmi spun: vouă, celor buni,  nu vă pasă. Ştiţi materia foarte bine. 
Vă descurcaţi de minune în matematică. Dar nouă ne e frica de examenul de 
TEORIA Sistemelor. Uite, am adus ceva pentru profesorul Belea.  Şi îmi întind 
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o sticlă învelită cu grijă, şi un buchet de flori. Spune-i să fie mai îngăduitor cu 
noi. Măi, le spun. Vă înţeleg. Dar nu am curajul să ma duc la profesor. Nu poţi 
să ne laşi.  Răspund ei.  Bine, răspund. Am să mă duc la Tudoroiu. ( Nicolae 
Tudoroiu era asistentul nostru la Teoria Sistemelor, şi al profesorului Belea). Cu 
el am curajul să vorbesc despre asta. Şi am mers la Nicolae Tudoroiu. Acesta, 
nici mai mult, nici mai puţin, mă ia pe sus, îmi spune că trebuie să-i spun chiar 
eu ce am să-i spun profesorului, şi  mă introduce în biroul acestuia.  Îmi aduc 
aminte că profesorul stătea la birou. Mic, cu părul alb, şi o privire de poet. Dusă, 
şi  în  acelaşi  timp,  extraordinar  de  atentă.   Pe  birou,  era  o  planşă  de  hârtie 
imensă. Părea caroiată milimetric. Şi pe ea, o mână de o siguranţă şi frumuseţe 
de  arhitect  al  universului  desenase   o  bijuterie  spaţială:  traiectorii,  ecuaţii, 
calcule de stabilitate. Văzându-mă privind desenul, Tudoriu mi-a şoptit : Omul 
acesta este un geniu.

Tudoroiu a făcut prezentările.Şi m-a îndemnat să îi spun pasul. Domnule 
profesor, ştiţi, colegii mei vă admiră, am spus. Dar sunt în acelaşi timp timoraţi 
în faţa dv. Vă rugăm să îi trataţi cu blândeţe la examen. Şi vă ofer din partea 
noastră, a tuturor, acest mic dar. Profesorul a luat buchetul de flori şi a întrebat: 
Ce sunt astea, flori cu dop? Apoi,  a desfăcut hârtia de pe sticlă. Şi aici este... 
coniac Unirea? a întrebat el, citind eticheta. Tudoroiule, scoate paharele! Hai să 
ne unim! 

Nu  vă  mai  spun  cum  asculta  profesorul  Belea  la  examen,  şi  cum 
răspundea, în locul câte unui student pierdut, Tudoroiu. Toţi au trecut examenul. 
Profesorul Belea era o legendă. Şi legendele nu examinează. Veghează.

Vor spune unii că profesorul Belea bea. Şi nu acorda notele "political corect".
La acea dată, profesorul Belea avea deja părul complet  alb. Şi doi ani până la 
moarte. Ori, părul alb are dreptul la ceea ce spunea Petre Ţuţea:

"Nu pot  evita  neplăcerile  bătrîneţii  şi  nu  mă  pot  supăra  pe  Dumnezeu  că  m-a  ţinut  pînă 
aproape la nouăzeci de ani. Însă bătrînii au o supapă foarte înţeleaptă: au dreptul la neruşinare. 
O neruşinare nelimitată. Cînd mă gîndesc la suferinţele bătrîneţii, îmi dau seama că în natura 
asta oarbă cel mai mare geniu este geniul morţii. Faptul că murim, de cele mai multe ori la 
timp, este un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. "

Într-o bună zi, am organizat un spectacol în amfiteatrul facultăţii. Un colaj 
despre   dragoste.  Repetiţii,  afişe  în  facultate,  anunţat  conducerea  UASCR a 
facultăţii, al cărui vicepreşedinte cu probleme culturale eram, invitat foarte mulţi 
profesori. Mulţumit toţi, promis să vină. 

La ora începerii spectacolului, în sală era un singur spectator. Profesorul 
Belea.  În  faţă,  protagoniştii,  şi  un  munte  de  aparatură:  magnetofon,  pick-up 
deck, preamplificator, staţie, boxe, cabluri, cabluri, cabluri.

La  terminarea  spectacolului,  profesorul  s-a  ridicat  şi  a   aplaudat.  Am 
aplaudat şi noi, de pe scena improvizată. Noi aplaudam. Profesorul aplauda. Nu 
se mai oprea. Încurcaţi, ne-am oprit, în cele din urmă. Profesorul Belea continua 
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să aplaude. Aplauda rar,  şi ne zâmbea larg. Apoi, a urcat treptele amfiteatrului. 
În capul scării, s-a intors din nou spre noi, ne-a zâmbit,  şi a ieşit.    

La  şedintele  de  partid,  profesorul  Belea  vorbea  rar,  şi  scurt.  Avea  un 
limbaj  total  diferit  de  festivismul  şi   repetarea  sau  înflorirea  şablonelor 
directivelor de partid. Profesorul trata de fapt, o singură temă: 
Ce-i de făcut. Ce avem noi de făcut. Cu câte o glumă, doar, sau o vorbă în doi 
peri, care înseninau teribil atmosfera. 

În  1986,  primul  calculator  românesc  care  conducea  în  timp  real  două 
bucle de reglare în circuit închis (putea conducea până la 8 bucle simultan), a 
funcţionat.  Eu  l-am programat.  Pe  genunchi.  În  cod  maşină.  Fără  cititor  de 
bandă. A luat premiul I la Cluj. La Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice 
studenteşti.  Dar profesorul  Belea nu mai era. Aş fi dorit să îl  văd, intrând în 
laboratorul de regulatoare, şi să mă bucur de bucuria micului om cu geniul în 
nori, şi cu inima pe pământ.    

Privesc  fotografia de la predarea cheii de an. Din faţa facultăţii. Promoţia 
1985. Şef de an: Dobra Marius. 

Profesorul  Belea  ÎN FOTOGRAFIE. Mic. Cu părul alb.  Aşezat discret 
într-o parte. 

Omul acesta este un geniu, a spus Tudoroiu Nicolae. 
Uite  câte  rămân  după  un  geniu:  an  după  an,  generaţii  de  profesori  şi 

ingineri.  Care  îşi  predau  cheia  anului.  O  sticlă  de  coniac  Unirea,  servită  şi 
gustată împreună. Un spectacol studenţesc, la care el a fost singurul spectator. O 
hartă,  pe  biroul  lui.  Cu traiectorii  de  vieţi.  Cu traiectorii  de  sateliţi.  Trasate 
ireproşabil. Desenate perfect. Cu mâna lui. Liberă. Şi omenesc de goală.

4- 5  octombrie 2011
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RUGĂCIUNE

A murit un anonim. Câţiva oameni l-au închis într-o urnă de plastic. 

Nu. Generalul Drojdie: <<…a murit cea mai mare personalitate, poate,  
a culturii  Olteniei acestui secol…>>

 În jurul mormântului, 30 de bătrâni. 10 liceeni. 2 camere de luat vederi.

Generalul Drojdie: <<…el, care a lăsat moştenire nepoţilor şi o poezie, 
Rugăciune… “Dă-mi, Doamne, ce vrei Tu ”.  Nu ştiu la ce s-a gândit Domnul 
Zamfirescu când a  scris “ce vrei Tu”...>>

…dar paharul acesta pe care măicuţa de la Mănăstirea Jitianu îl duce la 
gură şi îl bea în faţa altarului ? 

Dă-mi, Doamne, paharul plin. 
Voia ta să o beau. 
Eu sunt chin.
Tu eşti bunătate.
Facă-se bunătatea Ta.
În toate.

Nu. A murit un anonim. 
Generalul Drojdie. Acum două luni: „Urmăreşte pe TVR1. La ora 24. Un 

interviu cu  Ioan C. Zamfirescu.” 
O întâmplare. Am pierdut interviul. 
O întâmplare. Urmăresc postul, la reluare. 
„Şi mai ales, spunea,  profesorul trebuie să insufle elevilor idealismul…” 
Aici, inima mea s-a încălzit. S-a încălzit.
 Aici murea academismul. 
Aici ardea recunoştinţa în inima mea.
 Pentru acest  bătrân de 94 de ani.  Care semăna cu Eugen Ionescu.  La 

cearcăne. 
Care ardea în limba română.Şi mulţi întrebau: „- De ce l-au incinerat ?”

Nu. A murit Urmăreanu. Director la Trezoreria Naţională.  El era un om 
care se pricepea la toate. Din sudoarea frunţii lui, a ridicat un bar la stradă. La 
înmormântarea lui au participat sute de oameni. Care l-au cunoscut,  stimat şi 
apreciat.  Care  i-au  cumpărat  la  moarte  un  sicriu  scump,  şi  după  moarte,  de 
Crăciun,  un  brad.  Care  au  promis  să  aibă  grijă  de  familia  lui.  Pentru  că 
Urmăreanu a murit tânăr, la 47 de ani, timp în care a modificat de trei ori forma 
barului de la stradă. Şi era, şi a rămas, un om de treabă.
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Nu. A murit un profesor de simţire română. 

Părintele Drăguşin. „…şi mai ales, Domnul Ioan C. Zamfirescu a fost un 
om profund religios. Sfinţenie la datorie. Ioan înseamnă înaintemergătorul.  Nu 
vă întristaţi. Nu a murit. Doarme. Până la a doua venire a lui Iisus…” 

O nepoată s-a speriat când doamna Iancovici a deschis capacul urnei. „Nu 
este bine”.
Părintele Drăguşin zidea cu mistria o ctitorie de cuvânt. 
Cădea pământ peste aducerea aminte. 

Am stat lângă Turbatu. Lupescu. Şi Orbocea. În spate, Firoveanu. În faţă, 
generalul Drojdie şi  Domnul Normalu’.  În stânga, regele Solomon. Lângă un 
Gorun. Şi Nicolae Mozaic.

La  Mânăstirea  Jitianu,  profesoara  emerită  de  limba  română,  doamna 
Tudor. Nu mai purta uniforma albastră cu ciucuri roşii pe epoleţi. Era îmbrăcată 
în negru. „Mulţumesc, Stăpâne.” 

Nu. Anonimii noştri profesori de uitare română.

Nu. Doamna Normalu’ îmi întinde coliva. „M-am gândit în ultima vreme 
la tine”. 

Nu.  Generalul  Drojdie.  Domnul  Normalu’.  Ambasadorul  Fotografiilor 
Mişcate.  Nu  au,  la  70  de  ani,  un  automobil.  Pentru  deplasări  în  interesul 
Teatrului. La cimitir. 

Nu. Oul are un bănuţ la Crucea de Piatră.

Nu. Profesorul care emana exigenţă, respect, sensibilitate, generozitate…

Nu.  Am  ajuns  acasă.  Înainte  de  a-mi  scoate  paltonul,  am  căutat  în 
buzunare. În cel de sus, un bilet verde. În alb. La teatru.

Păstrez biletul pentru control. Preţul ?  O pâine.

11 de verde, Ană care o cântăreşti, în balanţa justiţiei române, spală-te pe 
orbii tăi ochi de ziua de mâine. 

Nu. Ţiganca. Aveţi ceva să ne daţi ? Nu. Vlad. A treia ţeapă. „…De unde 
atâţia milogi…”

Nu. Îmi mai permit să merg la teatru. 
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Cât va fi costat incinerarea ? Ioan C. Zamfirescu a ars aproape gratuit. 

De ce a murit Pir-Ion Vlad, domnule profesor ? 
De simţit.

4 februarie 2002
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CÂNTECUL CIOCÂRLIEI şi MOTANUL MUŞCHETAR

 “Sorin Novac ne-a lăsat o avere agăţată în cui.” 
B.B.

Gazeta de Sud, vineri 21 aprilie 2000

Mi-a murit oul.
S-a topit un om de jar.
Doi ochi de cărbune pe faţa de masă.
Sub mustăţile de coşar
Să ne iubim cu bine, moşule !
Dincolo sau dincoace de ferestre.
Unde să fugim de-acasă?
Tot în jar lumina e mai frumoasă.
Vezi, de-aia o beau !

1996? Barul haiducesc al lui Pir Ion Vlad. Motanul muşchetar era ţeapăn. Mi-a 
murit socrul, caporale. L-am spălat, l-am îmbrăcat, l-am pus în sicriu. Om bun. 
Semăna cu Vasile Cosma,  zise Gătej.  Din “Matca”.  Da. Ne înţelegeam bine. 
Aveam cu cine să   beau o vorbă.  La moartea mea,  se  vor  bucura colegii  şi 
colecţionarii: primii – pentru că nu vor mai face efortul să mă înghită, ceilalţi – 
pentru că va sălta cu trei zerouri  preţul tablourilor mele  din colecţiile lor. Lasă, 
Sorine, bine că s-a terminat. Odihneşte-te. Mori o ţâră. Moşule. Da.  Să-ţi spun 
una cu un câine. Spune-mi-o, dar nu mi-o mai aduc aminte.  Îl legase stăpânu-so 
pe lanţ. Câine rău. De dudău? Dar se bucura când venea stăpânul. Îi aducea de 
mâncare, dar câinelui nu-i păsa. Murea să-l lingă pe mâini şi pe faţă. Mânca şi el 
după aia în scârbă. Bucuria lui era când îi venea stăpânul acasă. Şi stăpânul nu 
mai  veni  o vreme.  Câinele  se  ofilea  pe lanţ.  Într-o zi,  intră  omul  pe poartă. 
Câinele zbură dintr-un colţ în altul al curţii cu lanţul şi cuşca după el. Se pişă 
câinele de fericire pe el, cu lanţul şi cuşca după el, şi dădu fuga să lingă mâna 
stăpânului.  Asta e, Motanule. Doar câinii ce mai au credinţă în ziua de azi. În 
rest, vezi şi matale. Fusăi în cimitirul Ungureni sâmbătă, 22 aprilie. Nici nu te 
răcişi bine. Credeam că mori în glumă. Ce glumă e asta? Ai luat-o în serios. 
Caporale, tu zi înainte, că vedem noi pe urmă. Eu sunt contabil în cimitirul de 
maşini. Deformaţie profesională. Număr şi la cimitir oamenii, ca pe maşini. Şi? 
O singură pomenire pe toată dreapta cimitirului, între 8 şi 9:30 dimineaţa. Lasă-
i, dragule! Sunt în săptămâna patimilor. Cade Iovacra din Naţională? Nu cade? 
Dă Milu ploaie? Nu dă? Cade la pat Ileana, fata Împăratului Roşu de la Flora? Ia 
Împăratul Verde alegerile? Vine domnu’ Geo?  Doar prisăcarii mai pomeneau şi 
ei pe cineva. Mugur şi Rodica. Actorii de la teatrul de păsărele. De Coli-bri, bre. 
La Teatrul Naţional, nu se pomeneşte. Se stă pe drojdie. Căsătoriile se fac şi se 
desfac pe bandă rulantă. Repede, că vine altă nuntă. La Madona. Şi se miră de ce 
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se  despart  copiii  după  patru  zile.  Părinţi,  bunici,  mai  existau  pe  vremea  lui 
Ştefan  cel  Mare.  Acum se  nasc  toţi  copii  minune.  Prin  clonare.  Se  uită  la 
tembelizor,  sau calculatos,  şi  se clonează prin firul bărbii.  La minte,  rămân 
până la firul ierbii. La zăhărel, nu-i încape gogoşeria naţională.  Până şi în sport, 
dacă nu dai randament, te dau afară jucătorii. În politică, ţi se măreşte salariul. 
Din 200 în 200 de zile.  Motane, eu mă umplu de scârbă. Moşule, eu am murit 
de scârbă. Şi nu mor de ieri, de azi. Mor cu picătura. De ce , Motane? N-am 
ajuns şi eu 200 de zile prim ministru. Şi n-am făcut România regat. Pe năsălie. 
N-am dat un decret unic în  ţara păpuşilor. Şi papuaşilor. Aveţi şi voi un rege, 
marionetelor. Pe Iisus Christos. 

Moşule, eu sunt proaspăt.  Ia zi, ce făcuşi tu pentru mine?  Nimica toată. 
25.000 de lei. Săracul Trei-Atingeri! Cu tot arborele lui genealogic de părinţi! 
Să-ţi treacă sufletul prin vămile cerului timp de şase săptămâni pe 25 de covrigi! 
N-am avut mai mult la mine. Mă întâlnii şi cu un gânsac în curtea Casei cu fragi. 
Când intrai. Ţanţoş. Da’ cam  saşiu. Se uita cu un ochi la Kultură şi cu unul la 
Kulte.  În  rest,  cocoşi  şi  găini  albe.  Rasa  elită.  Cu  creasta  roşie.  Or  fi  fost 
monarhiste, ori comuniste? Dar respectau biserica. Se ţineau ciorchine în poarta 
grădinii de zarzavat.

 Cezarul de la Raţiunea şi Drepturile Omului şi-a dat chelia pe mâna a 
patru Dalile cu părul roşu. Redactoriţe şi frizeriţe. Tund în nări şi morţii.  Au 
marfă destulă. Din ce adună pe tuns, scriu ca să citească tot morţii.  Viii sunt 
ocupaţi. Îşi dau copiii şi nepoţii de pomană la toţi hoţii. Semn bun. I-a crescut 
pădure pe bust.

Ştii, la Teatrul de Păsărele, parcă mi s-a părut că aud vocea lui Vraca. De 
unde, moşule? Din “Apus de soare”. O, pădure tânără! Unde sunt moşii voştri?  
Şi bătrânul Manoil, şi Cânde… şi fiara paloşului, Boldur? Pământ! Şi pe umerii  
lor, s-a aşezat şi stă tot pământul Moldovei ca pe umerii unor urieşi ! Zici că 
aici intrau fulgerele? Ştefan a existat, Motanule. Şi sufletul lui există. Summo-
grecii  trăiesc  pe  lumea  oglinzilor.  Confundă  viaţa  cu reclama.  De aceea,  nu 
există sacrificiu mai mare pentru un summo-grec decât sacrificiul imaginii. Voi 
daţi-vă foc la Târgu-Jiu, antraciţilor, fericiţi cei săraci cu duhul, ce ştiţi voi ce 
greu este  să  cheltui  un miliard jumătate  de lei  ca  senator  la  Bucureşti.  Câte 
nevoi.  Câte umilinţi.  Ce ştiţi  voi ce este o regie? Ce ştiţi  voi cât vă costă o 
scenografie? Ce ştiţi voi despre brokeraj? Nu ştie subsolul istoriei cât de onanie 
este viaţa la etaj!  

Numai atât ai putut să mai faci, oule? Să mori? 
Moşule, eu – cu tablourile. În ulei şi în scrum de ţigară.  Le pictam cu 

ochii  închişi.  Aşa  mi  se  arătau.  De-aia,  fără  de-alde  tine şi  de Minescu,  da, 
Minescu, nici nu ştiam ce pictez. Aveam nevoie de un amărât de caporal şi de un 
balerin de porţelan să mă lămurească ce am gândit în clipa aia când urlam.  Cu 
toate culorile. Pe marea în picaj. Unii şi-au pus bocancii în cui. Eu mi-am agăţat 
viaţa la 47 de ani. Generalul Trapel şi Mareşalul Drojdie spun că v-am lăsat o 
avere. Nene, nu dau un creiţar pe mine. Nici mort. La summo-greci, dacă nu le 
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pui preţul pe mustaţă, îţi atârnă pielea pe semafoare în intersecţii. Şi dacă le spui 
preţul, se duc la curve. 

Gătej:  Vezi  –  pe  vremea  şcolii  mele  primare  –  existau  oameni  care 
explicau altora ce să vadă. La Muzeul de Artă. Dacă nu mi-ar fi spus Crăciun, 
nici nu mi-ar fi trecut prin cap că oul de piatră cât oul de struţ se trage dintr-un 
ou de găină. Acum, moşule,  când te plimbi prin cimitir,   bagă şi  tu capul în 
pământ şi ascultă-i. Eu îi aud. Profesorii ăia sunt dedesubt. 
 

Prin 1984?.  Finalul.  A treia ţeapă.  Colonelul  Trapel.  Nu am mai  avut 
timp.  O pânză albă sub ţeapă.  Sus,  în ţeapă,  moare Ţepeş.  Între  doi  soldaţi. 
Întuneric. Pată de lumină pe pânză. Cad picuri de sânge roşu pe pânza albă. Şi se 
aude ploaia în sală. 

Nu Ţepeş moare acolo, fraţilor! De mii de ani moare istoria noastră şi voi 
aplaudaţi  finalul  în   joacă!  Altul  este  pătimitul  limbii  noastre  române! 
Spectacolul este plătit cu sânge ! Şi se repetă ! Cu autorul ! Cu oul ! Cu sufletele 
noastre vândute unor nimicuri pe clacă ! Gândiţi-vă bine! Urmaţi-vă părinţii mii 
de ani în urmă ! Şi întoarceţi-vă sufletele  ! Votaţi  Raiul ! 
( … în care Legiuitorul nu crede …! )

24 aprilie 2000
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NUMELE GENERALULUI

18 mai 2000. Seara. Priviţi, oameni buni, trupul mitropolitului în vitrină, 
şi  băgaţi-vă mila  în  buzunare… Mâna lui  mică,  vie,  şi  ocrotitoare,  umple  şi 
doare gurile nevrednicilor robi ai lui Dumnezeu cu ceară, tămâie şi nard.

18 mai 2000. După-amiaza. Tronul acesta larg, privit peste cap, are mitra 
Olteniei pe cap. Şi înăuntru ? Parcă n-ar fi el. Parcă ar fi o mumie. Neputrezită. 
Un faraon sau o păpuşă arsă. Mâinile. Uite cum au ars. Ce mici sunt. Şi strânse 
de flăcări. Şi înpământenite. Ştiam eu. Generalul este viu. Aici, nu este decât o 
păpuşă de circ. O maimuţică. Cum să încapă un mitropolit într-o moarte atât de 
mică ? Un obez de bine într-un tron atât de turtit    ? 

Păcat. Şi părintele inspector şcolar Drăguşin ţine pe limbă cuvântul ca o 
bătaie de inimă.  Aşa i se dumică pe gură. Numai că bătaia aceasta de inimă 
continuă. N-o auziţi? Nu aveţi ureche de lăutar !

19 mai 2000. Păcat, agapimu. Grecul nu mai vine. Ei, si ţe ? Au un alt 
invitat de onoare la protocolul de sărbătoare. Pe ţine? Nu ştii, moşel? Nu ! Pe 
Prea-Fericirea  Sa,  Patriarhul  Reformat  Laszlo  Tokes,  de  Relidzia  Universală 
întru Christos şi Maica Domnului ! Şi vine? Nu se poate să nu vie ! Să vază 
mortul-viu !  Şi  noi  ţe  faţem? Iar  spardzem dzeamurile  ? Iar  cu gloanţele  pe 
miei ? Aş. Avem dzandarmi ! Putem sludzi liniştiţi ! 

“Decât să fi spart atâtea geamuri,  eu aş fi preferat să fi  omorât o sută- 
două de evrei.” Goring.
 

Doar cu binele. Să întinzi pâine, şi să ţi se dea mătrăgună. Şi să o bei. Să 
veghezi fiecare candelă, şi să ţi se răspundă cu hulă. Să aprinzi pentru fiecare viu 
o lumânare, şi să ţi se sufle în ea de mii de ori. Să te zgârceşti întru slava lui 
Dumnezeu pentru binele lor, să-ţi părăseşti Dumnezeul pentru om, şi omul să 
râdă şi să-şi bată joc de furnicia ta. Să taci şi să o ţii în tine, şi să te rogi: Iartă-i, 
Doamne, că încă nu s-au copt ! Eu sunt de vină ! Nu ştiu să mor, nu am voie să 
mor ! Trăiesc pentru ei, trăind pentru Tine ! Şi păcatele lor să le iau asupră-mi ! 
Şi înconjurat de viespi,  şi  urmărit  de Io, să fug în fiecare zi până la capătul 
minelui,  ca să ştiu fără să simt, fără să văd, fără să mor, că dau de Tine ! Şi să 
am un Premergător ! Căci fără El, cârja mea s-ar fi uscat înapoi, până la Facere, 
de dorul de Tine !  

Acum, convingeţi-mă că este mort.  Şi dacă nu îl  veţi  pune în raclă de 
cleştar, cu tron cu tot, între stâlpii din stânga, în stânga grătarului, cu capul în 
continuarea Sfântului Antonie cel Mare, “ căci dragostea desăvârşită are lipsă de 
frică”,  acolo  unde un idiot a făcut  o cruce mică,  şi  a  pus în mijlocul  ei  un 
arătător, şi au plecat nişte paşi ca din puşcă pe calea  stângă, picurând  ca o 
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ploaie de sărbători,  spre  altarul  de unde venea acum un Sfântul  Dumitru  un 
Teofil, în pelerină cenuşie?albastră?verde? cu ochii roşii, ca două felinare,  să 
şteargă cu haina o închinare, şi dacă îl vor mânca viermii, să îl priviţi cum îl 
mănâncă, să sărutaţi viermii, căci viermi suntem în faţa lui Dumnezeu, şi nimic 
pe lângă Christos, şi la mila Maicii Lui, Maria! Sfinţii nu vă obligă la simfonii 
de frumos!  Eu nu l-am cunoscut  personal  pe cetăţeanul  Nicolae Vornicescu. 
Am dat mâna cu Ceauşescu. 

Am spus-o, o repet, şi nu convine nimănui. Sunt un căcat, şi făţarnic pe 
deasupra. Căci închinându-mă la trei capete de sfinţi şi o mână, luni , 24 aprilie, 
văzui în mine  lucrarea Prea Perfectului, care compune prea frumos cu mine, 
pentru a fi eu de urmat. Căci – fără îndoială – dacă va voi el ceva în veac, va voi 
să ridice Doi Christoşi. Să-l facă pe Primul de ruşine. Neputând să-i nege viaţa şi 
faptele,  îi  neagă  hainele.  Giulgiul.  Numai  între  Dumnezeu,  Iisus  şi  maica 
Domnului, este strivit. Şi pe aici, prin Sud, Christos este Unul. Aşa este zugrăvit 
în icoane. Dumnezeu pe Pământ. Şi de ce ne-am îndoi că Dumnezeu a simţit 
prin El tot ceea ce nu putea să simtă din Veşnica-I Lumină ? Cobai. Pentru orbii 
care nu simt nici acum de două mii de ani, din generaţie în generaţie de morţi 
vii. Pentru Dumnezeul lacrimei de a dărui. Fiice şi fii. 

Cine are curajul să profeţească în faţa lui Dumnezeu ? Să vină. Să-i râdem 
în  nas.  Viitorul  acestei  Lumi  este  Apocalipsa.  Este  scrisă  cu  viaţa  lui  Ioan. 
Mergând de Paşti spre Biserica Jianului, am întâlnit-o pe Doamna Nicolaelui. 
Domnul Automatica. Cu o lumânare aprinsă în mână. Şi nu era vânt. Mai jos, pe 
MATEI  MILLO,  am  dat  de  Anca  şi  Emilul  Pleşului  Ştefan.  Fiecare  cu 
lumânarea lui. Am luat şi noi lumina din dreapta.  Dar ieşind afară, s-a stârnit 
vantul. Ucigând pe Anabell  Lee. Lumânarea s-a stins.  Şi am aprins-o iar din 
dreapta. Şi iar s-a stins în acelaşi loc. Şi am aprins-o iar din stânga, şi am urcat 
strada. În dreptul Beldimanului, s-a stins din nou. Cine îmi suflă in iaurt ? Doar 
vântul. Am întâlnit un om şi am luat foc de la lumânarea lui. Şi am dus-o până în 
faţa porţii. Omul acela mi-a spus: Lumânarea se apără cu mâna. Şi mâna mă 
ardea apărând lumânarea de vânt. Aşa merit.  Cum este? Este greu. Dar pentru 
pacatele mele şi alor mei, o merit, şi este prea mică suferinţa. Nervul cărnii se 
retrăgea ca melcul în cochilie, ars de lumină. Se poate? D’apoi cum nu. Sfinţii 
Părinţi  şi  Părinţii  Duhovniceşti  nu stăruie  pentru interpretarea semnelor,  care 
sunt înşelătoare. Şi bine fac. Dar dacă nu aş trage nici-o concluzie din fiecare 
Înviere, aş fi pe Soarele Gol. Un Robot planificat.   Dacă ţi se termină sufletul, 
mai  treci  pe la biserică. Nu recunosc decât Una.  Biserica Ortodoxă Română. 
Dacă ţi se termină sufletul în pustiu, de atâta vânt fără rod, ia lumină de la un 
Om. Care a fost. Şi mai trece şi acum. Şi poate trece pentru tine, anume. Dacă 
nu aperi lumina Lui cu carnea Ta, nu se cere mai mult, nu vei avea Lumină în 
Casa Ta. Şi întuneric vei face veşnic  în Casa Lui.

Şi nu ştiam  unde este Moldova. Şi nu ştiam unde este Basarabia.  Şi nu 
ştiam unde este Bucovina, cu Petru Movilă cu tot. Şi multe nu mai ştiam. Doar 
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la Teatrul Naţional, lângă uşa din dreapta, cum priveşti din preajma Colonelului 
de la Ghiol, pe un scăunel de lemn care nu se vedea, stătea o buturugă grasă, şi 
asuda  de  gânduri  negre.  Dar  seninul  i  se  traducea  pe  faţă.  Om  greu.  În 
Ortodoxie, nu este însuşire mai  cinstită decât  dreapta socotinţă şi  cumpănire. 
Asta balanţa contabilă,  monşer  !    Te arde ! Ne spune – acum două dzile – 
maestrul de arte martziale Noris, adecă Chuck – Dumitru, de – la English Park, 
în dosul statuei lui Cudza, cu gunoi în dosul corespondent: “ Fiecare mişcare a 
mitropolitului este ulmălită !” No, mai urmăriţi-l şi acu’ ! Mereţi, şi vedeţi – care 
aveţi ochi – cât de cuminte îi tresare degetul mic ! Vă plaţe? Te adzi făcut din 
Iovarca  ?  Planeta  Papagalilor!  Planeta  Maimuţelor!  Nu-i  vorbă,  aveţi  şi 
Profesori Meşteşugiţi ! Iată un palid exemplu : Liţeul de Construcţii de Maşini 
din Iovacriţa ! Trei moaşe : Union EuRupeoN, UNESCU, şi ţeva material de la 
Budzetul Natdzional de Tembel ! Adecă, Ţambal ! En fen, după ţeva anişori, se 
taie pamblica ! Frumos ! Cât dzenerozitet ! Cât econom ! Spectacol festiv la 
Enetdzetic ! Ne-am învâltit în jurul cozii liţeului …  Nu ştim  ţe este… Ţe va 
adăposti…unde  sunt  atelierele…garajele…  Estimp,  elevii  europeni  fadze 
practica  la  Titzulescu  !  (Per  pedes  apostolorum !  Nu mai  aveau pe  unde să 
alerdze ? Plin Palcul Boborului ?) Unde s-a dat ! ţe ? DouĂ cricuri hizdraulice 
prin PHARE !  Dacă vlei să dzoci tenis în curte, alerdzi după mindzi până în 
cultea unităţii militale ! Dzoci şi closs în aţelasi timp ! Ca Redzele Minton ! 
Mens  Ana,  în  korpore  FakAna  !  Ca  la  casa  Studenţilor  –  SECDZIA  Arte 
Mardziale – Pot s-ao Faq ! Ţe, laba ? Estimp, în fadză, după sălcii, ascunsă bine, 
Biserica Sfântul Ioan Valahul s-a ridicat până la subsuori ! Nu vedea Generalul ? 
Ţe să facă cu ăi boi ! La beselică, cale este plofitul? Şi aşa frumos este totul, în 
parcul chel de pomi ori arbori de ornament, că până şi crucile albe din Sineasca 
îşi fac cruce cu crucea şi scuipă în cer de admiration !

…Ieşeam afal  ascultam gazel  coasă  pe  motorin  ,  robot  roman  frumos 
coseam ! Gândeam continuam import – ploducţie, ploblem… Aminteam nopti 
râdeam Puppy Ion. Dărâmam templu bucătălii – la puiul mic, la lotisol…WeŢe, 
frumos.. Urât popol lomân capac pişam… WeŢe Koreea – farmaţie…Protestam 
vedeam pulpe pui… Cartier… Adus maici goale în glazduri cu fân… Amol la 
plietenie  făţeam…Cu,  sau  fălă  milos,  bun  olice  ban…Jang  avansam,  Vraci 
Polon…  Noi,  stăteam,  hamangeam.  Aminteam  AieSecE,  Studenţi.  Nu  ştlie 
stânga  ce  faţe  dreapta  în  Casa  Studenţi…  Fălă  poltal…Nu cunoaşte  nimeni 
Volvorean. Poenaru, cu atât mai puţin. La Balbu, Druga. Pusă. .. Tlişcu, frumos, 
copii, desen, eschimoşi. Limba română roz. Panou Formator în Rodz. Nicol, la 
pionieli.. Doamna Tudol în costum albastru închis cu şnur roşu pe epoleţi. Una 
caldă,  două  reci…Flumoasă  glamatică  în  limba  lomână.  Flumos  Literatur…
Sfânt Dolmeam…Binecuvântam…Daluli de la gleci. Umblele. Ciuculaşi. Mitică 
Le Gland. Valize şi mese kortiniene. Cum e carnea stlicată la lobot ? Bună ! 
Dacă nu kurdze,  ciupeam,  cădeam ţeva la  zal…Spălam Mihai  la  poponici…
Luam giuvaer, ac gâtlegău al lui, pentru dzinerică ! Câte pumnale ale Ţezar în 
bătăile de inimă ? Câte boteze pangâne miluiam, şi ţe veneam înapoi ? Ţeară 
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stlăină !  Veneam basarabeni, veneam bucovini, Cimpoi, Dabiji, povesteam fraţi 
Ivani binecuvântam fraţi români.  Cu mangla. Cu limba. Cu fierea. Cu crucea 
cale tlage ael  fals.  Cu almata  a 14-a a ledziunilor de alhangheli.  Ai mizeriei 
flumuseţii umane. Măcal că sunt tot comuniste, ca mine. Ascultam râs Ilaşc. Şi 
pe acolo, Almata tlage la pod. În copii care scliu cu mâna, cu sânge, numele 
mamei în ţălână…Şi să nu îmi spuneţi că îmi bat dzoc…Dvoi dvă batedzi dzoc 
de dvoi, împleună…Că nu încăpeam tot bazar aiţi, veneam şi ţircul scaramusca 
de peste  Oţean…Donam cer  aelian…Dedzeaba ! Mai  molto  belissimo vleam 
calne alsă la pungă ! Toţi, ploplietal la mine la inimă ! Da ţeva împleună nu 
puteam ? Plândzeam dupe Dzinelică ! 

Jean  Valjean  de  mână  cu  fetiţa  prin  pădure…  După  el,  baciul 
Thenardier…Răzgândeam. Nu mai dădeam Cossette pe doi napoleoni…Da pe 
cât ? More ! Jean Goblen nu mai lidica bâta ! Nu melita ! Da ţe faţe ? moale de 
inimă ! Duţeţi-vă, safantului, înapoi, până la Adamo ! Ţiorile pe deal ! volba 
Naşului ! 

Şi e obez… Da cocoşatul de la Notre Damme nu era flumos ?  Şi bea şi 
cânta prea popular…despre Moldova, monşel…Asta e peliculos…Dacă auzim 
Sultan? Beleam…Palcă  e un  bondal…Ţe să feţem!  Ţine mai  ale  glijdză de 
călăbuşi…Cale niţi nu ştiu… De unde le vine mielea cu cale abia se mai ţin pe 
brânci…

Toţi nebunii au venit aiţi să-şi facă damblaua…Cum să badzi la nebuni 
oamenii  cu  bani?  S-a  şi  îmbunătăţit  !  De  un  Popeţi  !  O  peţi  Constantine 
Brâncovene, ţineva, şi azilul de nebuni ! Da nu din ăştia mici ! Ăştia sunt nebuni 
de  cuminţi  !  Din  ţei  Mari  !  VAI  DE  CAPUL  NOSTRU,  nene  Nicolae, 
BasArabia, icoană frântă ! 

Şi mitropolitul urca, cu ce puteri singure i-au mai rămas de la Domnul, că 
de la El, le-a donat pe toate pentru neamul ăsta de Ion şi Ioane, întru veşnica 
pomenire a acestor icoane, pe scena Teatrului National ! “Evoc aici puterea lui 
Dumnezeu…”  Atât  i-a  mai  rămas  de  făcut… Să  îi  arate… Cum sunt  beliţi 
românii  de  Lumea  Toată,  şi  cel  mai  Crud  şi  Sfânt,  de  către  Români…De 
dinăuntru…  Şi  dinafară…Cum  nici  Istoria  nu  este  iertată…Cum  plăteşte 
Eminescu pe lumea cealaltă preţul pentru că a îndrăznit să fie liber, român şi 
prietenul tuturor din propria ţară… Ars de nebunie şi insolaţie…Se poate? Se 
poate  !  Acum spuneţi-mi  că  totul  este  o  joacă  !  Că viaţa  este  un teatru !  7 
Martori  la  Manglavit  ?  Unul,  pe  scaun.  6  scaune.  Spuneţi-mi  să-mi  şterg 
mintea ! Vorbiţi-mi despre planificare ! Despre monitorizare ! Despre reclamă şi 
advertising ! Despre Raţiune ! Despre Drepturile Omului ! Ca SĂ RÂD cu curul 
în ţeapă ! 

Babe Marţiene la un turn de Babe ! 
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Ei, mi-a părut rău ! Că intrând pe 24 la Sfântul Dumitru, după el, nu i-am 
sărutat mâna ! Nu ştiam  datina ! Ce dacă nu eram călugar ? Semăna cu Horia, 
cu părul legat cu sfoară la spate ! Şi atâta împăcare şi seninătate ! Pe cât de greu 
şi fără clipit îşi purta privirea prin sala Naţionalului, pe cât l-a fulgerat pe tânărul 
cu părul roşu la iutit din scenă, pe atât de simetric şedea pe tronul din dreapta, în 
faţa tronului din stânga – gol, în faţa altarului ! 

M-am întins să îl văd şi-n altar ! Conducea şi acolo Jertfa ! 
De ieşit,  au ieşit  cei  mai  tineri  decât  el  … Unul dintre ei  era tulburat 

foarte…
Cine nu are bătrani, să-i asculte !

Eu am spus ce am avut de spus părintelui Drăgusin. Mi-a rămas să mi-o 
mai scriu şi mie. Nu sunt două raiuri. Iar dacă Maica Rusia, Uniunea Europeană, 
Cât de mut te-am iubit sau Koranul, sau vreo alta sectă,  altă nouă vârstă, alt 
milenium, altă relidzie, alt Univers Concentraţionar, le-a inventat şi le-a aplicat 
cu rezultate glorificate de ştiinţă ori Dumnedzeu, ori Extratereştrii, ori Diavolii, 
sictir ! Vă binecuvântez pe Toţi, în numele lui Iisus Hristos  ! Eu tot cu Nestor 
Vornicescu votez la Prefectura Olteniei ! Lasă să fiu eu nebun printre Normali !

Ca pe mine să nu mă vedeţi în faţa Lui. Şi să priviţi înainte. Acolo unde 
arde crucea lui ! În altar ! Şi dacă altarul nu este în sufletul vostru, şi nu vă arde, 
niciodată trupul şi mintea n-o să vă ardă cum pe El l-a ars lacrima şi dragostea 
pe care nu am ştiut cum să o duc mai bine până la cap…

Halimonte şi Botez: Ciorditu-l-ai ?
Ciorditu-l-ai !
Manglitu-l-ai ?
Manglitu-l-ai !
Grojditu-l-ia ?
Grojditu-l-ai !

…Şi dăruiţi zâmbetul vostru… căci nimeni nu are mai mare lipsă de aşa ceva, 
decât cel ce nu l-a dăruit niciodată semenilor …

19 mai 2000
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MOARTEA UNUI POET CU MINTE

Poetul  Berceanu  Patrel,  după  ce  a  murit,  a  fost  să  meargă  la 
mormântul pictorului şi scenografului Novac Sorin, să tragă o ţigară.

Bine, măi Sorine, ţie îţi convine, eşti mort, dar pe mine nu mă primiră nici 
în rai, nici în iad. Zise Sfântul Petru că poate, poate, mă primesc ăia din Uniunea 
Europană.Ăia, ce, mai au bugete, că noi… Mă mai întrebă ce aş face eu dacă ar 
fi să îmi iau viaţa de la cap… Cum aş îndrepta eu lumea care stă să cadă ca 
mărul din Adam. … M-a apucat groaza: iar şcoală, iar învăţat, iar examene, iar 
premiant,  şef  de  promoţie  …la  regie-teatru…iar  poezii… monografii…ca  să 
ajung tot la monografia lui Ubu-Rex cu scene din Macbeth… Pe care – supliciu – 
mi-au şi  premiat-o!  Zic:  aşa  nu se  mai  poate!  Prea se  repetă,  Doamne!  Este 
evident! Îşi dă seama până şi Sorin Novac, care, măcar, a intrat în eternitate… 
Pe când eu… Spânzurat  între  cer  şi  pământ,  trăgând din  ţigară  în  faţa  unui 
mormânt… vă rog, studiaţi-mi opera… cu creionul în mână…cenzuraţi ce este 
prost scris…daţi-mi, dacă interesele o cer, conducerea teatrului universal, nu a 
unui pârlit de teatru de păpuşi fără adresă, care face naveta între sat şi oraş cu 
decorul în cârcă… Aştept un sfat...  o părere… nu pot să îndrept lumea după 
capul meu… Ce este mai rău, este că mi-aş repeta, în limba română, greşelile: 
uite,  ca  acum.Plec  de  la  tine,  moşule,  şi  merg  aci,  aproape,  la  monumentul 
eroilor căzuţi pentru ţară. În faţa mea, cu spatele, un om, cu o fetiţă. Să punem şi 
noi, zice omul, o floare de liliac aici. Fetiţa se roteşte în jurul lui ca un zmeu 
ştirb. Omul se apleacă. Am aşteptat să depună floarea.  Când s-a ridicat şi s-a 
întors, l-am privit. Era livid… Nu ştiu cum… Poate era mort… Poate era viu… 
M-am apropiat şi m-am aplecat să pun şi eu o floare. Atunci am văzut floarea de 
liliac a omului. Era ofilită demult… Poate era moartă… Poate era vie…Omul m-
a văzut şi i-a explodat capul într-o lacrimă uriaşă.Eu l-am văzut şi capul mi-a 
explodat într-o picătură de sânge uriaşă. Atunci au căzut de sus toate gradele… 
toate decoraţiile… toate prerogativele… toate hărţile operative… şi un singur 
ordin: Fii cuminte! Am scris  o poveste: a fost odată un plugar care l-a salvat pe 
Dumnezeu de la înec. Recunoscător, Dumnezeu i-a spus omului să-I ceară un 
dar.  Omul  i-a  cerut  o  planetă  de  poet.  Dar  să  fie  Pământ!  A  spus  omul. 
Dumnezeu s-a întristat… „Fie pe inima ta! Dar nu are  cap…”   

7-8 mai 2006
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ALEXANDRU FIRESCU

A murit domnul Firescu Alexandru, şi încă îl mai aştept să ia cuvântul la 
această solemnă semnalare.
 Domnul Firescu Alexandru a vorbit despre toţi, i-a înălţat pe toţi cât mai 
aproape de astre, i-a înnobilat pe toţi.

Când  a  ajuns  la  sine  însuşi,  a  scris  despre  Bisericile  Craiovei,  despre 
cimitirele  Craiovei,  despre  marii  boieri  ai  Craiovei,  despre  666  de  actori 
craioveni. Şi-a trecut firesc, numele sub tăcere.

Pe patul de suferinţă, în spital, domnul Firescu bătea încă, cu degetele în 
aer, la maşina de scris. Croia o nouă poveste de iubire, Craiovei, dragostea sa.

În exil la Sibiu, departe de Craiova sa dragă, mai rămăsese să îi promită 
ceva: că avea să îi scrie şi de pe tărâmul celălalt.

Timp de o jumătate de veac, Domnul Firescu Alaxandru a fost, cu pălăria 
sa de rabin, cu umerii  aplecaţi  sub jugul literelor, cu sfiala şi  blândeţea unui 
călugăr,  un copist  al  sufletelor,  un  grămătic  al  cuvântului  scris,  şi  vorbit,  la 
Cancelaria Domnească a Artei. Un elegant şi rafinat critic de istorie şi artă, care 
se  ascundea,  cu  modestie,  sub  o  puzderie  de  pseudonime,  în  paginile 
publicaţiilor.

Câtor  ucenici  ai  Cuvântului  nu  le-a  aurit  leagănele!  Câtor  torţe  ale 
Muzelor nu le-a vegheat arderea! Câtor candele ale destinelor nu le-a şters, cu 
buricele degetelor împreunate la scris, ca într-o mută rugăciune, lacrima!

Erudit şi carturar?  Înger păzitor al Mitropoliei Olteniei, care s-a sfiit să îi 
trimită o floare la Timişoara, la îngropăciune? Domnul Firescu Alexandru a fost 
creştinul care nu dăruia. Se dăruia. 

Cu câtă obidă nu vorbea despre preoţii  care aruncă colacii  şi  coliva la 
porci!

Cum se întuneca povestind că descoperise  într-o temniţă  un paria care 
scria cutremurătoare poezie creştina lui Hristos, cu mâinile agăţate de gratii, şi 
niciun  ortodox  nu  l-a  băgat  în  seamă!  Dar  îi  publicau  stihurile  însângerate, 
adventiştii!

Cum îşi conducea, rând pe rând, colegii, pe ultimul drum, şi cum nu mai 
avea putere să se întoarcă acasă, pe jos!

Cum îmi spunea: Cât mai multă lectură! Şi cât mai puţin televizor! Dacă 
se poate, deloc!

Să avem răbdare. Căci îl vom asculta iar. Chiar şi peste o eternitate.
Căci domnul Alexandru Firescu bate la maşina de scris, în Paradis, vieţi 

ale limbii române, vieţi ale simţirii universale, vieţi care, ca şi râurile, se varsă 
toate, în aceeaşi mare…

Şi în aşteptarea acelei clipe de bucurie, să nu îi lăsăm cărţile pe care ni le-
a  dăruit,  uitate  prin  biblioteci.  Să  le  deschidem  cu  sentimentul  că  domnul 
Firescu ne întoarce filele, punându-şi în licoarea cuvintelor lor - iubirile, spiritul 
enciclopedic, amintirile, zilele…
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http://www.gds.ro/Eveniment/2008-04-08/Alexandru+Firescu+s-a+inaltat+la+cer
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BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE DIN CER

A murit  Gheorghiţa.  Ieri  a  murit.  Astăzi  o  îngroapă.  În  satul  ei  de  lângă 
Craiova. 

Gheorghiţa  a  fost  o  femeie  care,  vreme  de  cincizeci  de  ani,  a  ţinut,  pe 
cheltuiala vieţii ei, o Biserică deschisă. 

Vreme de cincizeci de ani,  Gheorghiţa se scula odată cu zorile, se ruga, se 
spăla, se îmbrăca, lua cheile, şi deschidea uşa Bisericii. Se aşeza apoi  pe un scaun, lângă 
masa cu lumânări, şi aştepta. 

Intrau oameni, cereau lumânări, ea le vindea lumânări.
Intrau  oameni,  scriau  pomelnice,  ea  le  lua,  şi  le  punea  pe  masă,  să  le  ia 

preotul.
Intrau oameni, întrebau ce şi cum, de ale vieţii, de ale Bisericii, ea le spunea 

când vine preotul, sau îi sfătuia, după puteri.
Intrau  oameni  de  cu  dimineaţa,  şi  până  seara  târziu.  Ea  păzea  icoanele  şi 

odoarele Bisericii, să nu intre om, să îl împingă necuratul, să facă pe dracul.
Ea aprindea candelele, ea făcea focul, ea dădea cu mătura, ea ştergea praful, ea 

era om de rugăciune, om de ajutor, şi om de ordine. Ea săpa, grebla, semăna, şi culegea.
 
Prima Biserică deschisă a Craiovei era a Gheorghiţei. Ultima, tot a ei. Biserica 

se deschidea odată cu ea, şi se închidea odată cu ea.
Ţinea şi postul, şi rânduielile.
Unei fetiţe orfane, crescută în Biserică, îi spunea ades:
“Maică, tu să mulţumeşti! Cine, ce ţi-o da, să nu uiţi niciodată să mulţumeşti!”

Preotul bisericii are 90 de ani. Mai tânăr decât ea. Spunea:
“Femeia aceasta este o Sfântă. Ea ţine deschisă Biserica. Măcar atâta lucru să 

facem pe lumea aceasta: să ţinem deschisă Biserica!”

A murit Gheorghiţa. A urcat la cer, şi a deschis Biserica Sfântul Gheorghe 
Vechi,  care va rămâne cu uşa deschisă,  pe cheltuiala sufletului  ei,  o veşnicie.   Fie-i 
amintirea vie! 

30 octombrie 2008
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O PĂLĂRIE ATÂT DE APLECATĂ, PENTRU CAPETE 
ATÂT DE ÎNALTE

Oricât mă străduiesc să îmi aduc aminte câte ceva despre domnul Firescu 
Alexandru, acum, la un an de la trecerea Domniei Sale în Secretariatul Literar al 
Teatrului Veşniciei, nu îmi aduc aminte decât de pălăria Domniei Sale.

O pălărie maro, înaltă, cu boruri drepte.
De  câte  ori  îl  întâlneam  pe  domnul  Firescu,  eu,  un  mucos,  ori  alt 

contemporan norocos, pălăria aceasta se ridica de pe cap, cu mâna dreaptă,  şi se 
apleca pe atât de mult, pe cât îi permitea domnului Firescu, tinereţea.

Nobleţea, cuminţenia, umilinţa, elanul şi neputinţa acestui gest - nu aveau 
pereche.

Odată cu pălăria, capul se înclina, ochii mulţumeau pentru răspuns, gura 
surâdea şi rostea cuvinte elogioase care îl înnobilau pe cel în faţa căruia pălăria 
ajungea până în dreptul inimii domnului Firescu.

Domnul  Firescu  mi-a  lăsat  în  Biroul  de  Amintiri  Pierdute  recenzia  la 
primul  meu  volum  de  versuri,  cartea  Domniei  Sale,  “666  ACTORI 
CRAIOVENI”, şi pălăria cu care se dăruia şi îşi oferea inima, vai!, atât de mare 
şi  deschisă,  pentru a putea fi   acoperită şi  ocrotită de o atât de generoasă şi 
modestă pălărie!

20 aprilie 2009
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DUMNEZEU ARE CELE MAI BUNE INTENŢII

Într-o bună zi, m-a sunat acasă Dumnezeu.
- Mă scuzaţi, am căutat numele dumneavoastră în cartea de telefon, am 

sunat, şi mama dumneavoastră mi-a dat acest număr. S-ar putea să fie o greşeală. 
Sunt Dumnezeu. Sunteţi cumva domnul…?

- Da, eu sunt. Şi nu este nici-o greşeală. Îmi aduc foarte bine aminte de 
dumneavoastră, Doamne. De la o olimpiadă de limba română. Acum treizeci de 
ani….

- Şi eu îmi aduc aminte…Am  găsit într-o revistă un anunţ, prin care se 
semnala faptul că ai scris o carte, Intenţiile mele cele bune, sau cam aşa ceva…

- Da… Dumnezeu are cele mai bune intenţii…
- Şi m-am gândit să scriu o recenzie la carte…
- Doamne,  este  o  mare  onoare pentru mine… Şi  este  o  bucurie  să  vă 

dăruiesc şi cartea…
- Să ne întâlnim … ?!
- Doamne, numărul meu de mobil este…
-     Bine, te sun chiar acum…
Telefonul a sunat.
- Memorează numărul meu…
- Imediat, Doamne…
- Când  ne putem întâlni…
- Doamne, dumneata eşti atât de ocupat…
- Mda.…nu ştiu cum… aşa e… De fapt, este ora…  17:30, şi sunt tot  la 

serviciu…
- De aceea te rog să mă suni Tu, când eşti liber…
- Chiar mâine…după-amiază…
- Bine, Doamne… Aştept…
- Numai bine, domnule…
- Numai bine, Doamne…

A doua zi, Dumnezeu m-a sunat din nou, după-amiază. Ne-am întâlnit, am 
stat de vorba la o cafenea. Cu chiu, cu vai, am găsit o masă nerezervată. Am 
făcut  schimb de cărţi.  Dumnezeu mi-a dăruit  două din ultimele  Lui cărţi,  cu 
dedicaţie.  Eu i-am dat aceeaşi  carte,  în dublu exemplar.  Una pentru El,   una 
pentru cei din iad. 

-  Ştii,  Doamne,  i-am spus,  nu am să  uit  niciodată  cum,  înaintea  cărei 
olimpiade, oare, ai spus: În literatura, fiecare răspuns este o întrebare, şi fiecare 
întrebare, un  răspuns. Sau literatura este o întrebare, minus răspunsul. Roland 
Barthes?
 - Da, Roland Barthes.( surâde) 
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- Am ţinut minte cuvintele, şi le-am adăugat lucrării mele…De fapt, nu 
mai ţin bine minte, la care dintre olimpiade ne-am întâlnit?

- La amândouă…

I-am povestit despre mine. Despre scris.Despre profesie. Despre familia 
mea. 

Mi-a povestit despre El.  Despre catedra didactică. Despre familia Lui. 
Ştiind cât este de ocupat, i-am adus de două ori aminte acest fapt. 
Dumnezeu  a  zâmbit  de  fiecare  dată,  cu  bucurie,  a  dorit  să  mai  stăm 

împreuna, şi mi-a părut bine că Dumnezeu are timp de pierdut cu mine. 

Deodată, Dumnezeu s-a întunecat. 
- Să mergem, a spus…Bine?
- Bine, Doamne!

Am ieşit.

- Mai stăm de vorbă, ne mai întâlnim…Bine? a  spus…

Nici nu ştiu dacă am spus ceva. Am spus Da, sau am dat din cap. Tocmai 
acum, când  îl prinsesem pe Dumnezeu de un picior, mă părăsea…Rânjeam, şi 
îmi pare bine de voi fi spus:

- Bine, Doamne…

Luni, am luat una din cărtile lui Dumnezeu la serviciu.
Citeam, şi la două pagini, înţelegeam câte  două-trei fraze. Citeam mai 

departe. Când înţelegeam, rezonam cu cele scrise de El. Când nu înţelegeam, 
citeam, doar. După 40 de pagini, m-am oprit. Am pus cartea în sertar.

A doua zi, cartea dispăruse.
Mi-a părut rau. Pe prima pagină, Dumnezeu scrisese:
“Colegului meu…, cu deosebită stimă.”

Dumnezeu are cele mai bune intenţii. Dar cineva îi furase darul. 
Desigur, aş putea să îi telefonez.  Să îi spun. 
Dar l-aş întrista.  Şi  apoi, este atât de ocupat. Citeşte mult. Scrie mult. 

Predă mult. Unor tineri care nici nu trec, măcar,  pe la cursuri. 
El  scrie  doar,  în  dreptul  fiecărui  nume,  câte  un  a.  Prima  literă  a 

alfabetului. De la absent.

I-aş trimite lui Dumnezeu câte un mesaj, pe mobil, în fiecare zi. Azi, i-aş 
scrie:
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- “Moartea trebuie să ne găsească mergând!” ( Tudor Arghezi )
Dar nu o fac. Dacă l-aş deranja?...

21 iulie 2008
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UN  SCRIITOR GOL-GOLUŢ, ÎNTR-O UNIUNE PLINĂ

Nu sunt critic literar. Şi dacă aş fi  critic,  aş putea să critic un scriitor, 
(adică, stai, că scrie, dar nu este declarat oficial scriitor, mai are o veşnicie de 
scris până acolo, mai are un braţ  de premii de luat, că nu a luat decât un car) mă 
rog, un om, şi el,  care încearcă să ne facă să zâmbim măcar, pe o lume pe care 
nu  este  nimic  de  criticat?  Când  lumea  pe  care  trăim  este  într-o  perpetuă 
rezonanţă  cu  visele  noastre  cele  mai  intime,  cu  toate  speranţele  noastre  din 
copilărie, eu să critic? Să spun: uitaţi, oameni buni, toate ar fi bune pe Lumea 
asta, ce spun eu, ar fi Perfecte, dar, stimaţi concetăţeni, stimaţi semeni planetari, 
din  nefericire,  trebuie  să  vă  readuc  cu  picioarele  pe  Lună:  nu  este,  totuşi, 
Perfectă Lumea, şi asta din cauza lui Ion Crşsan. El îşi permite ofensa de a scrie 
împotriva cursurilor vremurilor. Cum aş putea eu să vă stric Domniilor Voastre 
plăcerea de a trăi bine, şi lipsiţi de griji? Cum aş putea să  aduc în Panteonul 
valorilor  Domniilor  voastre  un  om al  zâmbetului,  care  nu  vă  face  numai  să 
râdeţi, măcar accidental, ci vă mai şi convinge să vă gândiţi dacă nu cumva  aţi 
ajuns subiect de plâns? Nu pot să vă fac asta. De aceea mă abţin.

Nu sunt critic, după cum vă spuneam. De aceea, am să vă povestesc cum 
l-am  cunoscut  pe  Ion  Crişan.  Eram  acasă.  În  Iovacra.  Vineri  seara.  Sună 
telefonul. Aici Ion Cepoi, directorul Casei de Cultură din Târgu Jiu. Acum, o fi 
spus managerul Institutului Naţional De Patrimoniu al judeţului Gorj. Se poate. 
Dar eu tot de directorul Ion Cepoi îmi aduc aminte. De la o vreme îţi dai seama 
că etichetele de pe clădiri se schimbă, vopselele se schimbă şi ele, ba roşu, ba 
galben, ba albastru, ba portocaliu, oamenii se schimbă şi ei, numai noutăţile nu 
se schimbă. Şi Ion Cepoi îmi dă noutatea: Aţi luat premiul I la Festivalul de 
Umor Ion Cănăvoiu.  Veniţi în seara asta. Aveţi o cameră rezervată la hotel, în 
centru. Eu, ce să zic? Să nu mă duc, când luasem, ca de obicei, premiul I? Să nu 
onorez cu prezenţa mea un juriu de tineri care bat la porţile afirmării, precum 
Ştefan  Cazimir,  Nicolae  Dragoş,  sau  Cornel  Udrea?  Să  nu  încurajez  tânăra 
generaţie să jurizeze lucrari fumate pentru mine, demult? Nu puteam să le retez 
aripile şi elanul vârstelor reunite. 

Şi  m-am  dus.  Seara,  m-am  rotit  în  holul  hotelului  singur,   printre 
fotografii  şi  caricaturi.  Ceilalţi  plecaseră.  Întârziasem.  Privind  creaţiile  mă 
simţeam, cum să vă spun? Ca Împăratul care mergea ţanţos pe strada principală 
a lumii,  în momentul  în care un copil  îi  strigă din mulţimea care îl  aclamă: 
“Împăratul  e gol!” De ce m-am simţit  aşa,  nu ştiu.  Trăiesc  doar pe cea mai 
perfectă dintre lumile posibile. Dacă aş avea o cât de mică îndoială, aş înnebuni. 
Aveţi totuşi grijă.

A doua zi dimineaţă, aşteptam pe acelaşi hol, într-un fotoliu, ora micului 
dejun.  În hol intră un tânăr cu un cercel în ureche.  Se apropie de mine. Bună 
ziua. Bună ziua. Aşteptaţi micul dejun? Da. Şi eu. Mă numesc Jianu Liviu. Şi eu 
Ion Crişan. Dăm mâna. Şi cu ce prilej pe aici, îl întreb. Am luat premiul I, îmi 
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răspunde. Brusc, tac. Păi, premiul I l-am luat eu, gândesc. Aşa mi-a  spus Ion 
Cepoi aseară, raţionam. Să fie doi concurenţi care au luat acelaşi premiu ? Puţin 
probabil.  Posibil,  directorul  m-a  invitat  din  greşeală.  E  o  ipoteză.  Oi  fi  luat 
premiul II, sau III. Bucuria premiului scădea. Ei, e bine şi asa. Totuşi, e posibil 
să nu fi luat niciun premiu.  Aţi luat premiul I? Îl întreb pe Crişan.  Da. M-a 
felicitat şi domnul Udrea. E clar, îmi spun. Omul a  luat premiul I. Orgoliul meu 
se desumfla cu fiecare secundă. Îmi displăcea enorm diferenţa dintre a fi primul, 
sau a fi  al  doilea, sau al treilea.  Sau a nu fi,  poate, premiat  de loc. Mă rog, 
gândeam. E prematur să mă desumflu de tot. Să aştept. Să am răbdare. Şi aflu eu 
până la urmă dacă am luat vreun premiu.  Am intrat cu Ion Crişan în sala de 
mese, schimbând vorba.

Din vorbă în vorbă, am ajuns cu autocarul, cu juriul, cu premianţii,  cu 
organizatorii, la Runcu, localitatea de baştină a scriitorului Ion Cănăvoiu, gazda 
noastra onorifică. Acolo, copiii ne-au tot recitat şi jucat din fabulele, scenetele, 
şi textetele părintelui spiritual al Runcului. Priveam din sală, zâmbeam, mai şi 
râdeam, mai şi luam un pahar sau un aperitiv al gazdelor din Runcu, dar gândul 
îmi  zbura  tot  la  premiu.   Au  trecut  două-trei  ore  de  spectacol,  până  când 
organizatorii să ofere premiile.

Eram numai ochi şi urechi. Premiul I pentru proză scurtă… cred că inima 
îmi stătea… se acordă domnului Liviu Jianu, din Craiova… 

Extaz.  Şi  agonie.  Acum,  sincer,  imi  părea  rău  de  Ion  Crişan.Care,  de 
aceasta  dată,  mă privea  ca  un marţian.  Mă duc,  îi  ofer  domnului  Ion Cepoi 
onoarea de a da mâna cu mine,  iau diploma, şi  mă întorc lângă Ion  Crişan. 
Felicitări, îmi spune. Mulţumesc, îi spun. Şi tac. Ce era să îi spun? Ţi-am suflat 
premiul?

Premiul II. Premiul III. Menţiuni…Ion Crişan, nominalizat pe nicăieri… 
mă luasem la gânduri…

Premiul  I  pentru  volum  de  umor  publicat…,  continuă  domnul  Ion 
Cepoi… se acordă domnului Ion Crişan, din Sibiu…Ion Crişan se duce pe scenă, 
şi face câte o perfectă reverenţă directorului, juriului, şi publicului… 

Bravo! Îi spun. Mulţumesc! Îmi spune.
Răsuflu uşurat.
Totul  e  bine  când  fiecare  concurent  care  ştie  că  are  premiul  I,  îl  şi 

primeşte…

Aşa l-am cunoscut pe Ion Crişan. De acolo, de la Târgu-Jiu, s-a grăbit să 
îmi ofere volumul premiat. 

Acum ar trebui să critic volumul. Nu pot. Ce să spun despre el? Că e bun? 
Mă va crede cineva? Că e rău? Ar fi cineva care să nu mă creadă? În ambele 
cazuri,  l-ar  citi  cineva? Pe o lume de lumi perfecte?  Se poate să mai  citeşti 
pamflete? 
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Aşa că, dragă Ioane, îmi pare rău. Că nu sunt în stare să scriu două rânduri 
despre cărţile tale. Îmi vine greu să le şi citesc. Nu prea mai văd. Acum câteva 
seri, nevastă-mea râdea de zor în pat. Citea cartea ta.  

Am să scriu altceva. Ion Crişan este un copil mare. Căruia zeii văzuţi, sau 
nevăzuţi, i-au oferit mai nimic. Şi el le-a oferit ziua, toată munca, şi noaptea, 
toată pana. 

Aud acum că Ion Crişan este trimis în cer. Să zugrăvească ziua chiliile, şi 
noaptea, să scrie.  (Mi-e teamă doar că nu se mai citeşte pamflet, nici măcar în 
Rai…)  Şi  apoi:  dacă  pe  pământ  nu  se  mai  primeşte  un  pamfet,  pe  o  lume 
perfectă, dacă Uniunea Scriitorilor nu primeşte  un scriitor, ca Ion Crişan,  cum 
să fie primit Ion Crişan în Rai, ori în Iad? Rămâi pe-aicea, Ioane. Pe pământ, 
totuşi, este mare nevoie de oameni…

30 octombrie 2009

I-am tot scris lui Ion Crişan pe e-mail. El nu se descurca prea bine cu e-
mail-ul.  Citea rar corespondenţa. Mă invita pe chat. Eu nu mă descurcam cu  
chat-ul. I-am tot scris, până într-o zi, când am primit un răspuns, o dovadă în  
plus că scriitorul Ion Crişan a rămas cu noi, lângă noi, pe pământ:

"dl jianu, cristi a murit în 6 februarie însă mi-ar face plăcere să primesc  
în  continuare  pe  adresa  lui  de  email  poeziile  d-voastră.  cu  respect  camelia 
crişan"

10.11 martie 2011
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DESPRE EROI, HOŢI, şi OAMENI DE BINE
 

 

Este bine să întrebi, uneori, ca să afli răspunsul posibil la o întrebare care 
te frământă. Aşa se face că mai deunazi îl intreb pe vecinul meu de birou, un om 
cu o nativă inteligenţă tehnică, dar şi un rafinat degustător de artă.

-          Maestre, zilele trecute am fost în cimitir, să petrec câteva clipe în 
compania celor care mi-au făcut viaţa un Rai. Bunicii şi părinţii. Rămânându-mi 
o floare în mână,  m-am gândit  să o depun la monumentul  eroilor  neamului. 
Acolo, de o bună bucată de vreme, s-a pus şi o cruce de lemn, pe care scrie cu 
negru:  În  memoria  eroilor  neamului.  În  jurul  crucii  era,  de  obicei,  legată  o 
sforicică, sub care câte cineva mai anina câte o floare. De această dată, nimic! 
Nici  sfoară,  nici  floare!  Era  altceva:  cineva  pusese  în  muchia  dintre  stâlpul 
crucii şi un braţ al ei, o bancnotă de 1 leu nou. 10000 de lei vechi. Preţul unei 
pâini. Aşa ceva mai găseam, uneori, prin Biserici. Câte o bancnotă, sau monedă, 
pe o icoană. Dar niciodată n-am întâlnit bani puşi la o cruce, în cimitir. Bancnota 
era şi bine plouată, şi oarecum uzată de intemperii, semn că fusese lăsată demult 
acolo. Mă intreb ce va fi vrut să spună, sau să facă, cel care a pus acolo, pe 
crucea erorilor neamului, o bancnotă  de o pâine?

-          Păi, e simplu, surâse Maestrul. Cel care a pus-o acolo a dorit să 
vadă cine trece pe acolo, şi din când în când, vine, se uită, şi găseşte bancnota în 
acelaşi  loc.  Dacă trecea pe acolo un hoţ,  o lua.  Cum bancnota nu era luată, 
înseamnă că pe la mormântul eroilor neamului nu trece niciun hoţ.  Pe de altă 
parte, nu a trecut pe la monument  nici vreun om cinstit. Pentru că dacă ar fi 
trecut, ar mai pus şi el alături, lângă bancnota existentă, o altă bancnotă de o 
pâine, ori o monedă, în memoria aceloraşi eroi.

 
Trăim, am conchis, cu gândul la vorbele Maestrului, ca să pricepem că 

adevăraţii eroi ai  neamului au primit,  cu generozitate,  din partea unui om, o 
pâine, pe care nici n-a furat-o nimeni, pentru că hoţii nu fură de unde ştiu că 
sărăcia este lucie, nici nu i-a adăugat cineva vreo pâine.

Dar ce era mai interesant, era faptul că atât oamenii de bine, cât şi hoţii 
ştiu că eroii neamului sunt atât de săraci, încât nici nu are vreun sens să îi calci. 

 

29 octombrie 2010
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LIMBA

 

i-am sărutat lui Mihai Brumă Uzeanu
mâna,
şi mi s-a strepezit limba
de frumuseţe.
 
Era luminos
Ca un apus de soare.
 
Doar mâna dreaptă
Era crestată
De când se făcuse
Frate de cruce
Cu lumea.
 
-         am auzit că Mihai
are locul lângă Patrel, zic.
-         nu, spune Maestrul Dellakeza,
ci dincoace.
Uite, acolo
Am locul eu.
 
-         şi dincoace, eu,
spuse Rodica Prisăcaru.
 
-         şi dincolo, noi!
Arată Iulia Cârstea.
 
O familie întreagă
De sânge de culoarea maro,
a scenei,
şi-a pregătit Raiul,
în Naţionalul ăsta…
 
cum o fi să memorezi roluri
de sute de pagini
până la optzeci de ani?
Că eu,
La cincizeci şi unu,
Dacă mă iei repede,
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Nu îmi aduc aminte
Nici Puntea Măgarului…
Teorema lui Pitagora…
 
 
Lume puţină
La intrarea în Rai
A actorului Brumă Uzeanu Mihai.
 
Familie de actori.
 
Să tot joci.
      Încercând
Să duci lumea
Cu vorba.
-         Măi, fiţi buni!
-         Măi, fiţi cuminţi!
-         Măi, luaţi aminte!
-         Măi, luaţi-o mai uşor!
Că, uite,
Intrăm în Rai,
      şi ne scoatem şi acolo ochii,
După sunători!
 
Şi când mă gândesc
Că Lumea asta
Este plină de frumuseţe.
Nevăzută.
Neauzită.
Nesimţită.
 
Că de la asta plecasem.
I-am sărutat lui Mihai Brumă Uzeanu
Mâna 
pe catafalc
      şi mi s-a strepezit
Limba
De frumuseţe…

 

29 mai 2012
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TINERETE FARA BLAZARE, SI SPERANTA FARA DE 
MOARTE

Am cunoscut in Biblioteca Aman,
la intalnirea cititorilor cu scriitorul Dan Ionescu,
un om calofil,
tehnoredactat de natura
la dimensiunea si sensibilitatea plantelor
pe care le preda in orele de biologie.

Parea fragil ca ele,
dar undeva, in ochii patrunzatori si sinceri,
profesorul si inspectorul de biologie
si scriitorul Viorel Lazar
avea duritatea unui bland diamant,
mai ales cand era vorba de elevi
si zestrea pe care parintii si profesorii lor
le-au pus-o in ghiozdan:
Planeta Pamant.

Mai ales cand vorbea despre tineri
domnul profesor Viorel Lazar
devenea de-o tinerete cu ei.
Mai ales cand vorbea despre viata si mediu
domnul profesor Viorel Lazar
devenea un Ghilgames, un Enkidu, un Rege Arthur,
un Mester Manole,
sau un Zamolxe atent la suferinta firului de iarba.
Mai ales cand vorbea si scria despre rostul nostru etern
de atotveghetori si atotocrotitori  ai Universului
omul Viorel Lazar
devenea un Demiurg
care isi punea in slujba Terrei si oamenilor ei,
nemurirea.

Ii citeam in revista timisoreana TIMNEWS
povestirile atat de sensibile
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incat ma miram cum mai pot sa existe
pe lumea marilor interese ale raului,
atat de omenesti interese ale binelui.

Azi am aflat ca domnul profesor Viorel Lazar
a facut o scurta plimbare in cimitir,
si a hotarat, prin bunavointa unui cancer la rinichi
cu metastaze la plamani
sa ramana acolo,
ca o piatra la hotarul
dintre bine si rau.

Ce a avut si are de spus
se pastreaza
in memoria tinerilor fara varsta
care au citit in sufletul sau.

23 noiembrie 2012
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STĂPÂNUL UNIVERSULUI

A fost odată un copil bun şi cuminte.

El avea părul bălai, şi bunica nu îl scăpa o clipă din ochi, de drag ce îi era.

Uneori, copilul ieşea afară după ploaie, şi mirosea pământul.

Şi pământul mirosea atât de frumos, încât copilului îi venea să-l mănânce. 
Atunci, copilul lua în mână câte o bucăţică reavănă de pământ,  şi gustul lui avea 
toate gusturile pământurilor de pe pământ.

Alteori,  copilul  se apropia, după ploaie,  de gardul de lemn putred, din 
curte. Şi lemnul mirosea atât de frumos, încât copilului îi venea să îl mănânce. 
Atunci copilul rupea o aşchie de lemn din gard, şi gustul ei avea gusturile tuturor 
pădurilor de pe pământ. 

Alteori, când bunica întindea cearceafurile pe sârmă, copilul se apropia pe 
furiş  de  ele,  şi  le  mirosea.  Şi  cearceafurile  miroseau  atât  de  frumos,  încât 
copilului îi venea să le mănânce. Dar cum nu era nici bine, nici frumos, să le 
mănânci,  le storcea în cerul gurii câte o picătură, şi gustul ei  avea  gusturile 
tuturor ploilor de pe pământ.

Copilul avea mulţi tovarăşi de joacă: lilieci cu flori mov, o bancă, un cireş 
înalt, o scară de intrare de ciment, o minge albastră cu buline albe, un căţeluş de 
pluş, o trotinetă cu spiţe. Dar nu avea voie să iasă afară din curte, ca să nu audă 
cuvinte urâte, şi să le înveţe, şi el..

Atunci privea pe fereastră, sau printre ulucii gardului, curtea de pământ a 
şcolii de vis-à-vis, în care jucau fotbal, pe rupte, alţi copii. Jucau cu atâta patimă, 
încât,  atunci  cînd  unul  dintre  ei  greşea,  sau  nu  îi  ieşea  jocul  aşa  cum voia, 
începea   să  înjure.  Copilul  asculta,  dar  nu  înjura.  Căci  i  se  spusese  să  nu 
vorbească urât. Şi el asculta tot ce îi spuneau părinţii, şi bunicii. Dar asculta şi 
copiii. Doar mai târziu, când voia cu orice preţ ceva, şi acel ceva nu ieşea aşa 
cum ar fi vrut el, scăpa cea mai teribilă înjurătură, pe care, auzind-o, copiii din 
curtea şcolii au râs de el: "ce naiba!".

Copilul citea mult. Avea atâtea şi atâtea cărţi, care odată citite, erau luate, 
mereu, şi mereu, de la capăt. Şi părinţii şi bunicii îi aduceau mereu, de pe lume, 
alte cărţi.

Copilul avea în camera bunicilor un corp de mobila cu o uşiţă jos, şi sus, 
un sertar, în partea dreaptă. Iar în stânga, pe acelaşi corp, era o oglindă mare, de 
înălţimea  unui om matur.  Uneori, copilul se aşeza cât putea de drept în faţa 
oglinzii, îşi încorda muşchii picioarelor, îşi umfla pieptul, şi se gândea: oare cum 
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voi arăta când voi ajunge mare? Şi oglinda îi  arăta un copil  prea mic,  ca să 
ajungă vreodată mare, deşi ar fi dorit atât de mult.

Într-o bună zi, aşa cum se întâmplă de obicei, la el acasă a venit în vizită 
un verişor. Bunicii, părinţii, şi oaspeţii au luat loc în sufragerie, iar ei, copiii, se 
jucau în camera oglinzii; şi aşa, din joc în joc, au intrat până sub masă. Şi se 
jucau aşa cum numai copiii nu ştiu. 

Deodată, copilul vede o bărcuţă de hârtie ieşind dintr-un picior al mesei 
de cireş sub care se aşezaseră. Şi o arată verişorului. Bărcuţa era alb-albăstruie, 
şi părea că este toată acoperită de hărţi. Se vedeau chiar, roşii,albastre, negre, 
sau galbene, şi  punctate, graniţele, dar totul era atât de mic, şi bărcuţa când se 
retrăgea uşor în piciorul de lemn, când se ivea iar,  afară, încât copilului i se 
părea că este ireală. Şi atunci l-a întrebat pe verişorul lui : Vezi? Şi pentru că şi 
colegul lui de joacă, vedea, şi pentru că niciunul dintre ei nu mai văzuse în toată 
viaţa lor, cât le era  copilăria de lungă, aşa ceva, s-au înţeles repede din priviri, şi 
au ieşit de-a buşilea de sub masă  şi din cameră, în urma lor rămânând un simplu 
picior de lemn, ca un ponton al unei bărcuţe care nu a existat niciodată.

După o jumătate de veac, copilul stătea la o masă, şi îşi aducea aminte. 
Vezi, îşi spunea, barca aceea au văzut-o doi copii. Dacă aş fi văzut-o singur, 
lumea aceea  inventată, copilăria mea, ar mai fi existat?

Acum, pământul nu mai miroasea ca altădată, după ploaie,  şi nu mai avea 
gust.

Acum, gardul nu mai miroasea ca altădată, după ploaie, şi nu mai avea 
gust.

Acum, rufele aveau  mirosuri atât de deosebite, dar nu mai aveau gustul 
tuturor ploilor de pe pământ.

Acum,  dacă  o  barcă  apărea  dintr-un  picior  de  masă,  nu  mai  avea  pe 
nimeni căruia să i-o arate. 

Copilul îşi auzea copilul care. deranjat din faţa calculatorului, îi spunea: 
ce dracu! sau căcat!

Copilul îşi vedea copilul, zi şi noapte, în faţa calculatorului, şi citind, rar 
de tot, câteva pagini, dar numai pentru ca să ia o notă cât mai mare, citind cât 
mai puţin dintr-o carte.

Copilul ar fi vrut să se întoarcă în copilăria lui, cu copilul lui de mână. 
Dar nu exista nicio cale să facă asta. Şi atunci, mai scria o bărcuţă de hârtie 
imaginară.  Copilul lui, oricum, nu ar fi avut timp de ea. Şi atunci, albăstruie şi 
punctată, îi dădea drumul pe hartă, copiilor care, de aceeaşi vârstă a ochelarilor 
cu el, încă mai vedeau…

Sigur a fost odată…
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13 mai 2011
( zi de salariu )
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DESPRE JIANU LIVIU-FLORIAN

Născut la 19 aprilie 1961, în Craiova.
Mama, Adriana, tatăl, Marian. Bunicii, Marin şi Olivia, Constantin şi Maria.

Educatoare: Popescu şi Drăghici.
Învăţătoare: Vlăducu Cornelia şi Dinică Sanda.

Elev  al  Şcolii  Generale  numărul  5  (Trişcu)  din  Craiova,  şi  al  liceului  “Nicolae 
Bălcescu”.

A  absolvit  Facultatea  de  Electrotehnică  din  Craiova,  secţia  Automatizări  şi 
Calculatoare, promoţia 1986, media 9.99, poziţia a 7-a pe ţară.

Membru al Partidului Comunist Român, din 1982.
Paraşutist militar brevetat.
Membru al “Societăţii Scriitorilor Olteni”,  din mai 2000.
Membru  al  cenaclului  “Al.  Macedonski”  al  Societăţii  Scriitorilor  Olteni  şi  al 

cenaclului “Marin Sorescu” al Sindicatului Electroputere  Craiova.

Volume publicate:
informatică

1.  “Programarea  orientată  pe  obiect  în  Turbo Vision”  –  Editura  “Intarf”,  Craiova, 
1993, tipografia “Avrămeanca”.

2. “Programarea orientată pe obiect în Turbo Vision” – Editura Lotus, Craiova, 1994, 
(sponsor “CEROLA SRL” );

3. Programe Pascal comentate –
4. Aplicatii in TURBO VISION – ARPCON –
5. Aplicatii in TURBOI VISION – Balanta contabila analitica –
6. Limbajul NOR -

poezie
1. “Musca, păianjenul şi paralelipipedul” – premiul I la Concursul Naţional de poezie 

“Al. Piru”, organizat de Editura Vlad&Vlad, 1996, apărut la Editura Sitech, Craiova, 1998.
2. “Cheltuieli de suflet” – 1999, Editura Sitech, Craiova.
3. “Să-mpuşti o pasăre care visează” – 2000, Editura Sitech, Craiova.
4. "Imnurile făţărniciei" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul;
5. "Alter Iuda" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul;
6. "Lumea de aur" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul;
7. “Caligrafii pe anotimpuri” – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul;
8. “Organe de lumini” - 2012, Editura ON-LINE Semănătorul;

proză
1. “Lumea are cele mai bune intenţii!” –  proză scurtă, Editura “Contrafort”, Craiova, 

2008, 200 pagini;
2. "Poveşti muritoare" - 2011, Editura ON-LINE Semănătorul;
3. "Uzina Viselor" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul;
4. “Amintiri asomate” – Editura ON-LINE Semănătorul;
5. “Festine de caritate” - Editura ON-LINE Semănătorul;
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6. “Et in Arcadia ego” –
7. “De pomană… de râs…” –
8. “Amintiri recenzate” -

Antologii:
1. “Tărâm de dragoste”, 1979, poezie, Antologie a Comitetului Judeţean al Partidului 

Comunist Român, Dolj;
2. “La început a fost Cuvântul…”, 2000, a “Societăţii  Scriitorilor  Olteni” ,  poezie, 

proză ;
3. “A patra antologie paradoxistă”, New Mexico University, SUA;
4. “Vara visurilor mele”, 2003, Antologia revistei “Amurg Sentimental”, Bucureşti;
5.  “Zugravul  de  cuvinte”,  Antologia  Cenaclului  “Marin  Sorescu”,  al  Sindicatului 

“Electroputere” Craiova, aprilie 2004;
6. “Fifth Paradoxist Anthology”, Râmnicu-Vâlcea, 2006;
7. „Medalionul literar – structură permanentă de cultură şi educaţie”, de Marian Barbu 

(coordonator), Alex. Gheorghe, Florea Miu, Radu Scorojitu, vol. II, Editura “Ramuri”, 2006, 
pag. 321, 572 pagini;

8.  „Dicţionarul  Biografic  al  Societăţii  Scriitorilor  Olteni”,  Editura  MJM,  Craiova, 
2003;

9.  „Împreună dumiriri  pe cale”,  volumul  2,  Fundaţia  „Sfinţii  Arhangheli  Mihail  şi 
Gavriil”, Craiova;

10. Antologia Concursului de creaţie literară: “Vara visurilor mele”, ed. a VII-a, 2008, 
organizat de revista Amurg sentimental şi cenaclul “Visătorii” al Liceului din Puieşti, Vaslui.
 11.  “Golgota  hârtiei”,  Antologia  Cenaclului  “Marin  Sorescu”,  al  Sindicatului 
“Electroputere” Craiova, 2009;

12.  "Sixth  International  Anthology  on  Paradoxism",  Edited  by  Florentin 
SMARANDACHE, Columbus, Ohio, U.S.A. The Educational Publisher, 2011;

13.    Antologie de Poezie şi Epigrame , "Romeo şi Julieta la Mizil", Ediţia a IV-a, 
2010-2011, pag. 69; 

14. “Formule existenţiale şi adresări literare”, Ştefan Vlăduţescu, Editura Sitech, 2010;
15.  “Întâlniri  neaşteptate”,  vol.  X,  Cezarina  Adamescu,  Editura  Semănătorul, 

Bucureşti, 2011-2012;
16.  "Seventh  International  Anthology  on  Paradoxism",  Edited  by  Florentin 

SMARANDACHE, Columbus, Ohio, U.S.A. The Educational Publisher, 2012;

Colaborări la 

Radio-Oltenia Craiova ( poezie, reportaj) , 
Radio Bucureşti ( poezie), 
Radio-Vacanţa Costineşti ( poezie, reportaj, epigrame ),
Radio Charlie, 
Radio-Sud, 
publicaţiile  “Licăriri”  (  a  liceului  "Nicolae  Bălcescu  -  Carol  I"  din  Craiova),  “Înainte”, 
“Cuvântul  Libertăţii”,  “Ramuri”,  “Raţiunea”,  “Ediţie  specială”,  “Gazeta  de Sud”,  “Femeia 
ortodoxă”,  “Family  News”,  “Mozaic”,   “Contact”,  “Arca  lui  Noe”,  “Lamura”,  "MJM", 
“Glasul femeii ortodoxe”, “Millenium”  - Craiova; 
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“Limba şi literatura română”, “Jungla Universitară”, “Amurg sentimental”, “Oglinda literară” 
– Bucureşti; “Al cincilea anotimp”, “Crişana plus de duminică”, “Familia” – Oradea;
“Monitorul”, “Convorbiri literare” – Iaşi; 
“Paradoxism” – Universitatea New Mexico, SUA; 
“Gazeta de Sud-Est” – regional;
 “Cetatea culturală” – Cluj;
“Almanah 2004 – Bucovina literară” – Suceava;
“Orizont Lupenean” – Lupeni, Gorj;
“Murmur” – revistă virtuală de gândire naţională şi ortodoxă;
“Nordlitera” – revistă virtuală;
"Pasager" - revistă virtuală;
"Terra Nova" - Canada - revistă virtuală;
"Prăvălia culturală" - revistă virtuală;
“Clopotul” – revistă virtuală;
“Altermedia” – revistă virtuală;
“Agero” – revistă virtuală, Stuttgart, Germania;
“Observatorul” – Toronto, Canada;
“Noi, NU!” – revistă virtuală;
“Candela de Montreal”, Canada;
“Destine literare”, Canada;
“Starpress” – Râmnicu-Vâlcea;
“Ecoul”, Epoca”, “Neamul românesc”;
“Glas comun”, “Slova creştină”;
 “Singur” – Târgovişte;
“Caiete Silvane”;
“Rapsodia” – Sibiu; “Phoenix Mission” – Arizona, SUA;
“Cuvântul Liber” – cotidian mureşean;
“Mesagerul Olteniei” – Craiova;
"Basarabia literară" – R. Moldova;
"Constelaţii diamantine", "Literaria";
"Cetatea lui Bucur";
"România magnifica";
"Armonia";
"Armonii culturale";
"Omniscop";
“Gândacul de Colorado” – SUA;
“TimNews” - Timişoara -  rubrica “Amintiri asomate”;
“Confluenţe româneşti”;
“Climate literare”;

Referinţe critice: 

Virgil Dumitrescu (1996), Alexandru Firescu (1996), Ştefan Tunsoiu (1996), Simona Lica 
(2000), Ştefan Marinescu (2001), Marian Barbu (2000-2011), Maria Prochipiuc(2006), Tudor 
Negoescu(2006), Doina Pologea (2006), Florentin Smarandache (2006), Melania Cuc(2007), 
George  Filip(2007),  Ştefan  Vlăduţescu  (2008-2010),  Ştefan  Doru  Dăncuş(2009),  Daniel 
Corbu, Mihai Marcu (2011), Gheorghe Stroia (2011), Cezarina Adamescu(2011).
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Premii în domeniile: tehnic, literar şi artistic
(cronologic)

1.  Premiul  EDITURII   MILITARE   la  OLIMPIADA  NAŢIONALĂ  DE  LIMBA  ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ, faza finală,  IAŞI, 1977; Profesor emerit  de limba şi literatura 
română: Iordache Aurelia.

2. Premiul I la OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, faza 
finală, ARAD, 1978; Profesor emerit de limba şi literatura română: Iordache Aurelia.

3. Premiul III pentru poezie, al Taberei de creaţie Ciric, Iaşi, 1979; Preşedintele juriului: Opriş 
Tudor.

4. Locul III pe ţară, în cadrul Festivalului “Cântarea României”, Cluj, 1979, cu recitalul “În 
faţa atomului”, de Geo Bogza; Preşedintele juriului: Cojar Ion.

5. Protagonist al spectacolului de muzică, poezie şi euritmie “Sunt suflet in sufletul neamului 
meu”, al liceului Nicolae Bălcescu, regizat de Dl. Emil Boroghină, locul I pe ţară, Festivalul 
“Cântarea României”, Piatra-Neamţ, 1979; Preşedintele juriului:  Popovici Alecu.

6. Rolul principal (Vlad Tepeş ) în piesa “A treia ţeapă”, de Marin Sorescu,  cu care trupa de 
teatru a CASEI DE CULTURĂ A STUDENŢILOR din Craiova, regizor – Patrel Berceanu - 
obţine la Craiova,  în 1986, locul  I  pe ţară,  pe scena Naţionalului  din Craiova,   în cadrul 
Festivalului “Cântarea României”;  În juriu:  Sorescu Marin, Popescu Dumitru Radu, Tudor 
Gheorghe, Homeag Leni-Pinţea, Mazilu Gheorghe.

7. Locul IV pe ţară, în cadrul Festivalului “Cântarea României”, secţiunea recitare, Iaşi, 1985, 
cu poezia, creaţie personală, “GENEZA”; Preşedintele juriului: Caramitru Ion.

8. Premiul I  la Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Cluj, 1986, cu lucrarea 
“Conducerea  cu  sistemul  de  proces  ECAROM  800  a  8  bucle  de  reglare  independente”; 
Preşedintele juriului: conf. univ. dr. Ceangă Emil, Universitatea din Galaţi.

9. Premiul I  la Concursul Naţional de poezie “Al. Piru”, organizat de editura Vlad&Vlad, 
1996; Motto: “ Ce e tăcerea? De parcă ar avea dreptul la mai mult! ( Merwin )"; În juriu: 
Gabriel  Chifu,  Patrel  Berceanu,  Marius  Ghica,  Mihai  Duţescu,  Constantin  Barbu,  Ilarie 
Hinoveanu, Virgil Dumitrescu, Dan-Ion Vlad, Octavian Lohon. 

10. Premiul  Special   pentru Scenografie al  juriului,  în cadrul Festivalului  Internaţional  de 
Teatru  Francofon,  ediţia  a  III-a,  Arad,  23-26  octombrie,  1995,  pentru  scenografia  piesei 
“Cântăreaţa cheală” (în limba franceză), de Eugen Ionescu, cu formaţia de teatru a liceului 
CFR din Craiova. Regia: profesor dr. de limba franceză Tronea Maria şi profesor lb. română-
franceză Jianu Mihaela;

11. Membru al Societăţii Scriitorilor Olteni, mai 2000;
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12. Laureat  al  concursului  “Vara visurilor  mele”  – secţiunea  proză -  organizat  de revista 
“Amurg Sentimental” din Bucureşti şi Cenaclul “Visătorii” al Liceului din Puieşti Vaslui, 30 
iulie 2002; Motto: “Ce este limba? Haină neagră ce căzu de pe zid/ Cu mânecile încercând să 
spună ceva. ( Merwin)”; Preşedintele juriului: Machidon Ion.

13.  Redactor  şi  tehnoredactor  al  “Dicţionarului  Biografic  al  Societăţii  Scriitorilor  Olteni”, 
editura MJM, Craiova, 2003;

14.  Cercetări  privind  conducerea  sistemelor  tehnologice  flexibile  de  fabricaţie  pentru 
deformarea plastică  la rece a pieselor  pentru caroserie  auto – Teză de doctorat  – dr.  ing. 
Marian  Popescu,  Universitatea  Dunărea  de  Jos,  Galaţi  2004  ->  colaborator;  Conducător 
doctorat: prof. univ. dr. Epureanu Alexandru.

15. Membru în colectivul de redacţie al publicatiei on-line  de gândire  şi atitudine ortodoxă – 
“Murmur”, din septembrie 2004;

16.  Premiul  I  la  Concursul  Naţional  de  Poezie  religioasa  "Daniil  Sandu  Tudor",  Vatra 
Dornei,20-23 iulie 2006. Motto: “…Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti 
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut…”  (Iisus Hristos).  Premiul este un dar pe care îl fac, 
din toată avariţia şi făţărnicia mea, Domnului şi Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. În juriu: 
Verona Dan, Ursu Liliana, Pillat Monica.

17. Premiul al II-lea  la Concursul Naţional de Poezie “Dor de dor”, Cluj-Napoca, mai 2007. 
Motto: “Veşnicia s-a născut la sat” (Lucian Blaga). În juriu: Ţene Al-Florin,  Toma Marin.

18. Premiul al III-lea, secţiunea proză scurtă, 2007, la prima ediţie a Concursului Naţional de 
Poezie, Proză Scurtă şi Pictură, cu tema IISUS, organizat de Trustul de Presă “Ambasador”, 
în parteneriat  cu Direcţia  Judeţeană  pentru Cultură,  Culte  şi  Patrimoniu Cultural  Naţional 
Mureş şi Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş. Motto: “…Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut 
unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut…”  (Iisus Hristos). Închin şi ofer 
acest  premiu  Domnului  şi  Dumnezeului  nostru,  Iisus  Hristos,  cel  miluit  în  timpul  vieţii 
pământeşti  cu premiile  palmelor,  sudalmelor,  caznelor,  temniţei  ,  lanţurilor,  pătimirilor,  şi 
răstignirii pe cruce.

 19. Premiul  pentru literatură creştină, secţiunea proză, la Concursul Naţional de Poezie şi 
Proză  Scurtă  "V.  Voiculescu",  ediţia  a  XVIII-a,  Buzău,  11 octombrie  2007,  organizat  de 
Direcţia  pentru  Cultură,  Culte  şi  Patrimoniul  Cultural  Naţional  a  judeţului  Buzău,  în 
colaborare cu Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu", Centrul judeţean al Creaţiei  Populare, 
Primăria comunei Parşcov, Muzeul judeţean, Casa de Cultură a municipiului Buzău, Fundaţia 
pentru  tineret  Buzău,  Asociaţia  culturală  "Renaşterea  buzoiană",  Fundaţia  academică  "V. 
Voiculescu", Fundaţia "Irineu Mihălcescu". Motto: "Doamne, numai dragostea Ta aş fura..." ( 
"Tâlhar", de Vasile Voiculescu). Preşedintele juriului: Popescu Florentin.
   Închin acest premiu pentru pomenirea părintelui Cleopa Ilie, şi a desăvîrşitului creştin, 
medic, adesea fără de arginţi, şi minunat scriitor, Voiculescu Vasile.  

20. Premiul  I,  secţiunea  proză scurtă,  la  Festivalul  Naţional  de Umor  ,,Ion Cănăvoiu'', 
ediţia a XV-a, 20-21 octombrie 2007, Organizat de Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, 
Biblioteca judeţeană, Muzeul Gorjului, Liga culturală ,,Fiii Gorjului'' şi Consiliul local Runcu. 
În juriu: Ştefan Cazimir, Nicolae Dragoş, Cornel Udrea. 

134



Motto: "...Şi dăruiţi zâmbetul vostru...  Căci nimeni nu duce lipsă mai abitir  de aşa 
ceva, decât acela care nu a dăruit niciodată un zâmbet semenilor lui...".

Închin  acest  premiu  pentru  pomenirea  părintelui  Cleopa  Ilie,  a  scriitorului  Ion 
Cănăvoiu, şi a tatălui meu, Marian.

21. Premiul al II-lea,  Concursul de Creaţie (secţiunea literatură umoristică, proză scurtă), 
Festivalul  Naţional  de  Umor  “Liviu  Oros“  Deva  -  ediţia  a  VIII-a,  28-29  martie  2008. 
Preşedintele juriului: Cornel Udrea.

Motto: „...Şi dăruiţi  zâmbetul vostru...  Căci nimeni nu duce lipsă mai abitir  de aşa 
ceva, decât acela care nu a dăruit niciodată un zâmbet semenilor lui...”.

Închin acest premiu Regelui Universului, Iisus Hristos, şi soţiei mele, Mihaela.

22. Premiul Editurii “Junimea”, la Concursul Naţional “Ion Creangă” de creaţie literară – 
poveşti,  organizat  de Muzeul Literaturii  Române,  Iaşi,  Uniunea Scriitorilor din România - 
filiala Iaşi, Primăria Iaşi, ediţia a XV-a, Iaşi, 13 aprilie 2008. 

Motto:  “…Mă închin cu sănătate de la golătate,  despoieţii  din urmă. De n-aveţi  ce 
mânca acolo, poftim la noi, să postim cu toţii…”. (Ion Creangă)

Închin acest premiu pentru pomenirea Bisericii Ortodoxe Române, a părintelui Cleopa 
Ilie, a scriitorului, fiu de ţărani, Ion Creangă, a mamei mele, Adriana, şi a familiei mele. 

23. PREMIUL  IV  (MENŢIUNE  SPECIALĂ)  -  “De  ziua  ta”  -  AL  EDIŢIEI  I  A 
CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE POEZIE AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
“STARPRESS” www.valcea-turism.ro Organizat din iniţiativa a două forţe scriitoriceşti, din 
MONTREAL - CANADA (poet - GEORGE FILIP) şi RÂMNICU VALCEA - ROMANIA 
(editor  -  LIGYA  DIACONESCU),  de  Revista  Internaţională  STARPRESS  (www.valcea-
turism.ro),  în  Parteneriat  cu  RADIO  ROMÂNIA  INTERNAŢIONAL,  în  colaborare  cu: 
Editura  DESTINE MONTREAL (e-mail:  poetgfilip@yahoo.ca PUBLICAŢIA - REVISTA 
OBSERVATORUL  -  SUA  &  CANADA  www.observatorul.com,  CENACLUL 
OBSERVATORUL,  COLECTIVUL  TEATRULUI  TUDOR  MUŞATESCU  DIN 
TORONTO,  PUBLICAŢIA  CANDELA  -  CANADA  cu  sprijinul  REVISTEI  IOSIF 
VULCAN  DIN  AUSTRALIA,  www.revistaiosifvulcan.wordpress.com, 
www.ioanmiclau.wordpress.com, ROMANIAN GLOBAL NEWS (AGENŢIA DE PRESĂ A 
ROMÂNILOR  DE  PRETUTINDENI)  şi  redactia  RGN  (www.rgnpress.ro),  precum  şi  a 
numeroase  publicaţii  naţionale  şi  internaţionale  din  România  şi  străinătate  printre  care 
amintim:  www.monitor-cultural.com,  poesis.weblog.ro,  www.ro-muenchen.de, 
www.realitateadinitalia.com,  ASOCIAŢIA  INTERCULTURALĂ  ARS  LONGA  e.V.  – 
Nürnberg,  www.poezii.biz,  ta.wordpress.com,  www.romaniaitalia.net,  es.wordpress.com, 
www.aradon.ro, www.biserici.org,  zh.wordpress.com, eu.wordpress.com, groups.yahoo.com 
–  cehia,  technorati.com,  www.revistamurmur.info,  www.bocancul-literar.ro, 
www.sphere.com,  www.GlasComun.info,  Cenaclul  Virtualia  Iaşi,  Publicaţia  FLUX  - 
Republica Moldova, etc. (Menţionăm că Artefactele şi Simbolistica de Premiere, de inspiraţie 
istorică din antichitatea greco-romana,  sunt oferite de «AGORA ROMAGNA LATINA» - 
Canada, Societate pentru Istorie, Cultură şi Latinitate, prin grija domnului Daniel Constantin 
Manolescu, promotor şi tribun al sus-numitei societăţi.). Preşedintele juriului: Filip George.
Închin acest premiu pentru pomenirea Fecioarei Maria, şi a tuturor Sfinţilor.

24. Premiul al II-lea pentru eseu, la cea de-a VII-a ediţie a Concursului de Creaţie literară 
“VARA VISURILOR MELE”, Bucureşti, iulie 2008. Preşedintele juriului:  Machidon Ion.

 Motto:                     "...luă iar în mînă tidva cea scîrboasă / şi-înfipse dinţii-într-însa, 
ca ogarul." (v. 77,78) “Infernul” ( Dante Alighieri ). 
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Închin acest premiu românilor care au fost, sunt, şi vor veni, şi Regelui lor, Iisus Hristos.

25. "Certificate of Appreciation – awarded to LIVIU JIANU  in recognition of valuable 
contributions to the culture by the Math & Sciences Department of the University of New 
Mexico - Gallup Branch for 2008-2009; Dr. Florentin Smarandache Chair; 30/06/2009;"

Închin această  diplomă în  memoria  profesorilor  şi  eroilor  neamului  românesc,  şi  a 
robului lor, Iisus Hristos.

26. Menţiune  specială,  CONCURSUL  INTERNAŢIONAL  DE  POEZIE  AL 
ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI “STARPRESS” 2012;

Dedic  acest  premiu,  cu  recunoştinţă,  membrilor  şi  conducătorilor    Partidului 
Comunist Român, şi  oamenilor  Securităţii Republicii Socialiste România, mulţumită cărora 
am avut o copilărie,  o adolescenţă,  şi  o tinereţe  cum nu îmi pot inchipui  altfel,  Raiul  pe 
Pământ.

27. Redactor colaborator, Revista Internaţională on-line Starpress, Râmnicu-Vâlcea;

28.   Premiul special al Editurii Rafet, la cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU’’, 2012, Râmnicu-Sărat; Preşedintele juriului: 
Horia Zilieru. Diploma Premiului special  şi antologia festivalului sunt dedicate Domnului şi 
Domnitorului tuturor românilor, Iisus Hristos, şi au fost trimise Înalt prea Sfinţiei Sale, Irineu, 
Mitropolitul Olteniei;

29. Textier al melodiei “Poem cu cai”, de pe discul “Hoinar prin Piaţa Matache”, al formaţiei 
Marius Matache&Band Folk Imperfect, 2012;
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