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,, Dacă vei avea aur în sufletul tău, 
în licăriri de aur va străluci tot ce porneşte de la tine.'' 

N. Iorga ,, Cugetări''

"Nu trebuie ancorată corabia de o singură ancoră, nici viaţa, de o 
singură speranţă"

Epictet

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Om sunt şi nimic din 
cele omeneşti nu-mi este străin)”

Terentius Afer
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Dragul meu coleg,

Pe  19  aprilie,  împlinesc  51  de  ani  de  viaţă.  Este  momentul  în  care  o 
bucurie mai mare decât aceea de a primi  un dar, este aceea de a   oferi un dar. 
Prin bunăvoinţa cerului care ne oferă lumină tuturor,  şi  a  pământului  care ne 
reazămă pe toţi, am finalizat volumul de proza scurtă AMINTIRI ASOMATE. 
Aş fi vrut ca acest volum să se încheie cu o compunere scrisă acum aproximativ 
33 de ani, în care povesteam întâmplările prin care trec nişte olimpici craioveni, 
în Iaşi,  la  faza finala a Olimpiadei  de Limbă şi  Literatură Română.  Dar acea 
povestire,   ET IN ARCADIA EGO, publicată în revista LICĂRIRI a liceului 
NICOLAE BĂLCESCU, nu a mai fost de găsit. 

Rămân pentru  timpul  dumnevoastra,  atât  de  scurt,  atât  de  plin,  atât  de 
neîndeajuns, alte gânduri de frunzărit. Ştiu că, poate, nu veţi avea timp pentru ele. 
Atâtea alte împliniri vă cer mai mult decât o viaţă.

Eu vă mulţumesc pentru că această carte a trecut, chiar şi necitită,  prin 
viaţa voastră, şi vă doresc, pe pământ, precum şi în  cer, un Rai, în primul şi 
primul rând, de nesingurătate.

Cu bine,
Jianu Liviu-Florian

Craiova, 16 martie 2012

3



4



PROGRAMUL CALICIEI  DE CREŞTERE CONTINUĂ A 
PRODUSULUI INTERN BRUT  PE CAP DE LOCUITOR

 
Primul ministru: -De la înalta tribună a interesului naţional, vă anunţăm, 

dragi concetăţeni, că PIB-ul ( produsul intern brut ), pe cap de locuitor, va creşte 
în ţara noastră, cât de curând, de 10 ori!

Un reporter:  –  Şi  cum va realiza  guvernul  aceasta,  în condiţiile  crizei 
economice care se agravează?

Primul ministru: - Simplu! Chiar dacă PIB-ul va scade, în condiţiile crizei, 
de 10 ori, numărul de capete de locuitori, la care se împarte acest PIB, se va 
micşora de  100 de ori!
 

9 iunie 2011
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GALA UMORULUI CONCEDIAT

Ascult  cu  un  zâmbet  şi  senin,  şi  îngăduitor,  declaraţiile  primarului 
Iovacrei, care se laudă, săracul, că primăria şi partidele de guvernământ au dat de 
lucru, la o pasarelă, la 120 de muncitori, iar la un parc de distracţii, la alţi 300. Şi 
asta într-un an de zile. 

Centrul Universitar Iovacra avea, în fiecare an, pe vremea  studenţiei mele 
(  1981-1986 ),  7000 de studenţi.  La sfârşitul  fiecărui  an universitar,  7000 de 
locuri de muncă erau asigurate de odiosul şi sinistrul Partid Comunist Român, 
pentru ingineri, economişti, jurişti, medici, profesori, şi alte, şi alte profiluri şi 
specializări. Şi asta în fiecare an.

Există succesuri care urcă în abisuri, şi înfrângeri care coboară în amintiri 
siderale.

Tabulhanelele  şi  tumbelechiurile  laudă  succesurile  prezentului,  şi  ori 
scuipă,  ori  tac  mâlc,  la  realizările  unei  epoci  care  nu  a  fost  de  aur.  A  avut, 
desigur,  greşelile  şi  păcatele  ei.  Dar  a  dat  un  loc  de  munca  fiecăruia,  de  la 
puşcăriaş, la student eminent; şi din munca acestor oameni, a dat sănătate, cultură 
şi învăţământ gratuite. 

Sigur, nici atunci nu se găseau medicamente pentru toate bolile. Dar nu se 
închideau şcoli, spitale, şi lăcaşuri de cultură. Nici avorturile, atat de premiate 
astăzi, nu erau deloc legale.Iar dacă sunteţi, accidental, botezaţi creştin, închideţi 
manualele şcolare de religie, şi citiţi-l pe părintele Cleopa Ilie, ca să ştiţi cum se 
potriveşte crucea pe care juraţi, în justiţie, cu uciderea pruncilor. 

Există  lumi  conduse  după  umanismul  banului.  Care,  după  cum spunea 
împăratul  roman Vespasian,  nu are miros.  Şi lumi care se conduc, atât  cât se 
poate, şi cum se poate, după omenie. 

În Calicia, au învins primele. Şi de sus de tot, locuitorii sunt sfătuiţi să îşi 
caute norocul pe meleaguri străine. Căci în Calicia nu mai e loc de profesori, de 
medici,  de  studenţi,  de  elevi,  de  artişti,  nu  mai  e  loc  de  nimeni.  Ci  doar  cu 
eforturi urieşeşti, s-au opintit giganţii, adică statul Calic, şi Marile Puteri,  şi în 
Iovacra s-au găsit 400 de locuri de muncă pentru muncitori.  Cu alte cuvinte, s-au 
scremut munţii, şi a ieşit un şoarece. 

Se oferă  un loc de muncă plătit  cu o bucăţică  de brânză pe an,  pentru 
îngrijirea şoricelului.

Şi când îmi aduc aminte că Ghighi Bejan, de la Clubul Arh, din Bucureşti, 
adică  floarea  umorului  studenţesc  pe  vremea  comuniştilor,  în  GALA 
UMORULUI, de la Iovacra, din 1982, cânta la chitară, pe scena Sălii Polivalente 
din Iovacra, plină cu 3000 de spectatori: "Am văzut aseară la TELEJURNAL/ O 
bucată de caşcaval…!"!
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Şi când îmi aduc aminte că Ion Luchian Mihalea, venea la  spectacol, de la 
Bucureşti, pe cheltuiala lui, fără să primească niciun ban de la organizatori, cu 
maşina lui broscuţă, cu trei membri ai grupului Minisong, şi, privind din culise, 
publicul din sală, exclama: "Şi cum, domne, mai pot veni 3000 de oameni,  în 
Iovacra, la un spectacol de umor?" 

Notă:
GALA  UMORULUI  a  fost  organizată  de  Centrul  Universitar  Dolj  al 

Asociaţiilor  Studenţilor  Comunişti  din  România,  în  anii  1981  şi  1982.  După 
ediţia din 1982, Gala  a fost suspendată.  Mă întreb ce mare Putere a mâncat, în 
contul datoriei externe a României, caşcavalul despre care cânta Ghighi Bejan, şi 
care nu se mai găsea ioc în magazinele de stat? 
 

15 iunie 2011
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TREABA

Nu ştiu deloc de ce Calicia se apropie, încetul cu încetul, de imaginea unui 
spaţiu public,  în care fiecare "îşi  face treaba" (  după cuvintele comentatorilor 
media).

Când eram de-o şchioapă, şi aveam oarecare nevoi, o căutam pe bunica, şi 
o rugam să mă ajute. Bunica, îngrijorată, mă conducea la toaletă, şi  mă întreba: 
Treaba mică, sau treaba mare? După caz, îmi deschidea pantalonii în faţă, sau mi-
i lăsa în jos de tot.

Astăzi,  nu  numai  că  fotbaliştii  îşi  fac  treaba,  profesorii  îşi  fac  treaba, 
politicienii  îşi fac treaba, sau fiecare, în general,  în singurătate,  sau în tagmă, 
partid, clan,  îşi face treaba, ci o Calicie întreagă îşi face treaba, pentru ca în urma 
acestei trebuşoare să rămână numai zgomotul apei trase asiduu, în spaţiul comun.

Tot ce ţine de acest spatiu public este falimentar: şcoala, poliţia, justiţia, 
spitalul,  teatrul,  filarmonica sau cinematograful,  sportul,  guvernul,  preşedinţia, 
parlamentul, armata,  Biserica, cimitirul, chiar. Ele nu mai au demult de-a face cu 
munca unor cetăţeni, animaţi de un scop şi un bine comun, ci doar cu treaba unor 
oameni  care  sunt  preocupaţi,  zi  de  zi,  în  primul  rând,  de  satisfacerea  unor 
fiziologice şi  cumplite nevoi personale.  

Munca – nu doar pentru sine, ci şi pentru alţii - a devenit o enormă ruşine 
naţională: nu se mai enunţă, măcar: 

Cineva îşi face datoria. Păi, care datorie?
 Datoria faţă de sine? Profitorul! Datoria faţă de alţii? Fraierul!
Cineva munceşte. Păi, iar ne întoarcem la trecut? Muncim? Când ne este 

de ajuns ca să trăim bine, doar libertatea şi democraţia?
Cineva  este un exemplu de urmat în profesie, în meserie.  Păi, exemplele 

sunt periculoase pentru contraexemplele care trăiesc bine. Şi cât de bine!
Aşa că, resemnaţi, calicienii îşi fac treaba  cea de fiecare zi.
Ale cărei profituri  se privatizează, şi ale cărei pagube, devin un bine, un 

bun, şi  un spaţiu falimentar comun: şcoala, spitalul,  teatrul, sportul,  justiţia... 
Uitasem: producţia, care a fost, chiar, asomată, căci muncea, îşi făcea datoria, şi 
era şi un exemplu de urmat, pe lumea calicienilor care se află, de vreo douăzeci 
de ani şi mai bine, în treaba pe care au făcut-o...

16 iunie 2011
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PANSELUŢE

Cele mai bune răspunsuri sunt întrebările.
Între vinovăţie şi nevinovăţie este un simplu prefix.
Poţi trăi şi fără inimă, şi fără creier. 
Cel mai mare prost este cel care nu ştie că există altul mai mare decât el.
Cel mai mare deştept este cel care ştie că există o mulţime mai deştepţi 

decât el.
Un  deştept  mediu  este  mai  deştept  decât  un  prost  mediu?  Depinde  de 

mulţimi...
Drumul cel mai sigur între două puncte nu este, cu necesitate, linia dreaptă 

care le uneşte.
Munceşte  de dimineaţa  până seara.  Noroc că noaptea îi  dărâm tot  ce a 

muncit.
Motivul pentru care nu m-am căsătorit cu ea a fost acela că o iubeam prea 

mult, ca să o nenorocesc.
"Iubita mea, am mai multă încredere în tine, decât în mine!"
"Iubitule,  te-am  înşelat  o  singură  dată:  data  la  care  plecai,  lunar,   în 

delegaţie."
"Cum să îmi  dau seama că spui  adevărul?" "Simplu.  Nu te  mint  decât 

atunci când îţi dai seama."
"De ce nu mă scuteşti, dragule, de gelozia ta neroadă?"  "La vârsta mea, 

dragă, crezi că mai am altceva să îţi ofer?"
"Cum să te cred că îmi spui adevărul?" "Am un argument irefutabil:  Nu 

sunt politician…"
"Să  presupunem  că sunteţi  politician.  Ce  le-aţi  promite  alegătorilor?" 

"Pământ sub picioare".
"Daţi-mi un singur punct fix în Univers, şi am să-l urmez…"
Profesorul: "Ce îmi puteţi spune despre acest subiect?" Studentul: " Ştiu că 

dacă vă întreb, îmi puteţi spune totul despre el."
Curajul se măsoară prin frica pe care o învingi.
Începe binele, prin a nu face răul.
De ce se repetă zilele şi nopţile? Ca să nu uite ce au învăţat.
Ascultă-ţi părinţii, ca să nu înveţi din propriile tale greşeli, ci din ce au 

învăţat ei, din greşelile lor, sau din ce au ascultat ei,  de la părinţii lor.

16 iunie 2011
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PANSELUŢE   POLITICE

Ţara arde, şi Preşedintele se piaptănă.
În mare, Premierul vede totul în mic.
Tăcerea este de aur. De aceea este furată cu cuvintele.
Nu poţi să umbli cu borcanul cu miere, fără să te pătezi cu ştampila secţiei 

de votare.
Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, indemnizaţia scade.
Să facem afront comun.
Chiar şi popa are nevoie de contribuţia unei babe surde.
Pensia este ceea ce pui deoparte din salariu în timpul vieţii, ca să mănânci 

din ea după moarte.
Contribuţia pentru sănătate este pomul lăudat la care cotizezi lunar, ca să 

primeşti, când eşti bolnav, aspirină în sac.
Ofer cu chirie loc de veci! Exclus, fumător!
Noaptea, toate partidele politice sunt de aceeaşi culoare.
Ţara noastră, frumoasă şi bogată, care nu are de nici unele.
Legea este egală pentru toţi, mai ales pentru cei care au făcut-o.
Avocatul este vindecătorul care face Justiţia, care este oarbă, să vadă.
Schimb haine second hand, cu mâncare second hand! Exclus intermediari!
Decât un dram de minte, mai bine un car de noroc.
Nu e prost cel care cere votul, este prost cel care îl oferă.
Pe cine nu-l laşi să piardă alegerile, nu te lasă să trăieşti.
Politica este ştiinţa care uită trecutul, îşi bate joc de prezent, şi compromite 

viitorul.
Chelului, regionalizarea părului îi lipseşte.
E de mirare că orbul nu vede nici măcar întunericul.
În economia de consum, o criză nu se asumă: se consumă.
Există  un singur  loc în  care  puterea  şi  opoziţia  sunt  în  deplin  consens 

pentru edificarea Raiului pământesc: cimitirul. 

17 iunie 2011

10



CUVÂNTARE DE 5 MINUTE ÎN PARLAMENTUL 
EUROPEAN,

A UNUI EURODEPUTAT CALICIAN

Poporul calic sunt buni şi frumoasă.
Ea duc mai departe trecutul glorioşi ai neam româneşte.
Votezi partidul noastră, şi vei trăiţi minunată.
Cei care vă vorbeşte este cel mai bune vlăstari ale patrie noştri.
Aveţ încrederuri în lideri voastre.
Multuri succese!

23 iunie 2011
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MICROCIPUL LA ECVINE

Este amuzant  de-a dreptul să urmăreşti  cum realitatea zilelor noastre se 
apropie tangenţial de un best-seller de acum câteva mii de ani, care a îngrozit 
generaţiile străbunicilor: apocalipsa lui Ioan. 
   Rezumat  în cuvinte puţine,  acolo se scrie că în vremurile  din urmă ale 
omenirii , oamenii vor sfârşi prin a accepta să fie marcaţi pe mână sau pe frunte 
cu un simbol, devenind un fel de deţinuţi într-un lagăr mondial de concentrare, 
atent monitorizaţi şi dirijaţi, ca nişte vite de povară. Fără să vreau, chiar, citind 
directiva  ministrului  agriculturii,  prin  care  caii  şi  măgarii  vor  primi,  în 
avanpremieră, microcipul de identificare, m-am întrebat dacă există liber arbitru 
pentru animale: pentru că în apocalipsă se pare că omul are dreptul să accepte sau 
să refuze marcarea. Cine o refuză, nu mai are dreptul să cumpere sau să vândă 
ceva,  pentru  că  este  un  posibil  infectat,  devenind  un  paria,  un  exclus  din 
societatea lagăr mondială. 
   Gândindu-mă ca ordinul nu vine de la un biet ministru papuaş, ci de la 
onor Uniunea Europeana, ca şi condiţie preliminară de aderare, deşi - o vreme, 
testând reacţia materialului uman, se va nega vreo obligativitate - asociind acest 
ordin cu lectura unei cărţi moderne, "Apocalipsa 13", a inginerului Dan Vlad, în 
care subiectul marcării animale şi umane este atent dezvoltat, atât din perspectivă 
biblică, cât şi tehnicistă, modernă, zâmbind la gândul că nu te obligă nimeni, ca 
stat, să îl urmezi, dar nici nu intri într-un lagăr de muncă modernizat, chinuindu-
te în sărăcie relativă, îmi exprim compasiunea mea Dumnezeului măgarilor cu 
ştaif, pe care îl asigur că iert toţi măgarii şi îi iubesc, căci nu ştiu nici ce fac, nici 
ce rag...

25 iulie 2003
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NASUL LA PURTARE

după “REVIZORUL” – DE N.V. GOGOL

SPECTACOL AL TEATRULUI NAŢIONAL IOVACRA

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 
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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, 
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!
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“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 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 ?

15



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 
- 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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PANSELUŢE  (II)

Politicianul fără clopoţei, nu prinde alegători.
Recunoştinţa:  "Fă-te  frate  cu  dracul,  până  treci  puntea."  După  aceea, 

mulţumeşte-i lui Dumnezeu.
Întrebare după pilda înmulţirii talanţilor: Dacă banul este "ochiul dracului", 

de ce trebuie, totuşi,  înmulţiţi talanţii?
"Munca l-a făcut pe om." Pe unii, rari, i-a făcut chiar oameni. 
Mi-am săpat groapa de atâtea ori, încât mulţi au căzut singuri în ea.
Nu da raiul copilăriei din mână, pentru iadul maturităţii de pe gard.
Am uitat de atâtea ori ce am uitat, încât nici nu vreau sa îmi mai aduc 

aminte.
Iuda: Vând avantajos vieţi vândute la viaţa mea.
Petru: Cred, Doamne, în Tine! Dar parcă auzii un cântat de cocoş?!
Peştişorul  de aur:  -  Şi  acum,  pentru că mi-ai  salvat  viaţa,  cere-mi  să-ţi 

împlinesc  trei  dorinţe!  – Bine:  eşti  atât  de generos:  eu sunt  modest,  îţi  cer  o 
singură dorinţă: ori de câte ori am vreo dorinţă, să mi-o îmdeplineşti!

Şi acum, a spus Sfânta Vineri fetei moşului, alege din lăzile pe care le vezi, 
pe cea care îţi place, şi ia-o cu tine acasă. Dar fata moşului ştia că trăieşte la ea în 
ţară. Unde toată lumea e hoaţă. Cum să ajungă ea cu o ladă din cele frumoase, 
acasă, fără să îi fie luată, legal, sau nelegal, de hoţii cei liberi, care ajung, în mică 
parte, în închisori, sau cei din palate, care nu ajung niciodată? Şi a ales lada cea 
mai sărăcăcioasă. Măcar, dacă îmi va fi furată şi asta, nu o să îmi pară rau. Sfânta 
Vineri, care ştia gândurile oamenilor, a admirat înţelepciunea fetei, i-a dat lada, şi 
fata  a ajuns cu lada acasă, a deschis-o, şi din ladă au ieşit, în ograda moşului, 
toate bogăţiile, pe care şi fata, şi mosul, le-au îngrămădit înapoi în ladă, şi fata i-a 
înapoiat-o Sfintei Vineri.…"Să ajungă undeva, unde nu se fură, măicuţă!"
 Modernitate: Hoţul neprins, face analize de virtute.

Nivel înalt: Managerul este persoana care, pentru a obţine profit, nu ezită 
să aducă nici mana, nici gerul. 

Lumea se împarte  în două feluri  de proşti:  deştepţi,  şi  cei  care  suportă 
consecinţele. 

Conferinţă despre adevăr: V-aş mai minţi, dar, nu înainte de a vă spune 
adevărul, închei.

29 iunie 2011

17



TOCANĂ DE DUDE

Mi-aş da şi viaţa pentru o idée. Dar nu am  niciuna.

Sinceritate: Viaţa, pe faţă, arată ca întoarsă pe dos.

Cum aş putea fi fidel lui Dumnezeu, când nu îmi pot fi fidel nici măcar 
mie?

Cei mai  umili,  fideli,  şi  credincioşi  robi,  mi-au fost  bunicii  şi  părinţii.  La 
rândul meu, le-am fost cel mai semeţ, rătăcitor, şi nerecunoscător Rege.

Buna creştere este ca memoria: te lasă, dacă o laşi.

Viaţa este o oglindă în care, privind, este imposibil să nu roşeşti.

Primul cuvânt rostit de un copil este numele celui care l-a creat: mama.
 

Autobiografie: Viaţa scrisă în maşină.

Automobil: Ceva care este mobil chiar si atunci când stă pe loc.

Reforma este un parastas de la care sunt daţi afară cei care nu se grăbesc să 
fure agoniseala celui decedat. 

Viaţa este un ocean care se varsă într-un izvor.

Politeţea este fair-play-ul de a-ţi ceda locul celui care te calcă în picioare.

29 iunie 2011
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IISUS IN CELULĂ

Motto: “- Unde eşti, Doamne ? Am urlat la zăbrele . 
Din lună venea fum de căţui... 

M-am pipăit... şi pe mâinile mele, 
am găsit urmele cuielor Lui.” (Radu Gyr) 

Am intrat în Biserica, am spus o rugăciune în gând,  şi am sărutat icoana 
pe veşmânt. Icoana era scrisă de părintele Visarion cu fecioara Maria, cu pruncul 
în braţe, înfăşurată într-o mantie de cer ţesută cu luna şi stele împrejur.  Razele 
lui Dumnezeu înfloreau din spatele lor, ca  nişte  palme cu degete de rumenită 
azimă. 

Deasupra icoanei, un stâlp de fier alămit. Aninată de stâlp, o coroniţă de 
brad. Nici stâlpul, nici coroniţa, nu m-ar fi oprit. Dar în cuibul de aer al coroniţei, 
îşi întindea braţele, lucrată din bentiţă ieftină,  o cruce tricoloră. În spatele ei, pe 
catapeteasmă, icoana de argint a lui Iisus. Prin fereastra coroniţei din rămurele de 
brad, şi giurgiuvele de bentiţă tricoloră, mă privea, întemniţat în Biserică, Iisus. 

Ce voi face pentru tine, Doamne, azi ? Voi sta. Aşa cum am stat şi ieri. Şi 
alaltăieri.  Viitorul  meu  este,  în  cel  mai  preafericit  caz,  o  aşteptare.  A 
anotimpurilor condamnării mele. A anotimpurilor eliberării tale. Cândva, vei ieşi 
poate din carcera catapeteasmei, şi mă vei întreba: Ce ai făcut pentru libertatea 
mea? Şi eu voi ridica din umeri, şi voi răspunde: atât am ştiut să fac pentru tine, 
Doamne.  Să  intru  dimineaţa  în  Biserică,  în  drum spre  serviciu.  Să  aprind  o 
lumânare. Să mă întrebe o bătrână ce nume de sfânt am. Să îi spun. Să îmi spună 
că are cancer. Să îmi arate un ciot de mână operat care, necurăţat de  medic la 
timp, a prins coajă de sânge închegat. Să îi urez sănătate în noul an. Să las o 
pâine pe masă altei bătrâne. Să îmi spună prima bătrână că mă va pomeni,  că ea 
pomeneşte un om, aşa, de fericire că mai stă cineva de vorbă cu ea. Să îi spun că 
mai bine l-ar pomeni pe părintele Cleopa Ilie. Să ies afară. Să ajung la serviciu, 
unde stau, şi îmi aduc aminte. Cum producţia mea de amintiri de tabla rămâne 
mereu  în  urmă:  căci  nu  avem  pentru  ea  piaţă  de  desfacere.  Au  confiscat-o 
paznicii de calitate. Care sunt ca banda lui Mobius,  şi înăuntru, şi înafară... Şi 
fără producţia mea de amintiri de tablă, o bătrână nu mai are cu cine să stea de 
vorbă, cât e pâinea de lungă,  despre cancer. 

Iisus a rămas acolo, în Biserică, întemniţat. A fost premiat cu o cununiţă 
din rămurele subţiri, de brad, purtând în mijloc, ca semnătură, o cruce din bentiţă 
tricoloră. Eu cred, Doamne, că  aşa cum sunt de harnic eu, românul,   să îi imit pe 
toţi, am fost,  de data asta, original: nu te-am crucificat. Te-am zidit de viu în 
Biserică. În loc de geam la temniţă, ţi-am pus o coroniţă de brad cu giurgiuvele 
tricolore, să îmi privesc printre ele viitorul  Rege, încă întemniţat.

16 ianuarie 2003
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LITERE  DE ANUL NOU

La 15 ianuarie  1839,  la  Ipoteşti,  în  Moldova lui  Ştefan  Cel  Mare,  se 
năştea poetul iubirii, naturii, şi sufletului românesc: Mihai Eminescu. Se năştea la 
ţară, într-o familie bogată în copii. 
   În 1936, după un secol, aproape,  în Bulzeştii Olteniei lui Mihai Viteazul, 
se năştea ca să rescrie iubirea românilor, în aceeaşi binecuvântată "ţară", poetul 
Marin Sorescu. Se năştea într-o familie cu mulţi frati, cu tatăl plecat de timpuriu 
în întâmpinarea veşniciei, se năştea de timpuriu desculţ, preţuitor  al bulzului de 
mămăligă, bulz din care îşi trage numele şi satul care i-a dat grai. 
   Odată la o sută de ani, se naşte un român cu inima atât de plină de “ţară”, 
încât cuvântul se naşte, şi, la două saptămâni, gângureşte: “Ce-ţi doresc eu, ţie, 
dulce Românie”, sau “Trebuiau să poarte un nume”.
   Fie să fim “ţărani” vrednici  de iubirea de a scrie cu vieţile noastre iubirea 
acestui Poet-Cuvânt, pe numele de ţărână celestă  a părinţilor noştri, şi pe lumina 
lina a  copiilor limbii române..  

“Trebuiau sã poarte un nume

Eminescu n-a existat.

A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe.
Ca o barbă nepieptănată de crai.
Şi nişte ape ca niste copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care-i chema : Mircea cel Bătrân,
Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu : ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună
Seara în jurul focului poezii -
"Mioriţa" şi "Luceafărul" şi "Scrisoarea a III-a".

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.
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În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bîrsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt ?

Acest tânar cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii,
ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fãrã soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.

Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus
Eminescu.

Marin Sorescu
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NIMENI NU ŞTIE NIMIC ÎN MINISTER

Girovrievici Ptiţa era inspector scolar în gubernia Karandaşaia. Proprietar 
a două iazuri fertile, a unei flotile de pluguri, şi a unui cot din Doneţ, inspectorul 
era numai bun pentru funcţia pe care cu onor o ocupa; răspunsul lui invariabil la 
fiecare sarcină care îi revenea era : da, da, să facem, da, să faceţi ! adresat, cu 
puţină salivă împrăştiată, subalternilor şi ortacilor.   

Venise vremea examenelor pentru învăţători. Ca de obicei, Girovrievici 
Ptiţa era cu onor numit dascăl al comisiei de organizare a examenelor. În această 
calitate, el amâna totul până în ultima zi. Când ultima zi de dinaintea examenelor 
sosi, el se zborşi la subordonaţi: cum, nici numirile comisiei  de examinare nu 
sunt semnate ? Aceştia, schimbând între ei priviri pline de seninatate, au deschis 
un semiton de gură, şi  i-au şoptit,  strict  confidenţial:  “Era de datoria domniei 
voastre, generalissime, să le semnaţi !” “Cum, cum, cum, să le semnez eu...” se 
roşi  Ptiţa.  “Cum,  să  le  semnez...  aduceţi-le  gata  completate,  să  le  semnez 
odată...de ce nu mi-aţi spus mai devreme... se poate ?” 

 Dis de dimineaţă, candidaţii au intrat în sală. Nimeni nu a observat că – 
dintr-o eroare a dascălului care dicta sălii şi scria subiectele pe tablă, subiectele 
de la tehnologia limbii ruse au fost confundate cu cele de la limba rusă, ceea ce 
era o diferenţă  oareşicare.  După expirarea timpului  de lucru,  lucrările  au fost 
semnate de comisie şi închise.  De abia la corectare, a doua zi, a ieşit la iveală 
grava greşeală .

“Ce  ne  facem,  generalissime  ?”  au  întrebat  subalternii  pe   onorabilul 
Ptiţâi. “Ce ne facem că suntem de râsul lumii !” La drept vorbind, examinaţii nu 
aveau nicio vină. Ei răspunseseră în scris la subiectele care le-au fost date.  Dar 
Girovrievici nu putea să fie de vină. Nu cădea de nici un fel la funcţie. “Ce să 
facem, ce să facem” îşi stropi el comisia cu dezinvoltură. “Profesorii candidaţi 
sunt  de vină...  ei  nu au observat  că răspund la  nişte  subiecte  scrise  greşit  pe 
tablă ?”...Logica inspectorului era irefutabilă, şi se încadra, de fapt, în logica pur 
rusească, şi în logica sănătoasă a ţarului. Totuşi, pentru a fi mai sigur că  - în 
situaţia  unei  reclamaţiuni  –  ministerul  rus  al  educaţiei  va  privi  cu  ochi  buni 
această  regretabilă  eroare,  care  nici  nu  îi  aparţinea,  nota  bene,   de  facto, 
Girovrievici dădu ordin unei slugi să scoată câţiva crapi de 5-10 kile de la el din 
iaz, şi, urcând într-o Volgă, se repezi în capitală, cu crapii în valiză.

Aaaa... îl întîmpină la intrare şeful de  cadre, Anton Antonovici. Bine ai 
venit, Ptiţâi... am auzit că la dumneata se întâmplă lucruri stranii... Ptiţâi păli... 
Deschise valiza, scoase trei peşti, şi îi inmână cu ochii în pământ,   şefului de 
cadre..

Am înţeles, spuse acesta. Totul este minunat la Karandaşaia. 
Dar, zise Ptiţâi, ştiţi, v-aş ruga... 
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Se  poate,  dragul  meu,  ştiu  ,  ştiu,  nicio  vorbă,  nu  va  afla  nimeni  din 
minister...

Ptiţâi  urcă  fericit  treptele,  până  la  directorul  general  Oblonovski.Din 
nefericire pentru el, la acesta în birou se afla şi generalul Iapileski.

 Aaa... spuse directorul general, ia loc, Ptiţâi. Am auzit, dragul meu... este 
rău de tot la dumneata... rău de tot... 

Ptiţâi  deschise  valiza,  şi  aşteptă,  cu  mâna  în  aer,  să  iasă  din  birou 
Iapileski. Dădu Domnul şi acesta ieşi, chemat la un telefon. Cu mâna udă de apă 
de  baltă,  Ptiţâi  scoase   doi  peşti  şi  îi  agăţă,  mai  ferit,  în  cuierul  directorului 
general... Acesta îl privi, îl bătu pe umăr, şi îi spuse: 

Eşti un superdotat, dragul meu... un adevărat erou al învăţământului... te 
rog, mai vino pe la noi...

 Dar, ştiţi... se rugă Ptiţâi... 
Ştiu, dragul meu, nici o vorbă..nimeni nu ştie nimic în minister…
Pe scări, când să iasă, îl aştepta Iapileski... 
A... Ptiţâi, ce ai facut la examenul  profesorilor ? 
Ptiţâi roşi, îl luă de umeri pe general, şi intra cu el în birou. Vârî mâna în 

valiză, şi scoase trei crapi...
 Mă rog, mă rog... să mai vii pe la mine, să îţi mai dau ceva de analizat...
Dar... 
Ştiu,  despre  acest  amănunt  fără  importanţă  nimeni  nu  ştie  nimic  în 

minister...
Vizita la minister a durat 5-6 ore. Valiza lui Ptiţâi, de 50 de kilograme, s-a 

uşurat. Doar  la ieşire, portarul  îl măsură aspru, şi, cu o expresie de reproş, îi 
bară drumul spre stradă: 

Se poate, domnule Ptiţâi ? Ce fel de examen aţi organizat ? 
Ptiţâi  roşi...  Băgă mâna în valiză, scotoci,  scoase o plătică,  şi  o dărui, 

seniorial,  portarului... Acesta luă cu zel poziţia de drepţi, şi, îndatorat veşnic, îl 
salută obedient.... Ptiţâi se şterse de solzi pe gheretă, şi privi rugător portarul:

Te-aş ruga, totuşi, dragule...
Se poate  ?..  ..nici-o grijă,  dom’ şef...  Nimeni,  absolut  nimeni   nu ştie  

nimic în minister...

< 2004
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STARE  A VIEŢII

M-a  născut  în  Craiova,  mama.  M-au  crescut  bunicii  şi  părinţii.  Am 
copilărit pe strada Crişului nr. 21 -  în Braşov, la mătuşa Valeria -  la Orlea de 
Corabia şi Găureni-Meteş, de Alba Iulia.   Au urmat zilele Căminului de lângă 
Şcoala Generală numărul  5, Trişcu.  Educatoare – doamna Popescu si  doamna 
Draghici. Excursie în Cehoslovacia, Ungaria cu părinţii, pe la 7 ani.

Am mers apoi la şcoală. Învăţătoare – doamna Vlăducu Cornelia.  Am 
avut profesori plini de talent: doamna Tudor Elena – profesoară emerită de limba 
română, Dinică Sanda – învăţătoare, Busuioc Ion – matematică, doamnele Ţonea 
şi Dinulescu – fizică, doamna Horculescu – geografie, doamna Gavrilă – istorie, 
doamna Petrescu -  profesoară emerită de limba română, profesorii Grigoraşcu şi 
Caimac – muzică, doamna Negoiţă – sport, doamna Petrescu Marna – directoare, 
Roicu Cleante – franceză, doamna Ene – desen, doamna Tănase - chimie. Am 
învăţat limba franceză înainte de clasa a V-a, cât pentru până într-a VIII-a, cu 
doamna profesoară Onofrei, la Casa Armatei din Craiova.  Cerc electronică la 
Casa Pionierilor din Craiova – profesor Alămiţă. Participare la “Minitehnicus” şi 
premiul I cu orgă-electronică muzicală – creaţia profesorului.

Participare  cu  formaţia  de  mandoline  şi  corul  şcolii  la  concursurile 
“Cântare  Patriei”. Locul I pe ţară. Piese de teatru în şcoală: “Fata cu părul de 
aur”,  “Trântorii”.  Participare  la  concursul  “Drum de  glorii”,  pentru  care  am 
compus versurile momentului artistic. Concurs câştigat după recursul Şcolii nr. 
30.

Am învăţat la liceul Nicolae Bălcescu din Craiova. Profesori de talent: 
Iordache Aurelia – profesoară emerită de limba română, doamna Avramescu – 
matematică, Damian – maşini electrice, Avramescu, Cojocaru Rodica, Vasilescu 
– sport, Nicolae Andrei – director, Buşneag Dumitru – matematică, Nicolescu 
Cecilia – franceză,  Firescu Rodica – limba română,  Penu şi  Savin – biologie, 
Vâţă  ionel,  Ioniţoiu  Virginia  –  fizică,  Pribeanu  -  chimie  ;  cei  mai  apropiati 
profesori  mi-au  rămas  cei  de  limba  română  :  doamna  Ioviţă,  Câmpeanu, 
Curelaru.  Participare în spectacolul  “Surâsul Hiroşimei”. Rol principal în piesa 
“Comunistul”, anul I de liceu.

Premiul Editurii Militare la Olimpiada Naţională de limba română , Iaşi, 
primul an de liceu. Premiul I la Olimpiada Naţională de limba română,  Arad, 
anul al doilea. Locul I pe ţară la Piatra Neamţ cu spectacolul de muzică, poezie şi 
euritmie al liceului, în anul următor.  Articole şi  poezii publicate în “Licăriri”, 
“Înainte”,  “Ramuri”,  “Tărâm  de  dragoste”,  revista  “Limba  şi  Literatura 
Română”. Premiul III? la concursul de creaţie ( poezie ) Ciric, Iaşi, anul III? de 
liceu. Participant la spectacolul “Muică, suntem neam de piatră”, recitator la varii 
spectacole festive, televizate “Antena TV vă apartine”, etc.,  sau nu. Păcat. Ciclul 
marilor iubiri nu s-a mai pus în scenă. Premiul I la faza judeţeană a concursului 
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de matematică, anul III sau IV de liceu, sub lupa profesorului Buşneag, dar cu 
concursul profesorului Golumbeanu Petre. Premiul III cu recitalul de poezie “În 
faţa atomului” de Geo Bogza – Cluj-Napoca., alături de Lavinia Trişnevschi şi 
Ileana  Dincă,  deşi  am concurat  singuri  pe  secţiune.  Invitat  de  profesorul  Ion 
Cojar, la Cluj, să urmez IATC-ul la clasa domniei sale. Invitat de domnul Titus 
Popovici la IATC, la Piatra Neamţ.

Scrimă cu profesorul Ghinju Paul la Şcoala Sportivă. 
Aruncarea discului cu profesorul Vasilescu.
Junior  la  U.  Craiova  cu  profesorul  Deliu.  Apoi,  cu  profesorul  Mihai 

Zamfir – un profesor care te învăţa multe din legile omeniei.
Comutat la handbal, cu profesorul Mircea Paşec, apoi Iordache. Locul IV 

cu echipa de handbal juniori III a SS Craiova pe ţară. Turnee în ţară şi Iugoslavia. 
Admis la Facultatea de Electrotehnica din Craiova – secţia Automatizări 

şi Calculatoare, şi prin strădania profesorului Topan Dumitru la fizică. Paraşutist 
la UM 01847. Alte spectacole în Buzău. Terminat. Caporal.  Vicepreşedinte cu 
probleme  culturale  pe  Centru  Universtitar  Craiova.  Organizator  secund  la 
“Festivalul  de  jazz-rock-folk”  Craiova  în  al  doilea  an  de  liceu,  şi  al  “Galei 
Umorului”  Craiova.  Prezentator,  scenariu  de  prezentare,  alături  de  Liviu 
Hinoveanu, Silviu Şomâcu, Ilarian Ştefanescu şi Gabriel Vlăduţ. Participare în 
Gală cu divertismentul “Cel alb, cel galben, cel negru şi ceilalţi…”. Colaborări la 
Studioul  Radio  Craiova  şi  Bucureşti  –  poezie,  Radio-Vacanţa  Costineşti  – 
epigrame, poezie,  interviu, proză – cu Marina Almăşan şi Andrei Partoş. Tabără 
de  instruire  USCR  –  Izvorul  Mureşului.  Livret  spectacol  Centru  Universitar 
Craiova – “Rometriu şi Ramoneta”.

Profesori de talent în facultate: Avramescu, Nisipeanu, Niculescu Elena, 
Ene,  Ivănescu  Mircea,  Cernian  Oleg  ,  Marin  Constantin,  Papuc  Nicolae, 
Ţăţulescu  Mircea,   Marcovici,  Dobrescu  Eugen,  Gherman  Oliviu,  Ceapraz  şi 
Sălan, Câmpeanu Aurel, Decebal Alexandru, BELEA CONSTANTIN, Tudoroiu 
Nicolae,  Vârlan,  Dan  Nicolae,  Bobaşu,  Stoenescu  Eleonor.  Participant  în 
spectacolul “A treia Ţeapă” – de Marin Sorescu, regia Patrel Berceanu , al CU 
Craiova  ,  care  obţine  în  1985?  Premiul  I  la  secţiunea  teatru  a  Concursului 
Creaţiei  Studenteşti  –  Craiova.  Livret  spectacol  parodie  la  “A  treia  ţeapă”, 
prezentat in aula Buia ( “VIN PERŞII” ). Menţiune la Iaşi  - recitare – cu poezia 
“Geneza”. 

Terminat facultatea cu media 9.99. Excursie la Moscova şi Leningrad.
Locul I la sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenteşti cu lucrarea – proiect 

de diplomă – “Conducerea cu sistemul ECAROM  a 8 bucle de reglare automată 
independente”  –  Cluj-Napoca,  1986.  Sistem  operational  până  după  examen. 
Continuare ratată.

Filiaşi – Fabrica de Motoare. Institutul de Proiectari în Automatizare – 
Craiova. Interfaţa light-pen – soft şi hard – cu participarea colegului de handbal 
şi liceu Lascu Dan, pentru componenta electronică pură.  Consolă operator pe 
structura Z80 – şefi proiect Mircea Grosu şi Gabriel Vlăduţ, pentru “Sistemul de 
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testare a motoarelor electrice – Filiaşi”.   Sistem înlocuit la scurt timp printr-o 
soluţie mai simplă şi mai fiabilă. 

Cercetător, cu tema “Limbajul NOR pentru structuri microprogramate” – 
ITC  Bucureşti,  filiala  Craiova.  Aplicaţii  varii  în  grafică,  sisteme 
microprogramate. Aproape pierdut.

Aplicaţie pentru Electroputere Craiova continuată sub auspicii confuze; 
destrămarea  echipei  a  împiedicat  finalizarea.  “Sistem  automat  de  testare  a 
motoarelor electrice de joasă tensiune”.Colaboratori – ingineri Olariu Eugen şi 
Popescu. Proiect abandonat.

Aplicaţii  pentru  Rovinari  şi  bazinele  miniere  Motru,  etc.  Algoritm de 
interimobilizare  pus  în  valoare  grafic  de  colegul  Muşatescu  Sorin.  Aproape 
pierdut.

Redactor  şi  traducător  al  cărţii  “PROGRAMAREA  ORIENTATĂ  PE 
OBIECT ÎN TURBO VISION” 1994 – Lotus Co. Sponsor – Cerola S.C. Donată 
majoritar  bibliotecilor liceelor din Craiova.

Un program bun care a  rezistat:  balanţa contabilă  în  Turbo Vision cu 
multipli  beneficiari.  Program salarii Turbo Vision pentru “Popeci” – retricţiile 
impuse de compilator au facut imposibilă la un moment dat minore modificari. 
Păcat.

Alt proiect abandonat. “Banca de date  Electrosimex”. 
Inginer RODAE în 1995. Expediţie în Coreea de Sud.

Scenografia  spectacolului  “Cântăreaţa  cheala”,  Liceul  CFR-Craiova, 
premiul I pentru scenografie la Festivalul de Teatru de la Arad.

Premiul I la Concursul Naţional de Poezie “Al.Piru” – 1995? – plic închis 
– dar cu identitate deconspirată. Volumul apare în 6 decembrie 1998 sub numele 
“Musca,  păianjenul  şi  paralelipipedul”.  Banii  obţinuţi  din  vânzarea  cărţii  la 
prieteni  sunt  pusi  într-o cutie  pentru un co-competitor  fără  serviciu.  Program 
urmarire internări pe diagnostice în Clinica de Psihiatrie din Craiova, instalat în 
reţea.

Lansez cartea de poezie “Cheltuieli de suflet” în 1998, pe 18 decembrie. 
Un dar lui Iisus Christos la 2000 de ani de la naştere. Cărţi dăruite celor invitaţi, 
sau neinvitaţi, sau neveniţi. 

O încercare de traducere a limbajului “Progress – 4 GL”. 
Două cărţi de poezie care stau bine: una la Dan-Ion-Vlad , alta la mine. O 

mică carte de proză scurtă pe care poate o lansez până la sfârşitul anului. Cine 
ştie. 

Admirator  al  medicilor  Udriştoiu Tudor, Marinescu Dragoş,  Beldiman, 
Zbârcea  Valeriu,  Păsculescu,  Curcă,  Manta  Dumitru,  Georgescu  Petre, 
Bistriceanu Marian, Pleşa Emil şi Mihaela. Şi al altor medici.

O soţie buna. O soţie minunata.  Două fete – Oana-Marina, 2 ani şi 8 luni, 
şi Dana-Andreea, 12 ani. Un naş bun - Udriştoiu, cumnaţi buni ( familia “Mută-

26



Mobilă”), socrii buni. Bună şi familia. Buni unchiul şi mătuşa: Boroghină. Multe 
acareturi. Pe nume personal – o jumătate de casă părăsită la Orlea, un sfert de 
grădină părăsit la Gura Padinii, o jumătate de maşină DACIA, o jumătate de 10 
hectare cu 700 de kg de grâu la hectar anual, o treime de chirie pe o casă vecină 
impozabilă pe venitul global, o jumătate de maşină de spălat, o jumătate de boiler 
pe gaz şi o jumătate de combină muzicală. Plus o jumătate de casă pe jumătate 
dărăpănată la Gherceşti, cu jumătatea de vie şi teren aferentă. Şi un calculator 
întreg cu imprimanta defectă.

Profesia? Inginer.
Apartenenţa politica? PCR.
Religia? Creştin-ortodox.

25 februarie 2000

decembrie 2000. Lansez la Societatea Oltenilor Scriitori, al cărei membru 
sunt din mai 2000, volumul de versuri: “Să-mpuşti o pasăre care visează”.

Apariţie în antologia S.O.S. ( aprilie 2001 ), cu trei proze-scrurte şi un 
grupaj de poezii.

În pregătire: volumul de versuri : “Iubire la multiplu de infinit”. Volumul 
de proză scurtă: “Culmea e că toată lumea, dar absolut toată lumea, are cele mai 
bune intenţii !”.
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DE  PE CARACALULUI LA ŞCOALA OLTENEASCĂ, 
ÎN POLITICĂ, ŞI ÎNAPOI

Nu  ştiu  cui  urmaşii,  şi  urmasii  urmaşilor  Iovacrei  de  astăzi,  au  să-i 
mulţumescă  pentru  acest  monument  magistral,  şlefuit  cu  geniul  lui  Dedal, 
amplasat cu Parthenonică măiestrie, ridicat cu Don Quijotească visare, urnit cu 
Sisifică rabdare, intuit cu Van Der Bildtiană viziune, încropit din Hagi Tudosică 
iconomie. Dacă ŞCOALELE acestei regiuni binecuvântate de oarde de achingii 
de  iarmaroace  şi  târguri,  în  care  se  vorbeşte  în  limbi,  asemeni  sfinţilor,  ar 
beneficia  şi  ele  de  lumina  care  se  revarsă  din  acest  Proiect  al  Luminii,  care 
întrece chiar strălucirea Curţii  Regelui Soare, atunci binecuvântate  logaritmic 
fie, ridicate la puterea trupului, derivate prin peşchesuri şi bacşişuri, integrate pe 
3 domenii  de scutiri de impozite fie minţile şi  inimile fraţilor noştri  care pun 
temeliile acestei duhovnicii sub clorofila căreia Pământul, acest arici  pe care, sub 
pana  scriitorului  Arthur  Conan  Doyle,  profesorul  Challanger  l-a  înţepat,  şi  a 
strigat prin toţi vulcanii pământului, pământul însuşi, deci, mulţumeşte omului. 
Urbe ! Fii bărbată ! Ceasul tău, orologiul tău cu lanţ ţintuit de inimă, bate o clipă 
măreaţă ! Veniţi şi admiraţi ! Ocrotiţi şi arătaţi pruncilor voştri această ctitorie 
pentru care Moş Crăciun însuşi, dar ce zic eu, Caragiale, Eminescu, Shakespeare, 
Tolstoi,  Turgheniev,  Dostoievski,  şi,  vă mulţumesc că nu m-aţi  uitat,  eu,    ar 
plânge  într-o  singură  lacrimă,  la  marginea  Iovacrei.  Gândeşte,  amoebă  a 
sufletului: visează, gând al Hamangiei;  admiră, prunc al  gânguritului; pipăie, 
meşter al ghioceilor; cutremură-te, intrare a paradisului ! Freacă-te la ochi, corp 
profesoral al infinitului! Inspiră-te, garnizoană a pântecului ! Îmbucă, maxilar al 
ochiului ! Bucură-te, lumânare a sufletului !

Căci la intrarea din spate a Teatrului Naţional din Iovacra, a fost sădit  
un pâlc voinic de brazi !

PS.  Găsim  în  cronici  prăfuite  versuri  pline  de  romantism  visător,  al 
strămoşilor noştri care în timp ce plantau de zor copaci ( ex: brazi )  prin ogrăzile 
şcoalelor, căci ţara era odată, ceea ce este şi azi,  o ogradă pe care  mulţi venetici 
au făcut  şcoală,  versuri precum : “vai de leah, vai de tătar/  ce se luptă cu-un 
stejar/ vai de ungurul semeţ/ ce luptă cu-un brăduleţ !”,  versuri care ne spun că 
strămoşii noştri se bucurau de pace în ogrăzi, copacii Europei luptându-se între 
ei, pentru a da coajă ( papirus, de ! )  editorialelor cu care se scriau păci, precum : 
“Pace ţie, celui ce-ai citit !” , pe spinarea dobitoacelor.  Estimp, multe păduri ale 
Iovacrei s-au făcut versuri (care ne dau oxigen), şi proze (care ne dau fum; după 
caz, fumuri ).

( aicea, cronica are ştersături...e arsă... şi pătată cu untdelemn de candelă...peste 
care  a  scris  directorul  –  atât  de  larg  la  inimă,  precum  la  buzunar  -  al 
Naţionalului...fie-i  regia  uşoară  !)...spre  ţinerea  de  minte  a  urmaşilor,  şi 
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urmaşilor, carele nu se ştie dacă vor mai ceti, măcar, prin cronici, de asemenea 
minuni şi bunătăţi...lapte, ouă, unt şi carne de vacă..na, că sării pe alt rând…..  

… aci mai recunoscui scrisul  părintelui Visarion: “drajii mei, ăla care îi aduse de 
la Vidraru şi plantă brazii a fost Ion Colan, nu ştiu ce este, şi va fi  mai mare,
agronom, sau actor….”

29



Ştefan Marinescu: "Amintirile unui nou născut"

BUNICII CROITORI

   "Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la 
casa părintească din Humuleşti..." aşa îşi începea Ion Creangă "Amintirile din 
copilărie",  carte  care  -  după unii  -  reprezintă  copilăria  copilului  universal.  În 
dulcele grai moldovenesc, acest "peisanissimo figlio di Humuleşti", astfel numit 
de Luigi Salvini, avea să ne aducă aminte cât pierdem pe această lume, atâta timp 
cât câştigăm TOTUL, dar ne pierdem ochiul şi inima zburdalnică de copil.  Din 
fericire,  până  acum  nimeni  nu  a  eliberat,  nici  măcar  prin  război,  o  ţară  de 
copilărie. 
   "Amintirile unui nou născut",  volumul domnului  şi  doamnei Marinescu, 
pun lângă Nică a lui Ştefan  a Petrei, o Andreea, nepoata unei familii de medici 
care nu şi-au uitat nici izvoarele, nici copilăria, şi care - mai mult decat atât - 
ajunşi la vârsta înţelepciunii, văd lumea cu ochii copiilor ; pentru că această carte 
reprezintă amintirile unei fetiţe, din lumea sufletelor din care vine, până în clipa 
când bunicii-îngeri şi cronicari devin de prisos în a-i scrie amintirile. 
   Aşa  cum Ion  Creangă  îşi  nara  amintirile,  la  persoana  I-a,  Andreea  îşi 
istoriseşte  şi  ea - cu pana de cronicari hipersensibili  şi  fabuloşi  a bunicilor - 
trăirile. Fetiţa descoperă permanent o lume nouă, care îi îmbracă sufletul ca o 
haină. Uneori, mai strâmtă, alteori, prea largă, stranie, jucăuşă, prietenoasă. Pe 
această lume, ea are alături, cu schimbul, doi îngeri care o ajută şi o învaţă să o 
iubească: bunicul ( Ştefan ) şi bunica ( Raisa ).
   În spatele ochilor fetiţei, şi în recitalul amintirlor ei, bunicii rămân discreţi, 
ca nişte flori de nu-mă-uita într-o poiană plină de zmeura copilăriei. 
   Astăzi, când fetiţa cu chibrituri moare încă de frig, boli,  sete sau foame, pe 
o  lume  plină  de  mult  lăudate  valori  şi  poame,  domnul  Ştefan  Marinescu, 
chirurgul  oftalmolog  care  face  operă  de  viaţă  cu  lumina  ochilor  unui  copil 
narator, şi doamna lui, îi zâmbesc Andreei, fetiţei universale din carte, în prag de 
eternitate, şi îi fac cu mâna a-i spune, a dulce legănare: "Vise cu ochii deschişi, 
copilărie ! Tu eşti paradisul la care atât de rar luăm aminte, pentru care scriem cu 
viaţa noastră, până la sacrificiu, şi pe care atât de cumplit îl vindem pe o statuie 
în ochiul mereu crescător al căreia ne vedem doar pe noi, proprietari absoluţi ai 
unei  lumi  pe  care  exersăm absurdul  de  a  fi  călăi  de  flori,  uitând că ne  vom 
reîntalnî tot în lumea copilăriei, atât de liberi şi atât de vremelnic, nemuritori..." 

17 aprilie 2003
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CIOSVÂRTE DE PECIE

Aruncă, totuşi, mărgaritare, măcar cele ale  cuvintelor bune şi frumoase, 
şi la porci. Sunt şi ei, oameni.

Trăim vremuri  în  care  a  spune NU înseamnă să  rişti  să  nu îţi  asculte 
nimeni argumentaţia. Atunci nu spune, măcar,  nici da. Spune asemeni moţilor: 
Ie… 

Dacă obrazul subţire, cu cheltuială se ţine, un obraz gros nu este, mai ales 
în condiţii de criza, mai eficient şi mai economicos?

Nu călca peste cadavre! Calcă peste muribunzi!

Nu este numaidecat  adevărat  că fiecare angajat poartă în raniţă bastonul 
de pensionar…

Pornind  de  la  ideea  că  numai  boul  este  consecvent,  înţelegem de  ce 
consecvenţii sunt priviţi ca nişte boi…

Dacă cel mai deştept cedează primul, se pare că  toate războaiele au fost 
câştigate de proşti…

Când ţi se propune ceva, nu accepta sau refuza imediat. Spune: mă mai 
gândesc… 

Un înţelept nu va arunca niciodată o piatră în baltă, pentru că  dacă o face, 
ar sări alţi  zece înţelepţi şi nu ar putea să o scoată. Şi aşa, raţionează înţeleptul, 
generalizând până la n pietre aruncate, balta s-ar revărsa şi ar produce inundaţii…

29-30 iunie 2011
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 PIURE DE CORCODUŞE

Cei care nu învaţă nimic din trecut şi prezent, predau viitorul.

Cei  nerăbdători  să  îşi  facă  opera,  încep  prin  a-şi  mai  îngropa  odată 
predecesorii.

Rabdă, ca să fii răbdat.

Mor, deci exist.

Dacă frica păzeşte pepenii, vă imaginaţi ce groază păzeşte o avere.

Pacea construieşte premisele războiului; războiul, premisele păcii.

Chiar dacă nu te duce nicăieri, înţelepciunea stă pe loc cu tine,  peste tot.

Câştigul prostului este o pagubă mai mare decât paguba înţeleptului. De 
aceea se spune: "decât cu un prost la câştig, mai bine cu un înţelept, la pagubă."

Economiştii   au încă obiecţii teologice pentru că la învierea lui Lazăr, 
vindecarea orbului, înmulţirea pâinilor, peştilor şi vinului, şi atâtea alte servicii, 
Iisus nu a achitat   Taxa pe Valoarea Adăugată. 

Nu-l duce mintea: nici măcar până la Caracal.

Grăbeşte-te încet: altfel carul în care eşti, iar se răstoarnă la Caracal.

Carul cu proşti s-a răsturnat la Caracal pentru că buturuga mică răstoarnă 
carul mare.

În urma cercetărilor mele asupra  credinţei, nu ştiu ce să mai cred. Dar 
dirijez cercetarile în aşa fel încât să cred.  Altfel, ar trebui să cred numai în mine. 

4 iulie 2011
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CIULAMA DE MERE PĂDUREŢE

Un câine care latră la tine te înţelege mai bine decât un semen care te muşcă.

Chiar dacă Dumnezeu ar fi un păcătos, ce te împiedică să Îl sfinteşti prin viaţa ta?

Oare păsările poliglote pe ce limba mor?

Aşa cum Divinitatea Te iartă, şi ia asupra Sa, păcatele tale, e frumos să o ierţi, şi 
să iei asupra ta păcatele Ei, chiar dacă sunt imaginare.

Triunghiul este patrulaterul cu toate punctele egal depărtate de un punct fix numit 
şi maniac. 
 
O figură geometrică este simetrică dacă îţi dă, să-i dai.

Crede, dar fii pregătit de tot ce este mai rău.

Marea majoritate a oamenilor civilizaţi   sunt animale civilizate.

În timp ce viaţa te învaţă o viaţă "ex nihilo, nihil" (din nimic, nimic nu iese ), 
şcoala te învaţă, adesea, mai mult de 10, sau 15 ani, cum să faci nimic, din bani.

Doamne, cum aş putea să Te refuz, când mi-ai pus aer condiţionat în nări?

Minciuna are picioare scurte şi întotdeauna o ajunge din urmă adevărul, fireşte, 
dacă acesta nu are picioarele şi mai scurte.

Au pornit de la lingură şi furculită, şi au ajuns la cuţite.

Peştele  către  o  paraşută:  Nu  uita  să-i  spui  înainte  ca  în  preţ  nu  intră  şi 
deschiderea…
 
- Iartă-mă, n-am să mai fac.
- Şi dacă mai faci, ce să-ţi fac?
- Să mă ierţi…

- De ce mă superi tot timpul?
- Mi-e teamă să nu te plicitisesc...
 
Cine nu învaţă să spună "nu" iubitei, îi va spune şi la căsătorie, tot "da".
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Am trăit foarte rău cu el.  Mă lasă să fac ce îmi trece prin cap.  Şi nu făceam 
absolut nimic.  

Ea, încercând să pună un ştecher în priză, şi nereuşind: Nu pot ! E cumplit!
El, către ea: Acum ai vazut şi tu  cu ce se confruntă, pe întuneric,  un bărbat!

La piaţă: 
Clientul: Un kilogram de democratie şi libertate, vă rog!
Vânzătorul: Ne pare rău, democraţia nu se livrează decât la nebunii agresivi, iar 
aceştia nu pot fi lăsaţi în libertate! 

Nu te culca pe o ureche! Culcă-te pe amândouă!

Unui clarvăzător în ţara orbilor:
- De ce faci, tot ce faci, atât de bine?
- De pomană.

Smerenia este calitatea de a-i atribui lui Dumnezeu nu numai binele pe care ţi l-a 
facut, ci şi  binele pe care ţi l-ai făcut ţie, fără să meriţi vreunul dintre ele.

După moarte, nu mai poţi face nimic din ce poţi face în timpul vieţii, Rai.

Cuvântul, ca şi înţelegerea, nu îl faci, ci îţi vine.

Dumnezeu este un bun comun, privatizat, din care rămâne clipă de clipă tot mai 
puţin,  datorită dărniciei celor care şi l-au însuşit, ca pe un merit personal, şi asta 
pornind de la fericita premisă că recunosc că mai există.

Între arme, muzele tac, pentru că ştiu că în rostirea adevărului, tăcerea e de aur.

Când ai luat, zadarnic, o mulţime de lovituri în piept, care ţi-au strivit sternul, nu 
îţi mai rămâne decât să dai din coate.

Când nu mai ai nicio soluţie, treci la altă problemă!

Teme-te de greci când îţi fac daruri! Îţi oferă câte un nimic, şi îţi bagă democraţia 
în cetate!

5 iulie 2011
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TOCHITURĂ DE MOŞMOANE

"Ultimii vor fi cei dintâi" pentru că "peştele, de la cap se împute".

S-ar  cuveni ca învăţământul  să utilizeze ca metodă de predare,  nevoia care îl 
învaţă pe om.

Dacă primeşti o laudă, întoarce şi celălalt obraz.

Un răufăcător:
- Oneroasă instanţă, sunt onorat că mă aflu în compania dumneavoastră…
 
Marile salturi ale omenirii s-au făcut prin metoda  paşilor mărunţi…

"Un drum de o mie de leghe începe cu un singur pas", spunea Confucius. Astăzi, 
acelaşi drum începe cu un singur contact de cheie…

Deşi întotdeauna e loc de mai bine, să ne mulţumim cu puţin.

După ce că mi-a făcut zile fripte, mi le-a mai şi mâncat...

Dacă te legi la cap când nu te doare, nu uita că adevărul merge cu capul spart.

Oamenii se împart în oameni şi oameni.

Mulţimea vidă este inclusă în orice cap.

Când îţi este indispensabil un capac, şi nu îl ai, fă un lucru care pune capac la 
toate.

Ce îţi place cel mai mult?
Cel mai mult îmi place să nu am de-a face cu nimic din ceea ce nu îmi place.
Ce nu îţi place?
Nu era mai simplu să mă întrebi ce îmi place  mai mult?

Există jocuri în care un gol valorează mai mult decât  tot preaplinul.

Şi furnicile au ridicat piramide.
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- John!
- Da, domnule!
- Nu uita să mă trezeşti când am terminat de citit ziarul Times!

Cea mai frumoasa masă este aceea în care eşti şi plătit ca să mănânci. 

Un credincios:
- Sunt cel mai netrebnic om de pe pământ. Sunt convins că mă veţi ajunge, şi mă 
veţi şi depăşi…

"De cel Călare să nu-ţi fie milă când îi atârnă picerele!"
- De ce ?
- După ce că e călare, îi mai atârnă şi picerele…

Cine aleargă după doi iepuri, nu ştie de unde îi sare în braţe al treilea…

Doinele şi baladele sunt denunţuri anonime, din popor…

Ghicitoare:
Cine zice, şi nu e ?
( cuvântul)

Meseria este o brăţară de aur care se fură. Ăştia sunt meseriaşii din ziua de azi…

Obiectele perfecte ucid oamenii perfecţi…

Buruienile sunt mai viguroase decât culturile…

Culmea flerului:
Să prinzi un şoarece cu mâţa-n sac.

Gospodarul îşi face din leagăn, coşciugul.

Dumnezeu îi ajută ireproşabil pe cei care se ajută singuri.
Pe vremea copilăriei mele, bunicii spuneau copiilor: Spune poftim!, nu Ce?
Azi, s-ar mulţumi dacă copiii ar spune, măcar, Ce? , nu Ce aia a mea vrei?

Când deschizi gura, gândeşte-te dacă nu e mai bine să rămâi filozof.

Din păcate, nu urma, ci turma alege.

6 iulie 2011
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IAHNIE DE URZICI

Culmea confuziei:
Să arunci mărgăritare la porci, şi porcii să ţi le arunce înapoi.

Somaţie:
Predaţi-vă! Ne-aţi învins!

Culmea cicălelii:
Să baţi un cui la cap.

Culmea restului:
Să nu dai nici doi bani pe el.

Urare pentru un olog:
Mergi sănătos!

Unui ciung:
- Şi acum,  să ne dăm mâna frăţeşte!

Urare unui condamnat, la execuţie:
- Multă baftă!

Urare unui ceasornicar, la anul nou, zi de naştere, etc:
- Să vă aducă ceasul, ce n-aduce anul!

Urare unui   anume preşedinte într-o continuă criză de bani:
- Măcar vânt la pupa!

Formula de apel la adresa  unui  prim-ministru mic de statură:
- Excelenţa voastră, Stimate Domnule Aviator,…

Apelativ didactic recomandat de Uniunea Europeană, la adresa unor porci:
- Să vă crape obrazul de ruşine…

Recomandare UE, despre ce să facă ţăranii, după ce au asomat porcul:
Întoarceţi-l şi pe obrazul celălalt…

Cea mai bună întrebare, pe adresa Guvernului, când aveţi o nevoie:
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- Aveţi o hârtie?

Ce spun utilizatorii fideli ai paraşutelor:
- Miroase a peşte!…

Ce îi spune calul, vizitiului:
- Unde nu e cap, vai de picioare!

Testamentul unui decedat, în urma unei boli:
Las întreaga mea avere vrăjitoarei care m-a tratat,  care a scos diavolii,  aurul, 
argintul, şi a scos  şi  sufletul din mine…

Ce spun urşii care vin din păduri, să demonstreze la oraş, în faţa prefecturilor:
- Puteţi să ne vindeţi şi pielea, nu renunţăm la dreptul sacru la hibernare!

- Cum trimiţi toţi copiii la culcare, într-o ţară săracă?
Le spui: Vine şeful!

Legea talibanului:
Ochi cu ochi, se scoate!

Urma alege doar ce a mai rămas. În general, nu prea mai rămâne nimic.

Îndemn unui orb:
Ţine-te pe urmele mele...

Definiţia patriotismului:
Ce mai rămâne, după ce nu mai rămâne nimic.

Culmea succesurilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie:
Să prinzi un angrosist cu ocaua mică.

Culmea justiţiei:
Să furi cu legea în mână.

Urare unui acrobat care merge pe sârmă:
- Fir întins!

Deviza chelnerilor care se servesc din bugetul de stat:
- Nu primim bacşiş!

Lenea e cucoana mare. Şi are atâţia invitaţi la talk-show!...
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Elefantul, către un purice care l-a pişcat:
- Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte!

Astăzi, ca de o viaţă, de altfel,  încoace, iar apărem în faţa televizorului...

Deviza modernităţii:
Cine are bătrâni, să  asculte, şi să-i eutanasieze…

Cu cât se scumpesc preţurile, cu atât burţile rămân la acelaşi preţ.

Ar fi o tragedie să fim nemuritori. Nu ni s-ar mai recunoaşte geniul…

Dacă toţi oamenii ar fi sănătoşi, doctorii s-ar apuca, ca să nu moară de foame, să 
ne ghicească viitorul...

Cele mai liniştite ape, nu au apă.

Culmea frecţiei:
Să te tragă curentul.

Cotele apelor Dunării, la Ministerul Dezvoltării şi Turismului:
"Dunărea în creştere la Joseni. La Paris, staţionar."

Întrebarea comună a miilor de elevi care au căzut la examenul de bacalaureat, în 
2011:
- Şi care-i treaba? Se compară Gheba cu Eba?

7 iulie 2011
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SOTE DE BARABULE

URGENT! VÂNZĂRI-CUMPĂRĂRI:
 
Ursul:
Vând labă la mâna a doua.

Sfaturi de criză:

Nu da păsăroiul din mână, pentru păsărica de pe gard.

Folosiţi balonaşele şi pe o parte, şi pe cealaltă.

Dacă nu aveţi nici măcar răbdări prăjite, consumaţi şi zile fripte.

Dacă nu aveţi apă la toaletă, puteţi folosi şi lapte.

Consumaţi criza în mod moderat, să ajungă la întregul stat.

Când nu mai aveţi nici aer, mai aveţi, totuşi, aproximativ două minute.

Mai scoateţi ceva să mâncaţi şi din creier, nu vă dedulciţi numai la rahat.

Măturatul pe casa scării vă poate oferi delicii culinare la care nici nu aţi visat.

Apelaţi  la  serviciul  telefonic  gratuit  cu  numărul   minus  1  numai  în  caz  de 
urgenţă.

Nu vă faceţi griji în ce veţi merge încălţaţi; pentru cei în situaţia dv.  există la 
preţuri modice toate numerele de pantofi cartonaţi.
 
Rugaţi-vă neîncetat. Să nu fiţi daţi afară. De stat.

Postitul în grup este recomandat  economisitului de unul singur.

Rugaţi-vă încă odată neîncetat. Dacă proprietarul a decedat, cine mai are banii şi 
puterea să anunţe deratizarea? 

Daţi din baston la intersecţii. Pe chestia asta unii au mai luat şi bani.

Cântaţi din fluier. Până la urmă trebuie să vină şi oile…
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CUM E STATUL, E ŞI BACUL
Ministrului funerar al Educaţiei

De când pixelu-i albastru -
Tot pe cheltuiala noastră -
Educaţia, chip măiastru, 
S-a făcut şi ea albastră.

7 iulie 2011
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PASTRAMĂ DE LOBODĂ

Între proletcultiştii comunismului şi proletcultiştii democraţiei, diferenţa constă 
în acelaşi număr de degete pe care le numără.

Culmea democraţiei:
Să îţi alegi călăii din patru în patru ani.

NATO în Iugoslavia, NATO în Afganistan, NATO în Libia, NATO în etc…:
Scopul scuză cadavrele.

Întrebare:
Ce este omul?
Răspunsul unui teolog occidental, la radio Erevan:
O pagubă. Colaterală.

Legea Taliobanului:
Ochii pentru ochi, dinţii pentru dinte.

Întrebare la radio Erevan:
Ce este valoarea?
Răspunsul în spiritul valorilor occidentale:
- Pe foc cu foc, sau pe automat?

Întrebare adresată în  2011, unui student:
Ce faci după ce vei termina facultatea?
Aplic practic tot ce nu am învăţat.

Întrebare adresată unui elev:
Ce vrei să te faci în viaţă?
Militar.
De ce?
Îmi place să calc peste cadavre.

"Dacă popoarele ar şti cu câtă inconştienţă sunt conduse, ar înnebuni de groază", 
spunea Bismark, Cancelarul Germaniei. De atunci până în ziua de azi, psihiatria a 
evoluat: a lăsat nebunii în libertate, şi a închis în clinici cazurile mai uşoare.

 -Timpul le vindecă pe toate.
- Cum?
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- Le uită.

Să nu-ţi faci chip cioplit. Fă-ţi piramidă necioplită.

Un orb:
Să vedem şi partea plină a paharului.

Cuvântul normalitate derivă, poate, şi de la normă. Tragedia este că în ziua de azi 
normele nu mai au nicio normă.

Pentru copii:
Este gresit să credem că ursul, atunci când pronunţă cuvântul "Mor!", se plânge 
că moare. Studii recente au descoperit că , de fapt, ursul este un vorbitor nativ de 
limba engleză, şi cere şi el, ce vrea tot englezul: "More!", adică:"Mai mult!".

Este involută zicala: măsoară de două ori, şi taie odată. Azi, există războaie ( şi 
economice!), în care se taie de nenumărate ori, şi nu se măsoară niciodată.

Cuvântul Pace calcă atât de rău complexele militare pe bătături, încât chiar şi 
muzele, între arme, tac şi taie în carne vie…

În  atenţia  proletcultiştilor  drepturilor  animalelor,  prezint  dovada  discriminării 
inumane a cămilei:
"Şi-a luat-o pe cocoaşă…"

Cea mai fericită sărac cu duhul fiinţă este măgarul, căci duce, şi nu ştie ce duce.

John!
Da, domnule!
Balonaşul acesta este al meu?
- Nu, domnule! Dumneavoastră o aveţi foarte mică, şi balonaşul este foarte mare!
Înseamnă că instalatorul iar şi-a folosit păsărica ca să desfunde canalizarea!

8 iulie 2011
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SARAMURĂ DE PĂDUCELE

În ultima vreme, dau bună ziua la tot mai multe căciuli, ai căror posesori - care 
au, în atâtea ocazii, atâta gură – tac mâlc.

A dat norocul peste el: a călcat într-o balegă.

Cum recunoşti un subaltern harnic, de unul leneş: după plocon.

Ce faci pe câmpul de luptă, când nu mai ai nici gloanţe, nici baionetă: ataci la 
tupeu.

Dacă te uşurezi împotriva vântului,  să nu te mire că eşti  trimis în misiuni  de 
supravieţuire în deşert.

Când nu ai loc de nesimtiţi, lasă totuşi loc de bună ziua.

Un ofiţer, către trupă:
Mă, să-i mâncaţi pe inamici, să rupeţi carnea de pe ei, la atac, aţi înţeles?
Un soldat:
Muieţi-s inamicii?

Dacă câinele care te latră, ar mai şi muşca, ar mânca rahat cu gura plină.

Întrebarea unui soldat fumător, la întâlnirea cu un inamic:
Aveţi un foc?

Ce strigă un soldat care asaltează un cuib de mitraliere:
Nu stricaţi orzul pe gâşte!

Din două rele, nu alege niciunul. Poate apare vreo virtute mai mică.

Dacă hunii nu ar fi văzut în viaţa lor măgari, şi măgarii le-ar fi ieşit înainte la 
asediul Romei, azi s-ar fi spus: "Tot măgarii au salvat Capitoliul!"

I-am da Cezarului, ce e al Cezarului. Dar cămaşa ne e mai aproape, fiecăruia, de 
propria piele.

Nu face nici ce face, nici ce zice popa. Fă ce face şi ce spune Dumnezeu.

Desdemona:
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Iartă-mă, Othello! N-am să-mi mai brodez niciodată monograma pe batistă!

Lasă lumea în boii ei. Dacă te opui, sunt prea mulţi, şi te vor împunge.

9 iulie 2011
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SARMALE CU SIFON

Cunoaşte-te pe tine însuţi, şi te vei stăpâni mai ca lumea.

Rău cu rău. Dar ce rău cu mâţa blândă care zgârie rău.

Când toţi au intrat în rahat, el a ieşit de acolo cu obrazul curat.

Numără şi tu pe degete!
Degetul gros, arătător, inelar, mijlociu, degetul mic...

Cu ce zicere a ajuns Bula milionar în dolari, şi premianţii din clasa lui, şomeri:
"Să mă ajute şi pe mine un coleg!"

Popa, către un credincios:
Să împărţim, frate, şi supărările, şi necazurile!

Ce scrie pe soclul Trădării:
" Semper fidelis!" ( Întotdeauna, fidel!)

Ce scrie pe soclul Uitării:
Copiii şi nepoţii în veci nu te vor uita!

Toţi oamenii sunt nişte Iude. Mă consolează numai gândul că sunt cea mai mare 
dintre ele.

Nu există nici trebuie, nici nu trebuie. Există numai "Încerc".

Culmea recunoştinţei:
Să ajungă până la genunchiul broaştei.

10 iulie 2011
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APROBAT

Vestea s-a răspândit ca fulgerul. Dumnezeu şi-a deschis un Birou de relaţii 
cu Publicul.  Într-o ţară nici  prea mare.  Nici prea mică.  Într-un oraş nici  prea 
mare. Nici prea mic. Într-un cartier nici prea bogat, nici prea sărac. Într-o clădire 
nici prea luxoasă, nici prea sărăcăcioasă. În acest birou, numit "Cere, şi ţi se va 
da", Dumnezeu primea cereri de la populaţie, le analiza, şi le acorda rezoluţia: 
aprobat, sau neaprobat.

Interiorul era modest. O cameră. Un scaun. Pe o masă, un calculator, la 
care solicitantul redacta  cererea.   Şi o imprimantă, la care era tipărită rezoluţia 
lui Dumnezeu.

Din primele zile, biroul  "Cere şi ţi se va da" a fost luat cu asalt. Cozile se 
întindeau pe zeci de kilometri în jurul lui. Şi un lucru curios a ieşit la iveală tot 
din primele  zile.  Pe toate  cererile  înaintate  de solicitanţi,  Dumnezeu punea o 
singură rezoluţie: APROBAT. Nu exista nicio cerere să fi fost refuzată. Ceea ce 
spunea totul despre bunătatea lui Dumnezeu.

Totuşi, tot din primele zile au apărut şi necazurile.  Un cetăţean solicitase 
un teren ultracentral. Dumnezeu a aprobat cererea. Acelaşi spaţiu avea, însă, deja, 
un alt proprietar. Acesta a stat la coadă şi o solicitat şi el terenul care îi aparţinea. 
Dumnezeu a aprobat. Şi cazuri din acestea erau cu miile.  Un cetăţean a solicitat 
scutire de toate taxele de stat.  Dumnezeu a aprobat.  Statul a solicitat şi el, prin 
avocaţi  voluntari, obligativitatea impozitelor  pentru toţi cetăţenii.  Dumnezeu a 
aprobat.  Alţi  cetăţeni  au  solicitat  bunurile  altora.  Dumnezeu  a  aprobat.  Cei 
afectaţi  de  această  hotărâre,  au  solicitat  bunurile  înapoi,  ba  chiar  bunuri 
aparţinând altor concetăţeni, ca daune morale.   Dumnezeu a aprobat. O femeie 
îndrăgostită de o alta a cerut oficializarea relaţiei lor, prin  căsătorie. Dumnezeu a 
aprobat. Biserica a reacţionat prompt, şi a cerut anularea căsătoriei. Dumnezeu a 
aprobat. S-a cerut legalizarea tuturor păcatelor. Dumnezeu a aprobat. Bisericile l-
au  ameninţat  pe  Dumnezeu  cu  caterisirea,  şi  au  cerut  abolirea  păcatelor. 
Dumnezeu a  aprobat.   

Statele  şi-au  zis  că  este  momentul  să  ceară.  Şi  au  cerut:  dominaţie 
economică,  supremaţie  mondială,  acces  unilateral  la  resurse.  Dumnezeu   a 
aprobat.  Văzând  uşurinţa  cu  care  le-au  fost  îndeplinite  cererile,  opoziţia  din 
fiecare  stat  a  supralicitat.  A  cerut  supremaţie  economică  universală,  putere 
universală, puterea tuturor universurilor paralele. Dumnezeu a aprobat. Puterea 
nu s-a lăsat nici ea mai prejos, şi pentru a-şi asigura voturile, a cerut puteri şi 
supremaţii Dumnezeieşti. Dumnezeu  a aprobat.  Nu a durat mult însă, şi statele, 
ca şi cetăţenii,  au realizat că au în mână o simplă hârtie.  Pe care era redactată 
simplu şi  citeţ  cererea, şi  sub care era scris un singur cuvânt:  APROBAT. Şi 
semnătura lui Dumnezeu. Atât. Niciun atu. Nicio garanţie. 

Indignarea  guvernelor  şi  statelor  a  fost  mare.  Şi  mai  mare,  indignarea 
opoziţiilor. Şi mai mare, indignarea cetăţenilor. Cu pietre, cu ciomege, cu praştii, 
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cu sticle, cu revolvere,  şi pusti, cu  flote de portavioane şi armade aeriene, cu 
divizii  de arsenale nucleare,  biroul "Cere şi  ţi  se va da" a fost  înconjurat,  şi 
Dumnezeu  somat  să  iasă  afară,  în  faţa  mulţimilor  şi  armatelor  reunite  şi 
dezlănţuite. Ca să dea socoteală de bătaia de joc la adresa supremei creaţii divine: 
omul.

La prima somaţie,  din birou a ieşit un bătrânel care de-abia se ţinea pe 
picioare. Cu o bască cenuşie pe cap. Aplecat de şale.  Cu tenul pigmentat.  Cu 
mâinile uşor tremurânde. Cu ochii mici, pe care îi ţinea cu oarecare dificultate 
deschişi, ca un pui de găină, sub soare.

"În numele omenirii, explicaţi-vă!", au urlat megafoanele.
"Dragii mei", a rostit cu dificultate bătrânul, "nu am avut, şi nu am inima, 

să vă refuz nimic.  Un cetăţean,  pe nume Pavel,  pe care mi  se spune că l-am 
cunoscut, a spus: <<Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos>>. 
Am aprobat  omucideri.  Vă întreb:  V-am pus  eu vreun pistol  la  tâmplă  ca  să 
ucideţi? Nu. Aţi avut, şi aveţi toată libertatea. Am aprobat minciuni, furturi, toate 
păcatele. Am trimis eu diviziile de care sunt acum înconjurat, ca să le comiteţi? 
Nu. Aţi avut, şi aveţi toată libertatea. Am aprobat suferinţa. Aţi fost solidari cu 
ea,  sau  nici  nu  v-a  păsat?   Se mai  spune  undeva,  unde  nu îmi  aduc  aminte, 
cândva: <<Cele ce vreţi să vi le facă vouă oamenii,  acelea să le faceţi  şi voi, 
lor>>.  Am  aprobat  totul,  ca  să  mi  se  aprobe  tot?…Nu.  Doar  ca  să  fiţi 
multumiţi….  Dar  voi,  când cereţi,  ştiţi  ce  aţi  cerut?  În  dauna  cui?  V-aţi  pus 
vreodată în locul meu? Dacă iubiţi din tot sufletul, şi din tot cugetul, pe cineva, i-
aţi refuza ceva? Eu nu pot să refuz niciun om. Pentru că o singură viaţă de suferit, 
e destul."

Şi bătrânelul a intrat, încet, încet, în birou. 
Blocada s-a retras, oarecum dezarmată.
A mai existat şi o continuare.  A doua zi, au venit pe Pământ toate 

puterile cereşti. Au stat la coadă zile întregi la biroul lui Dumnezeu. Apoi, fiecare 
înger, seraphim, heruvim, arhanghel,  a colindat întreaga lume, şi a lăsat la uşa 
fiecărui om, câte un mănunchi gros de cereri,  aprobate   de Dumnezeu, în alb.

11 iulie 2011
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OREZ CU ŞOAPTE

În fiecare cioară există o privighetoare latentă.

Dacă nu voi vorbi eu, vor face aluzii cimitirele.

Gardianul, către un deţinut:
Măi, omule, dar încuiat mai eşti!

O papagăliţă, către papagal:
- Nu umbla cu cioara vopsită!

Culmea succesului în literatură:
În locul operei, să ţi se publice o amplă biografie selectivă.

Culmea succesului în orice domeniu:
CV-ul să fie mai amplu decât opera.

Culmea ruşinii:
Să-ţi fie ruşine şi de umbra ta.

Să spui hop nu după ce ai sărit şanţul, ci numai după ce ai calculat atent 
momentul cel mai propice  afirmării tale profesionale.

Să nu laşi lucrul de pe o zi, pe alta. E politicos şi cavaleresc să îl laşi pe 
altul.

Culmea succesului unui om cinstit şi modest:
Să o pună de mămăligă.

Justificarea unui beţiv care s-a uşurat pe el:
"Panta rei!" ( Totul curge!)

Motorul care face faţă oricărui teren:
Motorul pas cu pas.

 
O zicere  a unuia care bea cu butoiul:
Modestia este pentru ploşti.
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 Cine poate, oase roade. Cine nu, le oferă.

Culmea valorii unui mare scriitor:
Să îl citeşti şi să primeşti premiul Nobel. 

Culmea democraţiei:
Preşedintele şi parlamentul să fie aleşi cu marea majoritate a celor absenţi 

la vot.
Ce ţie nu-ţi place, altuia îi face, poate, plăcere.

Sunt rare întâmplările care fac din lucrul mare care este omul, un domn. 

Dacă ne-am da seama ce fericiţi suntem când nu ne lipseşte nimic vital, am 
trăi, încă de pe pământ, în Rai. 

12 iulie 2011
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CIORBĂ DE VORBĂ

La Organizaţia Fiinţelor Unite:
Ierbivorele  au  cerut  economie  ecologică.  Leii  şi-au  impus  punctul  de 

vedere prin forţa spiritului : economia de consum. 

Abia după ce vecinul s-a pus capră, s-a bucurat şi a zis: Să moară şi capra 
vecinului.

Popa vorbeşte foarte puţin, pentru că ştie că vorba lungă e sărăcia omului.

Politicianul vorbeşte foarte puţin, şi el, pentru că ştie că viaţa este scurtă, şi 
la obiect.

Numai săracul vorbeşte mult, pentru că ştie că omul care vorbeşte mult, 
mănâncă puţin.

Dacă  munca  nu  produce  mai  mult  decât  consumă,  şi  asta  în  termenii 
resurselor  neregenerabile,  nu  monetari,  putem spune  că  lenea  face  adevărate 
minuni.  

Dacă nu avem nicio certitudine că ne vom naşte, de unde atâta siguranţă că 
vom muri?

Discurs în camera fetiţei mele:
Să trecem la următorul punct de pe dezordinea de zi.

Din  Codul  bunelor  maniere  pentru  politicieni,  mai  ales  pe  vremuri  de 
criză:

Nu e frumos să vorbeşti cu gura plină.

Îndemn pentru subalterni:
Serveşte, ca să fii aservit.

O culme comunitară:
Detinuţii sunt plătiţi, şi oamenii liberi fac muncă voluntară.

O a doua culme comunitară:
Toţi de la unul, unul pentru toţi.

A treia culme comunitară:
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Toţi de la stat, fiecare pentru sine.
A patra culme ( statală ):
Dă-mi, să-ţi iau.

A cincea culme ( mondială ):
Peştele cel mare îl inghite - democratic - pe cel mic. 

Cunosc un om care seamănă vânt, şi nu culege decât vânturi…

Putem vorbi  despre  opoziţie,  cât  timp are,  în  fapte,  nu în  cuvinte,    o 
poziţie, măcar..

Hoţul fuge mai repede decât păgubaşul; aşa se face că dacă ţi se fură haina, 
degeaba alergi să îi oferi hoţului şi cămaşa…

Foarte usor să  confunzi  pe cel  care îşi  dă aere, cu acela care îţi  oferă 
vânturi…

22 iulie 2011
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FIDEA CU PERDEA

De câte ori, în implacabilul joc de şah al istoriei, Regele nu a primit mat de 
la propria Regină?

Culmea victoriei:
Să fii un învingător al cauzelor pierdute.

Sunt oameni care nu se mai satură să faca totul pentru semeni, şi alţii care 
nu se mai satură să nu facă nimic pentru ei.

Când nu se mai munceşte, minus valoarea rezultată se numeşte reformă.

Cuvântul Domnului ţine de foame, dar numai aceluia care îl mănâncă.

 Dacă  îngerii  se  vor  travesti  în  demoni,  şi  demonii,  în  îngeri,  numai 
sinceritatea ta îţi mai poate salva identitatea.

Numai  cei  care  zboară,  riscă  să  îşi  frângă  gâtul.  Cei  care  se  târăsc  au 
securitatea asigurată.

Noaptea, chiar şi luminile pot fi momeli ale întunericului.

- Stai! Cine eşti?
- Dumnezeu!
- Parola?
- Numai după moarte, fiule!

Ce naşte din pisică, mănâncă numai produsele "Whiskas"…

Pe crucea unui avar, care nu a dat nimic, nimănui:
" Averea marelui Filantrop a fost împărţită tuturor celor care au refuzat-o."

Pe crucea unui avar ciung:
"A dat tuturor mâna lui lipsă, de ajutor."

Panegiricul unui filantrop:
"A împărţit tuturor tot ce îi lipsea."

Era atât de politicos, încât chiar şi atunci când a fost pus în groapă, s-a 
ridicat şi a spus: "Doamnelor, domnilor, după dumneavoastră!"
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Revoluţia este o mişcare în care o mulţime de oameni îşi schimbă soarele 
în jurul căruia se rotesc. 

Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea sa: de aceea, nu mai 
vezi chip şi asemănare de om, în ziua de azi.

Dacă îţi iese pe gură un porumbel, de unde ştii că nu este chiar porumbelul 
păcii?

24- 26  iulie 2011

54



CALMANT CU CALMAR

Axis Mundi:
Unii huzuresc de dimineaţa până seara ca să ridice WC-uri colosale, şi să 

plătească dobânzi la creditele antamate, în hârtii scumpe . Alţii muncesc din zori 
până-n noapte să multiplice aceste  simple  hârtii de şters la fund. 

"Nimeni nu este deasupra legii."!  Legea este sub înălţimea unora!

Chiar şi cei care nu o scot la socoteală, ies, totuşi,  la  liman.

Ziua, proştii ca noaptea devin  adevărate faruri.

Nu operele lăsate în urmă de un om de valoare sunt inestimabile, ci lectura 
lor. 

Noua Ordine Mondială:
Aţi greşit: Noua Ordine nu pune carul în faţa boilor. Pune  boii în faţa 

boilor!

Cel mai bun medicament este cel de care nu ai nevoie.

Codul Straniilor Maniere:
Paştele Cailor fiind un eveniment  care tinde asimptotic  la infinit,  nu se 

recomandă,  totuşi,  folosirea  urării:  "Să trăiţi  până  la  Paştele  Cailor!",  aceasta 
inducând  omului  care,  intuitiv,  trăieşte  cu  sentimentul  că  este  nemuritor, 
sentimentul unui  fatidic sfârşit nedorit. 

 Zicala  "Ulciorul  spart  nu  merge  de  multe  ori  la  apă"  face  praf  legea 
inducţiei matematice, care afirmă că dacă un ulcior  spart merge odată, de 2 ori, 
de 3 ori,  de n ori la apa, şi merge şi de n + 1 ori, va merge întotdeauna.

Greşelile mici pe care le faci, plătite din buzunarul tău, sunt foarte scumpe, 
greşelile mari, plătite din buzunarul altora, sunt ieftine.

Ce vede un cizmar când priveşte mai sus de sanda?
Bareta sandalei. 

De ce trecem, ca pietoni,  numai pe zebră, şi nu trecem şi pe tigru?

26 iulie 2011
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SURCEL LA PROŢAP

Uneori, nici nu ţtii pe ce calci. Cadavrele sunt acoperite cu lauri.

Când ai o armă de foc  în mână, şi semenul  tău năvăleşte să-ţi dea cu 
ghioaga în cap, iubeşte-ţi aproapele, dar apasă pe trăgaci.

Numitorul comun îi aduce, încet, încet, pe toţi, la aceeaşi groapă.

Dacă ai primit un obuz în cap, întoarce şi celălalt obraz.

Nepătrunse sunt căile Domnului. De aceea sunt rari cei care se încumetă să 
pătrundă pe ele.

Lumea e plină de ostaşi ai Domnului, cu coarne.

 Dumnezeu îşi decorează şi generalii, şi soldaţii, şi duşmanii, cu aceeaşi 
medalie: viaţa.

Nu ridica glasul. Mai bine coboară-l. Vor ciuli urechile să te audă.

Diferenţa  dintre  slujitorii  farisei  ai  lui  Dumnezeu,  şi  Dumnezeu,  este 
diferenţa dintre stăpânii Lui, şi rob.

Adevărul este în vin. Dar cunoscătorii spun că se află tocmai pe fundul 
butoiului.

Decât mult şi prost, mai bine mult şi bun.

Nu am bani destui pentru lucruri ieftine, spune englezul.
Nu am bani destui nici măcar pentru lucruri ieftine, spune calicianul.

 Ce păcat că de-abia când mai ai puţin timp de trăit, viaţa ţi se pare aşa 
cum este de la  început: atât de frumoasă.

Dacă obezii  lumii  ar  da  surplusul  lor  de  hrană  muritorilor  de  foame, 
Dumnezeu s-ar mai întrema. 

Unii visează să ajungă la stele. Alţii se roagă să nu ajunga stelele, la ei.
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Anunţ  în metrou:
- Următoarea staţie are peronul pe partea cealaltă.

O stewardesă, în avion:
- Căpitanul navei vă anunţă începerea operaţiunilor de aterizare. Vă rugăm 

să vă încheiaţi testamentele de siguranţă.

Discursul Primului nostru Ministru, pe Titanic:
Stimaţi călători, ne scufundăm! Vă rugăm insistent să vă puneţi centurile 

de siguranţă!

Noua Definiţie DEX a ţiganului:
Erou  şi  cetăţean  absolut  onorabil,  de  pe  urma  muncii  căruia  trăiesc 

comunităţi întregi de pământeni nevoiaşi.

 
27 iulie 2011
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SALATĂ DE VÂNTURI

Banii nu aduc fericirea, ci extazul!

Decât bogat şi falit, mai bine sărac şi prosper!

Inculpat, pentru fapta ta  oneroasă, eşti condamnat la  viaţă, cu suspendare!

Culmile realizărilor gogovernărilor postcomuniste:
s-au donat ologilor mari cantităţi de încălţăminte de marcă;
s-au oferit  ciungilor mănuşi de cea mai bună calitate;
s-au  oferit  orbilor  ochelari  de  vedere,   şi  ochelari  de  soare,  din  sticlă 

financiară mată;
s-au creat cetăţenilor milioane de locuri de muncă în domeniul Şomajului.
S-au  eradicat  toate  bolile  profesionale,  prin  eradicarea  profesională  a 

profesiilor;
S-a  eliminat  pedeapsa  cu  moartea,  fiind  mult  mai  eficace  pedeapsa  cu 

viaţa.
Cultul personalităţii a fost înlocuit cu incultura personalităţilor.
Dictatura proletară a fost înlocuită cu lenea după dictare.
Uniformele şcolare au fost înlocuite cu neuniformele ţoale miştocare.
Învăţământul a murit,  şi a înviat ca învăţământ religios. Mai  păcătos.
Deviza "Munca l-a făcut pe om" a  devenit ""Dumnezeu", şi "sfinţii" lui, 

te fac om";
Pornind de la  premisa  că "La început  a  fost  cuvântul",  s-a  vândut,  din 

economie, tot ce era în plus. De  nu s-a mai  găsit nici  cuvântul, dacă o fi fost, la 
început. 

S-a dat afară tot, din sistemul bugetar, până când nu au mai rămas decât 
bani. Care s-au dat, şi ei,  afară.  Din ţară.

Programul:  "să facem totul,  pentru om, până la  ultimul leu", a devenit 
programul "Cum o da Dumnezeu".

Săracii şi-au donat toate averile lor la bogaţi.

Bogaţii şi-au donat toate datoriile ţării, la săraci.
În învăţământ: S-au construit şcoli, săli de sport, şi piscine. Dar elevii au 

rămas fără mâncare. Motiv pentru care mănâncă astăzi sport pe pâine. 

În  agricultură(  judecând  după  starea  actuală  a  culturilor  ):  S-au  dat 
ţăranilor cimitirele înapoi. 
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Cine avea două haine, a dat una la cel fără nicio haină. Dar toţi care aveau 
haine, aveau mai mult de două.  

Pe  cei  pe  care  i-au  încălţat,  greu,  comuniştii,  i-au  descălţat,  uşor, 
postdecembriştii.

Nu  sunt:   apă,  ulei,  zahăr,  pâine,  căldură,  haine,  încălţăminte, 
medicamente,  spitale,  în  general,  nu  e   ce  doare.  Dar  unii  au  calculatoare. 
Concluzia gogovernărilor: Cererea de calculatoare devine din ce în ce mai mare.  

La aceste mârşave acţiuni ale duşmanilor de clasă, şi josnice tertipuri, se 
întrevede soluţia salvatoare:Pentru toti cetăţenii,  Cip-uri!( metode evoluate de 
urmărire şi control , preluate de la vechea -  bolşevică ! – securitate )

28 iulie 2011
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PRUNE MĂLĂIEŢE

Când  leneşul  a  ajuns  împărat,  prima  măsură pe  care  a  luat-o  a  fost 
desfiinţarea muncii.

Când stahanovistul a ajuns împărat, prima măsură pe care a luat-o a fost 
reînfiinţarea sclaviei,  sub numele "libertate şi  democraţie,  sub supraveghere şi 
control informatic".

Puternicul îţi justifică, dacă e nevoie, cu Biblia în mână, că te-a furat spre 
binele tău.

Dumnezeu e , adesea, un os,  de care trag cu dinţii haite de câini sătui.

Până la Dumnezeu, mănâncă sfinţii ce a mai rămas după ce te-au mâncat 
oamenii.

Cine vrea să împace doi semeni care îşi trag şuturi în posterior, iese dintre 
ei cu fundul roşu.

Aruncă un nebun o piatră în baltă, şi televiziunile au ştirea zilei asigurată.

- Este o investiţie cu bătaie lungă.
- În ce sens?
- în sensul că nu se va materializa niciodată.

Dacă sufletul este miezul unei scoici, Dumnezeu este un mare degustător 
de stridii.

.

1 iulie 2011
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RASOL DE SÂMBURI

Politica   împarte cu înţelepciune, prostia: o  ia de la cei care au, şi o  dă 
acelora care n-au.

A fost numit Prim Ministru al Caliciei un bine atât de mic, încât nici  sie 
însuşi nu se  ajunge. 

Politica Guvernului şi Partidelor din Coaliţia de Guvernământ a  Caliciei: 
Să dăm la toţi din ce în ce mai mult puţin.

Pesimistul Guvernului:  Întotdeauna  se  poate  şi  mai  puţin.  Optimistul 
Guvernului: Ba se poate şi mai mult puţin.

Declaraţia Primului Ministru: Toată lumea se miră şi ne felicită pentru că 
în  ţara  noastră,  prin  măsurile  adoptate  de  noi,   Guvernul  şi  partidele  puterii 
mănâncă  atât cât poate să mănânce un om, dar se satură pentru întregul popor.  

Declaraţia  Liderilor  Opoziţiei:  Când vom ajunge  la  Putere,  vom sătura 
întâi Opoziţia, din ce mai rămâne, vom mânca şi noi, iar restul va fi, în întregime, 
datoria  poporului să facă curăţenie după noi. 

Declaraţia Preşedintelui: Ha, Ha, Ha! Dacă aveam douăzeci de milioane de 
români ca mine, gândiţi-vă şi voi: Cât trăiţi de bine, când puteaţi trăi de douăzeci 
de milioane mai rău ? Dar fiţi liniştiţi: voi munci eu pentru fiecare din voi!

Când sunt ai nimănui, oamenii sunt ai dracu'.

2 iulie 2011
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MON CHIEN

Faptul care  a  revoluţionat  evoluţia  umană  pe  planeta  Calicia  a  fost  un 
raport pe care, într-o dimineaţă, intrând în fortăreaţa în care lucra pe calculator 
diverse aplicaţii de birou, Boboroc bin Sărăntoc l-a expediat la Conu'. Conu' era - 
pe planeta Calicia - o organizaţie în care înţelepţii planetei citeau toate scrisorile 
electronice  expediate  de  alte  civilizaţii,  şi  uneori  le  mai  şi  comentau  la 
televiziune sau şezători, punându-le celor mai bune şi câte o bulină sau un nod pe 
sfoară.

Intrând dis-de-dimineaţă în fortăreaţă, Boboroc bin Sărăntoc a observat o 
femeie  care  dădea  o  feliuţă  de  pâine  unei  haite  de  câini.  Câinii  erau  foarte 
neîncrezători, fiecare ar fi luat feliuţa, dar fiecăruia îi era teamă să se apropie de 
mâna care le dădea hrană. Cei mai îndrăzneţi câini erau doi, unul mic, zglobiu, 
cât un ghem de aţă, şi unul mare, cât trei butelii, butelii, fireşte, normale, pe o 
lume normală. În cele din urmă, cel mare s-a apropiat şi a dat să înfaşce felia. 
Femeia şi-a tras mâna înapoi: „Nu tu, cel mare ! Lasă-l şi pe ăsta mic să mănânce 
ceva!“

Boboroc bin Sărăntoc a scris îndată o scrisoare, în care relata observaţia, la 
Conu'. Calicia era o planetă foarte mare, cam de un milion de ori mai mare decât 
Pământul. Până atunci, din întreaga galaxie, singurii care mâncau câte o sută de 
porţii suplimentare la fiecare masă erau calicienii.  Celelalte civilizaţii, între care 
şi  pământenii,  nu  mai  apucau  nimic  din  porţia  universală  de  hrană  şi  se 
mulţumeau să cânte ode de slavă calicienilor, pentru marea foame pe care, cu 
generozitate,  aceştia din urmă o împărţeau tuturor galaxiilor.  

Citind epistola lui Boboroc bin Sărăntoc, consiliul înţelepţilor s-a simţit cu 
musca pe căciulă. A convocat, undeva - în Africa de Sud Caliciană, un Congres 
al Antisărăciei, în care s-a votat în unanimitate, în prezenta tuturor conducătorilor 
de planete, să nu mai mănânce niciun înţelept, darmite vreo somitate planetară, 
până nu serveşte şi cel care are burta goală măcar două feliuţe de pâine cu lapte 
(asemenea câinelui cel mic din epistolă). 

A fost o decizie minunată. De atunci, cel mare a aşteptat cuminte la coadă, 
să se sature şi  cel  mic,  neglijat  şi  lipsit  de apărare.  De fapt,  nu a mai  existat 
domeniu în care cel mic să nu aibă acces, şi parte. Să fii mic în zilele de astăzi a 
devenit,  în  sfârşit,  o  binecuvântare.  Şi  toate  acestea,  mulţumită  spiritului  de 
observaţie al lui Boboroc bin Sărăntoc şi înţelepciunii atente a lui Conu'.

 Când  te  gândeşti  că de  atâtea  milenii  de  existenţă  planetară,  niciun 
calician nu a observat faptul că micul calician nu apucă să mănânce din cauza 
celui mare!  Ce întâmplare, mon chien, ce întâmplare! 

În amintirea acestei istorioare, Conu' a ridicat în faţa propriului sediu din 
Genoveva o statuie de pâine (în care este reprezentată o femeie, un câine mic, un 
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câine mare şi un trecător, adică Boboroc), din care orice privitor poate mânca pe 
săturate, statuia fiind completată cu generozitate şi devoţiune rare din inima mare 
caliciană a somităţilor planetare.  Care numai la pâine se gândesc în fiecare zi, 
preocupare care îi face să uite complet de stres şi de război.

14 noiembrie 2002
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UN DEŢINUT PE CRUCE, PENTRU SUFLETUL TĂU

“Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci 
va şedea pe tronul slavei Sale. 

Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, 
precum desparte păstorul oile de capre. 

Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. 
Atunci  va  zice  Împăratul  celor  de-a  dreapta  Lui:  Veniţi,  binecuvântaţii 

Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. 
Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat 

să beau; străin am fost şi M-aţi primit; 
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă 

am fost şi aţi venit la Mine. 
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând 

şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? 
Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? 

Sau  când  Te-am  văzut  bolnav  sau  în  temniţă  şi  am  venit  la  Tine?  
Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi 

făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. 
Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în 

focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. 
Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi

aţi dat să beau; 
Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în 

temniţă, şi nu M-aţi cercetat. 
Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau 

însetat,  sau  străin,  sau  gol,  sau  bolnav,  sau  în  temniţă  şi  nu  Ţi-am  slujit?  
El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia
dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. 

Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. “
Acestea sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Dar cine este acest Iisus Hristos? 

Este Dumnezeu întrupat. Unul dintre atâţia Dumnezei care există şi au existat în 
Univers.  Care  ne  spun  că  au  creat  lumea  şi  l-au  creat  pe  om.  
Am  citit  cuvintele  fiecărui  Dumnezeu  din  Univers.  Am  citit  viaţa  fiecărui 
Dumnezeu. 

Am fost flămând. Am fost însetat. Am fost gol. Am fost bolnav. Am fost 
întemniţat într-un izolator. Şi dintre toţi Dumnezeii care au creat omul şi lumea, 
am întâlnit, târziu, un singur Dumnezeu care mi-a spus: Şi eu am fost flămând. Şi 
eu  am fost  însetat.  Şi  eu  am fost  gol.  Şi  eu  am fost  bolnav.  Şi  eu  am fost 
întemniţat. Şi toţi cei care au fost ca mine, sunt fraţii mei mai mici, pe care îi am 
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în  grijă.  Atâta  grijă,  încât  îmi  dau  cu  bucurie  viaţa  pentru  ei.
Citind şi  urmând viaţa  acestui  Dumnezeu şi  ascultându-i  cuvintele,  mai  întâi, 
citind şi urmând apoi cărţile celor care l-au cunoscut şi pipăit pe acest Dumnezeu, 
citind  şi  urmând  vieţile  şi  cărţile  celor  care  au  fost  unşi  în  duhul  acestui 
Dumnezeu,  au crezut, au trăit şi  au murit  întru acest  Dumnezeu,  mi-am spus: 
Chiar  dacă  acest  Univers  ar  fi  fost  creat  de  un  alt  Dumnezeu,  pentru  mine 
Dumnezeul meu este Iisus Hristos. Pentru că el este bun cu cel slab. Este bun cu 
cel rău. Este bun cu cel păcătos. Este bun cu toţi. Unde este păcatul mai mare, 
unde este răul mai crâncen, unde este ticăloşia mai infamă, unde este sărăcia mai 
cumplită,  unde  este  singurătatea  mai  amară,  unde  este  viaţa  mai  plină  de 
disperare, acolo este inima de mamă, acolo este mâna de ajutor mai bărbătească, 
acolo este palma ocrotitoare mai umană a Dumnezeului meu, Iisus Hristos. El 
judecă oamenii nu după haine, nu după zidurile caselor, nu după cuvinte, nu după 
strălucire, nu după faimă, ci după inima lor. 

“Bună ziua, om bun!”
“Bună să-ţi fie inima!”
Aşa se salutau odată oamenii. 
Pentru Iisus  Hristos nu există  în  întregul  Univers  un lucru mai  valoros 

decât  sufletul  meu.  Nu există  în  întregul  Univers  un lucru mai  valoros decât 
sufletul tău. Nu există în intregul Univers un lucru mai valoros decât sufletul unui 
om. Nu, pământul. Nu, cerul. Nu, bogăţiile lumii. Nu, Universul. Ci sufletul tău 
Omule. El i-a dat viaţă la naşterea ta. El îi dă, şi după moartea ta, viaţă veşnică. 
Şi după faptele sufletului tău în această viaţă, tot el judecă sufletul tău, aşa cum te 
judecă pe tine, copile, tatăl tău, sau mama ta. Şi te pui singur pe coji de nucă o 
veşnicie, de ruşine, sau te strânge cu dragoste părintească în braţe. 

Iisus  Hristos  m-a  pregătit  pentru  tot  ce  poate  fi  mai  rău  în  viaţă.  
“De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi  pentru sufletul  vostru ce veţi  mânca,  nici 
pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât 
hrana şi trupul decât îmbrăcămintea ?
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, 
Şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus 
decât ele ?
Şi  cine  dintre  voi,  îngrijindu-se  poate  să  adauge  staturii  sale  un  cot  ?
Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi ? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: 
nu se ostenesc, nici nu torc.
Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul 
dintre aceştia.
Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu 
astfel  o  îmbracă,  oare  nu  cu  mult  mai  mult  pe  voi,  puţin  credincioşilor  ?
Deci, nu duceţi grija, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom 
îmbrăca ?
Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc 
că aveţi nevoie de ele.
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Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor 
adăuga vouă. Amin.”

Dincolo de orice rău, fiecare creaţie a acestei lumi, fiecare minune făcută 
de om, fiecare clipă pe care o trăiesc, fiecare binecuvântată clipă trăită în familie, 
în  casă,  în  ţară,  în  limba  părintească  română,  este  un  imn  şi  o  rugăciune 
nepricepută pe care i-o adresez. Fiecare îngenunchere în biserica lui cea dreaptă, 
ortodoxă,  fiecare  dar  de o firimitură  de pâine,  măcar,  făcută  ei,  sau unui  om 
plăpând sau neputincos, fiecare rugăciune pentru cel care mi-a făcut bine, sau mi-
a făcut  rău,  sau,  pur şi  simplu,  este om, şi  nu îmi  poate fi  indiferent,  fiecare 
asemenea lucru este un dar nepreţuit al Vieţii, Căii, şi Adevărului, care este Iisus 
Hristos. Dumnezeul meu. Cel Bun.

16  februarie  2006
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DESPRE LUMINĂ

"O lampă chiar dacă se umple cu ulei şi i se pune fitil, rămâne în întuneric 
desăvârşit dacă nu se şi aprinde de la un foc. Aşa este şi cu sufletul: în aparenţă, 
el poate fi împodobit cu toată fapta cea bună, dar în realitate, dacă nu are aprinsă 
în el lumina Duhului Sfânt,  el  este stins şi  întunecat".  ( Sfântul Simeon Noul 
Teolog )

Aveam impresia că noi, oamenii, nu vedem adâncul lucrurilor şi Lumii pe 
care trăim, din cauza prea multei lumini. Aşa ajunsesem să îi cer lui Dumnezeu 
mai mult întuneric. 

Într- o bună zi, viaţa m-a aşezat pe o scenă, de pe care urma să citesc o 
poezie  dedicată  unui  sfânt,  în  faţa  unei  săli  pline  de  spectatori.  În  sală  era 
întuneric, iar pe scenă, pe fila de pe care urma să citesc, cădea o geană abia zărită 
de lumină, la care nu vedeam  nimic din ceea ce era scris. 

Abia atunci, incapabil să citesc o literă, măcar, mi-am dat seama eu, orbul, 
de valoarea luminii.
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WC-UL DE LA MÂNĂSTIREA RARĂULUI
- impresii de pelerinaj
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"Lucrul care te impresionează de la prima aruncatură de ochi la mânăstirea 
Rarăului este WC-ul. Clădit cu temeincie după cele mai îndrăzneţe arcuiri peste 
timp ale ipostasului spiritual, WC-ul de la mânăstirea Rarăului se constituie într-o 
roată Telurică de foc, o temelie cosmologică vibrând de pioasă meditaţie asupra 
lumii noi. Aruncat ca de o mână nevăzută peste o gigantescă prăpastie, WC-ul de 
la  mânăstirea  Rarăului  impresionează,  mai  înainte  de  toate,  prin  dimensiuni. 
Drumul spre cuibul semeţ al arcadelor de lemn şi piatra, este abrupt şi pieziş, 
simbolizând triumfalism şi  solemnitate.  Dar groapa WC-ului  de la mânăstirea 
Rarăului este un adevărat abis. Să ne gândim, într-o străfulgerare divină a minţii, 
câtă materie primă de cea mai bună calitate nu înghite, zilnic, această imensă 
groapă. Câte 74 de milioane de barili de petrol, pe zi, nu trec, prin pronia divină, 
mai  întâi,  prin rugăciunile  monahilor  mânăstirii,  apoi,  prin bucatele lor  de pe 
masă, pentru ca, în cele din urmă, ca o imensă uşurare universală, să nu ajungă, 
din intestinele lor subţiri, groase, anusuri, direct în acest abis. Lucrul care m-a 
uimit, în primul rând, la acest WC-u, a fost spiritul de prevedere al arhitecţilor 
universului,  atenta dimensionare a fundaţiei  WC-ului,  în care să încapă, peste 
milenii, nu numai ţiţeiul întregului Pământ, nu numai mările şi oceanele lui, nu 
numai  aerul,  ci  – la  nivel  Galactic  –  tot  ceea ce intră pe gura acestor  inutili 
rugători,  şi  le  iese  pe  dinapoi.  Mă  rog,  şi  prin  faţă.  Marele  Arhitect  al 
Universului,  care  şi-a  dat  binecuvântarea  la  sfinţirea  acestui  magnific  lăcaş, 
Creatorul  tuturor  viselor,  are  o  hoardă  de  aur,  o  năstrapă  de  marfă,  de  sfinţi 
geniali: privind prin găurile – eu am privit printr-o singură gaură, cea pe care o 
ocupam – WC-ului de la Mânăstirea Rarăului, realizezi, într-o singură clipită de 
ochi,  şi  zădărnicia,  şi  nemernicia  postului  creştinesc.  Căci  cu  cât  mai  avan 
posteşti,  cu  atât  haznaua  WC-ului  de  la  Mânăstirea  Rarăului  se  umple  mai 
anevoie.  Dar cum să ne facem o grijă,  măcar,  ca un lucru fără fund,  precum 
groapa WC-ului de la mânăstirea Rarău, să se umple vreodată cu resursele de 
materii prime şi energie ale Universului, când genunea WC-ului de la mânăstirea 
Rarăului nu are limite, măcar imaginate? Credinţa modernă declamă: consumă (şi 
gândeşte)  fără  limite,  sau  cu  limitele  cât  groapa  WC-ului  de  la  mânăstirea 
Rarăului, adică – infinite. Tragem atunci concluzia că Dumnezeu şi călugarii lui 
cei mai nemernici de la WC-ul de la mânăstirea Rarăului consumă resursele de 
energie  şi  materii  prime ale  Pământului  şi  întregului  Univers,  dovadă – chiar 
groapa  fără  fund  a  WC-ului  de  la  mânăstirea  Rarăului  –  în  timp  ce  restul 
omenirii, conform legilor liberei concurenţe, şi credinţei de piaţă, rămâne să se 
mulţumească doar cu libertatea – oferta paradisiacă şi a dracului - şi democraţia – 
adică libera alegere a Idolului care promite cel mai mare consum, şi mai şi face 
cât  şi  ce  poate,  pentru  aceasta.  Ce  să  vă  mai  spun  despre  divin  inspirata 
amenajare şi decoraţiune interioară, stocaturi, furnituri, gresii şi faianţe, marmure 
de Carrara, şi cornul abundenţei de pietre – preţioase, care desăvârşesc chiuvetele 
şi scaunele cu totul şi cu totul de aur ale WC-ului de la mânăstirea Rarăului? Este 
drept, WC-ul de la mânăstirea Rarăului nu beneficiază încă de o Autostradă a 
Soarelui, care să îi pună în valoare contribuţia hotărâtoare la mersul culturii şi 
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civilizaţiei umane, de la Origini, şi până la Renaştere, cel puţin. Dar nu ne îndoim 
că  prin  rugăciunile  ecumenice  ale  Rugătorilor  Universului,  WC-ul  de  la 
Mânăstirea Rarăului va avea parte de o Autostradă a Învierii!  Măcar atâta timp 
cât se mai poate trage, încă, apa."

15 septembrie 2006
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MULŢUMIM, VASILE VOICULESCU!

Ieşind din biroul domnului consilier Stănuţă Ionel, care ne-a tratat pe noi, 
premiaţii ediţiei a XVIII-a a Concursului Naţional de Literatură “V. Voiculescu”, 
cu covrigi de Buzău, struguri negri, şi cafea -  pe hol, într-o fereastră, îmi sare în 
ochi un chip pe care l-am reţinut dintr-o fotografie. “Doru Iconar!” Cuvintele îmi 
ţâşnesc singure de pe buze. Iconarul are un chip de prunc domnesc, de Prâslea cel 
dintr-o  Icoană  de  Cuvânt,  sensibil,  inteligent,  atent,  floral,  şi  delicat.
“Ne vom mai întâlni!” îi spun, şi cobor spre autocarul care ne duce pe toţi, la 
Pârşcov,  satul  natal  al  poetului  creştin,  medicului,  adesea  fără  arginţi,  al 
scriitorului Vasile Voiculescu.

Vizitând  casa  în  care  domnul  Voiculescu  s-a  născut,  şi  a  copilărit, 
restaurată  din  1985,  pe  lângă  mese,  scaune,  manuscrise,  scrisori,  covoare 
ţărăneşti, oglindă, suveică, pat, cărţi, îmi atrage atenţia un paragraf scris în cartea 
de oaspeţi: “Vizitând casa memorială a scriitorului Vasile Voiculescu, mi-am dat 
seama de ce vreau să devin scriitor.  Vreau să  fiu scriitor  pentru a  rămâne în 
amintirea oamenilor”. Semnat: Doru Emanuel Iconar.

Doru Emanuel Iconar a primit premiul I la secţiunea proză a unui concurs 
care  omagiază  unul  dintre  cei  mai  desăvârşiţi  scriitori  ai  neamului  românesc: 
Domnia Sa,  domnul Vasile Voiculescu.(  Desăvârşiţi, cu opera, cu viaţa?  Nu se 
poate răspunde ce anume stă,în desăvârşire, mai întâi).  A obţinut premiul I al 
unui concurs care a avut 460 de participanţi. Are 13 ani. Este elev în clasa a VII-
a,  în  Cluj-Napoca.  Am  citit  lucrările  premiate,  pe  care  mi  le-a  încredinţat: 
citindu-le,  şi  recitindu-le,  mi-am dat  seama că Doru nu este  iconar numai  cu 
numele,  ci  este un Iconar al  cuvântului.  Un iconar care face din cuvinte,  rai. 
Iconar este mic, dar va creşte. Oricât de mult se va apropia de cer, îi doresc să nu 
ne uite aici, pe pământ. 

“Pe  unde  să  o  iau?”  (  ca  să  iau  premiul  )  mă  întreba,  în  momentele 
premergătoare înmânării premiilor. “Pe alee, sau să sar pe aici, peste flori?” Eu, 
cuminte,  i-am spus:  “Ia-o  pe  alee”.  El,  atât  de  emoţionat,  a  sărit  peste  flori. 
Acum, i-aş spune: “Ia-o prin sufletele oamenilor, Iconarule! Şi oamenilor le va fi 
Dor  de  tine!  Iar  îngerii  se  vor  bucura,  căci  le  vei  aduce  mereu  aminte  de 
Emanuel!”

24 octombrie 2007
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ATÂT

“… şi au văzut că sunt goi…”

Este uimitor cât de actuală este parabola fructului interzis, cu câtă inocenţă 
şi duioşie, muşcă, astăzi, Adam şi Eva, din fructul oprit.
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Este interzisă prostituţia? Este interzisă uciderea omului de către om 
( războiul)? Este interzisă lăcomia (consumul iraţional din resursele 

neregenerabile ale planetei ) ? Este interzisă sodomia? Este interzisă uciderea 
copilului în pântecul mamei ( avortul )? Este interzisă proliferarea obscenităţii şi 
injuriilor? Nicidecum – răspund Adam şi Eva. Trăieşte clipa! Gândeşte pozitiv! 

Nimic nu este interzis! Totul este permis! Totul este bun! Şi crima, şi războiul, şi 
lăcomia, şi sodomia, şi avortul, şi vulgaritatea, şi fructul oprit este bun, este 

foarte bun, pentru că, muşcând din el, noi ne vedem unii pe alţii, dumnezei ai 
întregului univers. Dar ce predăm ca dumnezei? Ce creăm? Universul? Nu! Nu îl 

creăm, ci îl consumâm. Îl eliminăm pe tubul digestiv. Dumnezeu a creat 
Universul. Şi nu s-a atins de el. Scrie undeva: Dumnezeu este cel mai mare 

postitor. Suntem noi după chipul şi asemănarea Lui? Nicidecum. Proliferăm în 
modernitate, repetând la o scară din ce în ce mai pantagruelică, acelaşi gest 

dezumanizant, acelaşi gest de fugă ruşinoasă şi laşă din condiţia de om, după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, în condiţia de dinozaur carnivor. În condiţia 

de învingător masticator. Care ia totul. 

Am privit de sus un megalopolis. Şi am calculat cât cărbune, petrol, metale, 
celuloză consumă în fiecare zi. Rezultatul este năucitor. La ce se va fi gândit, 

oare, Nichita Stănescu când a scris o poezie de 7 rânduri. Se numeşte “Marginea 
Universului”. Iat-o: 

“Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu”

Nu poţi să fii dumnezeu alături de o omenire care îşi mănâncă în fiecare zi 
viitorul speciei. În timp ce tabulhanelele mediatice cântă. Şi tumbelechiurile 

arginţilor bat.
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Poţi doar să încerci să mănânci cât mai puţin din fructul oprit, dăruind şi altora 
din caricatura postului tău. Atât.

“… şi au văzut că sunt goi…”

24 septembrie 2007
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PARADISUL

Pe drept cuvânt, lucrurile cu adevărat capitale ale vieţii trec neobservate. 
Nu cu mult timp în urmă, în concediu, aveam de rezolvat într-o zi de duminică o 
pană de cauciuc. O roată pierdea aer, dar câte puţin, se mai putea, încă, merge. 
Primesc informaţiile necesare, şi ajung la vulcanizare. De fapt, la 4 vulcanizari. 
Toate, închise. Primesc asigurarea că una, cel puţin, se va deschide până la urmă. 
Aştept. Deodată, simt că am o urgenţă fiziologică. Nici-o toaletă prin preajmă. 
Doar o femeie în vârstă, în faţa unei porţi, vindea nişte roşii. Nu vă supăraţi, 
întreb, aveţi o toaletă? Da. Şi femeia mă conduce la o toaletă de ţară, prăpădită, 
dărăpănată, ca vai de ea. Mă uit  în jur după o bucată de hârtie igienică. Nici 
urmă. Dar o bucată de hârtie aveţi? Întreb. Femeia caută prin casa coşcovită. Se 
întoarce victorioasă cu o jumătate  de copertă de revistă veche.  O iau plin de 
recunoştinţă.  După un timp,  în  care  trăiesc  o  omenească  senzaţie  de  uşurare, 
revin, de la toaletă, la femeie, şi îi intind o bancnotă de 7 pâini. Vă mulţumesc 
foarte, foarte mult! Îi spun. Dar eu nu primesc banii, îmi spune femeia. Cu multă 
insistenţă, îi primeşte. 

Bătrâna mi-a oferit paradisul ei: toaleta personală, şi o bucată de hârtie 
găsită cu multă strădanie, în casă. Pe gratis. Am vecini, concetăţeni, conaţionali, 
terrieni, cu ziduri de doi metri, vile care întrec de câteva ori dimensiunea unei 
biserici, camere video, interfon la intrare. Mărturisesc că nu aş avea niciodată 
curajul să sun, să le cer să îmi permită să le folosesc paradisul: WC-ul, deşi 

paradisul este locul spre care, şi ei,  regii, merg pe jos.

31 august 2007
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JAN

Minunea Minunilor – În Kosovo, oare, cine, şi pentru ce, se roagă?

Dacă există în Biblie o cântare minunată, numită “Cântarea Cântărilor”, 
atunci tot în Biblie s-a scris astăzi, 20 Făurar, anul Domnului 2008, o minune 
văzută cu ochii de cetăţeanul Eminescu: “Minunea Minunilor”.

Dimineaţa  de  primăvară  era  senină  şi  răcoroasă.  Nimic  nu  anunţa  o 
minune. Cetăţeanul Eminescu a intrat în biserică cu două buchete de flori: unul, 
de crini, altul, de garoafe. Mai avea în plasă un dar: o sticlă de vin, şi două sticle 
goale, de plastic.Voia să scrie, ca de obicei, un pomelnic. Pentru cine, însă? Nu 
mai ştia. Atâta lume avea nevoie de o minune a lui Dumnezeu, cel puţin. Nu era 
om care să nu îşi dorească ceva. Măcar, sănătate. 

În plină lumină, la doi paşi de catapeteasmă, îi sări în ochi masa pe care, de 
obicei, erau aşezate două vaze cu flori, şi o troiţă de lemn, de un sfert de stânjen. 
În acelaşi loc, erau acum, două mese. Şi ce minuni nu se aflau pe ele! Coloane de 
farfurii, seturi de tacâmuri, pahare lângă pahare, găleţi şi prosoape, oglinzi, mere, 
sticle de vin scump, sticle imense de băuturi răcoritoare, ştergare, cârnaţi, dar mai 
ales, rezemate de ultima masă, în faţă, un făraş roşu, de plastic, şi o mătură cu 
coada lungă, nou-nouţe.Lumina candelabrelor cădea pe toate aceste bunătăţi, şi le 
făcea să strălucească, să se rumenească de bucurie, în faţa icoanelor. 

“Ce  este  cu  mesele  acestea  pline  de  minunăţii?”  întrebă  cetăţeanul 
Eminescu. 

“Ce să fie”, îi răspunse îngrijitoarea bisericii. Măturătorul nostru a dat o 
pomenire pentru toţi viii şi toţi morţii de pe lume, şi şi-a dat şi lui de pomană, că, 
după  moartea  lui,  a  zis,  nu  mai  are  cine  să  dea  o  pomenire  pentru  el.”
“Nemaipomenit!”  zise  cetăţeanul  Eminescu.  “Eu  aşa  ceva  nu  am mai  văzut! 
Atâta bogăţie pusă pe mese! Şi încă, pentru pomenirea tuturor viiilor, şi morţilor 
lumii!”

Cetăţeanul Eminescu îl cunoştea pe măturător. 
Prima dată când l-a întâlnit, mătura trotuarul în faţa bisericii, şi l-a întrebat: 

“Ce  mai  faceţi?”.  Asta,  pentru  că  era  fericit  că  mai  mătură  cineva,  în  faţa 
bisericii, chiştoacele de ţigări aruncate de elevi, cărora el, cetăţeanul Eminescu, le 
trăgea, obidit, un şut, dincolo de bordură. “Ce să fac!” zise măturătorul. “Mătur! 
Ştiţi,” se apropie el de urechea interlocutorului, “mă gândesc la Judecata de Apoi. 
Voi  spune  Judecătorului  că  am măturat,  în  viaţa  mea,  în  faţa  bisericii.”  “Ce 
salariu  aveţi?”  l-a  intrebat  cetăţeanul  Eminescu.  “Sunt  bolnav  cu  capul.  Sunt 
pensionat.” “Şi ce pensie aveţi?” “4 milioane (400 de pâini) pensie pe lună. Din 
care mai dau mamei, la ţară, 100 de pâini, să îşi plătească curentul. Mai am un 
frate. Îi dau şi lui. Şi trăiesc din ce rămâne.”
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Altă dată, măturătorul era fericit să îl întâlnească pe cetăţeanul Eminescu. 
Aştepta în faţa bisericii,  cu o femeie voinică, care avea o droaie de pungi de 
plastic  goale,  în  mână.  “Ce  mai  faceţi?”  l-a  întrebat  cetăţeanul  Eminescu. 
“Mulţumim, bine! Nu avem şi noi de o pâine!” i-a răspuns măturătorul, arătând, 
cu obidă, spre femeia de lângă el.

Pe  Ilie  Goldur,  subinginerul  ieşit  din  şomaj,  pe  care  nu  îl  mai  angaja 
nimeni, la 54 de ani, şi care mai avea de trăit, din mila cetăţenilor, încă 12 ani, 
până când va încasa pensie, tot măturătorul i l-a arătat, rugându-l : “Poate puteţi 
să îl ajutaţi!”

Într-o bună zi, măturatorul s-a apropiat de cetăţeanul Eminescu şi i-a spus, 
fericit:  Mai am de pus un milion  ( 100 de pâini  ),  şi  voi  putea să  îi  cumpăr 
părintelui  o haină preoţească nou-nouţă!  Dar cât  costă  o asemenea  haină? l-a 
întrebat  cetăţeanul  Eminescu.  4  milioane  (  400  de  pâini).  Adică,  a  gândit 
cetăţeanul Eminescu, pensia lui pe o lună…

Venise primăvara, şi măturătorul îl zărise. “Cetăţene Eminescu, cetăţene 
Eminescu!”  “Da!”  “Veniţi  să  vă  arăt  ceva,  în  grădina  bisericii!”  “Iaca,  vin!” 
“Vedeţi grâul acesta mic, care răsare, pe ici, pe colo, din pământ?” Cetăţeanul 
Eminescu miji ochii şi zări, într-un târziu, pămătuful verde al grâului, scrijelind 
pământul. “Eu şi părintele l-am pus! Au mai mâncat din el păsările! Dar a răsărit! 
Vedeţi ce frumos este?” 

Da, cetăţeanul Eminescu îl cunoştea pe măturător. 
“Cum a putut omul aista, să faca o asemenea minune de pomenire, pentru 

toţi viii, şi toţi morţii lumii, şi încă dintr-o pensie aşa mică, ca a lui? ” o întrebă 
cetăţeanul Eminescu, pe femeia de serviciu.

“Aaa.. Nu are pensia aşa mică… Are 11 milioane ( 1100 de pâini )…”
“Nu se poate… Are 4 milioane, doar…”
“Avea… Dar i-au mărit-o… Acum are 11 milioane, vă spun” zise femeia.
Nu cred, îşi zise cetăţeanul Eminescu. Va fi mărit guvernul pensiile.  Dar 

nici să facă din 400 de pâini, 1000, parcă nu-mi vine să cred. Deşi, mai ştii? La 
cât sunt de credincioşi, şi cu aplecare spre nevoile oamenilor în necaz, de iubitori 
între ei,  de  darnici,  cu avutul  lor,  nu cu cel  bugetar,  e  cu putinţă!  La cât  de 
milostivi, şi de bună credinţă, sunt şefii noştri, din stipendiile lor...

“Cum îl cheamă pe omul aista?” o întrebă cetăţeanul Eminescu pe femeie.
“Jan”, răspunse femeia.
“Aşa… Jan!” zise cetăţeanul Eminescu, în timp ce scria ultimul rând pe 

pomelnic.
“Kosovo  îşi  declarase  independenţa  cu  puţin  în  urmă,  gândi  cetăţeanul 

Eminescu.  Undeva,  în  centrul  Ieşilor,  în  biserica  Trei  Ierarhi,  un  amărât  de 
măturător a dat o pomenire pentru toti viii şi morţii de pe Lume. Pentru intrarea 
tuturor viiilor, şi morţilor lumii, în Rai. Dar nu este, oare, pământul pe care trăim, 
primul Rai?

În Kosovo, oare, cine, şi pentru ce, se roagă? 
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“…tu-i neamul nevoii!” mocni în gând cetăţeanul Eminescu. Şi tocmai ţara 
libertăţii, egalităţii, şi fraternităţii, a fost printre primele care a recunoscut această 
independenţă, udată, în cer, şi pe pământ, cu şampanie, şi sânge. A fost, este, şi 
va mai fi, acolo, un Jan. Valjean. Căruia i-a fost atât de foame. A văzut o pâine în 
vitrina unei brutării. A spart geamul. A mâncat pâinea. Şi a fost condamnat la 
ocnă pe viaţă.

Cine s-a rugat azi pentru intrarea în Rai a tuturor viiilor şi morţilor lumii?
Minunea Minunilor! 
Un flămând al Domnului: Jan.…”
“Îmi pare bine că te-am întâlnit, cetăţene Hugo! Să mergem împreună spre 

redacţia  Timpului!”  “Să  ne  gândim  cum  putem  împărţi  un  singur  Rai,  în 
procente, pentru fiecare om?” întrebă, cu un zâmbet, cetăţeanul Hugo.

20 februarie 2008
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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 oaspeti 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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ŞALĂU CU GARNITURĂ DE CARTOFI

Din ciclul: Prostia care ne seduce
"România o duce din ce în ce mai rău pentru că proştii vorbesc, şi deştepţii 

tac." ( d-na Tatoiu, tele-show Realitatea TV )

Ştiam o mulţime de lucruri folositoare, dar acum  am uitat mai multe decât 
am ştiut.

Din  repertoriul  formaţiei  de  umor  Pro-parodia,  condusă  de  George 
Călugăru:

La ghişeu:
"- Două bilete până la Constanţa, vă rog!
- Ne pare rău, dar nu avem atât de lungi!

În autobuz:
- Nu vă supăraţi, a câta staţie este prima?
- Nu ştiu, nu sunt din localitate!

- Vă rog, a câta staţie este prima?
- A doua!

- Un bilet, vă rog!
- Unde mergeţi?
- Acasă!
- Bine, dar în ce loc?
- În locul lui tata!"

Din ciclul "Cherchez la femme…:"

Când aţi perchezitionat de sus până jos bărbatul, şi nu aţi găsit virtutea, 
căutaţi femeia…

15 august 2011

Am muncit  destul  în  concediu,  acum trebuie  să  ne  mai  şi  relaxăm la 
serviciu…
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Dumnezeu trăieşte deghizat pe pământ, sub chipul fiecărui om.
(  după ascultarea  spectacolului  radiofonic  cu  piesa  "Masca",  de  A.P. 

Cehov)

B1TV: "… În cazul în care refuzul magistraţilor va fi negativ…"

Refuz pozitiv! Afirm negativ!

17 august 2011
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CHELTUIELI DE SUFLET

Anul acesta, în concediu, la mare, am cheltuit 2500 de pâini pentru  Raiul 
meu, şi al celor dragi, şi 10 pâini pentru raiul celorlalţi semeni. 

 Dacă pentru Raiul meu am achitat benzina, hotelul de trei stele cu piscină 
şi  cameră cu balcon şi fereastră spre mare, micul dejun, masa, şi toate obiectele ( 
în general, haine ), cumpărate cu osebire  fetiţei mele mai mici, Marina – pentru 
Raiul  contemporanilor  mei  am  lăsat,  în  ordine,  3  pâini,  unei  voluntare  care 
colecta pe plajă donaţii pentru sănătatea unor grav bolnavi, 2 pâini, unei Regine a 
frumuseţii, bătrână, murdară, şi bolnavă de nervi, în zdrenţe, pripăşită lângă scara 
unui hotel, în mijlocul unei grămezi de pungi  pline cu alte pungi goale, şi 5 pâini 
la mânăstirea Techirghiol, într-o cutie a milei, din Bisericuţa de lemn, într-o zi în 
care o măicuţă cânta.

Pe aproape,  se  afla  mormântul  părintelui  Arsenie Papacioc,  despre care 
soţia spunea că la bătrâneţe, acum câţiva ani, când l-am văzut aici, nu mai putea 
păşi; eu i-am răspuns că dimpotrivă, era destul de vioi, şi trecea pe alee ca un 
fuior de  vânt, nu mai avea greutate, doar mâinile întinse, de-a stânga şi de-a 
dreapta, ca două aripi, să-şi cumpănească cu ele mersul prin aer.

Bogat Raiul oferit de mine, familiei mele, cel de 2500 de pâini, şi modest 
Raiul plătit  de mine semenilor, de 10 de pâini, nu?

Şi totuşi, după cum veţi vedea, şi celor atât de nerisipitori cu dragostea li 
se oferă atât de mult, încât cu greu pot duce atâta fericire.

Ne aşezasem în faţa cămăruţei în care a respirat, odată, părintele Papacioc. 
Soţia şi fiica au plecat  să facă fotografii.   O măicuţă cânta frumos, de undeva, 
nevăzut. Şi în faţă, deasupra cămărilor mânăstirii, se ridica o Biserică nouă.  Îi 
vedeam turla,  şi  două turnuri.  Şi  atunci  mi-au venit  în minte  versuri.  Versuri 
scrise de mine. Versuri pe care nu le ţinusem  minte.

"Noi trei, doar Una suntem, şi-ntrebare
Dacă ne faceţi, care-i mai frumos,
Mai Bun, mai Drept, mai Sfânt, mai Domn, mai Mare -
Acela-i Bunul Dumnezeu: Hristos!"...

Au fost  odată  trei  mari  sfinţi,  al  căror  grai,  minuni,  şi  vieţi,  nu  aveau 
asemănare, citisem. Şi oamenii s-au certat  şi învrăjbit straşnic între ei, căutând să 
afle care dintre cei trei era cel mai mare...

POVESTEA CELUI MAI MARE DINTRE SFINŢI

Vasile, şi Grigorie, şi Ioan –
Cum vă cântau cei mici, pe fiecare!
Şi se certau, cum te-ai certa pe-un ban:
Care-i mai Sfânt? Mai Drept? Mai Bun? Mai Mare?
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Şi toată pacea lor - din sfânt alean -
Era acum zaveră şi turbare –
Căci se certau, cum te-ai certa pe-un ban:
Din Sfinţii, trei,  au care e  mai Mare?

Şi se priveau cu ură de duşman –
Şi se loveau cu patimă ce doare  –
Vasile, sau Grigorie, sau Ioan –
Care din ei e Sfântul cel mai Mare?

Şi  din mioare blânde, cu păstor –
Ajuns-au lupi ce se rupeau în ghiare –
Doar pentru un răspuns mulţumitor:
Din toţi cei buni, şi Sfinţi, cine-i mai Mare?

Şi li s-au arătat la fiecare,
Cei trei, printr-un Episcop credincios:
Şi-aşa le-au spus: “Doar Unul este Mare,
Şi-acela-i Bunul Dumnezeu Hristos!

Iar noi, toţi trei, doar prafu-i pe cărare,
Şi cei din urmă fraţi mai mici, ce-i poartă
Iubirea pentru oameni, răbdătoare,
Şi sufletu-I cel Bun, din poartă-n poartă -

Noi trei, doar Una suntem, şi-ntrebare
Dacă ne faceţi, care-i mai frumos,
Mai Bun, mai Drept, mai Sfânt, mai Domn, mai Mare -
Acela-i Bunul Dumnezeu: Hristos!

Iar noi, în juru-i, turma de mioare –
Copii bătrâni, ce ni se zice Sfinţi –
Doar pentru că Îi facem ascultare,
Şi El ne dă Iubire de părinţi –“

Şi-au ascultat, atunci, cu-nfiorare –
Cei ce atât de-amarnic s-au certat –
Şi-au zis: “În veci de veci, doar Unu-i Mare:
Hristosul nostru – Domn Adevărat!

Iar noi, în juru-i, turma de mioare –
Copii bătrâni, şi fraţi de rugăminţi –
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Doar pentru că Îi facem ascultare,
Şi El ne dă Iubire de părinţi –“

30 ianuarie 2009

Aceasta a fost povestea cheltuielilor mele din concediu. Şi ea, şi cele patru 
versuri, pe care mi le mai aduceam aminte, privind Biserica cea nouă, cu turla 
scundă, şi două turnuri, şi acoperiş de aramă, şi ascultând cântecul măicuţei, mi-
au adus în ochi, în gât, şi în suflet, o pânză de  lacrimi. Mă întrebam, înainte ca 
versurile să îmi vină în minte, ce voi mai fi făcut eu, la viaţa mea, pentru Raiul 
altora? Şi mi-au picurat în memorie acele versuri.

Aaaa!... mi-am spus. Am mai făcut ceva!!!...
Ce bune sunt versurile astea, dacă au făcut un nerisipitor al dragostei, ca 

mine, să plângă!....

29 august 2011
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CIORBĂ DE ADIDAŞI CU ŢURŢURI

Din ciclul:… Cum o dai, tot crapă de frig…
"…Este prezent în cabina de emisie domnul Nicolae Degeratu, director la 

Regia de Termoficare…"( Radio Oltenia Craiova, 102:90 Mhz,  30 august 2011, 
ora 12:44 )

30 august 2011
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PILDA DECIBELILOR

În ziua de 19 iulie, de Ilie Tesviteanul,  am căutat pacea şi  liniştea unei 
Biserici, spre a-mi găsi refugiu şi popas, de scurtă durată, din calea zgomotului şi 
goanei  maşinii de tocat suflete,  a  lumii sfinte, de astăzi. 

În  Biserică,  ca  de  obicei,  lume  multă:  un  preot,  exilat  în  parohie,  şi 
îndepărtat  de  la  catedră,  în  beneficiul  unui  preoţel,  o  lumânăreasă  lividă  şi 
ştearsă, la datorie, o măicuţă istovită de posturi, care cânta pe cât o mai ţineau 
puterile,  un  cântăreţ  popular,  cu  jumătate  de  normă  şi  la  strană,  un  tânăr 
pensionat  medical,  cu  handicap  mental,  şi  eu,  degustător  de  împăcare 
Bisericească, şi rugător, cu versul, pentru pomenirea  viilor, şi  morţilor, a toată 
lumea.

Nu începe bine slujba,  nu apucă preotul  să  ridice glasul  către Domnul, 
când,  iată,  pe  ferestre,  pe  uşă,  prin  turlă,  prin  fiecare  crăpătură  a  zidurilor, 
îmbrăcaţi în pantaloni negri, de mătase, cu cămăşi albe, albastre, roşii, ori violete, 
bine hrăniţi, şi plesnind de sănătate, cu orga electronică în braţe, viori sub bărbie, 
clarinete,  saxofoane,  taragoturi,  violoncele,  şi  câte  şi  mai  câte  instrumente, 
năvălesc în Biserică cete-cete  de decibeli pozitivi. Şi nici nu se aşeaza bine pe 
palmele sfinţilor  de pe perete,  ori  icoanelor din iconostas,  nu le umplu ochii, 
urechile, şi gurile, cu divertisment, bucurie, şi plăcerea vieţii,  că şi încep:

“Am nevastă, am nevastă, am nevastă… îhî, îhî, îhî… aha, aha, aha…Hî, 
hî, hî…Îmm..Îmmm. Îmmm…” şi de la cap.

În replică,  în altar,  la  stranî,  ori  lângă cutia  cu lumânări,  nişte  decibeli 
negativi, pricăjiţi, nemâncaţi, cu haine ponosite, ridică şi ei, către Domnul, glas:

“… Şi ascultă-ne, prea Bunule, pe noi…”
Decibelii pozitivi, întru odihna sufletelor celor plecaţi la Domnul, şi spre 

pacea şi bucuria sufletelor celor răposaţi, precum şi a viilor, continuă: 

“Cu băieţii astă seară,
Ne-apucăm iar de macheală!
Să facem un chef pe cinste,
Lumea să ne ţină minte !

Refren: -> bis

Da, da , e petrecere modernă
Fetele fac atomsferă
Iar noi, toţi strigăm în cor
E cheful chefurilor 

Începem de vineri seară
Cu femei şi cu macheală
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Şi o ţinem până luni
C-aşa fac băieţii buni 

Hai, naşuleeeeee!” 

Decibelii  negativi  ignoră  cu  desăvârşire  revărsarea  de  iubire  şi 
sentimentele înălţătoare ale sufletelor decibelilor pozitivi, şi mai cântă şi ei un 
condac posac:

“Încă ne rugăm pentru liniştea şi pacea tuturor oamenilor, a dregătorilor 
satelor  si  oraşelor… a  celor  pierduţi  pe  mare… sau  a  celor  în  suferinţă… şi 
necaz…” 

Ies afară din Biserică, să caut direcţia din care  vin înăuntru îngerii albi ai 
decibelilor pozitivi. Zadarnică truda! Par să vina din toate direcţiile, cântând plini 
de iubire şi aleasă simţire: 

O dată în viaţă s’a întâmplat
Să iubesc şi eu cu adevărat
La inima mea el ma secat
Că e însurat(bis)

Eu nu vreau să-ţi laşi nevasta pentru ochii mei
Nici copii tăi
Viaţa merge înainte orice sa-rantampla
Vreau să’mi văd de viaţa mea(bis)

Câte chinuri grele eu am tras
Numai ca să nu te las
Eu m’am certat cu toată lumea
Din cauza ta(bis) 

De afară, am pus urechea pe geamul uşii Bisericii, şi am încercat să ascult 
decibelii negativi de dinăuntru: Aş! Nu se auzeau, neam! Doar decibelii  pozitivi 
veneau, veneau, tropotind, jucând, nechezând, de peste tot, tot mai înălţători, tot 
mai săltăreţ, tot mai spirituali … 

Am intrat, şi am stat la slujbă, de la cap, la coadă. Şi câte gânduri nu mi-au 
trecut prin cap ( deşi este scris la pravilă că în Biserică, în timpul slujbei, ori 
cânţi, ori te rogi, în gând!): 

-  că  părintele Cleopa Ilie,  din spusele  căruia,  despre nuntă,  nici  măcar 
preoţii nu mai suflă un cuvânt, mirilor, şi nuntaşilor, zicea:  Pui lăutarii să  cânte 
la  nuntă?  Nuntă  de  draci  faci!  La  nuntă,  cântă  doar  preotul,  şi  cântăreţii 
bisericeşti, la masă, şi atât!   Nunta este o taină!

- că preotul Bisericii, o singura dată am văzut şi eu, cu ochii mei, că a dat 
ceva altuia, când i-am dus ceva la altar: când i-am dus o pungă de corcoduşe! 
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Atunci  a  ieşit  repede cu ea afară,  şi  a  dat-o măicuţei  scofâlcite  care  cânta  la 
strană, spunând: “dar din dar se face rai!” ceea ce nu mă miră prea tare, căci nici 
eu nu duc la Biserică decât ori vechituri, ori, din ce primesc nou, ce nu îmi place!

- că decibelii pozitivi ne spun, de atâtea ori, ce divină este muzica lor, cât 
de  mult  desfată  ea  sufletul,  şi  pe  driept  cuvânt,  numai  stând  în  Biserică,  şi 
ascultând, când muzica lor, când cântarea cea nevolnică a decibelilor negativi, îţi 
dai seama cât de mare este grădina lui Dumnezeu, şi câte ciori sunt privighetori 
în ea!

- că la o nuntă se bea,  doar trei pahare de 32 de grame de vin, de fiecare 
mesean, tot de la părintele Cleopa citire…

-  şi  la  aceeaşi  nuntă,  se  pun  cununi  împărăteşti  pe  cap  numai  mirilor 
feciorelnici, şi nu tuturor regilor şi reginelor care machesc şi se iubesc perechi, 
perechi, de vineri, până vineri, cât îi ţin simţirile…

- cât despre parale, tristă este inima mea că un preot, şi doi cântăreţi în 
strană  cântă, toţi la un loc, la doi  nebuni, pe 1000 de pâini pe lună,  în timp ce 
un  decibel  pozitiv  ia  la  o  singură nuntă  1000 de  pâini  doar  pentru firimituri 
pentru  câinii  lui… Şi  banii  ăştia  îi  plătesc,  la  fiecare  cântăreţ,  după  virtute, 
botezaţi  creştini,  cu discernământ,  şi  stare  –  că  atât  îi  duce  mintea,  inima,  şi 
raţiunea … 

Acum, după cele scrise, să nu vă miraţi că toţi creştinii Caliciei vor plăti 
regeşte la nunţi,  ca lăutari,  numai  preoţi  şi  cântăreţi  bisericeşti,  în timp ce în 
Biserici vor cânta, dumnezeiesc, de acum încolo, manelişti, şi feluriţi interpreţi 
populari, împărţindu-şi în mod egal, după slujbă, şi corcoduşele între ei… 

Fericiţi cei care nu se miră de câte minuni pozitive se întâmplă pe lume!

22-23 iulie 2008
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DE LA HENRIK IBSEN LA ROŞIA MONTANA

Dramaturg  norvegian,  director  de  teatru,  şi  poet,  supranumit  părintele 
dramei moderne,  şi unul dintre fondatorii modernismului în teatru, Henric Ibsen 
(20 Martie 1828 – 23 Mai 1906) scrie în 1882 piesa de teatru "Un duşman al poporului". 
Dar ce legătură să fie între această piesă şi discuţiile furtunoase din România, 
privind exploatarea, sau interzicerea exploatării rezervelor aurifere ale ţării, de la 
Roşia Montana?

Acţiunea piesei "Un duşman al poporului" se desfăşoară într-un orăşel în 
care un medic, şi fratele lui,  om de afaceri, pun bazele unei staţiuni balneare. 
Medicul contribuie cu ideile, fratele lui,  cu punerea lor în practică.  Omul de 
afaceri  devine  primar  al  oraşului,  şi  preşedintele  comitetului  de  acţionari  al 
băilor, iar medicul, vizionarul, este angajat ca medic al băilor. Staţiunea prosperă 
de  la  an  la  an,  i  se  intrevede  un  viitor  îmbelşugat,  burghezia  locală,  ca  şi 
sărăcimea, prosperă,  până în momentul în care medicul, un idealist, şi un altruist, 
descoperă  că  apa  pe  care  o  beau  pacienţii  staţiunii  este  otrăvită,  datorită 
amplasamentului  unei  tăbăcării  în  amontele  băilor,  şi  datorită  conductelor  de 
slabă calitate utilizate în proiectul băilor. 

Medicul îşi expune ideile directorului ziarului local Curierul poporului, şi 
reprezentantului  burgheziei  locale,  proprietara  imobilelor  în  care  se  cazează 
pacienţii , şi aceştia îi promit tot sprijinul pentru a sili administraţia băilor să  facă 
cuvenitele  modificări.  Mai  mult,  îi  mulţumesc  şi  îl  aclamă  ca  prieten  al  
poporului.
 Şi  fratele  medicului,  primarul,  este  încunoştinţat,  dar  acesta  îi  cere 
imperativ  să  îngroape descoperirea,  întrucât  obţinerea unei  ape fără  otravă  ar 
reclama  bani  mulţi  din  profitul  comitetului  acţionarilor  băilor,  şi  doi  ani  de 
închidere a acestora.

La refuzul  medicului  de a trece sub tăcere descoperirea faptului  că apa 
băilor otrăveşte pacienţii, primarul şantajează comunitatea cu ideea falimentului 
băilor, care ar însemna falimentul tuturor: al Curierului poporului, al burgheziei 
şi  al sărăcimii locale. În faţa acestei perspective, toţi dau înapoi, toţi îşi retrag 
sprijinul promis medicului, mai mult, în conferinţa disperată organizată de acesta 
într-o încăpere a unui prieten, în faţa orăşenilor,  toţi  îl  huiduie şi  îl  proclamă 
DUŞMAN al POPORULUI.

Medicul  este  concediat,  prietenul  care  îi  pusese  încăperea la  dispoziţie, 
pentru  prezentarea  pericolului  reprezentat  pentru  pacienţii  staţiunii  de  apa 
otrăvită,  este  concediat  şi  el,  geamurile  locuinţei  medicului  sunt  sparte.  Dar 
medicul, cu soţia lui, deşi părăsiţi de toţi,  continuă idealist lupta pentru viaţă.    

La Roşia Montana, băile din piesa lui Ibsen sunt aurul. Apa otrăvită băută 
de pacienţi, sunt cianurile rezultate în procesul de obţinere a aurului. Primarul, 
burghezia şi  sărăcimea locală, sunt susţinătorii  exploatării aurului de la Roşia. 
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Care invocă faptul că ţara va obţine 20 de miliarde de dolari, în 20 de ani. Uitând 
că a împrumutat 40 de miliarde de dolari în 2 ani, de care s-a ales praful. Medicul 
sunt cei care spun că apa/cianurile sunt otravă, şi care ar dori să vegheze somnul 
aurului în ţărână, pentru vremurile urmaşilor, asemeni voievozilor moldoveni din 
Descrierea  Moldovei,  a  lui  Dimitrie  Cantemir,  care  nu  decopertau  dealuri  cu 
mine de sare, pentru a o asigura urmaşilor, deşi sarea avea atâta  căutare în toate 
ţările. 

 Eu nu sunt medicul din piesa lui Ibsen. Dar, dacă aş fi, aş aduce aminte, nu 
primarului, nu burgheziei, nu sărăcimii, ci copiilor României, o povestioară: Un 
tânăr sărac se plângea zi după zi că nu este bogat. Că nu are bani, vilă, maşină, 
calculator, piscină, şi câte şi mai câte minuni au venit, şi vin, din viitor. Auzindu-
l, a venit la el chiar Dumnezeu, şi i-a spus: De ce te plângi toată ziua? Nu e drept, 
Doamne.  Vreau  atâtea,  şi  sunt  atât  de  sărac.  Bine,  a  spus  Dumnezeu,  dă-mi 
piciorul tău drept, şi îţi voi da cea mai scumpă, şi modernă maşină. Asta nu o fac, 
a spus tânărul. Atunci, a spus Dumnezeu, dă-mi mâna ta dreaptă, şi îţi voi da un 
palat în care să locuieşti. Nu ţi-o dau, Doamne. Atunci, dă-mi ochii tăi amândoi, 
şi îţi voi da o mulţime de bani, cât nu poţi cheltui într-o viaţă de om. Ba nu îţi dau 
niciun ochi! Vezi atunci, dragul meu, cât eşti de bogat, pentru că eşti întreg şi 
sănătos?  Căci din bogăţia ta nu ai da nimic pentru a obţine ceea ce îţi doreşti! 
Tânărul a zâmbit, şi a dat din cap, ruşinat.

 
2 septembrie 2011
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DE LA "INIMĂ DE CÂINE", A LUI MIHAIL BULGAKOV, 
LA CIVILIZAŢIA DE CONSUM

În Inimă de câine, Mihail Bulgakov prezintă cazul unui savant rus care – 
încercând să întinerească un câine – capriciile ştiinţei! – nimereşte   altceva: să 
transforme câinele în om. Visez de azi să scriu şi eu o povestire, în care un savant 
calician reuşeşte  să transforme un om care consumă de toate (  aer,  apă,  gaze 
naturale, combustibili, hrană, şi atâtea şi atâtea alte materii prime esenţiale) , într-
un om care nu consumă nimic, dimpotrivă, respiraţia lui transformă bioxidul de 
carbon din atmoferă în oxigen pur, vânturile lui produc parfumuri pe lângă care 
cele  mai  renumite  parfurmuri  Coco  Chanel  sunt  simple  borhoturi,  deşeurile 
civilizaţiei,  sau  radiaţia  universală,   consumate  cu  moderaţie  de  acest  om, 
generează  prin  metabolismul  lui  cantităţi  imense  de   aur,  platină,  wolfram, 
uraniu, apă, minereuri, cărbune,  petrol, orez, fructe, cereale,  şi atâtea şi atâtea 
alte bunuri de primă, sau închipuită necesitate. Mai mult decât atât, omul nou ar 
îngloba în ADN-ul propriu vaste uzine de prelucrat aceste materii prime în tot 
ceea ce omenirea visează: case, sortimente culinare, vehicule, şi atâtea şi atâtea 
delicii  ale  civilizaţiei,  uzine  care  ar  materializa,  la  simpla  rugăminte  a  unor 
semeni, tot ceea ce aceştia îşi imaginează.   

Mă  gândesc  cu  groază  că existenta  acestui  om  nou,  generator,  iar  nu 
consumator, de prosperitate, ar duce la falimentul ideii de stat, bancă, parlament, 
conduceri  de  tot  felul,  noua  ordine  mondială,  stat  mondial,  cip  implantat 
sclavului  uman,  sau  animal  –  şi  ar  provoca  la  burse  o  asemenea  criză,  un 
asemenea haos, încât ar justifica cu asupră de măsură îngroparea pe veşnicie a 
acestei descoperiri. Nu vă vine să credeţi? 

Nimic nou sub soare. Visul savantului Nicolae Tesla a fost şi acela de a 
livra  fiecărui  om,  fiecărei  familii  planetare,  energie  electrică  gratuită.  A 
functionat chiar, în New-York, un turn electric, care prelua energie electrică din 
atmosferă, şi o distribuia, gratuit, oamenilor. Dar  acest turn a fost demolat. Păi, 
să nu muncească omul, sub blestemul divin, pentru a alimenta prin munca lui 
odihna Edenică a stăpânilor planetei?  Să nu alimenteze prin chinul nervilor şi 
muşchilor lui puterea conducătorilor acestei lumi? Se cuvine să existe pe pământ 
un Rai? Vise rele.

Să  vă  mai  povestesc  ce  se  întâmplă  în  Inimă  de  câine a  lui  Mihail 
Bulgakov.  Comitetul  blocului  în  care  îşi  desfăşura  activitatea  savantul  rus 
reclamă  Puterii  ruse,  existenţa  în  apartamentul  savantului  a  unui  om  fără 
identitate.  Ţinut  ascuns  de  savant,  în  condiţii  inumane.   Motiv  pentru  care, 
ameninţat  de malpraxis,    marele  magistru  al  tăierii  hipofizelor,  savantul  rus, 
transformă din nou omul, în câine. 

Aşa se  face că planurile nimicurilor  care conduc planeta – şi  au atâtea 
servicii de secreţii care îi deservesc – în loc să transforme omul  consumator în 
om generator, vor sfârşi prin a-l transforma – capriciile puterii! -  în animal cu 
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creierul  şters,  controlat,  în  cel  mai  liber  mod  cu  putinţă,  total  logic,  şi 
atotputernic, informatic.

Aşa se va ajunge de la omul creator de echilibru planetar, şi cosmic,  la 
omul  care va sfârşi  prin a se  consuma pe sine însuşi.  Nu vă vine să credeţi? 
Priviţi în oglindă!

Gândacul de bucătărie:
"Poate eu nu ştiu că aceasta este imaginea mea din oglindă/
 Dar întrebaţi-mă, vă rog, din istoria bucătăriilor!"

5 septembrie 2011
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GAZON CHILUG CU BACALAUREAT PICANT

…Nu vreau să acuz pe nimeni de lipsă de incultură…

Sora îi scrie fratelui ei, Vlad, pe mess, referindu-se la prietena acestuia:
- Unde e aia?
Prietena, aflată pe mess, pe calculatorul lui Vlad, îi răspunde:
- Aia e la calculator...!   
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FĂRĂ GRIJI

De când ştiu că Mişcarea Populară, Totul pentru Ţară, ne va veghea, după 
câştigarea alegerilor, în următorii patru ani, destinele,  déjà sunt îngrijorat unde 
vom mai pune mormanul binelui care se va abate asupra  noastră.

De multe te poţi feri: de frig ( pui o haină mai groasă ), de sete ( îţi bei 
urina ), de foame ( îţi mănânci excrementele ), de ploaie ( te aşezi sub un pom ), 
de trăsnet ( te pribegeşti în câmp deschis), de toate, în general (mai citeşti un 
alineat din statutul de partid ), dar de atâta bine, cu cât ne-au blagoslovit pe noi, 
calicienii,  partidili, darmite partidul care va avea ca siglă electorală însăşi crucea 
-    nu este chip să scapi, oricât ai ţine-o numai în post negru, metanii fără număr, 
rugăciunea nesfârşită  a inimii, şi  alte şi alte neţărmurite comori isihaste.
  Singura mea grijă, pe vremurile celor care vor face totul pentru ţară, a mea, 
care o duc excepţional, căci am două mâini, două picioare, doi ochi, un cap,  şi 
peste ele, nici minte, nici noroc, doar sănătate, singura mea grijă, spun, nu este să 
îmi mai fac încă un rând de jitniţe, în care să găzduiesc binele care se va revărsa 
asupra familiei şi ţării mele, ci să citesc  unde, şi cum să îl impart, cu creştinească 
evlavie. Cum, din fericire, aproape tot românul o duce excepţional, căci are două 
mâini, două picioare, doi ochi, un cap, şi peste ele, dacă nici minte, nici noroc, 
măcar un dram de sănătate, ştiu de pe acum cui o să împart bunătăţile fără istov 
pe  care  ni  le  va  pune  la  poartă  Mişcarea  Populară,  aici  ideologii  de  partid 
trebuiau să scrie, în loc de Totul, totuşi, Absolut Totul pentru ţară. 

Păi, să ne gândim cine sunt cei care o duc rău:
Primii care o duc rău sunt cei care nu sunt sănătoşi, adică cei aflaţi în această 
categorie  sunt  arhangheliii  uzinelor  de  armament,  şi  ai  cursei  să  facem totul 
pentru înarmare. Ei au nevoie de spitale, medicamente, terapie individuală şi de 
grup, asistenţă medicală, într-un cuvânt, de Mişcarea Populară, Totul pentru ţară. 
Ei au nevoie de banii noştri, dragostea noastră, şi recunoştinţa noastră.

Tot primii care o duc rău, din ce în ce mai rău, sunt puternicii zilei, sunt 
bancherii zilei, sunt marile Puteri. Săracul, ce să piardă? Viaţa? Păi ce valorează 
o viaţă de om? A, un organ mai face, încă, un ban, dar o viaţă?

Pe când un bogat, un stat puternic, un om puternic, vă imaginaţi ce are de 
pierdut? Totul. Şi atunci, să stăm să murim cu mâinile încrucişate, fără să facem 
totul, până la ultima picătură de petrol, de apă, de gaz, de resursă, de electricitate, 
de sânge,  ca să îi ogoim bogăţia? Se poate atâta lipsă de inimă? Atâta lipsă de 
condescendenţă? Atâta lipsă de creştină solidaritate? 
 Tot primii  care o duc rău, foarte rău, poate cel mai rău, sunt păcătoşii. 
Întâi, cei mai mari  păcătoşi ai  planetei, şi  apoi cei mai mititei.  Noi,  calicii,  o 
ducem bine  la  acest  capitol.  Ne  spovedim.  Ne  mărturisim  chiar  şi  în  presă, 
păcatele. Ne săturăm. Măcar, cu ele, că mâncarea este scumpă. Dar ei? Obezii de 
păcate  ai  lumii?  Nu trebuie  ajutaţi?  Cu tot  ceeea  ce  mişcarea  populară,  totul 
pentru ţară, face absolut totul ca să nu facă crucea de ocară?
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Totuşi, dragii mei, sunt încă ingrijorat: chiar dacă votaţi în masă mişcarea 
populară, totul pentru ţară, nu veţi fi în stare să faceţi binele aşa cum îl face, şi îl 
distribuie, nenorocitul de Iisus Hristos. Uitat de 2000 de ani pe cruce. Şi urcat de 
laudatori la ceruri, cu ea, cu tot, să nu  vadă ce a rămas după Măria Sa, în urmă. 

Păi, Raiul care ne aşteaptă pe noi, calicienii, dincolo, poate fi mai presus 
de  cel  pe  care  noi  înşine  l-am  făcut,  pe  pământ?  Şi  dacă  în  raiul  acesta 
pământesc, am votat partidul X, sau Y, sau chiar Mişcarea Populară, totul ( sau 
absolut totul ) pentru ţară, şi nu am votat cu însuşi Maiestatea Sa Iisus Hristos, ce 
fel de Rai am făcut aici, pe pământ, şi ce fel de Rai este cel condus  pe lumea 
cealaltă de… (nu dau nume, căci sunt mai presus de Hristos, mari şi traşi pe sfori 
de Marile Puteri), şi nu ocrotit de bunul Dumnezeu ( tocmai pentru că este cel 
mai bun om) şi bunul Om (tocmai pentru că este cel mai bun Dumnezeu),  Iisus 
Hristos?
  Aşadar, ca un simplu membru al partidului comunist, îl votez pe Măria Sa 
Iisus Hristos, ca să trăiesc ca pe vremea  aceea odioasă şi sinistră, adică fără griji.

19 septembrie 2011
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911

Vom retrăi, într-un prezent supertehnologizat,  în lanţuri informatice, era 
sclavagistă, cu singura diferenţă că ea  se va numi  "era libertăţii".

Cu cât îi dăruieşti unui nesimţit mai mult bun simţ, cu atât vei primi din 
partea lui mai multă nesimţire.

Dacă pe  lume  nu  s-ar  schimba  nimic,  cum  ar  mai  ajunge  vechilii, 
aristocraţi?

 Raiul pe pământ nu este o utopie. Este în tine. Depinde de tine cât opreşti 
din el, şi cât, cum, şi cui, îl împarţi. Ce este mai frumos este faptul că există 
oameni care ajung la această  măiestrie fără măcar să ştie.

Cel mai frumos cadou pe care l-am primit  de ziua mea a fost un câine 
imens de pluş. M-am bucurat tot atât de mult pe cât am regretat că trebuie să plec 
la şcoală, şi să îl părăsesc. La şcoală, am uitat de el.  La un moment dat, mi-am 
adus aminte  doar faptul că acasă mă aştepta o mare bucurie.  Dar ce bucurie 
anume, nu îmi aduceam aminte. Ajuns acasă,  şi văzând imensul căţel de pluş, m-
am bucurat mai mult decât atunci când îl primisem.  O iubire mare este cea mai 
mare bucurie. Şi totuşi, exista o bucurie mai mare decât aceasta: să o uiţi, şi să o 
regăseşti.   

De la un timp, cumpăr de la anticariate anumite cărţi, pe care le-am citit în 
tinereţe. Cărţi al căror nume, autor, subiect, sau  frânturi de imagini,  mi-au rămas 
în memorie. Cărţi pe care le-am împrumutat, şi nu au mai revenit, sau de care m-
am despărţit, fără să ştiu că va veni un timp când îmi voi aduce aminte de ele, ca 
de membri dragi şi pierduţi ai familiei. Dar nu mai recitesc aceste cărţi. Mă dor 
ochii, şi obosesc foarte repede citind. Din când în când, doar, îmi aduc aminte de 
câte o carte, în timpul zilei. Revenit acasă, o caut febril în bibliotecă, cu privirea. 
O găsesc, şi sunt bucuros. Marile iubiri, odată regăsite, rămân necitite. Te bucură, 
doar, să le reîntâlneşti. 

Nu îmi aduc aminte aproape nimic din copilăria mea. Din adolescenţa mea. 
Din tinereţea mea. Din studenţie. Din anii de stagiatură. Şi asta pentru că în acea 
perioadă am trăit mult, şi intens, şi nu am scris aproape nimic. Şi atunci când am 
scris, am pierdut acele scrieri. Cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele, Raiul 
meu, în care am fost Micul Prinţ, dăruit, şi dăruind fără să ştiu că dărui, este o 
imensă pată albă pe harta memoriei mele. Un bătrân preot mi-a spus cândva  că 
odată cu trecerea timpului ne vom aduce aminte. Totul. Îmi este teamă doar să nu 
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se întâmple prea târziu, şi  să nu mai am puterea să scriu. Cum îmi voi mai aduce 
aminte în veşnicie,  fără să îmi citesc viaţa, de Raiul meu?

"Aproapele  nostru  trădează",  îşi  intitula  Profesorul  Barbu  Marian,  un 
roman. Dar noi trădăm  primii, înaintea lui…

30 septembrie 2011
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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, fără 
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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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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 o 
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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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DESPRE CRIZĂ

Bogaţii şi puternicii lumii vor renunţa la o scobitoare, cei slabi, şi săracii lumii  – 
la viaţă.

Lumea Întâi a Lumii va renunţa la un firicel din ceaiul de dimineaţă, Lumea a 
treia va amâna,  în majoritate,  micul  dejun,  la prânz,  prânzul,  la  cină, şi  cina, 
pentru viaţa viitoare.

Criza este, de fapt, o criză de resurse, pentru o omenire tot mai  flămândă. Cel 
care nu consumă mai nimic, şi produce cât mai mult şi mai bine, va câştiga bani 
tot mai scumpi, şi mai puţini.

Nu este uimitor că în ziua de azi, nu se poate trăi, la nivelul fiecărui om, sau 
popor,  şi  altfel?  Este  cel  mai  convingător  argument  că  haosul  este  programat 
minuţios.  Omul  trebuie  să  redevină  ceea  ce  a  fost  înainte  de  a  fi  creat  de 
Dumnezeu: o carcasă.

Aşa cum coloniştii  ofereau sălbaticilor podoabe de doi bani,  şi  le  luau toate 
bogăţiile – eroii civilizatori oferă omenirii maşini de kilograme de aur, avioane 
de tone de aur, armament de munţi de aur,  şi locuri de muncă de doi bani, pentru 
a-i lua minţile, şi a o da dracului.

Întunericul are abilitatea de a mobila inteligenţa, ca şi prostia,  cu lumină pură.

Între înţelepciune şi prostie, diferenţa este într-o permanentă criză.

Divide  et  impera  este  un  dicton  care  lucreaza atât  de  eficient  pe  terenuri 
mişcătoare de criză , încât mâna stângă concurează cu mâna dreaptă, ca să îşi 
sugrume propriul cap.

Pentru unii oameni, moartea este un boom. Pentru alţii, o criză.

Dumnezeu a creat omul ca să populeze Raiul. Omul a creat calculatorul ca să nu 
rămână singur în Iad.

Cum  ajuţi  un  orb aflat  la  o  mică  distanţă  de  o  prăpastie?  Urli  la  el  să  se 
grăbească!

7 octombrie 2011
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…SIGUR,

… sigur, include articolul în volumul prezent..
Lumea lui Alexandru, lumea Andreei şi a Marinei, ar trebui să fie Raiul, şi aici eu 
mă îngrozesc, Raiul a fost în copilăria, şi tinereţea mea,  şi eu ce fac  pentru Raiul 
lor? nimic, asta e, şi lumea încotro  merge? - măcar,  pe vremea aia,  nu ştiam 
încotro merg - dar, acum, când aş vrea ca omenirea să consume numai energie 
solară  şi  eoliană,  şi  energia  mişcărilor  de  ape,  să  cultive  plante  pentru 
combustibil,  şi  plante  pentru  masă,  să  renunţe  la  vehicule  al  căror  consum 
perturbă  echilibrul  naturii,  acum,  când  aş  vrea  sănătate  gratuită,  învăţământ 
gratuit, cultură  gratuită,  şi  lumea  merge  spre  înlănţuirea  omului  în  cătuşe 
informatice,  spre divizarea umanităţii  până la individ,  şi  reducerea acestuia  la 
carcasă, la un ambalaj  gol, şi eu ce fac? nimic, acum, când lumea poate renunţa 
la o sumedenie de artificialiţi, când omul este tratat ca o marfă, sau ca o mizerie, 
acum, când lumea, cu cât mai înzestrată, cu minte, cu gheare, aleargă după bani, 
când banul este Dumnezeul acestei lumi - şi eu ce fac? nimic, alerg şi eu după 
bani, şi duc un bob de strugure la Biserică pentru muritorii de foamei ai acestei 
lumi - ce fac eu? nimic - şi tocmai acum, când aş avea nevoie mai mult de toată 
puterea mea, de toată mintea mea, tocmai acum am o proteză în şoldul stâng, văd 
tot mai prost, duc o tulburare bipolară în creier, am şi şoldul drept măcinat, o 
paradontoză mi-a doborât dinţii de jos, recitam frumos cândva, acum sâsâi - mă 
rog, acum parcă văd că visele mele merg, frumos, în fiecare zi, pe năsălie, şi eu 
scriu în urma lor un  recviem pe care îl expediez, în cunoscut şi necunoscut - e 
vremea altora acum, dar e de datoria noastră să spunem ce am visat, ce visăm, 
după o viaţă de om, visez Raiul pentru toţi  - poate ei, dacă vor avea curiozitatea 
cândva, mă rog, din întâmplare, să ne caute într-o carte, să vadă că nu am fost 
atât de mărginiţi, că am ştiut, dar ne suge pâlnia asta, ne trage înapoi, parcă e o 
mare de smoală, cu cât dai mai mult din braţe, cu atât te îneci mai repede - şi eu, 
ce fac? aproape nimic, împart firimituri de Rai, cuvinte, sau mici atenţii materiale 
- unde? cui? de parcă mai are importanţă, de parcă ele au vreo importanţă, şi 
totuşi, "pământurile şi cerurile vor pieri, dar cuvintele mele vor rămâne" spunea 
Dumnezeu,  aşa şi  cu cuvintele noastre,  noi ne-am făcut datoria,  am vorbit  cu 
oamenii, am vorbit cu Dumnezeu, am spus ce am avut pe suflet, de făcut, am fost 
prea bătrân ca să pot să fac mai mult…Sau, dimpotrivă, poate era de făcut atât de 
puţin….
 

7 octombrie 2011
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 MĂRIREA ŞI DECĂDEREA DOMNULUI NORMALU’

A fost odată  un om normal, pe care îl chema Normalu’. A fost copil, a 
avut părinţi, a făcut şcoala, s-a căsătorit, a avut copii, a iubit şi a fost iubit, ca 
orice om normal.  

Maturitatea  îl  găseşte  redactor  şef  la  cotidianul  Cuvântul  Normalităţii. 
Aici, domnul Normalu’,  nu iese din normal. Scrie normal. Îşi doreşte la fel de 
normal  o  casă  frumoasă,  ca  orice  om  normal.  Pe  care  o  şi  găseşte,  şi  o  şi 
cumpără. Ceea ce, la acea vreme, nu era chiar normal. Căci întrebarea – normală 
şi ea, chiar şi pe vremuri mai puţin normale – era: cum poate un lider de opinie al 
oamenilor muncii care locuiesc cu chirie, sau nu îşi permit o locuinţă – să aibă o 
casă atât de normală? Fapt pentru care domnului Normalu i se dă de ales: ori 
renunţă la casă, ori este dat afară din serviciu. Domnul Normalu alege casa. Este 
dat afară, dar angajat mai târziu la Teatrul Normalităţii. Ca secretar normal.

Vremurile  normale,  cum  este  şi  normal,  se  schimbă  cu  alte  vremuri 
normale.  Dumnezeul  normalităţii,  partidul  oamenilor  muncii  normali,  este 
schimbat cu Dumnezeul normalităţii, partidul oamenilor normali. Căci să ai un 
loc de muncă, de pe urma căruia să îţi câştigi existenţa, este oare normal?

Pe vechile vremuri normale, Domnul Normalu compunea, pe lângă cronici 
dramatice, şi texte normale pentru elogiul oamenilor muncii normali, a partidului 
lor  normal,  şi  a  conducătorului  lui.  Numele  lui,  Normalu’,  era  chiar  una  din 
puţinele  rime  asociate  numele  acelui  conducator,  Moralu’.  Pe  noile  vremuri, 
Domnul  Normalu’  a  compus  alte  partituri  oamenilor  normali:  despre  boierii 
normali  ai  oraşului,  despre  cimitirele  lui  normale,  despre  cei  666 de  oameni 
normali  ai  Teatrului.  Datorită  acestei  trude,  a  fost  ales  chiar  şi  consilier  al 
Partidului oamenilor normali. Şi domnul Normalu era foarte mândru în sinea lui 
de această calitate, aşa cum, pe când era mai tânăr, în alte vremuri normale, era 
mândru  de  calitatea  de  redactor  al  cotidianului  Cuvântul  Normalităţii,  al 
oamenilor muncii normali. 

Într-o  bună  zi,  un  om  normal  de  seamă  a  hotărât  să rotească  cadrele 
Partidului oamenilor normali. Şi domnul Normalu nu a mai fost numit consilier 
al partidului. Normal, această marginalizare l-a afectat. Cum este şi normal, deşi 
normal,  domnul  Normalu  era  conştient  de  valoarea  lui.  Avea  orgoliul  acestei 
valori călcate nesimţit pe sensibilitate. Viaţa, tocmai pentru că este normală,  este 
crudă,  uneori.  Pe  cei  care  se  lovesc  zilnic  de  cruzimea  ei,  nesimţirea  îi 
imunizează. Pe alţii, încă îi mai doare.

L-am intalnit în acea vreme şi mi-a spus că a văzut cu ochii lui oameni 
normali  care dau coliva la porci.  Era foarte pornit.  Mi-a spus că a întâlnit  în 
închisoare  un  ucigaş  care  închina,  plin  de  remuşcări,  imne  superbe  Liderului 
Partidului oamenilor normali. Dar acest  partid  îl ignora, în timp ce alţi sateliţi ai 
partidului îi publicau versurile. I-am răspuns domnului Normalu că trebuie să ne 
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spunem mereu, chiar dacă realitatea ne contrazice, ca trăim pe cea mai normală 
dintre lumile posibile. Altfel am înnebuni cu toţii. 

În vremurile în care era consilier, domnul Normalu era servit, destul de rar, 
cu  renumitul  vin  al  partidului  oamenilor  normali.  Acum,  când  nu  mai  avea 
această  calitate,  mai  venea  câteodată   în  curtea  sediului  partidului,  şi  ruga 
oamenii  normali  mai  mititei  să  îi  mai  dăruiască  o  sticlă  din  acel  vin.  Se 
MILOGEA, spuneau acei oameni normali. Tot ei, atenţi la ierarhiile prezentului, 
şi repede uitători la cele ale trecutului, spuneau  că nu au vin. Ceea ce, pe o lume 
normală, era normal.

Şi la penitenciar, domnul Normalu, fost consilier, dojenea acum partidul 
oamenilor  normali,  şi  înconjura  cu toată  dragostea   sateliţii  partidului.  Nimic 
anormal, pe o lume normală.

La moartea domnului Normalu, partidul oamenilor normali s-a sfiit să îi 
trimită  domnului  Normalu o floare,  măcar,  pentru textele şi  cărţile  sale.  Pe o 
lume normală, şi uitarea, chiar şi atât de grabnică, este normală. Apoi, şi oamenii 
normali se schimbă din scaune. Noile scaune nu au memorie. De aceea, atât de 
multe se grăbesc să îşi scrie numele pe ziduri, şi nu, ca pildă de normalitate,  în 
sufletele oamenilor normali.  Este normal.  

Domnul Normalu’, cum este şi normal, a fost elogiat de mulţi. Tot pe atât 
pe cât a  fost bârfit de toţi. Fapte întrutotul normale.

În  chip  cu  totul  şi  cu  totul  normal,  chiar  şi  textele  şi  cărţile  scrise  de 
domnul  Normalu’,  din  obligaţie  şi  dragoste,  pe  vremea  partidului  oamenilor 
muncii normali, sau din dragoste şi din obligaţie, pe vremea partidului oamenilor 
normali, au fost şi sunt uitate, aşa cum nu este normal, şi totuşi, este normal, pe o 
lume normală.

  Sau poate că nu vor fi uitate niciodată. Ceea ce este, de asemenea, cât se 
poate de normal…
   

       16 – 17 octombrie 2011
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OMUL DE LEGĂTURĂ

A fost odată un om cinstit care trăia într-o ţară de hoţi. Povestea se opreşte 
aici. Pentru că un om cinstit nu are nicio şansă să trăiască într-o ţară de hoţi.

Seamănă un câmp, i se fură recolta. Plantează o livadă, i se fură roadele ei. 
Îşi sădeşte sufletul în pământul ţării lui, i-l fură tehnologia. Învaţă şi este şef de 
promoţie, nu găseşte un loc de muncă care să nu fie ocupat prin relaţii, sau mită, 
sau în altă limbă.

Îmi aduc aminte de nenea Mihai. Ce legătură să fie între nenea Mihai - un 
om la şaptezeci  şi  ceva de ani, acum zece ani şi  mai bine,  care avea o casă 
închiriată într-o zonă liniştită a Craiovei, fapt pentru care se mutase la ţară -   şi 
mine,  acum 35  de  ani  şi  mai  bine,  pe  când,  pionier  fiind,  dădeam mâna  cu 
preşedintele ţării,  tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pe aeroportul din Craiova? 

Nenea Mihai se retrăsese la ţară. În  oraş, nu mai avea unde să stea. Este 
drept, mai trecea când şi când pe acolo, pentru că tot el era şi administrator al 
propriei casei închiriate unui om de afaceri care făcuse în ea un restaurant. Nu 
unul oarecare,  ci  unul în circuit  închis.  Pentru domnii  judecători  şi  procurori, 
îndeosebi, al căror tribunal se afla la mică distanţă de casă. Nenea Mihai ajunsese 
să îi cunoască pe toţi cei care luau masa la el, în locuinţă. 

 La ţară, nenea Mihai nu era prea gospodar. Mai dădea câteodată cu sapa 
prin curte, mai citea un ziar, mai fuma un pachet de KENT, sau mai bea un pahar 
de whisky – avea casa închiriată, putea să îşi permită.

Una dintre pasiunile lui nenea Mihai era jocul de cărţi. Poker. Juca la oraş. 
Cu cunoştinţele. Oameni cu bani. 

Căutam o casă la ţară, pe acea vreme. Cu grădină.  Să sădesc pomi, să 
cultiv legume, să trag în piept miros de fân, şi trifoi, să ud şi să am grijă de  flori. 
Bani nu aveam să cumpăr un teren. Cu atât mai puţin, să ridic pe el o casă. Nu 
ştiu cum am ajuns la nenea Mihai. Nu l-am cunoscut în Craiova. Am aterizat într-
o bună zi în gospodăria lui de la ţară. Grădina, mare. Pe perimetrul ei, plantaţi 
pomi. Lânga casa cu hol, bucătărie,  şi două camere, un grajd cu capre, şi un 
hambar. 

Nenea Mihai avea vorba amestecată. Pornea de la una, şi ajungea la alta. 
Vorbea în fraze scurte, ca şi cum ştiai deja ce voia să îţi spună. El mai puncta, 
doar, încă odată, cu întreruperi între cuvinte, ideile. 

Într-o bună zi, era cu paharul în mână. Fuma un KENT. Şi îmi spunea: mi-
au pus pistolul în mână. Cine, nenea Mihai? Ăia de la putere. În piaţă era miting. 
Unde, nenea Mihai? În piaţa prefecturii. Şi? Şi mi-au spus: trage în ăla. Cine era 
ăla? Ăia erau comuniştii. Aveau miting în piaţă. Şi am tras. Nenea Mihai a mai 
tras câteva fumuri. A murit ăla. După aia, a continuat nenea Mihai, au venit la 
putere ăilalţi. Cine, nenea Mihai? Comuniştii. Mi-au spus: noi ştim că ai omorât 
omul nostru. Mâine e miting în piaţă. Cine avea miting, nenea Mihai? Ceilalţi. 
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Ăia care  mi-au  pus  pistolul  în  mână  să  omor  comunistul.  Şi?  Şi  mi-au  spus 
comuniştii: trage în ăla. Liderul lor. Şi am tras. Ce puteam să fac? Râse întunecat 
nenea Mihai. Eram tânăr. Nu voiam să mor. Şi a murit ăla. 

 L-am ascultat pe nenea Mihai, şi cuvintele lui mi-au trecut pe la urechi 
fără să lase urme. Poveşti vechi. De pe vremea capitaliştilor, partidelor istorice, şi 
comuniştilor.  Dar ştiu că s-au împuşcat,  nu glumă.  Apoi,  pe nenea Mihai nu 
aveam timp să îl iau prea în serios. Aveam de săpat ceapa. De udat florile. De 
împrăştiat bălegarul. 

Într-alta zi,  a  venit  vorba  despre lumea care migra de la  oraş,  la  ţară, 
rămasă fără loc de muncă. Ce să facă? 

-Aşa ceva nu se întâmpla pe vremea lui Ceauşescu, am spus.
Nenea Mihai trăgea absent din KENT. 
Ştii,  nenea Mihai,  eu am dat mâna cu Ceauşescu! Cum? Păi, eram elev 

bun.  Pionier.  Şi  am fost  ales să  îl  întâmpin,  alături  de alţii,  pe Ceauşescu.  la 
aeroport. Venea cu elicopterul.  Trebuia să vină la Craiova. Să viziteze uzinele 
Electroputere.  Cu o oră înante de a veni,  au început să  mişune militarii,  prin 
aeroport, cu detectoarele de mine. Apoi, a apărut un civil mare, îmbrăcat într-un 
sacou bej, cu picăţele mici, maro. Era doi metri pe doi metri. Căpitanul Secu ni s-
a  spus  că  îl  cheamă.  Garda  personală  a  lui  Nicolae  Ceauşescu.  Avea  faţa 
măslinie,  de  arab,  şi  ochii  ca  două  fante  orizontale.  A  venit  Ceauşescu.  L-a 
întâmpinat un bătrân, cu pâine şi sare. Apoi a venit până în faţa mea. Şi i-am 
întins  mâna.  Era  atât  de  mic.  Ca  un  bibelou  de  porţelan.  Şi  avea  toată  faţa 
pigmentată. Parcă era un chinez de porţelan. Şi mai era ceva, nenea Mihai! Ce? Îi 
era teamă. Simţeam că îi era teamă. Mă privea cu teamă. M-am şi întrebat. Cum 
poate să-i fie frică unui şef de stat de un pionier?

Măi băiete, pe Ceauşescu eu l-am chemat atunci la Craiova. Eram contabil 
la Electroputere. Nu în vizită a venit. A venit pentru că din Electroputere s-a 
furat. Mult de tot. Nu din cei mici. Din cei mari. Directori. Şi lui Ceauşescu îi era 
frică. Pentru că nu ştia cât de mare este amploarea. Şi cum vor reacţiona cei care 
erau implicaţi. Dacă nu cumva este mai mult decât un furt. Dacă nu este ceva 
organizat. Ceva îndreptat împotriva lui. De aceea era speriat. A venit, şi a pus 
hoţii la punct.

Nenea Mihai a murit demult.  Şi eu voi muri demult. Aşa cum au murit 
demult şi cei împuşcaţi de nenea Mihai. Cu pistolul pus în mână ba de capitalişti, 
ba de comunişti. Pe ce lume trăim azi, nenea Mihai? Tot pe lumi de furat?

  A fost  odată  un om cinstit  care  trăia  într-o ţară  de hoţi.  Povestea  se 
opreşte aici. Pentru că un om cinstit nu are nicio şansă să trăiască într-o ţară de 
hoţi.

Seamănă un câmp, i se fură recolta. Plantează o livadă, i se fură roadele. Işi 
sădeşte  sufletul  în pământul  ţării  lui,  i-l  fură tehnologia.  Învaţă şi  este şef  de 
promoţie, nu găseşte un loc de muncă care să nu fie ocupat prin relaţii, sau mită, 
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sau în altă limbă.Are ţara resurse , marile puteri şi marii hoţi iau ori tot, ori 98 la 
sută. Mai rămâne şi pentru patrihoţi.

Estimp, ni se pune pistolul supravieţuirii în mână. Munceşte! Ca să trăieşti 
tu, şi să moară un compatriot… Nu mai sunt tânăr. Şi tot nu vreau să mor. Şi 
trag…. Poveşti noi. De pe vremea ştie Dumnezeu cum se mai numesc,  şi cum se 
vor mai numi. Dar ştiu că ne împuşcăm, nu glumă!

Îmi aduc aminte de nenea Mihai. Asta era legătura… 

19 octombrie 2011
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DIALOG ÎNTRE DOI CALICIENI

- Ce faci?
- Ies la pensie!
- Ferice de tine!
- De ce?
- Păi, tu ieşi la pensie ca să nu îţi iei pensia, eu trebuie să mai muncesc 

mult până nu mi-o iau! 

19 octombrie 2011
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ELOGIUL

Când Ana MARIA TELEMEA a luat  primul  titlu  mondial  la  proba de 
spadă, directorul liceului sportiv Pietrache Piscu din Iovacra - liceul care a format 
marea campioană - a dat numele proaspetei laureate, unei alei. Nu una oarecare. 
Ci chiar aleea din faţa sălii de sport a liceului. S-a pus o placă comemorativă, s-a 
scris pe ea, cu litere de bronz, aleea Ana Maria Telemea, campioana noastră, şi 
anul. Spre aducerea aminte a generaţiilor care vor urma.

Nu după mult timp, Ana Maria Telemea a cucerit din nou titlul mondial. În 
semn de omagiu, directorul şi profesorii au dat numele campioanei, sălii sportive 
a  liceului.  Spre  aducerea  aminte  şi  pildă  pentru  elevii  şcolii,  şi  în  semn  de 
recunoştinţă pentru  profesorii care au pregătit o mare campioană.

De atunci, lucrurile au curs gârlă. În fiecare an, Ana Maria Telemea mai 
câştiga  un  titlu  mondial.  Rând  pe  rând,  cancelaria  profesorilor,  biroul 
directorului, sălile de clasă, coşurile sobelor , coridoarele, au primit numele marii 
campioane. De la o vreme, nu mai era colţişor în liceu, să nu fi primit o plăcuţă 
comemorativă,  cu  acelaşi  nume.  Fiecare  broască,  fiecare  clanţă,  fiecare  pom, 
fiecare bancă, fiecare bec, fiecare tablă, fiecare poartă sau uşă, au primit, rând pe 
rând,  plăcuţa  comemorativă,  cu  numele  campioanei.  Consiliul  profesoral  şi 
directorul  ajunseseră  la  disperare.  Nu  mai  aveau  unde  să  pună  plăcuţe 
comemorative.  Dar  s-au  găsit  şi  soluţii.  Fiecare  portar  şi  femeie  de  serviciu, 
fiecare profesor şi  elev al   liceului au primit  numele Ana Maria Telemea,  şi 
plăcuţa comemorativă corespunzătoare. Aici, ideile directorale s-au epuizat. S-a 
apelat  la  sprijinul  cartierului.  Fiecare  coş,  fiecare  gard,  fiecare  casă,  fiecare 
locatar, fiecare curte, au primit alte şi alte plăcuţe comemorative.

Au trecut anii. În Iovacra nu mai exista, practic, niciun cetăţean, care să nu 
ştie  cum  îl  cheamă.  Răspundea  fără  reproş:  sunt  plăcuţa  comemorativă  cu 
numărul… , şi numele Ana Maria Telemea, realizată în semn de omagiu pentru 
cel de-al n-lea titlu mondial al marii campioane.

  Au trecut alţi ani. Şi au apărut noi campioane mondiale. Aleea din faţa 
şcolii  de  sport,  sala  de  sport,  cancelaria,  biroul  directorului,  coşurile  sobelor, 
coridoarele, broaştele, clanţele, pomii, băncile, tablele, uşile, portarii, femeile de 
serviciu, profesorii, elevii, cartierul, de la prima pisică, la ultimul lui câine, au 
primit, în plus,  alte nume, şi alte plăcuţe comemorative.

Acum, e criză economică. Adică, sărăcie.  Nu se mai găsesc plăcuţe! Nu se 
mai găsesc deloc! Tocmai acum, când  campionii  meritau să primească totul!
Directorului îi este şi ruşine să mai iasă din birou.  I-am  dat  o idee: Domnule 
director, daţi-le… ce anume? A întrebat directorul înfrigurat. Mergeţi la o casă de 
schimb! I-am spus. Şi schimbaţi la cursul pieţii, elogiile noastre!  Directorul m-a 
privit  ca pe un marţian.  Sunteţi  normal? Vedeţi,  domnule director,  i-am spus, 
mama a fost preşedintă de sindicat, în vremuri odioase. Repartiza şi televizoare, 
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apartamente, sau alte daruri, oamenilor muncii din întreprinderea la care lucra. 
Nu,  nu le  producea  ea.  Doar  evalua criteriile  de  repartiţie,  obiective,  atât  cât 
poate să fie de obiectiv un om, şi atribuia bunurile. Odată, a dat ceva, un lucru de 
nimic, unui salariat aflat în prag de pensie. Altora, le-a distribuit televizoare, sau 
apartamente.   Nu a mai  auzit  de ei.  Dar în  fiecare  an,  bătrânul  acela,  acum 
pensionar, urca cu greu până la etajul doi al blocului unde locuia mama, cu o 
plasă în mână. Suna la uşă. Şi când mama deschidea, îi spunea invariabil: “Bună 
ziua, doamnă inginer. Vă mulţumesc încă odată pentru binele pe care mi l-aţi 
făcut. Primiţi, vă rog, din partea mea, această plasă de pere, culese de mine,  din 
pomul din curtea mea. Îmi cer scuze că v-am deranjat.” M-am gândit, domnule 
director, că ar fi frumos dacă am expedia an de an, campionilor formaţi în liceu, 
câte o plasă de fructe, din câte un pom sădit în curtea şcolii, în memoria fiecărei 
victorii a lor. Spaţiu este destul. Alte câteva fructe, din fiecare pom, le-aţi da, 
poate, în fiecare an, personalului de serviciu, şi chiar profesorilor. Ştiţi cum se 
trăieşte dintr-un salariu de 500-800 de pâini pe lună? În fine, dacă există totuşi, 
Dumnezeu, pe această lume, s-ar cuveni să îl rugăm să ne mai ridice pe lume şi 
campioni, şi profesori de campioni. Şi ca să nu îl rugăm cu mâna goală, poate i-
am da şi lui o poamă. Ca să nu mai vorbim că el are mulţi fani care ţin cură de 
slăbire. Un fruct ajunge tuturor. Să nu se îngraşe. Dar, din păcate, nu se poate. 
Am vorbit cu paznicii. Elevii de azi se joacă într-un fel aparte în curtea şcolii. Şi 
în joaca lor, rup toţi pomii. Regulamentele şcolare moderne îi protejează. Nimeni 
nu are voie să li se opună, când îi rup. Nici măcar cu o vorbă. Şi apoi, ar asculta 
de o vorbă? Dumnevoastră ştiţi mai bine.  Mai sunt şi alte inconveniente. Un pom 
se mai şi stropeşte. Cere  o pompă. O foarfecă de tăiat. Substanţe. Cere un pic de 
munca.   Cine  să  o  facă?  Tot  dumneavoastră?Şi  atunci  ce  ne  mai  rămâne  să 
dăruim, domnule director, campionilor? Elogiile noastre. Schimbate la casele de 
schimb, la cursul pieţii. Cu bon de schimb. Atâtea elogii, pe atâta valoare. Azi… 
urmează data şi ştampila casei de schimb. Pe o coală de hârtie separată, puteţi 
ruga secretara să tehnoredacteze şi listeze o altă adresă elogioasă,  de felicitare. 
Urmată de semnătura  dumneavoastră, electronică.

Am ieşit. Am mai auzit, după un timp, că directorul  caută în continuare, 
un furnizor de plăcuţe comemorative…

20 – 21 octombrie 2011
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LA LOC CU VERDEAŢĂ, UNDE NU ESTE NICI 
DURERE, NICI ÎNTRISTARE…

În  30-40  de  ani,  80  % din  acoperişurile  Caliciei  vor  cere  bani  pentru 
înlocuirea lor.

În 30-40 de ani, 80 % din cablurile electrice  ale Caliciei vor cere bani 
pentru înlocuirea lor.

În 30-40 de ani,  80% din căile  ferate  ale  Caliciei  vor  cere  bani  pentru 
înlocuirea lor.

În 30-40 de ani, 80% din drumurile şi soselele Caliciei vor cere bani pentru 
înlocuirea lor.

În toţi aceşti 30 -40 de ani, Calicia nu va avea bani destui pentru pensii şi 
salarii, şi se va împrumuta ca să le plătească. Şi împrumuturile şi dobânzile vor 
cere la rândul lor, alţi bani.

Deşi, este drept: 
Se poate trăi şi fără acoperişuri.
Se poate trăi şi fără electricitate.
Se poate trăi şi fără căi ferate.
Se poate trăi şi fără pensii şi salarii.
Se poate fără multe alte lucruri  strict necesare.
Se poate.
Dar Statele Unite, din fericire, ne ajută: 
ne pune sub scutul ei antirachetă ocrotitor.
Dar Monarhiile lumii ne ajută:
Mănâncă numai caviar, raţă, şi tort regal, la aniversarea a 90 de ani de viaţă 

ai regelui Mihai.
Şi numai acest scut mântuitor, şi numai această sumară şi frugală cină, nu 

ne vor da nimic mai mult decât ne dau: certificatul de bună purtare în istoria 
modernă. Fără de care poporul calician, şi Calicia, nu au loc în ea. Chiar şi fără 
acoperişuri.  Electricitate.  Căi  ferate.  Reţele  de  apă.  Pensii  şi  salarii.  Armată. 
Învăţământ. Sănătate.  Cultură. Civilizaţie. 

Se mai dă ceva, cu asupră de măsură: economie de piaţă. Democraţie. Şi 
libertate. 

Care  au  adus  Calicia,  în  douăzeci  de  ani,  la  sapă  republicană,  ori 
monarhică.

În faţa acestui viitor de aur spoliat de Noua ordine Mondială, că există, ori 
ba, suntem liberi să trăim, şi să muncim, pentru a supravieţui. Fiecare cum poate. 

 Unii, regal. Fără a fi regi, chiar. Fără să ştie, măcar, că sunt regi.
Alţii, unde altundeva, decât în RAI?

26 octombrie 2011
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OAMENI ŞI IDEI
 

     Cu puţin înainte de încheierea perioadei legiferate de propagandă electorală, 
partidele politice au trecut prin parlament o lege prin care se acordă drept de vot şi 
morţilor.  Nu de alta,  dar absenteismul la vot înregistrat în ultimii  ani a pus pe 
gânduri chiar şi şefii de campanie electorală. Proaspăt votată, legea le-a dat, foarte 
curând, bătăi de cap. 

      La morţi, ce să le promită aleşii noştri? Locuinţe, nu. Că, slavă Domnului, 
aveau. Care mai aveau parte de ele. Servicii, nu. Că ieşiseră din câmpul muncii. În 
loc cu verdeaţă,  unde nu este sef,  nici plan de muncă zilnic.  Măriri  de salarii, 
pensii, prime, nu. Ce să facă morţii cu banii? Ce să cumpere? Că nu mai dădeau, 
de multe ori, nici rudele, doi bani pe ei. Un regim de impozitare, pe morminte,  
mai relaxat? Ar fi fost o idée bună, dar, din păcate, nu era posibil. Bugetele locale 
ar  fi  dat  demult  faliment  fără  taxele  pe  morminte.  Venit  sigur,  neafectat  de 
seismele pieţei, ori de preţul barilului de petrol, sau apă.  Să le promită morţilor 
învierea? Păi, care mort ar mai fi dorit să se întoarcă într-o viaţă în care nu ştia pe 
unde  să  mai  scoată  cămaşa,  ca  să  o  scoată  la  capăt?  Şi  –  chiar  dacă,  tehnic, 
învierea ar fi fost posibilă, ceea ce la avalanşa descoperirilor ştiinţifice şi tehnice, 
nu  ne  mai  miră,  preţurile  de  întreţinere  ale  unui  viu  depăşesc  de  câteva  ori 
cheltuielile unui mort, nu? Aşadar, un mort fiind mult mai rentabil decât un viu, 
pentru ce să pui la gatul economiei o piatră de moară stânjenitoare?

       În cele din urmă, un şef de staff electoral cu cinci doctorate, trei MBA-uri, 
şi patru masterate,   a venit cu o idée salvatoare: să le promită morţilor, sănătate. 
Existau nişte avantaje:  în primul  rând, mortul  este sănătos tun. Nu ar fi  costat 
nimic să promiţi ceea ce nu te costă nimic. Cel mult, ar fi fost nevoie ca morţilor 
să li se mai taie unghiile şi părul, şi să li se îngrijeasca dinţii. Dar asta ar fi creat 
locuri de muncă în economie, plătite cu salarii decente, iar fondurile pentru salarii 
ar  fi  fost  obţinute  prin  valorificarea  unghiilor,  dinţilor,  şi  părului  morţilor.  O 
analiză de preţ realizată de Banca Mondială  a ajuns, chiar, la concluzia că morţii 
sunt mai rentabili decât vii. Pe baza acestor studii, universităţi de renume ale lumii 
au supralicitat oferta, îmbiind morţii, pe lângă sănătate, şi cu asigurări de sănătate! 
Asigurări în caz de înviere! Asigurări în caz de incendii, cutremure, sau inundaţii, 
ale  locurilor  de  veci!  Asigurarea  diferitelor  organe  şi  membre!  Cât  despre 
posibilităţile de plată ale morţilor, la toată această ofertă de servicii sociale, să nu 
ne îngrijorăm: în societatea noastră, morţii au venituri mult mai consistente decât 
alegătorii! 

       Se naşte astfel,  pornind de la o simplă lege electorală,  pe piaţă,  un nou 
business de succes!Vă închipuiţi, toate, de la o idée simplă, la îndemâna oricărui 
şef,  şi  staff,  de  campanie  electorală:  sănătate  pentru  morţi!  Se  pot  organiza 
călătorii de agreement pentru ei, concedii, sejururi în lume, olimpiade, autostrăzi, 
parcuri, tribunale, etc, etc,. pe care să scrie chiar “numai pentru morţi”! 
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         Mai rămâne un amănunt: cum vor vota morţii? Nu vă impacientaţi! Trăim 
pe o lume superinteligentă! În fond, dacă şi câinii, bovinele, sau ovinele, nu mai 
puteau supravieţui decât cu CIP de identificare pe urechi, vă îndoiţi că nu există, 
deja, cititoare de gânduri ale morţilor? Eu nu am nici-o indoială! Să trăim bine? E 
foarte  puţin!  Să  fim  morţi   sănătoşi?  Iată  o  nesperată  şansă  care  devine  pură 
realitate  a lumii pe care …! ...Lăsaţi…

 

19 mai 2008
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ROMÂNIA CUMPĂRĂ UN AVION DE LUPTĂ, DE 4 
MILIARDE DE EURO

România cumpără un avion de luptă, de 4 miliarde de EURO sau DOLARI. Un 
avion de luptă de ultimă generaţie este, cu adevărat, indispensabil României.

El poate fi folosit în lupta împotriva microbilor din spitale. 
Poate ajuta pensionarii să lupte cu pensiile microscopice, preţurile pantagruelice 

ale alimentelor, sau ale medicamentelor, cu success fulminant. 
Poate  fi  utilizat  în  agricultură,  în  lupta  împotriva  lăcustelor,  omizilor, 

gândacilor,  şi  atâtor  altor  dăunători  agricoli,  sau  în  lucrările  de  arat,  semănat, 
recoltat, etc. 

Poate  fi  predat  în  şcoli,  în  lupta  împotriva  prostituţiei,  drogurilor,  şi 
analfabetismului din mediul rural, mai ales. 

Poate decide soarta războiului în lupta totală împotriva ororilor şomajului. 
Poate distruge, în sfârşit, asediul inflaţiei, şi ofensiva preţurilor, în economie. 
Poate câştiga de unul singur bătălia împotriva malnutriţiei, sărăciei, şi mizeriei. 
Poate  învinge,  în  mod  miraculos,  dictatura  salariilor  jalnice  ale  majorităţii 

românilor. 
Poate ridica, din câteva bombe şi rachete, biserici. 
Poate aduce laptele atât de scump, şi rar, în maternităţi. 
Poate  vorbi  cu  extremă  elocvenţă  despre  libertate,  democraţie,  drepturile 

omului. 
Poate face minuni, acolo unde românul nu mai are nici-o speranţă. 
Se spune că numai  comisionul  de vânzare al  avionului  va ajunge la 100 de 

milioane de euro ( sau dolari ). 
În mediile de decizie, există o tensiune legată de furnizor: Europa, sau America. 
 
Cât despre plătitor, nu există nici-un dubiu: să ne aducem aminte de o frumoasă 

vorbă populară românească care spune aşa: “Turcul plăteşte”. Şi în cazul nostru, al 
românilor,  să  ne  bucurăm  că  turcul  achită  toate  datoriile  interesului  nostru 
naţional. 

 
Să mulţumim, măcar de sărbătoarea naşterii Domnului, turcului, cu un colind 

neaoş:
 
“Doamne, Doamne, mulţi zic Doamne,
Dumnezeu pare că doarme,
Cu capul pe-o mânăstire,
Şi de nimeni n-are ştire.”
 
Mă gândesc,  totuşi,  că un asemenea avion fabulos este prea puţin pentru un 

popor  atât  de  mare.  Poate,  totuşi,  vopsit  în  culorile  tututor  partidelor  politice, 

120



avionul ne va aduce, şi de unul singur, Victoria în lupta împotriva terorismului 
economic, şi politic, mondial.

 
Chiar dacă în limba română mai există şi zicerea: “Ce, mă, eşti turc?”, cu sensul 

că  “turcul  nu  înţelege  nimic  din  ceea  ce  îi  spui”,  îmi  exprim convingerea  că 
mătuşa Europa, sau unchiul Sam, nu vor înţelege nici dânşii, nimic, şi vor mai 
încheia un business pe viaţa turcului.

 
Aferim ! (în traducere, din turcă: “Bine! Foarte bine! Bravo! Perfect!”)

20 decembrie 2007
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ELITE ZAHARISITE

Unii se ling pe degete de ea, alţii vomită de atâta miere în capul primilor.

Ursul este un mare consumator  local care – pentru a-şi spori profitul mierii 
furate  – impune şi recomandă altruist postul de miere global.

Nimeni nu a murit de lipsa mierii, ci doar a pâinii pe care să o întindă.

Banii  sunt  o  miere  cu  care  se  mânjesc  pe  degete  cei  care  oferă  albinelor 
libertatea şi democraţia de a rămâne cu atât cât să nu moară fără ea, de foame.

Mierea cuvântului se prelinge întotdeauna de pe sabia lui.

Economia  globală  este  o  apicultură  în  care  mătcile  sunt  în  Groenlanda, 
culegătoarele la Ecuator, străjerii în Oceanul Pacific, stupii la Polul Sud, mierea în 
Sahara, cumpărătorii – în statele bogate şi puternice, şi urşii sunt trimişi în lumea a 
treia, să ţină cursuri de igienă alimentară, canibalilor. 

Puterea oferă întotdeauna numai lapte şi miere. Opoziţia este de vină că până la 
popor ajunge numai oţet şi fiere. Şi viţăvercea.

De ce „ce e bun, nu se ajunge?”. 
Pentru că nu caută mai nimeni, binele, nici nu ajunge mai nimeni, la el.

Ce  bucurie  să  vezi  că  albinele  fac  mierea  culegând  nectarul  florilor,  şi  nu 
îmbătându-se cu aroma inodoră a  banilor!

Dacă banii ar trebui să aibă miros, în fiecare floare s-ar deschide câte o bancă!

3 noiembrie 2011
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ÎNVIORAREA

Aşa cum vă spuneam, Doamne, s-a întamplat. Şi în Uzina Viselor. La noi. 
A mai murit un om. De aceasta dată, din cauza stresului. Fireşte, există şi cauze 
colaterale. A divorţat. S-a recăsătorit. Avea rate la bănci. Poate fuma mult. Poate 
înjura, uneori. Trăia cum trăiam şi eu, când nu ştiam că eram nabab pentru că 
aveam doi ochi, două mâini, două picioare, şi sănătate. Dar omul asta a murit la 
serviciu. S-a sinucis. Să nu spună niciun înger că venise de acasă, ca să umple cu 
sânge pereţii si pardoseala unei cămăruţe, în pauza de masă. A fost un eveniment 
declanşator. Şefa lui, o calică sadea, i-a urlat: “De ce nu stai şi tu? Ca toată lumea? 
De ce nu stai mai mult? Am pus şi oglinzi cu senzori, ca să măsoare cât timp stă 
fiecare  muncitor. Şi tu te mişti. Te fâţâi. Te grăbeşti. Din cauza ta, se sparg şi 
oglinzile  puse  să  te  supravegheze.  Te  dau  afară  dacă  se  mai  întâmplă.  Şi  se 
întâmplă de atâtea ori. Te dau afară. ” Păzea şi şefa pielea ei, şi a celui de mai sus 
de ea. Şi omul  a simţit că îi vine să intre în pământ. Să nu mai aibă de-a face cu 
nimeni. Nici cu bănci, care trag de el, la fiecare rată, să stea. Nici cu uzina asta, 
care îi reproşează zilnic că nu stă destul, şi îi tot pune în spate noi vini şi sarcini de 
staţionare.  Politica Uzinei noastre, Doamne. Să stăm drepţi. Să fim drepţi. Să nu 
se sufle în front. Şi omul a căutat un moment de singurătate. Intru eu în pământ, şi- 
a spus. Vă arăt eu vouă staţionare. Stat ireproşabil. La toţi. La bănci. La vise. La 
viaţă. Şi-a tăiat, cu o ultimă abatere de la regulament, venele de la picioare. Mâini. 
Şi  gât.  Şi  a  murit  fericit.  Că  va  sta  atât  de  bine,  atât  de  frumos,  atât  de 
regulamentar, încât nimeni, nici-o fiinţă mişcătoare, nu îi va mai reproşa de acum 
încolo: “De ce nu stai li  tu, ca tot omul? De ce greşeşti  într-una, măi Dane? Te 
dau afară, auzi? Te dau afară!” Şi omul a ieşit, de bunăvoie,  afară.  

10  noiembrie  2011.  M-am  documentat,  Doamne.  Şeful  şefei  nu  a  
ameninţat-o că o dă afară, dacă subordonaţii ei nu stau. Nu a ţipat la ea. Aşa 
suntem noi, calicienii. Arendaşi servili. Dăm dovadă de exces de zel în a sta. 

De ce  un  şef  necalic  a  dat  apoi  un  telefon  din  Prusia,  şi  le-a  ordonat 
calicienilor să nu spună nimic, nimănui? Să spună că nu ştiu nimic? Că n-au habar 
de ce s-a întâmplat? Politica UZINEI VISELOR, Doamne. Toată lume stă drept. 
Este dreaptă. Şi înghite. Statul ăsta, ştii, ţine o regiune întreagă, poate,  pe statul de 
plată.Poate, o parte din ţară.  Şi atunci? Nu e păcat? Să ţi se ordone un singur 
lucru, de către şefii ierarhici: stai! Şi tu să mişti?

10  noiembrie  2011.  Şeful  prusac  a  vrut  să  protejeze  şefa  calică.   De 
oprobiul public. Şi al presei.  Aşa suntem noi, calicienii. Dăm dovadă de exces de  
zel în morală. Fără să o căutăm în ochii,  inima şi raţiunea noastră.

Uite, Doamne. Am mişcat şi eu oţâră. M-am  înviorat. Acum am stat.
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10 noiembrie 2011. Doamne, tu, care ştii tot, iartă-ţi caporalul cel netot al  
serviciilor tale divine.

9 noiembrie 2011
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LINGUŞITORUL

Linguşitorul are gura aurită cu căcat.

18 noiembrie 2011
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TAXATOAREA
 

Îmi aduc aminte că în copilăria mea, nu existau nici case de bilete pentru 
mijloacele de transport în comun, nici compostoare, nici controlori. 

În partea din spate a fiecărui autobuz, se afla un spaţiu mic, cu o tejghea 
rabatabilă,  în  care  lucra  taxatoarea.  Ea  avea  grijă  ca  fiecare  pasager  să  îşi 
cumpere  biletul  de  calatorie.  Ea  primea  mărunţişul,  elibera  biletele,  şi  dădea 
pasagerilor, restul. Tot ea îndemna călătorii să urce de pe scări, când mijlocul de 
transport era prea aglomerat. Prezenţă pitorească, tot ea oferea pasagerilor străini 
de rută, detalii referitoare la locul în care trebuie să coboare, sau la mijloacele de 
transport pe care trebuie să le schimbe, pentru a ajunge la destinaţia dorită. Dacă 
existau  dubii  că  vreun  călător  nu  şi-a  luat  bilet,  taxatoarea  ridica  tejgheaua 
rabatabilă, se ridica de pe scaunul ei de muncă, şi devenea controlor de bilete. 

 La un moment dat, fără somaţie, taxatoarea a dispărut din mijloacele de 
transport. Scaunul ei în arhitectura autobuzelor, troleibuzelor, şi tramvaielor, de 
asemenea. Progresul a hotărât că se călătoreste mult mai bine, mai ieftin, mai 
repede,  dacă  se  introduc  în  oraş  aparate  de  eliberat  bilete,  (sau  acestea  sunt 
eliberate chiar de către şofer), dacă biletele sunt compostate chiar de călător, şi 
dacă  există  în  locul  taxatoarei-controlor  pe un mijloc  de transport,  mai  multi 
controlori, pe mai multe vehicule, şi rute. 

 Au  dispărut,  după  acelaşi  algoritm  al  progresului,  casierii  din  bănci, 
dactilografele din birourile stradale de copiat acte, acarii din punctele de trecere a 
căilor ferate cu bariere automate, uşierii hotelurilor, hamalii gărilor, lustragiii de 
pe  străzi,  vânzătoarele  de  seminţe  din  faţa  cinematografelor,  bobinatorii, 
reparatorii  de umbrele,  de maşini  de scris,  de maşini  de cusut,  depanatorii  de 
televizoare  şi  aparate  radio  cu  lămpi,  sau  cu  tranzistori,  remaiorii,  cei  care 
stopeaza materiale de îmbrăcăminte, şi câte şi mai câte meserii de pe urma cărora 
oameni cuminţi, şi răbdători, îşi întreţineau familiile. 

 În locul lor au apărut aparate. Tot mai mici, mai eficiente, mai inteligente, 
mai evaluate, mai perfecte, mai mici consumatoare de tot, şi de toate. În timp ce 
oamenii  modeşti,  cuminţi,  răbdători,  au  devenit  atât  de  Inutili,  atât  de  mari 
consumatori, încât nici nu mai merită să primească nimic altceva de la o societate 
de aparate, de la o societate de automate, decât ... democraţie, adică dreptul de a 
primi, eventual, un carnat la un număr de ani, şi libertate – adică dreptul de a nu 
avea pe lume decât libertate. 

 Acum câteva zile, am întâlnit la poştă, lângă o uşă, un cerşetor. Lângă el, 
sacoşele  lui  în  care  îşi  înghesuia  zilele:  pungi  goale,  de  plastic.  La  apariţia 
fiecărui om care avea ceva de rezolvat la ghişee, cerşetorul deschidea amabil uşa 
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de intrare, ca un uşier impecabil. I-am multumit, şi i-am dat un ziar din acea zi. 
S-a luminat la faţă, şi s-a înclinat, plin de bucurie. 

 Pentru o clipă, am visat că lumea tuturor automatelor perfecte, şi a vitezei, 
a apus pentru totdeauna, şi toate meseriile dispărute au revenit pe pământ, o dată 
cu oamenii lor imperfecţi, răbdători, modeşti, şi cuminţi. 

 

23 noiembrie 2011
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JOCUL  DE TABLE

Din când în când, inima Bunului Prinţ creştea ca un cozonac. Intrau atunci 
în ea raze de soare, miros de ploaie şi pământ umed, arome de gard putred şi rufe 
proaspăt  spălate,  întinse  pe  sârmă,  şi  atâtea  şi  atâtea  elanuri  şi  chemări 
nedesluşite, încât Bunul Prinţ devenea bun, tot mai bun, sufletul lui creştea tot 
mai mare, şi în aceste clipe el  ar fi dăruit   oricui i-ar  cerut să îi îndeplinească o 
cât de mică dorinţă -  o firimitură, măcar, din bucuria lui de a respira o viaţă atât 
de plină, şi de fericită.

Într-o asemenea  clipă,  Bebe  şi  Vali,  doi  colegi  ai  Bunului  Prinţ,  băieţi 
inteligenţi, dar leneşi la învăţătură, şi un pic cam golani, discutau între ei:

Băi Bebe, ia şi tu tablele de la taică-tu, când nu bagă de seamă, şi vino la mine 
acasă cu ele, să vedem cine bate!

Băi Vali, a băgat de seamă ăl bătrân că i-am mai luat tablele, şi a spus că mă 
usucă cu bătaia dacă  se mai prinde că le iau! Şi tu ştii că plutonierul, mai ales 
dacă mai şi bea, nu uită, şi se ţine de cuvânt! Şi are palma grea!

Cum, mă Bebe, iar nu avem table să jucăm?

Bebe a ridicat din umeri…

Bunul Prinţ a auzit tot. Ce table frumoase aveau acasă tata şi bunicul, şi-a 
spus el. Şi nici nu se joacă tot timpul, cu ele. Ce-ar fi dacă aş lua tablele de acasă, 
şi le-aş împrumuta lui Bebe, şi lui Vali? Câteva zile, doar . Nici nu  s-ar băga de 
seamă. Şi aş face o faptă bună:  aş ajuta doi colegi care nu au nici măcar un joc 
de table, să se bucure de ele. Când eşti atât de bogat, încât ai acasă un frumos joc 
de table, într-o cutie de lemn gălbuie, superbă, şi cu puluri albe şi negre, înalte, 
rotunde, nici prea mari, nici prea mici, cu rondeluri strunjite cu grijă pe cele două 
feţe, ca să poată să adere mai bine la degete, când eşti atât de bogat, nu se cade 
oare  să  ajuţi  doi  colegi  săraci,  care  nu  au  nici  măcar  un  joc  de  table, 
împrumutându-le jocul tău ?

Bunul Prinţ s-a strecurat în antreu,  a luat de pe bibliotecă jocul de table, şi 
a plecat a doua zi pe furiş, la şcoală, să nu îl vadă bunica, cu jocul la subraţ, 
învelit în pânză.

La şcoală, Bunul Prinţ s-a dus bucuros la Bebe şi la Vali, şi a scos jocul de 
table din pânză. 

Băieţi, uitaţi, luaţi jocul tatei şi al bunicului, şi jucaţi-vă ! Dar să aveţi grjiă de el, 
să nu-l stricaţi, sau murdăriţi! Şi să mi-l aduceţi înapoi peste câteva zile!

Da, da, au spus Bebe si Vali, şi s-au grăbit să ia repede jocul de table, şi să-l 
înghesuie într-un ghiozdan. Fii fără nicio grijă! 
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A trecut o zi, au trecut două, au trecut trei, a trecut o săptămână, şi Bebe şi Vali 
nu dădeau nicun semn să îi aducă Bunului Prinţ tablele înapoi. Bunul  Prinţ era 
pe  de  o  parte  fericit,  doar  colegii  lui  aveau  acum un  joc,  să  joace  table  pe 
săturate, pe de altă parte, era îngrijorat: dacă bunicul sau tata vor observa lipsa 
jocului de acasă? 

În cele din urmă, Bunul Prinţ şi-a luat inima în dinţi, şi le-a spus:

Băieţi, vă rog să îmi aduceţi tablele înapoi! În orice clipă, tata şi bunicul pot să îşi 
dorească să facă un joc de table, şi  tablele lor sunt la voi!

Nicio grijă, mâine ţi le aducem! Promiteau Bebe şi Vali.

Mâine uitau,  se  scuzau,  şi  promiteau  din nou Bunului  Prinţ  că  i  le  vor 
aduce mâine, negreşit.

Într-o seară, ce era mai rău s-a întâmplat. Tata şi bunicul Bunului Prinţ au 
dorit să încingă o partidă de table. Şi au observat că jocul de table lipseşte. L-au 
căutat prin toate camerele, şi nedând de el, l-au întrebat pe Bunul Prinţ: - Puiule, 
ai văzut pe undeva tablele? Ai umblat tu cu ele?

Bunul Print  le-a spus NU. I-a minţit. Şi a doua zi, la şcoală, le-a povestit 
colegilor că e de rău. Bunicul şi tata au observant lipsa tablelor. Să facă bine să i 
le aducă până seara.

Da, da, negreşit! Au spus Bebe şi Vali.

Bunul Prinţ a aşteptat toată seara la geam. Nu i le-au adus.

Atunci, Bunul Prinţ şi-a luat inima în dinţi şi a spus tatei şi bunicului tot. 
Tata s-a înfuriat atât de tare, încât a plecat imediat acasă la Bebe. S-a întors după 
o  jumătate  de  oră  cu  tablele.  Dar  vai!,  cutia  gălbuie  de  lemn  era  zgâriată  şi 
murdărită. Balamelele cutiei erau îndoite. Două puluri erau lipsă. 

Cum ai  putut  să  faci  aşa  ceva?  Au întrebat  tata  şi  bunicul.  Tu  dai  lucrurile 
noastre, lucrurile tale din casă, pe mâna unor derbedei? Atunci, tu nu meriţi să 
stai în casă, a spus tata. L-a luat pe Bunul Prinţ de mână, şi l-a dus în coteţul 
găinilor. Aici este locul tău.

Tata a plecat în casă şi a închis uşa. Era întuneric. Şi nu era drept. Şi-a spus 
Bunul Prinţ. Ce am făcut? Am vrut să ajut nişte colegi săraci. Nu sunt eu de vină 
că ei şi-au bătut joc de jocul  de table. Şi Bunul Prinţ a fost pentru prima dată în 
viaţa lui,  rău. Şi-a spus: eşti  atât  de rău, tată. Acum, ţi-aş dori să simţi şi tu 
chinul meu. Să simţi cele mai mari chinuri de pe pământ. Tot atât de mari, pe cât 
de mare este ura pe care o simt faţă de tine. Şi în timp ce gândea aşa, uşa casei s-
a deschis, tata a venit în coteţ, şi i-a spus Bunului Prinţ: HAI ÎN CASĂ. Să nu 
mai faci niciodată ce ai făcut. 
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După zeci de ani, tatăl Bunului Prinţ a murit în chinuri. Nici morfina nu 
mai putea să i le aline. A murit de cancer. După zeci de operaţii, şi internări, şi 
tratamente de chimioterapie.

 Bunul Prinţ nu avea niciodată să ştie  dacă chinurile tatălui său au fost cele 
pe care i le-a dorit el, atunci. 

Un singur lucru ştia:  există pe lume oameni  bogaţi,  pentru că au fie  şi 
numai  un joc de table,şi alţii săraci, pentru că nu  au, nici măcar un joc de table. 
Dar săracului care nu ştie să aibă grijă de un lucru împrumutat, ca de ochii lui din 
cap,   care nu are cuvânt,  care minte,  care fură,  să  nu îi  imprumuţi  niciodată, 
nimic. Oricât de mult te doare, că el nu are, şi tu ai. 

Dacă, totuşi, îi vei dărui şi lui, fii pregătit:  te va durea şi mai tare. 

Mai  mult:  să  nu  dai  lucruri  care  nu  îţi  aparţin,  fără  să  ceri  voie 
proprietarului. Şi să nu doreşti răul nimănui. Răul atrage răul. 

29 noiembrie  2011
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DE LA SCÂNTEIA SOCIALISMULUI, LA  BEZNA 
TOTALĂ A IMBECILISMULUI

Organ al  tuturor agenturilor şi  lipitorilor bulibăşiste şi liber-schimbiste
“Gogomani din toate ţările, adormiţi-vă!”

EDITORIALUL ZILEI
 
Are drept la sănătate, carte, muncă – gratuite -
Doar tot omul  care are bani destui, să le achite!

20 decembrie 2011
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APOSTOLII CALICIEI

La 22 de ani după evenimentele din 1989, revoluţionarii amatori nu au mai 
rezistat, şi au luat cu asalt palatul Parlamentului Caliciei, cerând… ce credeţi? 
Libertate?  Democraţie?  Locuri  de  muncă  pentru  poporul  calic?  Un tratament 
uman  al omului, de către diversele Mari Uniuni şi  Puteri?  Dreptul la sănătate 
gratuită? Dreptul la învăţământ gratuit? Dreptul la cultură accesibilă? Dreptul la 
civilizaţie  decentă?  Dreptul  la  apă  gratuită?  Dreptul  la  salubritate  la  un  preţ 
modic? Dreptul la un minimum de căldură, iarna, ori un minimum de răcoare, 
vara? Dreptul la a trăi fără griji în casa ta, ţara ta, Europa ta, Planeta ta? 

Aş! Revoluţionarii au cerut, pur şi simplu, BANI. Nu pentru bătrânii care 
stau la coadă cu orele, de cu noaptea, pentru o pâine gratuită. Nu pentru copiii 
abandonaţi, care fac foame prin orfelinate, şi mănâncă din tomberoane după 18 
ani.  Nu  pentru  crearea  de  industrii  caliciene,  şi  locuri  de  muncă  pentru  tot 
calicianul. Nu pentru bolnavii a căror viaţă atârnă de un munte de bani. Nu pentru 
plata  datoriei  externe  a  ţării.  Nu pentru  asfaltarea  autostrăzilor  ei.  Nu pentru 
restaurarea  ori  paza  monumentelor  istorice  ale  Caliciei.  Nu  pentru  investiţii 
militare  în  securitatea  şi  libertatea  ei.  Nu  pentru  construirea  de  noi  locuinţe 
ecologice.  Nu  pentru  investiţii  în  surse  de  energie  regenerabile.  Nu  pentru 
staţiuni  de  odihnă  şi  tratament.  Nu  pentru  şcoli  şi  spitale.  Aparatură. 
Cercetare.Nu pentru  salvarea lui Dumnezeu de la faliment. Nicidecum. 

Revoluţionarii  au  cerut  bani  pentru   EI.  Pentru  realizările  cu  adevărat 
revoluţionare  ale  unui  complot   mondial  pentru  bunăstarea  Caliciei.  Ce  este 
drept, Realizări Măreţe. Distrugerea economiei  naţionale. 22 de milioane – adică 
o naţiune întreagă caliciană – de copii  avortaţi  în 22 de ani.  Falimentul  ţării. 
Imbecilizarea unei întregi naţiuni, şi sărăcirea ei exemplară. Distrugerea culturii. 
A  învăţământului.  A  sănătăţii.  A  armatei.  Defrişarea  pădurilor.  Spolierea 
avuţiilor solului şi subsolului. 
 Desfiinţarea a zeci de industrii, şi ramuri ale agriculturii, şi a milioane de 
locuri de muncă. Băjenirea unei treimi a poporului calician apt de muncă prin ţări 
prospere.   “Şi  câte  şi  mai  câte  jocuri  şi  jucării  pline  de  hazul  şi  farmecul 
copilăresc”, de care, aducându-ne aminte, “ne saltă şi acum inima de bucurie.”

Să  nu  merite  atunci,  ei,  revoluţionarii  calicieni,  eroii  exemplari  şi 
promotorii fără egal ai tuturor acestor împliniri, BANI? Tocmai acum, când, după 
ce au avut parte de BANI 22 de ani, au dus revoluţia pe culmi  fără egal? Când au 
făcut  TOTUL  pentru  toate  mai  sus  enumeratele,  în  parte,  MĂREŢE 
REALIZĂRI? Şi tocmai acum, când FERICIREA ŞI PREA FERICIREA naţiunii 
caliciene a ajuns la EXTAZ, să nu fie stipendiaţi pentru că numai datorită lor a 
fost mitraliat un sinistru odios care se plătea cu 500 de dolari pe lună, a construit 
700.000  de  locuinţe  în  6  ani,  ca  să  nu  mai  vorbim de  spitale,  şcoli,  fabrici, 
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asfaltarea ţării, electrificarea ei, etc, etc,  ridicate de un popor calician condus de 
un avorton de partid comunist ?

Ba, drept vă spun: revoluţionarii merită, cu asupră de măsură, BANI.
 Să  vina  FMI-ul,  să  vina  FINANŢELE MONDIALE,  să  vină  MARILE 
UNIUNI ŞI PUTERI, şi să-şi poleiască în aur, apostolii! Ba mai mult decât atât: 
să mai pună de  o revoluţie acest apostolic STAFF, în aşa fel încât tot ce atinge 
un apostol revoluţionar - plătit de ei, fie şi numai cu un ocean de iluzii -  să se 
prefacă în cel mai bine intenţionat rahat.

21 decembrie 2011
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MULŢUMESC DIN INIMĂ PARTIDULUI

În clasa a VI-a sau a VII-a a şcolii generale, am ridicat două degete în ora 
de dirigenţie, m-am ridicat în picioare, şi – încurajat de apelurile la sinceritate şi 
buna colegialitate ale tovarăşei  diriginte – am spus că eu, unul, m-am săturat de 
continua repetare şi prelucrare la orele de dirigenţie a directivelor şi hotărârilor 
Partidului Comunist Român.  Că a le spune odată, mai înţeleg. A le spune de 
doua ori,  înţeleg şi  asta.  Dar a face din fiecare oră de dirigenţie un prilej  de 
dezbatere a mereu aceloraşi şi aceloraşi idei, a aceloraşi teme,cu aproape aceleaşi 
cuvinte, mi se pare nu numai plictisitor şi lipsit de sens, ci şi greu de suportat. 
Cum interventia mea urma unui apel  onest  al  tovarăşei  diriginte de a discuta 
sincer problemele care ne preocupă, ea nu a fost urmată de nicio admonestare. 
Cel mult, de un comentariu privind importanţa şi rolul Partidului în viaţa fericită 
pe care o ducem noi, tineretul României,  şi toţi membrii societăţii,  în general. 
Aceasta  a  fost  urmarea  în  clasă.  În afara  clasei,  în zilele  următoare,  tovarăşa 
dirigintă l-a chemat pe tata la şcoală, şi i-a atras atenţia, cu discreţia cuvenită, că 
nu este bine nici pentru mine, nici pentru el, părintele meu, secretar de partid, nici 
pentru mama, membru de partid, nici pentru întreaga noastră familie, ca eu să am 
o atitudine şi  un discurs contrare liniei politice a Partidului.  Vă daţi  seama, a 
continuat tovarăşa dirigintă, lumea s-ar întreba ce se discută la dumneavoastră în 
casă, dacă fiul dv.  are asemenea idei. Toate acestea aveam să le aflu de la tata şi 
de la mama, care mi-au repetat cuvintele tovarăşei diriginte, şi mi-au atras atenţia 
sa fiu mai rezervat, sau rezervat de-a binelea, pentru a nu da apă la moară unor 
comentarii,  sau mai  mult  decât  atât,  unor fapte cu consecinţe negative asupra 
mea, şi a familiei mele. 

Urmarea a fost că am început să privesc cu mai multă reţinere apelurile la 
sinceritate, şi bună colegialitate, ale tovarăşei diriginte, şi ale tuturor oamenilor, 
în general. Adică, în ciuda a ceea ce gândeam cu adevărat,  gânduri sincere şi 
idealiste, poate, primul nivel de cenzură mi l-am impus eu însumi. Pentru a mă 
proteja pe mine? Nu cred. Eram destul de tânăr ca să nu mă intereseze prea mult 
persoana mea. În fond, veneam la şcoală pentru a face perfomanţă la învăţătură. 
Dar tatăl meu  şi mama mea nu îmi erau indiferenţi. Nu puteam să îmi permit 
luxul de a fi sincer, lovind în profesia lor, în cariera lor, în familia mea.  

În clasa a VIII-A a şcolii generale, s-a desfăşurat o etapă a concursului 
naţional de istorie “Drum de glorii” la care participa şi şcoala mea. Concursul era 
televizat.  Participau  echipaje  din  câte  două  şcoli.  Prezentatorul   le  punea 
întrebări. Concurenţii, aşezati la două mese mari, se consultau. Dădeau raspunsul. 
Răspunsul  era  validat,  sau  nu,  de  juriu.  Formaţia  care  avea  cele  mai  multe 
răspunsuri corecte câştiga concursul. Prezentatorul emisiunii era cunoscutul actor 
Iurie Darie. Pe lângă concursul propriu-zis, fiecare şcoală prezenta şi un moment 
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artistic, care se puncta separat. Făceam parte din echipajul şcolii mele pentru că 
eram un elev bun. Dar şi pentru faptul că eu compusesem, special pentru acest 
concurs, versurile montajului  literar artistic al  şcolii  mele.  Sincer să fiu, eram 
mândru de aceste versuri, care au fost foarte apreciate de întregul corp profesoral. 
Exista  însă  şi  un  amănunt  legat  de  aceste  versuri:  toate  vorbeau  despre  ţară. 
Despre bogăţiile  ei.  Despre frumuseţea  ei.  Despre oamenii  ei  harnici  şi  buni. 
Despre munca lor, depusă cu atâtea sacrificii, din dragoste pentru noi. Copiii lor. 
“Scrie ceva despre Partid”, mi-a spus, la prima audiţie, tovarăşa dirigintă.  Nu am 
scris despre Partid niciun rând. Nu puteam. Pur şi simplu nu puteam. “Scrie ceva 
despre  Partid”,  m-a rugat  a  doua oară  tovarăşa dirigintă.  Dar  nu puteam.  Nu 
aveam inspiraţie. “Scrie ceva despre Partid”, m-a implorat tovarăşa dirigintă. “El 
a făcut şi face  posibilă viaţa aceasta lipsită de griji pe care o ducem, şi o duceţi”, 
mi-a spus tovarăşa dirigintă. Dar eu nu am scris niciun rând. Ce legătură avea 
Partidul cu viaţa noastră? Ea s-ar fi desfăşurat, oricum, tot aşa, cu sau fără Partid. 
Şi nu am scris nimic.

  

Astăzi, am 50 de ani. Partidul Comunist Român, care m-a ţinut gratuit pe 
băncile  şcolii,  care  mi-a  asigurat  liniştea  familiei,  oferind  locuri  de  muncă 
părinţilor  mei,  concedii  în  fiecare  an la  munte  şi  la  mare,  care  a  electrificat, 
ridicat şcoli, spitale, biblioteci, săli de sport, care m-a ţinut în tabere sportive sau 
şcolare  ani  de  zile,  care  m-a  premiat  cu  diplome  şi  cărţi,  nu  şi  cu  bani,  la 
concursuri judeţene sau naţionale, care mi-a plătit medicamentele întregii familii, 
cărţile  şcolare,  manulele,  profesorii,  medicii,  care  mi-a  ridicat  casa,  şi  chiar 
fabrica în care lucrez şi acum, care a trasat, cât a avut, cât s-a priceput,  viitorul 
asfaltat, electrificat, cu salariul zilei de mâine asigurat pe următorii 10, 20, 30 de 
ani, adică exact pe perioada  pe care se estimau acele directive şi programe, în 
limba de lemn, care se repetau obsesiv la orele de dirigenţie – acel Partid, nu mai 
există. În locul lui, au rămas criza, foamea, şomajul, frigul, grijile enorme, furtul 
resurselor ţării din afara, şi dinăuntrul ei, coplata în sistemul sanitar, coplata în 
învăţământ,  coplata din venitul inexistent,  hoţia, corupţia, mizeria,  suicidul şi 
euthanasia, ca program social, pentru 50 % din populaţia României. Şi a rămas 
TOTUL , pentru 20 % din populaţie.

Este târziu să mulţumesc Partidului. Şi totuşi, o fac. Mulţumesc din inimă 
Partidului Comunist Român. Trebuia să îmi explice altfel alternativa de a trăi. Nu 
a făcut-o. Nu mi-a pus în mâini POLEMICI CORDIALE de George Călinescu. 
Ca să vad Dinu Păturicii de astăzi sigilindu-şi în palatele de pe Victoriei seifurile 
cu milioane de dolari, în timp ce, cârpit, profesorul elevilor tuturor meseriilor şi 
profesiilor îşi numără măruntişul salariului ca să îşi bea iaurtul zilnic, vis a vis. 
Au existat şi lipsuri, tovarăşi. Dar nu se compară cu lipsa de suflete a bogaţilor 
din lumea de azi.
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Este târziu să mulţumesc Partidului Comunist Român. Dar o fac acum. Îmi 
fac autocritica. Îmi pare rău, tovarăşi. Mulţumesc din suflet Partidului Comunist 
Român, sincer, şi cu o lacrimă de lemn, înnodată în gât.

22 decembrie 2011
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O, TEMPORA! O, MORES!

În vremurile noastre, Ştrul  se plimba pe cheile Dâmboviţei, când îl vede la 
un  colţ  de  stradă  pe  Iţic,   prăvălit  la  pământ,  cu  hainele  rupte,  cu  pielea 
cadaverică, cu ochii închişi.

Îl ridică, îl ia în braţe, şi începe să îl resusciteze:

-          Iţic, Iţic, sunt eu, Ştrul, colegul tău de grădiniţă! Ce ţi s-a întâmplat?

Iţic i se smulge din braţe, cu ochii închişi,  şi strigă:

-          Nu  am  loc  de  muncă!  Nu  am bani  de  chirie!  Nu  am  bani  de 
impozite! Nu am niciun ban!

Ştrul continuă:

-          Iţic, Iţic, revino-ţi, sunt eu, prietenul tău cel mai bun, Ştrul, am iubit 
amândoi aceeaşi fată în şcoala generală!

Iţic i se smulge din braţe, strângând ochii,  strigând:

-          Am fost  dat  afară  din  casă,  fiul  meu  s-a  sinucis,  nevasta  mi-a 
decedat, nu am ce mânca, mi-e frig, mi-e sete! Sunt bolnav, nu am bani nici de 
spital, nici de medicamente!

Ştrul continuă:

-          Iţic, sunt eu, Ştrul, colegul tău cu care, în socialism,  mergeai în 
fiecare zi la serviciu,  mergeam în concediu în fiecare an la munte şi la mare, 
aveam învăţământ  şi  sănătate gratuite,  aveam cultură la preţuri  modice,  copiii 
noştri  aveau  repartiţii  în  economie  după  terminarea  studiilor,  ne  cumpăram 
apartamente în cinci ani, şi în trei ani, maşină, şi trăiam fără niciun fel de griji…

Iţic deschide ochii, îl priveşte, şi îi spune:

-          Eeeeeei, ce vremuri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....

23 decembrie 2011
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A MURIT SCRIITORUL

A murit Scriitorul. 

Nu  mai auzisem nimic despre Scriitor de mai bine de treizeci de ani. De 
când i-am văzut prima, şi ultima piesă de teatru, “7 martori”, jucată în sala T94, 
din incinta Teatrului Naţional. 

 Nu ştiţi  care este sala T94? Nu ştiţi  nimic despre ea? Sala T94 a fost 
construită,  prin  munca  voluntară  a  muncitorilor,  şi  prin  materialele  plătite  de 
Uzinele  Electroputere,  sub  conducerea  Partidului  Comunist  Român.  Această 
bijuterie a fost unică, sau una dintre rarele Săli de teatru cu scena Elisabetană. Se 
numea T, de la Tineret. Şi 94, de la cele 94 de scaune cu care era echipată sala. A 
fost darul pentru Tineret, al Uzinelor Electroputere.

 Nu ştiţi nimic despre uzinele Electroputere? Uzinele care aveau 30000 de 
salariaţi, şi produceau locomotive, transformatoare şi  aparataj electric pentru o 
pleiadă de ţări? Este actualul Mall Auchan.  Care are 300 de salariaţi, şi oferă 
marfă calicienilor, marfă produsă într-o pleiadă de ţări. 

De treizeci de ani şi mai bine, am auzit o singură dată de Scriitor. Este 
numai vina mea.

Toată  lumea politică şi  economică occidentală şi  răsăriteană îi  purta pe 
buze,  la  fiecare  întrunire,  replicile  spectacolelor  de teatru şi  elixirul  prozelor. 
Toată media ii analiza opera. Toţi Regii şi Preşedintii Lumii îi studiau zi de zi, 
ideile. 

Marele Om, chiar, la Golden Blitz, la Cireşica, sau alte şi alte Săli de teatru 
cu nume nu mai puţin renumite, îi sorbea cuvintele din renumitele piese de teatru 
Jack  DANIELS,  BALLANTINES,  TEACHERS,  şi  le  oferea  spre  cugetare 
mecanicilor  auto  şi  tinichigiilor,  maneliştilor  sau  filozofilor  din  mass  media 
Caliciei.

Dar şi Micul Om, de pe axa Curubeşti-Londra-Washington, a catadicsit să 
spună la  moartea Scriitorului:  “Europa îi  datorează enorm”.  Probabil,  i-a  fost 
teamă să spună aceste cuvinte în timpul vieţii Scriitorului, pentru ca axa limbii 
engleze să nu îi datoreze, totuşi, un penny, Scriitorului.

A murit Scriitorul.     

De-abia acum, magnaţii televiziunilor şi media  vor plăti  mai puţin pentru 
preluarea  transmisiilor  meciurilor  de  fotbal,  ca  să  îi  plăteasca  din  economii, 
Scriitorului, colacul şi pomelnicul pentru difuzarea, la ore de maximă audienţă, a 
operei lui integrale, neîntrerupte de nicio reclamă publicitară. Ei şi-au exprimat 
regretul  profund că au fost  atât  de profesionişti,  ca întotdeauna,  încât  nu le-a 
venit mai devreme, ideea.
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A murit Scriitorul.

Marii  Dictatori  de  idei  ai  popoarelor  au  scris  în  cartea  de  onoare  a 
Scriitorului cuvinte mari. Apoi s-au ridicat de pe scaunul de condoleanţe, şi au 
revenit la problemele serioase ale popoarelor lor, şi ale omenirii. 

Cum să facă  bani.  Cum să  facă să  încapă toate  sufletele  Lumii  într-un 
singur ban.

23 decembrie 2011
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IISUS HRISTOS
FIŞĂ DE LECTURĂ CU TÂLC

Mare manager, finanţist şi om politic de dreapta?

 A studiat la cele mai renumite Universităţi ale Lumii?

S-a  înconjurat  de  cei  mai  provocatori  absolventi  ai  marilor  Institute  şi 
Centre de Cercetare ale Lumii, de cele mai strălucite minţi?,  pentru a rezolva 
problema fundamentală omenirii: cum să dai totul, când nu ai nimic, în afară de 
tine însuţi, de împărţit. 

A predat ceea ce a trăit, şi a trăit, ceea ce a predat.

A slujit pe ultimul om, fără să pretindă să fie slujit.

A vindecat, şi a învăţat, ca să îi înveţe şi vindece  pe alţii, absolut gratuit.

I se reproşează că a mâncat şi a băut cu înalţi demnitari, finanţişti, magnaţi, 
şi oameni politici? A făcut- o ca să nu moară fără să facă un pic de Rai, măcar, pe 
pământ.

A făcut  fapte absolut ieşite din comun în Lumea Medicinii.

Învăţător şi medic. 

Aliatul cel mai de nădejde al duşmanilor săi.

Fiu  autodeclarat  al  lui  Dumnezeu,  recunoscut  numai  parţial  de 
contemporani.

 Indiferent ce a fost, matricea lui spirituală este exemplul cel mai bun de 
urmat, pentru  Dumnezeu, dacă există.

Fapt  pentru  care,  votându-L  pe  Iisus  Hristos,  votez  ideea  de  om,  şi 
Dumnezeu, care se sacrifică total pentru Raiul umanităţii, aici, pe pământ, ca şi în 
cer. 

Împotriva  tuturor  florilor  perfecte,  şi   de  o  frumuseţe  paradisiacă,  ale 
răului. Împotriva tuturor buruienilor şi florilor carnivore ale binelui.

Şi îl aştept să revină.

23 decembrie 2011
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DE CE AM NEVOIE DE EMINESCU?

Am nevoie de Eminescu pentru că am nevoie de Dreptate (  Împărat  şi  
proletar), de Adevăr (Sărmanul Dionis ), de Geniu ( Luceafărul ), de Ţară ( Ce-ţi  
doresc eu ţie, dulce Românie ), de Viaţă ( Rugăciunea unui dac ), de Lumină ( La 
steaua ), de Sinceritate ( Odă în metru antic) , de Mângâiere ( Glossă), de Iubire( 
Floare albastră ), de Geneza (  Scrisoarea I ), de Istorie Naţională (Scrisoarea 
III ), de copilărie (Fiind băiet, păduri cutreieram ), de natură ( Sara pe deal ), şi 
de câte, şi mai câte alte jocuri şi jucării atât de copilăreşti, şi atât de înţelepte, fără 
de care Limba Română ar fi orfană de Omul şi Dumnezeul ei, a căror Viaţă şi 
Operă sunt nepereche Românie vie.

ÎNVIERE

15 ianuarie 1850 – la Naşterea Poetului Mihai Eminescu

Se naşte un Luceafăr ce a avut, se ştie,
În viaţă, locuinţă, în propria poezie –

Căci casă, garsonieră, n-a prididit, săracul –
Aşa a fost poetul – şi-a locuit doar, veacul –

Nici din gazetărie, nu-şi câştiga, ades,
Nici pâinea, şi nici vinul – şi-atunci, din interes,

Scria, spre propria pildă,  Sărmanul Dionis –
Şi  câte multe alte  păcate n-o fi  scris…

Acum, când se întoarce, cântând, la el, pe plai,
Din iad, căci umilinţă nu are, pentru Rai –

Când neevlaviosul, şi bietul necucernic,
În schitul lui de versuri, e doar un biet nemernic –

Când vine să-şi ridice din chiar ţărâna grea,
Un literar cadavru, uitat în debara –

Când nici nu ştim, se pare, la ce mai este bun,
A lua în seamă genii, când veacul e nebun  –

Când pâine de nu este, nu e mai econom
Să ţii în bezna groasă, ideea chiar, de om –
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Acum, Mihai, bădie, de ziua ta, îţi scriu
Mai naşte-te odată, că iar este pustiu –

S-au înmulţit toţi "sfinţii" în ţară, şi afară,
Îi doare-atât poporul, încât îl tot omoară –

Cu legi spre avortare, şi cod alimentar,
Cu noua reformare ce nu are nici var

A mai spoi zidire din Moşul  Dictator,
Mitraliat din milă, şi grijă de popor...

Îţi scriu, Mihai, bădie, chiar dacă n-ai de ştire,
Din Operă, şi Viaţă, a neamului Psaltire…

Şi îţi ridic, pe lume, şi un temeinic schit,
Chiar de ţi-l fac din pietre, şi beţe de chibrit…

Pentru români  ce-n inimi tot aurul îl poartă,
Şi pe pământ, şi-n ceruri, din poartă bat, în poartă,

Mihai, ca să-nţeleagă  şi crucea României,
Din piatra crucii Tale,  învie iar, şi scrie-i…

 

4 ianuarie 2011

3 ianuarie 2012
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RAPORT:

STAREA NAŢIUNII DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE

Cetăţene Comandant Dumnezeu,

Aleşii poporului continuă cu noi succesuri victoriile împotriva poporului.

Demonstranţii şi jandarmii şi-au spart unii altora capetele. 

Intelectualii şi lichelele au rămas cu meritele, veniturile, şi capetele întregi.

Discuţiile  dintre  demonstranţi  şi  jandarmi  au  avut  loc  într-o  atmosferă 
caldă, tovărăşească.

Demonstranţii latră, caravana hoţilor trece, şi revine.

Paria violentă s-a exprimat în cultura în care a fost educată de societate.

S-au depus coroane de flori la mormântul Poetului Necunoscut, Căldurii 
Necunoscute, Hranei Necunoscute, Iubirii Necunoscute, Sănătăţii Necunoscute, 
Învăţământului Necunoscut, Culturii Necunoscute, Serviciului Necunoscut, şi al 
Viitorului Necunoscut. 

Mărimile s-au decorat între ele cu diverse ordine de Mari Licurici, clasa 
întâia, cu suzetă, şi au elaborat poporului noi programe să o sugă.

Un cetăţean, pe nume Mihai Eminescu, a fost bătut, încărcat în dubă, dus 
la secţie, amprentat, şi amendat pentru tulburarea decimării publice.

La protestele lui, a fost închis la nebuni, unde a fost lovit cu o piatră in cap, 
de un locatar care se crede Institutul Cultural Român, şi a sucombat.

Certificatul de deces al cetăţeanului Eminescu  Mihai a fost semnat, prin 
asomarea   răspunderii  gubernamentale,  de  un  analfabet,  şi  contrasemnat  de 
Ministrul  Colonizării Naţionale. 

Pacea Domnului cu mine, şi Reforma cu voi, cu toţi!

Semnat: informatorul divin Dictachiorul

Nume de cod:  Geniul Crăpaţilor

16 ianuarie 2012
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DICTATURA RESURSELOR

Mă trezeşte o senzaţie de frig. Dorm în trening, învelit în pătură. Aprind 
lumina. Mă uit la termometru. 16 grade Celsius şi 3 sferturi.Centrala e pusa la 
gradaţia unu şi jumătate. SUNT UN NABAB! AM CENTRALĂ! Desigur, am 
toată libertatea să o fixez pe o gradaţie mai mare. Să mă bucur de mai multă 
căldură. Dar nu îmi permit. Nu îmi permit veniturile. Deşi sunt un NABAB. Am 
SERVICIU.

Adică am bani PENTRU: curent, gaze, telefon fix, mobil, gunoi, apă, rată 
în  bancă pentru maşină,  mâncare,  haine,  încălţăminte,  motorină,  copii,  şi  mai 
rămâne să  economisec  tot  anul  din ei  pentru un concediu la mare ,  şi  pentru 
zugrăvirea casei. Adică am n motive să fiu nabab NABAB.

Aseară am închis televizorul. Sunt depresiv. Îmi face rău să văd oameni 
care nu au, poate, 16 grade Celsius şi trei sferturi, căldură în casă. Care nu au, 
poate, serviciu. Sau pensie. Sau bani pentru medicamente, sau medic. 

Acum o lună,  mi  s-a înfundat  o ureche.  Insuportabil!  Am plătit  100 de 
pâini  la  o  policlinică privată,  ca  să  îmi  fie  spălată,  şi  să  aud din  nou.  Orice 
disconfort fizic, sau psihic, mă torturează. Nu ştiu cum rezistă alţii la autotortură. 

Aş vrea să îi ajut pe acei oameni din stradă. Sau pe cei care nu pot să iasă 
în stradă. Bătrâneţea, neputinţa, neştiinţa, slăbiciunea, bolile, lipsurile, etc. Dar 
nu prea am cum.

Pun într-o plasă, în fiecare zi, ce pot să iau de prin  casă. Azi am pus 4 
gutui, o portocală, o cărticică de rugăciuni, o mână de fulgi dulci, un pateu, şi o 
pungă de pesmeţi.

Am dus-o la Biserică. Să o împarta Dumnezeu, să ajungă pentru toţi cei 
enumeraţi mai sus.

Mă gândesc la democraţie. La faptul că ea are o viaţă de câteva secunde, la 
fiecare patru ani. Secundele în care scrii numele celor dragi, pe care îi alegi,  îi 
ştampilezi, şi pui plicul în urnă. Apoi, nemulţumindu-te, te lepezi de ei. 

Mă gândesc că fiecare Preşedinte al României, ne-ar fi dat, dacă ar fi avut, 
TOTUL.  Dar  nu  are  de  unde.  Fiecare  în  parte,este  şi  un  DICTATOR.  Un 
DICTATOR AL RESURSELOR.

Îmi  aduc  aminte,  în  drum  spre  serviciu,  de  doamna  V,  Directoare  de 
Centrală  la  Uzinele  Electroputere.  O  tovarăşă,  şi  o  doamnă,  de  o  energie,  şi 
inteligenţă,  extraordinare.  Am  ajuns  la  dânsa  cu  o  rugăminte:  să  ajung  mai 
devreme din stagiatură, în cercetare. Am găsit-o agitată, şi în acelaşi timp, calmă. 
FĂCEA  EFORTURI  SĂ  îşi  păstreze  calmul,  şi  raţiunea.  Sunt  chemată  la 
Ceauşescu, îmi spune. E ca o fiară. Să facem TOTUL. SĂ FACEM PLANUL. 
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Dar nu avem de unde. Nu avem materie primă. Nu ştiu cum am să mă descurc. 
Pentru cine  să  faca  directorii,  TOTUL,  mă  gândesc  acum?  Pentru OAMENI. 
Aceiaşi oameni cărora, 100 de lei pentru fiecare, în decembrie 1989, nu le-a fost 
fost de  ajuns.

Deci, am dreptate să mă gândesc că fiecare Preşedinte al României, ne-ar fi 
dat,  dacă  ar  fi  avut,  Totul.  Fiecare  director.  Fiecare  patron.  Fiecare  manager. 
Fiecare Dumnezeu.  DAR N-AU AVUT, şi NU AU DE UNDE.  NU EXISTĂ 
NICI  PLANURI,  NICI  VIITOR,  NU  EXISTĂ  MAI  NIMIC,  CÂND  NU 
EXISTĂ RESURSE. UMANE.

Doar o plasă cu 4 gutui, o portocală, o cărticică de rugăciuni, o mână de 
fulgi  dulci,  un  pateu,  şi  o  pungă  de  pesmeţi,  pentru  toată  ROMÂNIA,  de 
dinăuntru, şi de dinafară. Atât, pe ziua de azi.

Mai există un amănunt.

În faţa Bisericii, era o piatră, cât un pumn. Am mai făcut o faptă bună. Am 
dat-o deoparte, să nu se împiedice cineva, de ea, şi să-şi spargă capul. Dar ştiu eu 
dacă a fost o faptă bună? Poate cineva, poate chiar cetăţeanul Dumnezeu, o lăsase 
intenţionat acolo. SĂ SE ÎMPIEDICE, TOTUŞI, cineva care trece. Şi să îşi facă 
o cruce. De botez, sau de cununie. Sau chiar să intre. Pentru că înăuntru, era o 
singură RESURSA, azi dimineaţă. O femeie. Mică cât un ţânţar. Care creştea, pe 
salariul ei de femeie de serviciu, o fată orfană.

Motiv pentru care îmi dau seama că România nu are numai o disperată 
nevoie de resurse materiale, pe care nu le are, dar este săracă, atât de săracă, în 
resurse spirituale, care sclipesc, ici, colo, ca un grăunte de aur, pe fundul  unei 
albii care cere şi ea, atât de disperat, revărsare…

18 ianuarie 2012
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“TOTUL E BINE, CÂND SE TERMINĂ CU BINELE”

De  1  martie,  pun  două  mărţişoare  într-un  plic,  pentru  mama  Albei  ca 
Zăpada,  şi fiica ei,  şi îl las, ca de obicei, la poarta Teatrului Naţional Globus, din 
Londra, cu rugămintea să îi parvină doamnei.  Mama Albei ca Zăpada este buna 
mea prietenă, scriitoarea  X. Nu este prima dată când îi  las un plic la poarta 
teatrului Globus. Toate au ajuns, fără cusur, la desţinatie, motiv pentru care plicul 
a fost predat portarilor, de fiecare dată, deschis.

De aceasta dată, vechea cămăruţă din interior, în care şedea portarul de 
serviciu, fusese demolată.  De-a stânga ei, se înscăunase un pupitru modern, pe 
care trona un ecran LCD, accesoriu obligatoriu al unui calculator, până mai ieri, 
de  negăsit  în  recuzita  portarilor.  Nici  vechii  paznici,  în  impecabile  boeme 
costume civile,  nu mai erau de găsit. În locul lor, un bărbat voinic, în uniformă 
de pază verzulie, mi-a ascultat rugămintea, şi a preluat plicul, asigurându-mă că 
va ajunge, negreşit, la destinaţie.

Îi dau telefon scriitoarei X, şi îi  spun că plicul o aşteaptă. Doamna îmi 
spune că va ajunge în Londra peste trei zile, şi va ridica plicul de la teatru. Între 
timp, mai trec odată pe la poartă, întâlnesc acelaşi paznic, şi, cu bunăvoinţa lui, 
mai adaug în plicul deschis  trei bonuri de masă, pentru alinarea suferinţelor  unui 
administrator de teatru, şi unui actor, ambii,  mari împătimiţi de cancer.

Totul decurge cât se poate de normal până aici. Supriza vine odată cu un 
telefon.  Mama Albei ca Zăpada ajunsese la teatru. Era la poartă.  Căuta plicul 
împreună cu portarul, şi plicul lăsat de mine era de negăsit. M-a întrebat ce să 
facă. Ce să faci, zic, îţi las eu un alt plic, la alt teatru, din  Londra. Şi cel care l-a 
luat, de la poarta teatrului Globus, să fie sănătos. Mai sănătos decât doi bolnavi 
de cancer, şi decât mama Albei ca Zăpada, şi fiica ei, rămase de 6 ani fără soţ, şi 
tată.   

Ceea ce s-a întâmplat nu trebuia să mă mire. Teatrul Globus din Londra 
era renumit prin acţiunile  teroriste care se joacă în ultima vreme, nu numai pe 
scena lui, nu numai în teatru, ci şi în afara lui. Astfel, se spune că actorii, după 
fiecare reprezentaţie, nici nu mai lasă costumele de scenă la garderobă, ci pleacă 
acasă cu ele, pentru a nu fi furate. Aceiaşi actori, între două replici pe scenă, mai 
vând şi  câte  un program de spectacol  în  sală.  Tot  ei  sunt  şi  usieri,  plasatori, 
pompieri, maeştri de lumini şi sonorizare. Bugetul teatrului este atât de mic, încât 
se cer sacrificii mari, de la fiecare! Directorul teatrului Globus însuşi, excelenţa 
sa, domnul Boureanu, este nevoit să regizeze integral, la adevărata lui valoare, 
deloc de neglijat,  cu care pleacă integral  acasă,  spectacolele  fiecărei  stagiuni! 
Başca faptul că pentru plata scenografiei lor, vine cu alţi bani  acasă! Teroarea 
austerităţii din teatru este atât de mare, încât a fost nevoie să fie angajată, pentru 
stoparea risipei, şi a eventualelor furturi, o firmă particulară de pază!  
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Şi totuşi - aşa cum o demonstrează plicul meu cu două mărţişoare, şi trei 
bonuri de masă, dispărut fără urmă - totuşi, în teatrul Globus, teroarea este la ea 
acasă! 

Motiv să propun domnului director Boureanu să reangajeze vechii portari. 
Vechii uşieri. Vechile garderobiere şi plasatoare. Vechii şi noii regizori. Vechii şi 
noii  actori.  Pentru  că,  vedeţi,  nici  măcar  o  unitate  antiteroristă  informatizată, 
plătită cu un covrigel pe lună de persoană, nu poate să facă un simplu act de 
cultură:  să  determine  un om,  om şi  el,  la  urma urmei,  să  nu-şi   fure   singur 
căciula.

    
13 martie 2012
( zi de salariu )
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DESPRE JIANU LIVIU-FLORIAN

Născut la 19 aprilie 1961, în Craiova.
Mama, Adriana, tatal, 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” );

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;

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;
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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;

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; 
“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;
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“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).

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.
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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;

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 
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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. 

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. 
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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 ). 
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. …cu  recunoştinţă,  în  memoria  membrilor  şi  conducătorilor    Partidului  Comunist 
Român, şi a 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;

 

"Tânărul lipsit de experienţă în războiul duhovnicesc lasă pe fundul fiecărei lui fapte 
bune să se strecoare slava deşartă şi părerea de sine. Dar soldatul încercat în acest cumplit 
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război, în mijlocul vâltorii luptei contra patimilor aflându-se, nici o nădejde în sine nu-şi pune, 
ori în faptele lui bune, ci mai vârtos sporeşte rugăciunea cu lacrimi, strigând întru ajutorul lui 
Dumnezeu. Avva Matoes zicea: "Cu cât omul stă mai aproape de Dumnezeu, cu atât se vede 
mai păcătos." El mai zicea: "Când eram tânăr, gândeam câteodată că am făcut vreun bine: 
acum că sunt bătrân, văd că nici măcar un bine nu am lucrat cu adevărat vreodată". Dar oare nu 
zis-a  Însuşi  Domnul  nostru:  "  Nimeni  nu este  bun decât  numai  Unul  Dumnezeu "  (Matei 
19:17).Deci dacă bun nu este nimeni decât numai Unul Dumnezeu, izvorul a tot binele, atunci 
cum ar putea fi bună vreo faptă care nu vine chiar de la Dumnezeu? Şi cum ar putea cineva 
care lucrează vreo faptă bună să şi-o atribuie sieşi,  iar nu lui Dumnezeu?  Şi dacă aşa stau 
lucrurile, atunci în ce se va putea lăuda vreodată omul cel muritor? În nimic, decât numai în 
Domnul şi în bunătatea Lui!"
 
"Proloagele de la Ohrida" - de Sfântul Nicolae Velimirovici - Vol. I - pag. 530

Dumnezeu nu a făcut oamenii roboţi. Oamenii  au liber arbitru. Omul este conlucrător 
cu Dumnezeu pentru împlinirea binelui Dumnezeiesc.

Referinţe critice

"Liviu Florin Jianu scrie o poezie subtilă, modernă, între tradiţie şi experiment în totul 
novator ; este un spirit contemplativ, tulburat de nostalgii şi nelinişti, de spaime ale timpului 
său, uneori chiar anxios, dar precizia expresiei este îngemănată mai întotdeauna cu instinctul 
inefabilului şi al diafanului, astfel că influenţele varii se omogenizează iar figurativul citadin 
sau exotic  şi  fabulosul  cotidian  au  "contrapuncte"  naturiste  şi  familiale  ce dau,  parcă,  un 
aparent  aer  vechi  de  plângere  biblică:  după  strămoşi,  după neuitatul  părinte  Marian,  după 
locurile natale descopertate de mistere şi legende, după setea de puritate a adolescenţei unită cu 
oroarea de platitudinea vârstei mature... 

 Poezia sa are etnicitate, o anume celebrare a elementelor firii în viziune modernă, are 
"nopţi ale risipitului", vădeşte ironii cu detaşare şi stil, "întâlniri în oglindă" ale unui peregrin 
în timp, are eros şi cântec, puls şi permanenţă, jocuri cuceritoare de-a râsul şi de-a plânsul, 
spirit  magic uneori,  virtuţi  ale ironiei,  dar şi retrageri  spre îndărătul cuvintelor,  sarcasm ca 
terapeutică... 
        Modern prin excelenţă, personal şi plin de neprevăzut, poetul ni se pare, totuşi şi înainte 
de toate, creatorul unei poezii de inefabilă nuanţă intelectuală,  dar şi al unei memorialistici 
poetice semnată - Liviu Florian al Orlei." 
   Alexandru Firescu, despre volumul de debut, "Musca, păianjenul şi paralelipipedul". 

Liviu Jianu: Exerciţii de proză cugetată
     Ştefan Vlăduţescu

“Există fapte şi oameni care în particular n-au nimic care să atragă ca inspiraţie epică. 
Totuşi, un spirit ce lecturează cotidianul cu o privire scrutătoare, sub aparenţa de platitudine şi 
în cuprinsul banalităţii, găseşte semnificaţii desfătătoare. Acestea sunt coordonatele universului 
epic al cărţii de proze scurte „Lumea are cele mai bune intenţii!” (Craiova, Editura Contrafort, 
2008) de Liviu Jianu. 
Autor de volume de poezie şi de informatică,  concitadinul nostru Liviu Jianu debutează în 
ordinea epicului, arătându-se un bun narator. Cartea acoperă un interval tematic tridimensional 
şi se dezvoltă în trei tonalităţi distincte. Se individualizează mai întâi un stil al reflecţiei ce urcă 
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de la concret la general, fabulos şi umoristic. Este vorba de o meditaţie ce se investeşte într-un 
registru  grav,  insinuant  liric  şi  cu o marcată  deschidere spre simbol.  Se înscriu pe această 
dimensiune schiţe precum „Buzunarele”, „Gradaţie de merit”, „Educatoarea” şi „Dicţionar de 
război”. Pecetea acestora este, dincolo de stil, centrarea pe evenimente şi împrejurări de mare 
semnificanţă existenţială. Faptele se impun împotriva povestirii. Acest lucru ne dă senzaţia că 
avem de a face cu naraţiuni fără epic, mizând probabilistic pe o bine controlată transparenţă a 
fisiunii  simbolurilor.  Între  acestea,  „Buzunarele”  şi  „Gradaţie  de merit”  sunt  antologice  şi, 
parcă, de nerepovestit.
Pe o a doua dimensiune întâlnim un stil jurnalistic anticalofil şi plin de vervă, un stil al reţinerii 
unor vieţi aflate în plină viteză, unul al oralităţii accelerate, al vorbirii naturale atrasă în proză 
de exigenţele prinderii în literar a ceea ce este domestic şi cotidian. Aici se încadrează schiţe 
precum „Sfântul Mitică Le Grand”, „Ceaiul rusesc”, „Mătura” sau „Moneda de 10 cenţi”. În 
această zonă, Liviu Jianu face proba resurselor sale lingvistice şi capacităţii de a fixa idei şi 
trăiri  în  armătura  unui  dialog  polifonic.  Izbuteşte  să  configureze  biografii  şi  să  înrămeze 
limbajual  portrete.  Reuşeşte  să  concretizeze  o  elegantă  dinamică  a  naraţiunii,  să  scoată  în 
evidenţă  autenticitatea  reacţiilor  comportamentale  şi  să  le  păstreze  acestora  o  nuanţă  de 
fidelitate a transcrierii.

Un al treilea stil  ce aduce cu el  şi un registru specific este acela de autoinvestigare 
religios-teologică.  Pe această  zonă se configurează chipuri  şi oameni strălucitori  aşezaţi  în 
locuri  unde  se  întâmplă  lucruri  de  rezonanţă  esenţială.  Scena  este  învăluită  în  cuvinte 
evocatoare şi purtătoare de conotaţii de plecăciune şi smerenie. Acum prozatorul dovedeşte o 
remarcabilă  capabilitate  de  a  păstra  sfiala  adresării  şi  ispitirea  rugăciunii  în  limitele 
literaturităţii. Intervenţii narative, precum „Vânduţi pe doi Hristoşi”, „Rugăciune”, „Preotul de 
familie” sau „O ursitoare a Sfântului Scaun” ilustrează potenţialitatea de a face din smerenie şi 
modestie o experienţă estetică.

Cele trei stiluri nu se află în competiţie. Ele sunt complementare, instanţa epică reuşind 
să  nu le  amestece  şi  a  produce buimăcire.  Un stil  de exclusivitate  se profilează  în  fiecare 
povestire. Ele sunt, de asemenea, echivalente valoric şi fac ca volumul să fie pe fiecare zonă 
tematico-stilistică unitar.

Propensiunea  şi  înzestrarea  prozatorului   sunt  spre  literatura  de  comportament  cu 
inflexiuni  simbolice.  Proza  prinde  agreabil  mişcarea  sentimentelor,  observă  bine  trăirile 
complexe şi notează pertinent situaţiile existenţiale. În plus, izbuteşte să ţină în concordanţă 
desfăşurarea  evenimentelor  şi  „filmarea”  lor  narativă.  Momentele  statice  sunt  investite  cu 
semnificaţii reflexive, precum nişte pauze pentru intervenţia gândirii. Conflictele, intrigile sunt 
rare, căci mişcarea este supravegheată de sus şi de departe. Prozatorul este un bun constructor 
de imagini în mişcare. Sigur, curgând pe trei braţe, volumul nu are coerenţă şi coeziune decât 
la nivelul instanţei narative, dar lectura nu este afectată de fragmentarism. Se observă o lipsă 
de aperenţă pentru descriere şi discursivitate în favoarea unei plăceri elegante a povestirii ce 
caută, dincolo de aparenţe, sensuri şi semnificaţii profunde ale existenţei.

Cu lumea interioară a povestirilor sale, Liviu Jianu are delicate şi generoase intenţii 
bune, iar lumea la rândul ei are cu ea însăşi o înţelegere de nezdruncinat. Am spune că aceasta 
este proza lumii celor mai bune, confirmate şi realizate intenţii. Vedem în acest volum o probă 
de teme şi  de stiluri.  Marele  efort  de-abia  începe  pentru  a  alege  să  fii  ceea ce talentul  îţi 
permite şi a scrie coeziv, unitar şi coerent pe spaţii mari.”

„Scriitor contemporan de-o efervescenţă creatoare reală, ţine în echilibru perfect latura visului 
în care poemul sau proza se suprapun, se pliază simetric şi cu un soi de liturgic respect, peste 
latura ştiinţifică, tehnică, - care ar părea la o primă privire că ţine de lumea ,,seacă,, în care 
trăim, de timpul prin care hălăduim înfrăţiţi de bunăvoie şi irevocabil cu cipul electronic. Jianu 
Liviu-Florian demostrează prin ceea ce face că , în pofida unor falşi profeţi, Poezia va rezista, 
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va  Exista  pentru  că  ne-a  fost  dată  de  Dumnezeu,  ca  antidot  la  frică,  uitare,  prostie, 
nimicnicie...”

Melania Cuc
Redacţia revistei Agero, Stuttgart

Liviu-Florian Jianu: Imnuri împotriva duplicitătii

Ştefan Vlăduţescu

„Prin „Imnurile fătărniciei” (Craiova, Editura Contrafort, 2010), Liviu-Florian Jianu probează 
o  vocatie  poetică  aparte,  manifestată  ca  interiorizare  a  lumii  pe  coordonatele  unui  lirism 
meditativ. Temele sale predilecte sunt orientate pe două directii: evenimente ale vietii cotidiene 
(moartea tatălui, un Mos Crăciun pentru fiica sa Marina, „8 martie”, aniversări si anotimpuri) 
sau evenimente gnoseologice, existentiale ori moral-religioase (răspunsul si întrebarea, darul, 
moartea  unui  poet,  timpul  si  sufletul,  singurătatea,  drumul).
Tensiunea  lirică  se  concretizează  în  tablouri  de  idei  si  sentimente,  de  trăiri,  nelinisti  si 
interogatii.  Spiritul  creator  figurează  existenta  poetică  precum o  cătărare  oximoronică:  „În 
fiecare  zi,  un  pas  etern/  M-apropie,  mă  duce  spre  infern./(...)/Urcăm,  urcăm  spre  hăuri, 
poftitori/Visându-ne  o  clipă,  dezertori”  („Cătărătorii”).  Escaladarea  are  loc  în  tăcere,  se 
derulează în sfortare si sub amenintarea unui bolovan, precum cel al lui Sisif: „Azi vine o 
tăcere ce n-o vom tine minte/E mai de pret o pâine decât niste cuvinte./Împingem bolovanul, ca 
Sisif, spre zori noi/Va fi să ne strivească de va veni-napoi” („Azi vine o tăcere”). Viata omului 
stă sub semnul pericolului. Nu riscul bolovanului, al primejdiei fizice este cel ce reprezintă cea 
mai mare amenintare. Marea încercare o constituie fătărnicia. Ea mimează credinta, bunătatea, 
onestitatea si curajul. Demersul cathartic de curătare prin evocarea ipocriziei se fundamentează 
pe o constiintă a vinovătiei. Luciditatea celui care îsi asumă fătărnicia în numele tuturor este de 
domeniul evidentei. Spiritul este apăsat de duplicitate. Cu toate acestea nu vrea să se elibereze 
de ea decât în urma unui efort de a-i elibera si pe congeneri.  El îsi doreste să rămână între 
semeni  si  să se izbăvească odată  cu ei.  Lumea nu poate  deveni mai  bună printr-o singură 
persoană, ci prin diseminarea bunătătii. Rostul fiecăruia este să dăruiască, să se ofere, să se 
arate disponibil: „De nu dai de la tine-un bun/Nu poti fi bun./Si bunătate de-i avea,/Si nu vei da 
mereu  din  ea,/Te  vei  usca”  („Rost”).
Darul din dar este regula oricărei civilizatii coerente si coezive, a unei lumi bazată pe valori: 
„Am dat un dar unei femei bătrâne,/Care cânta în strană de demult./(...)/Si parcă în viata ei nu a 
primit/Un dar mai scump” („Darul”). Marele dar, cel mai putin costisitor si cel mai valoros, 
este însă vorba bună, cuvântul blând, mângâietor, blajin, asezat. El este la îndemâna tuturor si 
delimitează calea împăcării cu lumea si cu sine: „De n-ai nimic de dat, în rai,/Nimic, sub soare, 
si sub lună,/Un singur lucru să mai dai:/O vorbă bună!/De totul e desert si van/E si gunoi, e si 
cunună,/Mai  e  pe  lume  un  alean:/O  vorbă  bună”  („O  vorbă  bună”).
O altă valoare pe care se sprijină trăirea lirică o găsim în recunostintă, recunostinta fată de 
mamă, fată de părinti: „În livada cu meri, ceruite-n tăceri,/poame rosii, duceau dorul ierbii în 
ramuri,/odihnea sub un nuc umbra zilei de ieri,/chipul mamei săpa o icoană în geamuri./(...)Ca 
un fulg de dorinti îi visam pe părinti.” („Floare de recunostintă”, „În livada cu meri”).
Axa acestui univers o reprezintă tatăl: „Când a murit tata/A fost o zi ca oricare alta./Dar soarele 
a apus dimineata” („30 martie 1987); „Îmi caut tatăl meu de grâu printre cuvinte,/Si tatăl ară 
prin  poeme,  aplecat”  („Pâinea  cea  de  fiecare  poezie”).
Un eu liric nostalgic si preocupat de destinul lumii inscriptionează poeziile cu un îndârjit mod 
de a lucra asupra sa. În timp ce scrie, poetul se modelează pe sine. Faptul că poeziile sunt în 
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cea mai mare parte datate denotă un acut sentiment al timpului. Fiecare apare ca o inscriptie, ca 
un semn, ca o bornă pentru o emotie, pentru o trăire, pentru o suferintă. Parcă s-ar dori ca în 
fiecare vers să se depoziteze un element dintr-o retrospectivă existentială. Eul liric trăieste prin 
poezie o a doua viată: una de eliberare de fătărnicie, de duplicitate si de ipocrizie. Este vorba 
de o viată de valori. Este vorba de un spirit liric ce pe cont propriu ispăseste păcatele sale si 
păcatele  lumii  în speranta  că si  el  si  lumea vor  deveni  mai  buni,  mai  sinceri,  mai  blânzi.
Prin faptul că se face pe sine mai bun si mai cinstit, omul rezolvă prima si cea mai importantă 
problemă pe care lumea o are cu el. Prin a lucra asupra sa în domeniul valorilor dezirabile, eul 
liric elimină marea aporie a alteritătii: aceea conform căreia fiecare dintre noi crede că cel mai 
usor  este  să  se  schimbe  altul,  celălalt,  alteritatea,  iar  nu  să  se  schimbe  el.
Lirica aceasta este una a unui spirit ce se îngrijeste mai întâi de schimbarea de sine în bine ca 
prim pas pe un drum al valorilor ce, odată deschis, ar putea fi urmat si de altii. Este de ajuns că 
un om se face pe sine mai bun pentru ca lumea să aibă o sperantă întemeiată. A te face pe tine 
mai bun este o algebră pe care Liviu-Florian Jianu o întemeiază ca pe un mod de a merge mai 
departe. Calea acestei ecuatii rezolvate se profilează a fi valorile morale, estetice, existentiale. 
În poezia „Algebra unui elev al viitorului” se configurează o viziune a binelui: „Crestea, atâta 
stiintă,  în fiecare zi-/Firesc, crestea pe lume sământa unui bine/Din care vor bea sânge alti 
oameni, alti copii-/Si toate câte-or creste, se vor scădea din mine...”. Asumarea acestei căi nu 
este un sacrificiu, ci acceptarea singurătătii ca premisă a unui bine comun în perspectiva unui 
viitor mai confortabil si fericit pentru urmasi: „Cu fiecare zi, te-ngrop în mine,/Tu, îndepărtata 
mea  singurătate,/Si  ocolindu-te,  la  amândoi  fac  bine,/Târziu  când  toate  fi-vor  judecate” 
(„Cântec de ziua noastră”).
În cadrul acestei lumi ce se întoarce spre sine, căutând valori, se delimitează câteva modalităti 
de adresare si de răspuns. Materia lirică este modulată în tonuri elegiace: litanie, spovedanie, 
rugăciune si cântec de leagăn.
Volumul conturează o viziune elegiacă unei lumi a onestitătii,  a onoarei,  a cuvântului  dat. 
„Imnurile fătărniciei” este cartea unui poet reflexiv, acaparat de sansa valorii în lumea de azi si 
chinuit de îndoiala că exemplul de cinste poate fi cel mai bun argument. Experienta lirică face 
vizibil un fond de calităti umane si o sumă de trăiri în legătură cu acestea. Miscarea poetică o 
reprezintă, sintetic, luarea de cuvânt a unui om care cu bună-credintă trăieste pe cont propriu 
destinul duplicitar al lumii. ”

“Sincere felicitări  pentru aceste versuri scrise cu talent ,suflet,sinceritate şi dragoste faţă de 
DOMNUL ,faţă de oameni,de semeni.” PETRE GIGEA-GORUN
(  Primar  al  Craiovei,  Ministru  de  Finanţe  al  României,  Ambasador  al  României  la  Paris, 
despre versurile din volumul de poezie ALTER IUDA )

"Pentru mine cel puţin merită( n.a.:  să vă citesc), având în vedere modul dumneavoastră - 
adeseori  bivalent,  când  romanţat  şi  sensibil,  când  puternic  şi  tranşant  -  în  care  expuneţi 
problemele acute ale existenţialului modern. Îmi place foarte mult filonul aurifer pur românesc, 
pe care simţirea dumneavoastră îl transpune în minunate pilde. Îmi place foarte mult dorul pe 
care-l manifestaţi  în fiecare scriere şi respectul faţă de nobleţea rădăcinilor româneşti  .  Îmi 
place... Cu preţuire, George Stroia"

"…am citit  cartea ta( n.a.:  "Lumea are cele mai  bune intenţii").  Mi-a plăcut mai ales,  prin 
răsfrângerea unghiurilor din viaţa personală: intrarea pe fereastră, somnul fetiţei, barurile din 
apropierea casei, care-ţi asigurau vizualizarea unor personaje şi a unor situaţii asemănătoare 
celor din Craii de Curtea-Veche, precum şi prin deplasarea din real, înspre un tărâm pe care 
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nu-l  anticipează  nimic,  al  poeziei  lucrurilor  de  faţă.  Tărâmul  spontan  al  poeziei  pe  care-l 
încarcă aparenţele concretului diurn. Memoria vizuala şi uşurinţa descrierii, sensibilitatea din 
spatele lor sunt atuuri specifice. "
Dan Ionescu

<<"Uzina viselor" e divin inspirata de realitatile “duhovnicesti” ale timpului... si creaza umor 
de foarte buna calitate. Poate ca intentia nici n-a fost asta (sa fie o comedie spumoasa, that 
is)...caci din putinul pe care mi-l   amintesc situatiile nu erau chiar comice...in carte insa asa 
par. Am avut un zambet pe fata mai tot timpul lecturii, de cateva ori am ras in hohote si de 
multe ori am ramas pe ganduri... 
 
Alte cronici ale aceleiasi perioade, cum ar fi filmul "Moartea Domnului Lazarescu" asociaza 
realitatile zilnice cu un gen de tragism  dar, surprinzator, a fost perceput drept comedie... l-am 
vazut  intr-un  cinematograf in  Toronto  si  se  radea  copios...Cum realitatile  descrise  frizeaza 
absurdul, povestea pare probabil imaginata si cumva comica...  exista cred "a fine line" intre 
absurd si comic....
 
In "Uzina viselor" se creeaza un level of indirection, din cauza paralelei continue cu hierarhiile 
bisericesti care aduce o alta dimensiune, iar comparatiile amuza, adauga poate la absurd, poate 
la comic. 
 
In plus, ca cititior accepti cu usurinta comparatiile, ca intr-o fabula, care nu poate fii ofensiva... 
e vorba de o personificare, nu de mine si de tine, ci de altcineva, in care sigur ca ne regasim si 
noi... e mai usor de acceptat mesajul...no hard feelings.
 
Mi-a facut imensa placere lectura cartii. Desi paragrafele sunt numerotate, par disparate, cartea 
de fapt este unitara si tine... n-o lasi din mana... si desi spune multe, chiar adevaruri amare, 
cartea nu e intunecata, incrancenata, ci are un lightness si o gratie pe care mi-a facut placere sa 
le descopar. 
 
"Uzina viselor" va fii apreciata si de cei ce stiu realitatile, si de cei ce le descopera si de cei ce 
vor sa critice, si de cei ce vor sa se amuze, si de visatori, si de duhovnici... Cred ca va prinde si 
la audiente din tara si de afara. Ma gandesc ca ideea cartii se preteaza si la o dramatizare, piesa 
de teatru sau film... personajele sunt bine conturate, situatiile absurde, comedia-n floare, ce sa-
ti mai doresti?>>

Milena Liţoiu, Canada
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CALIGRAFII PE SUFLETUL INIMII

Jianu Liviu-Florian, Caligrafii pe anotimpuri, poezii, SEMĂNĂTORUL, 
Editura online, 2011

Poate că nu întâmplător, Jianu Liviu-Florian şi-a intitulat volumul de  
poeme „Caligrafii  pe anotimpuri” – pentru că el ne filigranează sufletele cu 
migala  artizanului,  şlefuitor  de  diamante,  ca  să  scoată  la  lumină  bijuterii  
neasemuite. 

Ne aflăm în faţa unui poet care, în chip cu totul remarcabil, scrie versuri  
magistrale, orice stil ar aborda. Dar faptul că abordează versul clasic este cu 
atât mai meritoriu. Raportarea permanantă la Divinitate este elementul forte al  
poeziilor  lui  Liviu-Florian Jianu,  pentru că el  a înţeles  foarte  bine că „La 
început  a  fost  cuvântul  şi  cuvântul  era  la  Dumnezeu  şi  Dumnezeu  era 
Cuvântul şi toate vin de la El” (Gen. 1,1).

Autorul  comportă  în  permanenţă  un  Dialog  cu  Divinitatea,  ca  de  la  
persoană  la  persoană,  în  chip  tainic.  Nu  e  un  colocviu  distant  ci,  intim,  
aproape familiar, ca între părinţi şi copii. Poetul îi cere lui Dumnezeu să-şi  
pună Atotputernicia în cuvinte şi să trimită oamenilor poveşti.

Adâncurile  lui  lirice,   pline  de  înţeles  sunt  comori  de  spiritualitate 
românească.  El  ştie  să  pună punctul  pe „i” şi  „degetul  pe rana de veacuri” a 
românului.  Merge  până-ntr-acolo  că  scoate  cu  ciutura  ideii,  o  dată  cu  apa 
proaspătă, frumuseţi fără seamăn, ascunse până mai ieri în nămol, le spală faţa, le 
limpezeşte, le şterge cu ştergarul curat al bunicii: „Un candelabru blând, şi pur,  
la fel – / O simfonie albă, fără cânt – / În turma lui de flori, era un miel, / 
Şi în muţenia lacrimii Lui, Sfânt –“ (Domnul ghioceilor).
           Limbajul folosit de Liviu Jianu este eminamente poetic aşa încât îţi vine să 
crezi că el vorbeşte în rime perfecte, într-un limbaj genuin, plin de prospeţime, de 
mister, de inefabil, chiar şi atunci când abordează teme cât se poate de grave. L-
aş asemui, în acest sens cu Radu Gyr, dacă ar fi să-i confer o înrudire spirituală. 
Sau i-aş găsi corespondenţe în lirica religioasă a lui Vasile Voiculescu. Şi laudele 
nu sunt deloc gratuite,  având în vedere faptul că în poezia lui te odihneşti,  te 
cauţi, te regăseşti, îţi găseşti congenerii.
          Stăpân pe mijloacele de expresie atât de variate şi  nuanţate, specifice 
poeziei,  Liviu Jianu s-a  împrietenit  cu marele   Cuvânt,  în  frazări  axiomatice, 
sapienţiale, din fondul cel Curat al Limbii Române, amirosind a busuioc şi a mirt. 
Rostirea lui este cea a înţelepţilor de la care trebuie să sorbi toate cuvintele ca să 
găseşti zeci de înţelesuri. O poezie atât de profundă, rar am aflat printre confraţii 
de condei contemporani. De câţiva ani urmăresc site-urile literare şi mereu găsesc 
filoane aurifere şi pepite cu care mă delectez pe îndelete, pentru că poezia trebuie 
gustată în tihnă, cu toate simţurile.
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             Un simplu exemplu,  spre edificare, despre caracterul sapienţial  al 
versurilor lui Liviu Jianu:  “Pe lumea care trece, care vine, /  În slavă de vei fi,  
sau de ruşine, / Te vei cunoaşte numai după roade-“ (Te vei cunoaşte).

Tonul  confesiv  şi  sincer,  sporeşte  taina  şi  intimitatea  autor-cititor, 
conferind un anume grad de prietenie  stimulativă şi creatoare, de ambele părţi. 
Şi  empatia,  feed-back-ul  nu  întârzie  să  apară  şi  să  se  instaleze.  Te  simţi 
reconfortat şi apt de dăruire, al rândul tău, pentru a compensa darul primit.

O notă de specificitate cunoaşte poemele acestui autor, prin faptul că, la 
fiecare  strofă,  repetă  ultimul  vers,  care  este  cheia  întregului.  Acest  vers  este 
repetat şi la sfârşitul poemului, din aceleaşi motive.

Absolut sublim sună poemul, cu o muzicalitate şi o cadenţă perfecte, în 
sonuri de un lirism copleşitor şi totodată, încărcate de sens, ale poetului.

Ex.  Cântec de Bună Vestire: „Cum cântă marea într-o scoică, / Aşa să  
cânţi în gândul meu, / Să-mi fii şi dragoste, şi doică, / Şi amiros de  Dumnezeu  
–// Cum cântă florilor, lumina, / Aşa să-mi cânţi, şi în părinţi - / Când îmi vor fi  
doar rădăcina, / Să-i am în ramul verde, sfinţi – // Cum cântă-n ceruri, serafimii,  
/  Aşa să-mi cânţi şi în copii – /Inima lor, pe a Treimii, / S-o înflorească şi-n  
pustii – // Cum cântă păsările, zborul, / Cum cântă râurile-n cer, / Să cânte-n 
mine, Doamne, dorul, / De-a-Ţi fi păgân  liturghier –/ 24-25 martie 2009“.

Întoarcerea spre începuturi pare a fi o temă predilectă pentru Liviu Jianu şi 
ea este rezultanta acelui dor-fără-de-saţiu care-l mistuie la orice vârstă pe omul 
sensibil,  nostalgic,  care pune preţ pe rădăcini.  Apetenţa pentru ludic, nu este 
întâmplătoare, ea este apanajul sufletului rămas candid, la orice vârstă, în sintonie 
cu alt vers rămas memorabil: „Fă-te suflete, copil“ Versul: „Mi-e gândul, doar,  
să mă întorc la joacă –“  - devine leit-motiv în poemul „Mi-e-gândul, doar“ – 
un poem în care,  cititorul  cu spirit  ludic,  şi  nu numai,  se  va regăsi,  de  bună 
seamă: „Zadarnic bat metanii, ca o toacă – / Zadarnic hergheliile de rugă / Pasc  
oamenii cu suflete pe fugă – /  Mi-e gândul,  doar,  să mă întorc la joacă – //  
Zadarnic e zăduf, sau promoroacă – / Sau ţese noi vehicule – lumina - / În Babel,  
lumea are rădăcina – / Mi-e gândul, doar, să mă întorc la joacă – // Zadarnic 
lumânarea  cea  săracă  /  A  vieţii  celor  fără  mângâiere  /  Zadarnic  speră,  şi  
zadarnic cere - / Mi-e gândul, doar, să mă întorc la joacă –// Zadarnic cei ce ştiu  
serios să facă / Orice, nimic, strivesc copilăria - / Zadarnic, fără ea, şi veşnicia 
–/ Mi-e gândul, doar, să mă întorc la joacă – // Zadarnic, să repeţi, pe-o altă  
placă – / Perfecţiune din perfecţiune, / Minune fără cuget de minune – / Mi-e  
gândul, doar, să mă întorc la joacă - // Zadarnic sunt bătrân, şi veşnic, parcă - //  
Zadarnic îmi vorbiţi şi de iubire – / Când eşti copil, ţi-e joaca, mântuire –/ Mi-e  
gândul,  doar,  să mă întorc la  joacă – //  Mi-e  gândul,  doar,  să ne uităm, la  
joacă… 25 martie 2009”.

Urmărind calendarul liturgic, sau poate calendarul inimii  creştine,  Liviu 
Jianu simte nevoia să puncteze în chip sacral, principalele evenimente ale anului 
transpuse în sărbători liturgice în care sufletul exultă de bucurie şi-i mulţumeşte 
lui  Dumnezeu  pentru  darul  mântuirii.  Viziunile  poetului  sunt  însă,  după  o 
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interpretare proprie,  aşa cum le percepe sufletul  său,  în amestecul  de sacru şi 
profan pe care-l reprezintă viaţa însăşi.  Astfel este  poemul: „Cântec de Florii“. 

Versificaţia  este  la  acest  poet,  după  toate  regulile  prozodiei,  iar 
muzicalitatea conferă un spor de lumină, imaginilor create.

El procedează prin antiteză şi scoate în lumină, viaţa simplă pământeană a 
Dumnezeului  întrupat, venit  de Florii  la Ierusalim, “pe cârca unui măgar” cu 
risipa de toate felurile la care se dedă lumea de azi, care călăreşte mii  de cai 
putere “în zadar”, “pe pustii”.

Atât de simple şi pe înţeles sunt versurile încât, nu e de mirare că ele sunt 
asimilate  de  categorii  diverse  de  cititori  de orice  condiţie  şi  vârstă.  Se  poate 
spune că nu există om să nu le înţeleagă şi să nu-i meargă la suflet. Are acest poet 
darul de pătrundere în casa inimilor noastre, fără să bată la uşă, ori măcar să-şi 
anunţe sosirea, printr-un ciocănit sfios la fereastră. Le citeşti, aproape cu evlavie, 
ca pe cărţile sfinte şi nu-ţi îngădui să le iei în derâdere.

Cartea de faţă este una de aşezat noaptea pe pernă ca să-ţi mângîie somnul 
şi să-ţi netezească visele. Exemplificăm cu o strofă din “Cântec”, deşi s-ar putea 
da exemple nenumărate de astfel de bijuterii: “Cu cât iubirea-am mai puţină, / Şi  
mut doar munţii mei - de vină, / Cu-atât îmi speli cu mir, din tină, / 
Deşertăciunea de Lumină…19 mai 2009”.

Nu lipseşte  nici  o  oarecare  notă  de  didacticism,  o  tentă  pedagogico-
morală pe care autorul, o foloseşte discret, subliminal, pe ton moderat şi nu 
imperativ, un fel de confesiune din care cititorul poate extrage învăţătura cea 
mai potrivită pentru sine, având modelul dinainte.

Astfel  de  poeme cu învăţături  didacticeşti,  poate,  nu vor  fi  pe  placul  
tinerilor de azi care-şi aleg altfel de modele, din lumea artificială a Vip-urilor.  
Însă, e bine să ne întoarcem la valorile tradiţionale fără de care, naţiunea se 
poate înstrăina şi îndepărta de sine, ajungând la alienare. Repet: cartea poate  
fi un îndrumar de comportament creştin, fără legi, prescripţii şi interdicţii, ci 
doar pe baza exemplului  bun şi  sfatului  sănătos,  care  pot  da rod bogat de  
virtuţi morale.

Nu  întâmplător,  Liviu  Jianu  îşi  declină  filiaţia  eminesciană  în  poemul 
“Gânduri către florile de tei” – una din cele mai frumoase poezii care s-au scris 
pentru Mihai Eminescu, numit de autor “Voievodul Mihai”: “Floare galbenă de 
tei, /  Floare dulce, flori de rai, /  Dă mireasma ta, de vrei, /  Voievodului Mihai 
– //  Pune-i, floare, printre cărţi /  Amiros de mângâiere, / Şi din cupe, drege-i  
hărţi / Către fraţii de durere - // Flori de tei anahoret, / Floare galbenă de stea, /  
Voievodului Poet, / Dă-i din fraţii Lui, să bea –// De la unii, dor şi chin, / De la  
alţii, bucurie - / El să dea din sânge, vin, // Şi din trupu-i - Românie – // Floare  
galbenă de rai, / Floare cu parfumul greu, / Voievodului Mihai / Dă-i alean din 
Dumnezeu – //  Să-l cuminece în gând, /  Să ni-l dea întru iubire, / Eminescu,  
Domn durând / În română, o psaltire -  //  Floare galbenă de tei, /  Floare cu  
parfum de crai, / Scutură-te, dacă vrei, / Pe mormântul lui Mihai…12 iunie 2009”.
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În spiritul parabolelor biblice, Liviu Jianu propovăduieşte avuţia spirituală, 
cea care nu va fi niciodată mâncată de cari sau de rugină, în locul averilor lumeşti 
pe care omul le lasă pe pământ, plecând gol, aşa cum a venit,  în Casa Tatălui 
Ceresc:  “Aceeaşi  bogăţie,  în  imnuri,  ne  conduce,  /  În  timp  ce  sărăcia  e-a  
Domnului,  pe  cruce  –  //  Cum  ne-nvelim,  perpetuu,  în  hainele  ruşinii,  /  
Necăpătănd vreodată podoabe, cum au crinii – // Cum adunăm în jitniţi porumb 
pe card, şi boabe, / Uitând că bogăţia de rod, e-n cele slabe – // Cum, unii peste  
alţii,  ne  căţărăm spre  gol,  /  Şi  sinelui  aducem obol  după  obol   //  Sărmană  
bogaţie, oricât am aduna / Până în ceasul morţii, ne-a mai rămas ceva // De  
înzestrat  copiii,  căpătuit  nepoţii,  /  De pus în  paradisul  avutului,  cu toţii  – //  
Sărmană bogăţie, râvnită în ascuns, / Oricât ai fi de mare, nu eşti îndeajuns //  
Aceeaşi bogaţie, în imnuri, ne conduce, / În timp ce sărăcia e-a Domnului, pe  
cruce – 16 iunie 2009“ (Sărmană bogăţie).

Poezia lui Liviu Jianu are darul de a-ţi tăia respiraţia pentru că întâlneşti 
imagini care prin sugestia lor, îţi oferă oglinda necesară pentru a te cunoaşte şi 
recunoaşte. Poate că nu e întotdeauna  foarte confortabil să te „vezi“ în oglinda 
altuia, dar e o lecţie mai mult decât necesară.

Eufonii fără cusur – s-ar putea cataloga poemele de faţă, de o muzicalitate 
şi o cadenţă care s-ar putea compara cu cele mai bune versuri clasice româneşti şi 
universale. Autorul posedă o ştiinţă perfectă a versificaţiei, care fac poemele să 
sune minunat  şi  să fie memorate uşor, ceea ce e cu adevărat remarcabil,  spre 
deosebire de  poezia post modernă din care arareori poţi reţine un vers, ori câte o 
idee şi care, în substanţa ei,  este golită de conţinut, impregnată de vulg şi  nu 
respectă nici o regulă.

Aparent  liniştite,  apele sufleteşti  ale autorului,  sunt  înţesate de întrebări 
legitime,  cele  mai  multe  –  fără  răspuns  -,  de  nelinişti  creatoare,  el  adeseori, 
practicând retorismul,  îşi   revendică dreptul de a şti,  de ce se întâmplă atâtea 
lucruri rele şi de ce Dumnezeu îngăduie proliferarea minciunii, a păcatului sub 
toate aspectele,  fără să pedepsească.  Dar, singur găseşte răspunsul,  după clipe 
nesfîrşite de meditaţie. Dumnezeu, în Marea Sa Îndurare, a lăsat omului liberul 
arbitru. I-a făcut cunoscute şi binele şi răul şi l-a lăsat să aleagă, fără să forţeze în 
vreun fel voinţa omului. De aici şi atâtea abateri de la normele creştine, pentru că 
omul, prin natura lui şi prin moştenirea păcatului protopărinţilor, are înscrisă în 
el, încălcarea Legilor, a poruncilor Dumnezeieşti. 

Adept al  carităţii creştine, Florin Jianu înţelege să facă binele în tăcere, 
fără a aştepta recunoştinţă şi  răsplată omenească:  „Un pumn de corcoduşe de 
adun / Şi le aduc Bisericii, odoare – / Se naşte iar Iisus, într-un cătun, / Pentru  
săracii care n-au mâncare – // O mână de bomboane, pe jertfelnic, / De pot să  
duc, e semn că încă poate / Să intre-n cer şi ultimul nemernic, / Să îi aducă lui  
Hristos,  bucate”  (Veacul fiecărei zile). El are o perspectivă luminoasă asupra 
existenţei umane, de vreme ce Însuşi Dumnezeu s-a coborât în chip de Om pe 
pământ, ca să ne mântuie. Şi poemul “Un fel de milă” reflectă aceeaşi virtute a 
carităţii umane.
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Şi această poezie care reflectă aceeaşi virtute a carităţii creştine: 
„Mai trece-o zi, mai trece-un veac, / Culeg din rodul tot mai rar, / Al unui  

corcoduş sărac, / Îl duc ofrandă, în altar - // Iar din talanţii înmulţiţi, / O mână 
tânără de clerici, / Dau de mâncare la lipsiţi, / Şi repictează la  Biserici - // Mai 
dă-ne, Doamne, veac de veac, / Şi ploi, şi rod, şi mână care / Să facă Sfinţilor pe 
plac, /  Să  Îţi  aducă  împăcare  – //  Pe  ziduri,  sfinţi  ce  înfloresc  - /  Precum 
nevolnicii  de-afară /  Poate-ţi  vor  spune:  “Mulţumesc!”, /  Primind  ce  nu-
ndrăznesc să ceară… 15 iulie 2009” (Mai trece-o zi, mai trece-un veac).

Liviu Jianu îşi asumă identitatea de român, aşa cum îşi asumă identitatea şi 
calitatea de creştin, la fel  de firesc şi  fără să se ruşineze nici de una, nici de 
cealaltă.  Autorul  oferă,  nu  numai  cititorilor  învăţături  şi  poveţe,  ci  chiar  şi 
sufletului său îi oferă anumite învăţături, mai ales, de a fi răbdător în suferinţă, în 
poemul care poartă titlul: “Învăţături către sufletul meu”.

Tonul  voit  retoric  al  unor  poeme  reclamă  nevoia  de  meditaţie  adâncă 
asupra rosturilor omeneşti şi cereşti. Autorul îşi adresează unele întrebări sau se 
adresează divinităţii, tocmai pentru ca şi noi să ne trezim din starea de lâncezeală 
şi amorţire în care ne găsim. Fie că e vorba de distihuri, catrene, strofe de cinci 
versuri ori alte specii şi subspecii ale genului liric, Liviu Jianu este egal cu sine 
însuşi şi dă măsura supremă a talentului său.

Am mai precizat, retorica poetului este pretextul unor amintiri de demult 
despre viaţa bunicilor, a părinţilor, despre propria viaţă. Prin interogaţiile sale, de 
fapt,  un  monolog  interior,  autorul  se  întoarce  în  timp  până  la  anii  primelor 
înţelesuri sau mai curând, neînţelesuri, căutate apoi, toată viaţa: Iar răspunsul, 
devenit  sintagmă arhicunoscută, era un fel de tainică înţelepciune, prin câteva 
simple  cuvinte:  “Ştie  Dumnezeu”, prin  această  complicitate  cu  divinitatea  se 
creea  un fel de înţelegere şi acceptare a situaţiei: dacă Dumnezeu ştie, e bine. 
Înseamnă că de la El vin toate, chiar şi năpastele:  “De ce bunicii legau roşii, /  
De ce săpau ei doi, grădina, / Pesemne-aşa ştiau, frumoşii, / Să se cunune cu 
lumina – // De ce tot repetau, tot anul, / Un fel de munci neistovite, / Pesemne-
aşa ştia ţăranul / Să coacă timpul, făcând pite – // De ce şi banii în batiste, / Ce  
îi puneau, atât de greu /  Îi mai scoteau, ca să existe, /  Pesemne ştie Dumnezeu 
–//De ce coceni, şi pui, şi vie / Şi nuci, şi vin, şi apă, şi / Pământ - strângeau ca 
bogăţie / Şi numai munca, zi de zi? // De ce nici nu ştiau ce-i banul / De rar ce îl  
vedeau, de ce / Nu învăţa şi el, ţăranul, / Ca la oraş, un ABC? // De ce şi cartea  
lor puţină, /  Era mai mult ca îndeajuns, /  Să vadă cerul,  cu lumină,   /  Şi  în 
pământ, unde-au ajuns? //  De ce râdeau, plângeau, în vorbe / Mai calde decât  
orice veac, / De ce erau bogaţi, în ciorbe, / Şi-atâtea ierburi, aveau leac? // De  
ce trăgeau un sat, la muncă, / An după an, de la-nceput - / Pesemne-aşa primeau  
poruncă / A unsprezecea, de la lut - // Pesemne, azi, de ziua ţării, / Aşa de vii, ne  
duc şi tac, / Cu bătăturile răbdării, / În Raiul de pământ, în veac – 30 noiembrie  
2009” (Cântec de ţară).
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Ca-n poezia  de tip  sapienţial:  satira,  fabula,  epigrama,  madrigalul,  oda, 
concluzia se află la sfârşit, sub formă de morală, uşor distanţată de context, ca să 
fie mai accentuată. Autorul scrie şi poezie cu formă fixă: rondel, sonet.

Lirica  erotică  este  slab  reprezentată,  prin  câteva  poezii:  “Iubita  mea”, 
“Sărută-mă”; “Îngerii”; ş.a. 

Iubirea, la Florin Jianu trece pe alt plan, este convertită în spiritualitate, în  
sacralitate şi dorinţă de Înalt, imaterialitate, aş zice că nu e tocmai o iubire  
carnală, ci una sublimată în avânturi ideale greu de atins.
Liviu  Jianu  practică  şi  parabola  în  versuri,  cu  profit  maximum,  adică  
având înţeles  şi  morală clare.  O astfel  de poezie  este  “Muntele”: “De o 
vreme, am sădit un munte,  /   Şi bătându-i drumurile,  toate, / I le-am 
argintat cu flori mărunte, / Şi împodobit cu vieţi curate – // Şi-au venit la 
mine trecătorii, /  Şi mi-au spus: “ce munte ai durat? /  Noi vom semăna 
cu piscuri, norii, /  Şi-i vom pietrui cu diamant –“ // Vino să ne urci, în 
spate,  munţii,  /  Vino  şi-mplineşte  la  poveri,  /  Dincolo  de  cer,  lumina 
frunţii,  /  Să-ncovoaie  culmile  de  ieri  – //  Şi-am  privit  în  clipele-mi 
crăpate, /  Şi în măcinarea-mi os pe os, /  Şi le-am spus: “drum bun şi 
sănătate, /  Eu rămân, cu muntele meu, jos…” // Seamănă nuntaşii, alte 
creste,  /  Altă-ncovoiere   de  frumos,  /  Eu  demult,  de-am fost,  rămân 
poveste  /  De  nisip,  cu  muntele  meu,  jos…12  februarie  2010 (  zi  de 
salariu )”.

Lumina este, pentru acest autor, elementul esenţial de construcţie lirică. 
Lumina, Infinitul, Crucea, minunea, orizontul, Mitul lui Sisif, muntele şi 

urcarea pe munte,  treptele,  făclia,  marea,  Raiul,  Iadul,  veşnicia,  taina,  icoana, 
căţuia  pentru  tămâie,  Cuvântul  şi  sângele  cuvântului,  -  tot  atâtea  cărămizi  la 
edificiul sufletesc propriu sau la edificarea celorlalţi.

Poezia lui Liviu Jianu are multiple nuanţe şi înţelesuri şi, cu cât înaintezi în 
lectură, ea se dezvăluie, ori dimpotrivă, se acoperă cu văluri tainice care sporesc 
misterul. 

O anume înţelegere omenească, o îngăduinţă, o bunătate nemărginită şi un 
fel de măreţie a smereniei caracterizează întreaga lirică a acestui original poet al 
zilelor noastre, prea puţin preocupat de falsele măreţii şi străluciri artificiale care 
atrag şi ispitesc lumea contemporană.

O idee interesantă propune în poemul  “Nu, nu se dă”  şi anume că nu 
primim  nimic  gratuit  din  Cer,  ci  resursele  se  află  în  noi  şi  trebuie  doar 
descoperite: “Nu, nu s-au dat de Sus veşminte. / Nici apă, strop. Nu s-a mai dat /  
Nici măcar mana de mâncat. / Blestemul curge înainte… // Şi-atât de mult am  
căutat / Îmbucături în cele sfinte, / Sau ceva haine de-mbrăcat, / Sau cald, sau  
frig, pe dinainte… // Nu am găsit, spre ajutat, / Nici măcar mâna de părinte, /  
Nici mamă, viaţă să-mi fi dat, / Nici  cuib…Doar trestii de cuvinte … // Târziu,  
am înţeles curat / Că tot ce-am aşteptat zadarnic / În mine e…. Şi e de dat… /  
Prin mine, Cerul este darnic. // Aşa, un blestemat exemplu, / Am învăţat că eu  
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sunt Cer. / Că Universului, sunt Templu. / Pe cât ofer, şi cât nu-i cer…7 mai 
2010”. 

Sentimentul patriotic se îmbină în chip fericit cu cel religios în poemul: 
“Biserici vii” – un fel de pastel de o frumuseţe copleşitoare:  “Ţi-aduc în dar 
boabe de rouă, /  Căţuia zorilor de zi, /  În  templul  vechi,  suflarea nouă /  În 
giuvaer  de păpădii  -  //  Ţi-aduc în dar tăpşanuri  ude, /  Cu gălbenele-n verzi  
icoane - / În dans de stele paparude / Mirese de livezi, Sioane – // Ţi-aduc în dar 
măslini de roade, / Umbrar de râuri în pustie, / Şi mirodenii de noroade / Să ţi  
se-nchine,  Sihăstrie  – //  Ţi-aduc  în  dar  aroma pâinii, /  Mireasma  lutului  de 
preţ, / Litania gândului şi-a mâinii / Să ţi se-nchine, Voroneţ – // Ţi-aduc în dar 
poteca strâmtă / Care învinge peste hău, / Cuibarul inimii, de-i frântă, / Să ţi se-
nchine,  Sfânt  Ceahlău - //  Ţi-aduc,  de peruzele,  cerul, /  Când peste  răni,  te  
înveşmântă, /  Şi-ţi este şi liturghierul…   /  Să ţi se-nchine, Putnă Sfântă! //  Ţi-
aduc în dar mătasea ierbii, /  Şi de prin codri, toată rana, /  Când către cer, se  
roagă cerbii… /  Să ţi se  dăruie, Tismana! //  Ţi-aduc în dar un mir de tină, /  
Urcând  în  cei  ce  vor  să  vie, /  Catapetesme  de  Lumină, /  Să  ţi  se-nchine,  
Românie! / 14 mai 2010“.

De asemenea,  cinstirea  voievozilor  martiri  ai  neamului  este  cântată  de 
autor cu mare patos, în poemul, care e un imn perfect, închinat lui Constantin 
Brâncoveanu:   „Ne  spune,  Brâncovene,  ne  spune,  Constantine“  –  versuri 
memorabile  care  exultă  virtutea  credinţei,  în  pofida  oricărei  împotriviri  şi 
suferinţe omeneşti: „Poporul de îşi cere fărâma lui de bine, / Sub masa Europei,  
să  aibă  loc  de  câine  - /  Ne  spune  Brâncovene,  ne  spune  Constantine: /  De 
pierdem, veşnic, totul … Credinţa ne rămâne – // Pe cruce de e astăzi, întreaga 
calicime, /  Ţi  oasele,  şi  pielea  ,  şi-ar  vinde  pentru  grâne  -   /  Ne  spune 
Brâncovene,  ne spune Constantine: /  De pierdem, veşnic,  totul… Credinţa ne 
rămâne - // Se cer minuni eterne; dar Dumnezeu nu vine –/  Averi, precum salarii  
se cer de ieri, pe mâine – / Dar astăzi, Brâncovene, ne spune, Constantine: / De  
pierdem, veşnic, totul… Credinţa ne rămâne – //   Şi veacuri de-or să vină, de  
sărăcie,  pline – /  Şi nu va fi   vreo milă de mamă, sau frătâne – /  Ne spune  
Brâncovene,  ne spune Constantine: /  De pierdem, veşnic,  totul…  Credinţa ne 
rămâne. 19 mai 2010”.

Nu de mai mic interes este şi stilul popular pe care-l abordează autorul în 
“Hora  oltenească”. Dar  şi  stilul  parodic  îl  prinde  în  “Cântec  (binar)  de 
dragoste” – parodie după George Topârceanu.

Autorul  nu se  sfieşte  să  scrie  şi  satire  sociale  vizând sărăcia  omului  
comun, care nu le poate asigura viitorul copiilor săi, ori, mai departe, vizând 
starea naţiunii române, tot mai împovărată de datorii.

În spirit coşbucian, autorul îi îndeamnă pe oameni la răbdare în poemul 
“Şi dacă tot mai e ceva”.

Un poem cu  totul  aparte,  în  stilul  “Glossei” eminesciene  este  “Să nu 
cumva să te opreşti” – “Să nu cumva să te opreşti, / Atâţi copii depind de tine, / 
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Şi-atâtea hârburi bătrâneşti, /  Nu te-ntreba de-i rău, sau bine – // Să nu cumva 
să te opreşti, /  Chiar dacă vezi sub stele, hăul, /  Sau marea, lipsă, de sub peşti  
– // Nu te opri: e bun, şi răul – // Să nu cumva să te opreşti, / Să ai cumva vreo 
îndoială, /  Căci tânăr, ai să-mbătrâneşti /  De blestemata ta croială – //  Să nu 
cumva, preţ de-o clipită, / Să vrei odihna fără moarte, / Căci nici colegul tău  de 
pită / Povara ta, nu o s-o poarte – // Nu te opri! E-atâta de rău... / Vei fi atunci  
atât de greu / În Univers , că-n locul tău / Nu va păşi nici Dumnezeu!... // Cât îţi  
va pare că greşeşti, / Şi poate ai, în veci, dreptate, / Mai pune-un pas, până la  
moarte... // Să nu cumva să te opreşti!...28 iunie 2010“

Formă,  expresivitate,  putere  de sugestie,  excelenţă  – sunt  coordonate  
esenţiale ale poeziei lui Liviu Jianu. El încearcă, de asemenea, poezii în grai  
popular, cum e cea intitulată: „Durmiţi în pace“.

Motivul jertfei este foarte frecvent în lirica lui Liviu Jianu. Iată o poezie 
care ilustrează perfect jertfa omului mărunt care vine în Casa Domnului să-i ţină 
Acestuia de urât şi să converseze cu El, aducându-i ca jertfă, din puţinul său, fie 
şi o corcoduşă:  

“Pun pe masă, cu zgârcenie, / La greşitele icoane, /  Nici de rugă, nici  
smerenie… / Ci doar câteva moşmoane… // Nu ştiu iotă de ectenie, / Şi de-aş şti,  
cine m-aude? / De din zori, până-n vecernie, / Mute-s cerurile surde… // Sufletul,  
de-mi  pun pe  masă,  /  Nu  mă-ntreabă  nimeni:  CÂT? /  Merg  la  templu  cu  o  
plasă, / Să-Ţi ţin, Doamne, de urât… // Tot pe cruce? Tot pe cruce? / Deşi n-ai  
decât o viaţă, / Fiecărui, la răscruce, / Îi dai capătu-i de aţă… // De aceea-Ţi  
calc odaia… /Şi Te tot privesc din uşă … / Cum Îţi bate-n sânge, ploaia… / Când  
primeşti o corcoduşă…6 iulie 2010”.

Autorul  a  inserat  în  volum  şi  psalmi  laici.  Ex.  “Psalm”;  Psalmii  
neîncăperii”; “Psalmul contemporanilor mei”;  ş.a. 

Dar şi poeme închinate unor poeţi clasici precum: Adrian Păunescu, sub 
genericul “Poeţi pe plaiul mioritic”.

Aşa cum am menţionat, Lumina joacă un rol esenţial în viaţa şi opera  
poetului,  fără  ea,  nimic  nu  ar  fi  posibil.  Frânturi  din  această  Neînserată 
Lumină  găsim  pretutindeni  în  lirica  lui,  sub  forma  unor  mici  bobiţe  de 
mărgăritar:   “Peste tot ce-a fost, de-a rândul, / Peste tot ce va să vină, /  Pune 
pasul, precum gândul, / Spre lăuntrica lumină - // Toate drumurile care / 
Spre înalt, te vor susţine, / N-au în infinit, cărare, /Cât lumina cea din tine 
- // Multe câte te învaţă / Câte nu le poţi cuprinde, / N-au în ele-atâta viaţă / 
Cât în raza ei,  merinde – // Taină care nu se ştie, / Pas ce nu îşi ştie mersul, / 
Înăuntrul tău, făclie, / Nu încape Universul – // Urcă, zare după zare, / Între 
ce e rău, şi bine! / Ca să vezi că seamăn n-are, / Vie, Lumina din tine! 4 august 
2010” (Excelsior!).

Un  întreg  ciclu  de  poeme  este  dedicat  poetului  Adrian  Păunescu,  fie 
exultând personalitatea şi lirica acestuia, fie în chip de Requiem şi chiar “Balada 
Păunescului”.
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Şi  altor  poeţi  le  sunt  dedicate  poeme:  Marin  Sorescu,  Ion  Aldea 
Teodorovici, Grigore Vieru.

Parafrazând  poemul  “Rugă  pentru  părinţi”  al  lui  Adrian  Păunescu, 
Liviu  Jianu  scrie  “Rugă  pentru  copii”,  un  poem  copleşitor,  despre  starea 
actuală a familiei şi în special a copiilor:  “Prea tăcuţi şi prea cuminţi, /  Cum 
răsfiră din psaltiri, / "Dragii noştri, buni părinţi," / Sacrificii de martiri  - // Tot  
martiri au fost, şi dor, /  Azi şi ieri – dintr-un capriciu – /  Împărţind cu pruncii  
lor, / Curbele de sacrificiu – // De pe cardul din rărunchi, / Sânge bun pun ţării-
n conturi, /  Să-l doneze, în genunchi, /  Tot spre roşii orizonturi – //  Ia priviţi-i  
cum cerşesc, /  Ia priviţi cum nu mai vine, /  De la Domnul lor ceresc, /  Măcar 
mana de ruşine – // Ia priviţi cum stau la cozi, /  Ia priviţi în cimitire, /  Cum se 
duc, să dea la plozi, / Libertate şi iubire – // Tot privesc la cei ce vin, / Ce le cer,  
şi ei, de toate - / Din puţinul lor, puţin, / Ei i-ar duce-n Rai, în spate… // Şi mai 
au, puţin, puteri, /  Şi mai au, puţină, vlagă, / Să întrebe: Ce mai vrei, /  Dragul  
meu, fetiţă dragă? // Rătăciţi, mai au de dat, / Cocârjaţi, mai stau ca drepţii, / Să 
plătească îndesat, / Şi iubirea tinereţii – // Să plătească şi în rugă, / Un păcat – 
de-a fi părinţi, / Ce nu ştiu deloc să fugă, / Doar să dea, strângând din dinţi … //  
Şi mai au, puţin, puteri, /  Şi mai au, puţină, vlagă, /  Să întrebe: Ce mai vrei, /  
Dragul meu, fetiţă dragă? / 12 noiembrie 2010 / ( zi de salariu )“.

Şi  tot  în  spirit  păunescian,  Liviu  Jianu scrie  poemul  “Manifest  pentru 
sănătatea mormintelor” – o satiră usturătoare la adresa societăţii în care oamenii 
au ajuns să cerşească.

O altă satiră este îndreptată spre starea de azi a culturii într-o societate care 
nu-şi  respectă  valorile  şi-n  care  poeţii  o  duc  din  ce  în  ce  mai  greu: “Avem 
păcatul, totuşi, de-a mânca, /  Dar şi păcatul de-a muri de foame - /  Pâinea-i  
produs de lux, în ţara mea - / Produs de lux – şi ţâţele de mame – // Maternitatea 
este  un  păcat, /  Este  păcat,  şi-a  zăbovi  în  rugă, /  Păcatul  cere  bani,  de 
consumat,/  Şi banii la păcate, te înjugă – // Virtuţile, de mai încap în şcoli, / Pe 
piaţa preţioaselor păcate, / Nu merită – o viaţă – nici doi poli - / Şi sunt produse  
nestandardizate  -  //  Avem  păcatul  de-a  ne  fi  şi  frig,  /  Păcătuim  când  prea  
bolnavi, ne doare – / Produs de lux e astăzi un covrig, / Produs de lux – căldură,  
sau răcoare – // Produs de lux – o viaţă de copil, / Maternitatea este un păcat, /  
S-ar prea cădea să dispărem umil, / Dar moartea e, şi ea, de condamnat – //  
Avem păcatul  de a fi  bolnavi,  /  Şi-a nu-nţelege,  vindecării,  costul,  /  Muncim 
iluminării celor bravi, / Ce ne cer bani, să nu ne vadă rostul – // Şi ce nu este,  
oare,  azi,  păcat?  /  Şi  ce  nu  este  fals,  şi  crud,  întrânsul?  /  Şi  lacrimile  s-au 
privatizat, / Şi strâng, în propriul beneficiu, plânsul…19 noiembrie 2010” (Poet  
de lux, în ţara mea).
           O satiră destul de muşcătoare este cea din poemul “Omagiu flămândei 
finanţe”: “E coadă la anafură-n Biserici; / Şi cei flămânzi o pun grăbit în pungă 
- / Şi iau atât cât foamea le alungă - / Nu bucăţica pusă-n vas, de clerici – // Se 
strigă chiar, din spate: "luaţi doar una! / Să-ajungă pâinea pentru toată 
coada!" / Ies miei din rând, verificând grămada – / "Tu ai mai luat! Afară, şi ia 
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mâna!" // Se scoală mieii dis de dimineaţă – / Să ia - nu carne, lapte, sau 
smântână – / Ci pâinea care-i ţine încă-n viaţă – / Slujită de-un flămând de-o 
săptămână – // Şi nu se-ajunge! pleacă restul lumii / Într-un alt veac, să prindă 
altă coadă, / Unii mai iau un scaunel în noadă, / Alţii, grăbiţi, mănâncă pâinea 
humii – // Aşa mi se părea de dimineaţă, / Când am văzut un tânăr doar, cu 
foame / Punând în pungă, pâinea pentru viaţă – / Din care-a prins şi Hrist,  
câteva grame…26 noiembrie 2010”.
          Poezii tradiţionale de sărbători, colinde şi rugăciuni, urări pentru români, 
scrisori către Moş Crăciun şi către Moş Nicolae, o “Spovedanie de Anul Nou”  şi 
chiar o parodie intitulată “Moş Crăciun –Superstar” ori poezii ocazionale, cu 
dedicaţii pentru diferite persoane, alcătuiesc o suită lirică originală, plăcută, 
uneori chiar cu o notă amuzantă.
          Câteva idei forte străbat lirica acestui poet. Uneori ele sunt oximoronice: 
Dumnezeu  s-a  născut  sărac,  unii  oameni  trăiesc  în  huzur;  caritatea  creştină 
trebuie să se manifeste faţă de aproapele, trebuie să ne cinstim sfinţii,  eroii şi 
înaintaşii;  viitorul  copiilor  este  incert;  oamenii  şi-au  pierdut  demult  speranţa; 
tinerii care s-au jertfit în decembrie 1989 au mers la moarte pentru o viaţă mai 
bună, însă realitatea contrazice aceste sacrificii omeneşti, de Sărbători trebuie să 
dovedim iertare şi înţelegere pentru semeni, ş.a.
           Ultimele poeme sunt prilejuite de Cenaclul “Flacăra” ajuns la Craiova şi 
sunt dedicate, aşa cum am mai precizat, poetului Adrian Păunescu.
           Întregul volum reflectă simţămintele unui poet cu adevărat remarcabil, el 
este  uşor  accesibil  şi  plăcut,  constituind  încă  o  izbândă  pe  tărâmul  literaturii 
româneşti  contemporane.  Volumul  poate  fi  descărcat  pe  site-ul: 
www.semanatorul.ro   - secţia Poezie.

CEZARINA ADAMESCU,
19 noiembrie 2011

“Ne bucuram  domnule Jianu, pentru ca existati in spatiul nostru poetic. 
Scrieti mult dar bine, scrieti repede dar profund, scrieti usor dar apasat.
 
Frumoasa si atenta cronica doamnei Cezarina, o alta personalitate remarcabila a limbii romane.
http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=10807
 
Cu aceeasi prietenie,
Puiu Popescu”

Dumitru Popescu, Director  al publicatiei OBSERVATORUL, Toronto, Canada

FERESTRE ÎN CONŞTIINŢA VEACULUI
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Jianu Liviu-Florian, Poveşti muritoare, Editura Semănătorul, iulie 2011 
 
Universul acestui inepuizabil poet, scriitor şi publicist se deschide spre azur, de la 
zenitul cunoaşterii primelor elemente existente-n natură, până la nadirul iubirii de 
Dumnezeu, Atoatecreator, cu o generozitate şi temeinică rodire, prefăcute în fructe 
de Lumină. Sintagma din titlu este, desigur, o capcană, pentru că, poveştile sunt de 
obicei, nemuritoare. Ele străbat erele, spaţiile şi ajung, acolo unde omul, îndeobşte, 
nu ajunge cu pasul. Nu în zadar se spune: pe aripi de poveste. Poveştile sunt, fără 
doar şi poate, aidoma cailor înaripaţi care te duc “ca vântul şi ca gândul” – cu cel 
mai vechi vehicul care a existat vreodată, dar şi cel mai rapid: închipuirea.
 
De când lumea se ştie că românul face haz din orice, ba chiar face şi haz de necaz. 
Simţul  umorului,  moştenit  de la Nenea Iancu, de la vestitul  Alecsandri,  apoi,  cu 
descendenţii lor: Tudor Muşatescu, Teodor Mazilu, Ion Băieşu, Dumitru Popescu, 
Dumitru Udrea, Valentin Silvestru, Florin Vasiliu şi mulţi alţii, demonstrează din 
plin,  calitatea românului  de umorist  nativ,  ca să  nu mai  vorbim despre snoavele 
populare ori Povestea Vorbei moştenită de la Anton Pann.
 
Însă în volumul de faţă, titlul “poveşti” este peiorativ. Este vorba de poveştile trăite 
de oameni adevăraţi, poveşti cu care ne confruntăm zi de zi şi mai ales, de cele care 
circulă oral şi atunci când le auzi, eşti tentat să spui, la rândul tău: “Ei, poveşti!” Cu 
toate  acestea,  morala,  sau  pilda  lor  îţi  rămâne  întipărită  pe  meninge  şi-ţi  aduci 
aminte  de  ele,  la  timp  cuvenit,  când  realitatea  însăşi  îţi  oferă  prilejul  de  a  te 
confrunta cu aceleaşi situaţii. În acest sens, autorul este un fel de degustător la masa 
împăratului, sau a oficialităţilor. Îşi ia asupra sa rolul de a servi primul din bucate şi 
din vin, cu riscurile de rigoare. Şi noi, aşteptăm cuminţi să vedem dacă moare pisica, 
după care, ne încumetăm să ne înfruptăm din delicioasele bucate. El este cel care 
scoate castanele din foc, cu mâinile goale. Şi tot el stinge jarul. Ori îl aprinde. E de 
ajuns o scânteie cât de mică. 
 
Să  purcedem,  aşadar,  pe  aripile  închipuirii,  şi  să  adăstăm,  conduşi  de  mână  de 
povestitor, ca să aflăm, unele din cele mai frumoase “Poveşti muritoare” aflate pe la 
noi.
 
“Povestea pomenirii lui Dumnezeu” este o satiră usturătoare la adresa acelor calici 
bogaţi, locuitori în Calicia, care nu se îndură să facă o pomenire lui Dumnezeu, cu 
“o pâine, o sticlă de vin, una de ulei, şi o lumânare!” – deşi, toţi sunt “în consilii de 
administraţie,  slujbaşi  ori  directori  bancari,  manageri,  comercianţi  şi  negustori, 
politicieni, notari, avocaţi, magistraţi, angrosişti, ori, pur si simplu, oameni de sute, 
ori mii, de euro pe lună, salar!” Dar cu toţii, după expresia autorului, “calici întru 
pomenirea lui Dumnezeu”.
 
Ironia autorului atinge apogeul când se întreabă, cu totul justificat: 
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“O, încercarea încercarilor! Ce oameni să aibă în Calicia asemenea averi, încât să 
dea din ele, un firfiric, măcar!? Cine să îşi ofere asemenea divine plăceri, serafimice 
desfătări, heruvimice încântări, încât să plătească a suta parte dintr-o uncie de aur, 
pentru pomenirea lui Dumnezeu!? Cine să îndatoreze Bunătatea Dumnezeiască, cu 
recunoştinţa omenească? Căci toţi bogaţii Caliciei erau neşte calici, sadea!”
 
Locuitorii  Caliciei  zugrăviţi  mai  sus,  după  ranguri  şi  clase,  erau  primii  care  se 
plângeau de toate nevoinţele din lume.
 
Este un procedeu stilistic cunoscut, ca lucrurile să se întâmple exact invers, decât le 
expune autorul. Tuşa ironică groasă folosită este pentru a se înţelege prin contrast, 
grozăvia. Povestitotul este un fin analist al societăţii şi nu scapă nici un prilej pentru 
a-şi ironiza, în sens moralizator, personajele înrobite de păcate şi vicii, spre a le trezi 
şi îndrepta. Ori măcar de a atrage atenţia.
 
Nota  fină  de  umor  vine  de  asemenea,  în  ajutor.  Autorul  foloseşte  şi  un  limbaj 
specific poveştii, înţesat cu arhaisme, regionalisme, vorbe din popor, în nici un caz 
limbajul elevat de la catedră.
 
Onomastica personajelor este foarte sugestivă.
 
Eu nu ştiu dacă, prin ironia şi sarcasmul folosite de autor, se vor îndrepta lucrurile 
grave din această ţară. E dificil şi sunt atâtea nedreptăţi sociale şi atâtea abuzuri, că 
te apucă disperarea numai dacă te gândeşti,  dar să le trăieşti.  Însă ştiu un lucru: 
Semnalul a fost tras, alarma a început să zbârnâie, să sune îndelung. Poate se va găsi 
o ureche să o audă, în ţara orbilor surdo-muţi!!!
 
Cu  toate  acestea,  efortul  autorului  este  onorabil.  Nu,  nu  sunt  toţi  nesimţitori  la 
durerile  veacului  şi  dacă  nu  se  protestează  îndeajuns,  este  pentru  că  românul, 
precum animalul de povară, s-a învăţat să rabde asuprirea stăpânului, ba chiar şi 
biciul şi scorpionul. El încovoaie spinarea şi parcă spune: mai dă, mai dă! Încă se 
mai poate! Până-ntr-o zi, vorba lui Coşbuc, când: “Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa, nici 
în mormânt”.
 
Prin intermediul poveştilor, autorul dezvăluie adevăruri copleşitoare, dezastruoase, 
la  limita  existenţei,  cu  care  omul  de  rând,  în  persoana  dervişului,  numit  nu 
întâmplător, Drojdie, se confruntă în aşa-zisa societate de consum, acaparată de o 
mână de oameni, în detrimentul câtorva zeci de milioane. În aceeaşi poveste, până şi 
îngerii sunt balaoacheşi şi au un limbaj trivial, cu expresii stereotipice vieţii de gang.
 
Situaţia dezastruoasă a spitalelor este evidentă şi orice om de bun simţ se cruceşte, 
pe bună dreptate, cum mai rezistă sistemul sanitar, în condiţiile în care, bolnavilor li 
se alocă zilnic hrană în valoare de 3 lei, preţul a trei pâini.
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Povestea are, desigur şi morală. În ziua pomenirii lui Dumnezeu, zi în care Drojdie 
s-a străduit să facă milostenie “din mila bolnavilor”, el se ridică la ceruri de fericire 
că a văzut bogat sătul:
 
“La pomană, Drojdie avea o lumină aurie pe faţă. S-a închinat la toate icoanele, şi a 
privit cum bogatul staff al Caliciei cioflăie şi molfăie pâinea, vinul şi uleiul, ba chiar 
şi lumânarea. Seara, când îngrijitoarea Bisericii a dat să închidă, a zărit, în genunchi, 
în faţa icoanei Sfintei  Paraschiva, un om cu o aură galbenă deasupra capului. A 
strigat  la  el.  Nimic.  A dat  să  îl  ridice.  Era  ţeapăn.  Drojdie  era  mort.  Murise de 
fericirea celor văzute, trăite, şi simţite, la pomana lui Dumnezeu. Că văzuse bogat 
sătul”.
 
Următoarea poveste, “Să stea doi pe un loc!” (sau Îndreptometrul) se petrece tot în 
ţara Caliciei şi are ca subiect lumea justiţiei şi ca personaj, “un judecător nici mare, 
nici mic, pre numele lui Ilie”. Ironia e atât de virulentă încât nu-ţi poţi ascunde un 
surâs amar, dacă nu cumva unul sarcastic, la citirea poveştii. Aluzie directă la starea 
justiţiei care, numai dreaptă nu e. Fiindcă toţi oamenii din Calicia îndrăgeau Justiţia, 
toţi voiau să se facă judecători.
 
“La angajare, exista o singură restricţie: toţi magistraţii să fie drepţi. Fapt pentru 
care candidaţii erau măsuraţi cu rigla şi dreptarul. Ba, chiar cu îndreptometrul. Cum 
dreptate perfectă, totuşi,  nu exista, se făcea că unii  candidaţi  reuşeau la examen, 
alţii,  nu.  Motiv  pentru  care  cetăţenii  Caliciei  se  împărţeau  în  două  categorii: 
judecători – majoritari, şi judecaţi – într-o proporţie infimă”.
 
Autorul este un fin observator al realităţilor zilei, el nu scapă nimic şi subiecte, har 
Domnului! Pe toate drumurile şi în toate încăperile, ba şi în cer, pe apă şi pe pământ. 
Important  este să le VEZI.  Să le SIMŢI. Se ştie că scriitorul  are alţi  senzori  de 
percepţie a realităţii, el aude ceea ce noi nu auzim, îndeobşte, el vede, ceea ce noi nu 
vedem, nici cu dioptrii forte, el simte chiar şi atunci când nu se întâmplă nimic, cu o 
iminenţă de vizionar. 
 
Înfierând defectele lăcomiei, oportunismului, setei de putere, avariţiei, abuzurilor de 
tot felul, autorul speră ca toate acestea, într-o zi vor sfârşi şi viaţa îşi va găsi cale pe 
făgaşul normal, într-o perioadă tulbure de tranziţie interminabilă în care se întâmplă, 
fel de fel de minuni, chiar dacă nu cele ale Sfântului Sisoe!
 
Fără doar şi poate că vicii şi păcate au existat, de când omul a părăsit Paradisul, ele 
însă, au proliferat peste măsură, încât, nu se mai vede gramul de aur din oceanul de 
nisip.
 
Prototipul femeii descurcăreţe, Pelina de la Manglavit este cea care “se învârte”, se 
pricepe în afaceri, în comerţ şi, îndeobşte îşi creează un sistem de relaţii din care 
trage profit şi de pe urma cărora, îşi aranjează copiii în servicii convenabile.
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Numele personajelor sunt alese cu grijă şi ele reflectă principala trăsătură de caracter 
a lor: Nimenescu, Drojdie, Surcica, Pelina, caporalul Gătej, domnul Orhideu, Ber-
Căciulă  Împărat;  Doamna  care  Ninge,  Doi  Ioni;  Boroboc  bin  Sărăntoc;  Nodia, 
Goguţa, Luminiţa de la capătul drumului, Trei Atingeri, Cizmă, căprarul Caliciei.
 
Soluţia găsită, ca doi judecători să împartă un scaun pentru a acoperi lipsa de posturi 
libere, naşte, în mod legitim întrebarea: “Dacă toţi judecătorii acestei Lumi nu pot 
împărţi un singur scaun, cum pot împărţi o singură dreptate?“
 
Despre  un  om drept,  cum a  fost  Alexandru  Firescu,  autorul  scrie  fără  urmă  de 
sarcasm,  o  evocare  emoţionantă  a  unei  persoane  care  a  dăruit  cu  generozitate 
Lumină în jurul său: “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”. (Alexandru Firescu).
 
Povestirea “Nu îmi aduc aminte numele” îl are ca protagonist pe actorul păpuşar 
Ionescu – autorul îi aduce un elogiu pentru munca lui de o viaţă, în slujba copiilor, 
copii care au crescut mari, generaţii după generaţii, dar nimeni nu-şi aduce aminte 
de actorul care le-a înveselit copilăria şi care acum, la pensie, stă cuminte pe o bancă 
privind  maşinile  care  se  răsfiră  prin  faţa  lui,  înecat  în  văluri  întregi  de  aduceri 
aminte. Autorul adaugă la final că ar trebui ridicat un monument în amintirea lui, a 
acelui actor anonim, cinstit şi corect care şi-a dedicat viaţa teatrului, “un monument 
fabulos: Monumentul Uitării.  Pe care scrie un singur nume. Nu îmi aduc aminte 
numele”.
 
Este o tragică ironie a sorţii ca numele unui actor, care a fluturat pe buzele tuturor, o 
viaţă întreagă, să cadă în uitare, astfel ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de el.
 
Autorul  inventează  nu  numai  situaţii  ilare  în  poveştile  sale,  dar  şi  expresii  care 
stârnesc zâmbetul şi chiar râsul: “azilul de încuiaţi”; “fereastra cu gratii la piticele 
speranţe”; “bătea o perdea vântul pe loc”; “orbul oului”; “Era Efracţiei Universale, a 
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Dispozitivului  de  Alarmare,  A  Cheii,  a  Lacătului  Confidenţial,  a  Gratiilor  şi 
Zăbrelei”; “Liga pentru Apărarea Ochelarilor de Cal”; ş.a. 
 
Unele situaţii  par  de-a dreptul  absurde.  Dar  şi  absurdul  este  un procedeu literar 
foarte cultivat.
 
De asemenea, autorul cultivă paradoxul literar. Ex. “În Noua Eră, se cumpără totul 
Nou. Chiar şi greşelile vechi”.
 
Unele scrieri sunt un fel de eseuri spirituale, cum e cea numită “Pilda iaurtului”. Din 
ea răzbate sinceritatea şi o serie de învăţături gratuite. O confesiune. O strigare. O 
şoaptă. O punere înainte ca la masa de jertfă din Templu. Titlul sau chiar subiectul 
sunt pretexte pentru confesiuni. În ele-şi exprimă crezul artistic şi crezul creştin. “Şi 
aceste scrieri se scriu cu sufletul, şi se scriu cu viaţa. Biblia este o carte scrisă cu 
vieţi.  Cu suflete.  Voi spuneţi:  literatură.  Întâi  s-a  trăit.  Apoi s-a scris.  Şi,  nu vă 
îndoiţi  de  asta,  a  mai  fost  şi  este  cineva  pe  fir.  Şi  va  fi  până  la  capătul 
capătului.”Căci  pământurile  şi  cerurile  vor  pieri,  dar  numele  Meu  va  rămâne”. 
Slăveşte, suflete al meu, pe Domnul”.
 
Personajele sunt bine conturate iar subiectele sunt plasate în cadrul lejer, în plaja 
întinsă în preajma oceanului, în adierea brizei şi în aşteptarea refluxului.
 
O altă satiră virulentă la adresa societăţii este “Aproapele nostru, Armaghedonul” – 
un pamflet unde întâlnim prototipul insului anonim de azi, încadrat perfect în rama 
societăţii: “Boboroc bin Sărăntoc ajunsese un cetăţean universal. Fără să ştie. Fără 
să vrea. El nu consuma nimic. Nu avea nevoi. Nu se plângea de nimic. Ştia tot, dar 
nu spunea nimic.  Spunea tot,  fără să ştie nimic.  Reprezenta valoarea supremă în 
univers. Şi reprezenta un nimic. 
 
Imensa lui calitate – de a trece prin apocalipse în mod repetat, ba, mai mult, de a 
asista la apocalipse în mod inconştient şi naiv, nativ, chiar, a fost remarcată. Astfel, 
Boboroc bin Sărăntoc a devenit o valoare. 
 
Ca un omagiu adus acestei valori, în Calicia moneda naţională a devenit Sărăntocul. 
Ea avea imprimată chipul lui Boboroc, fotografiat gol, pe burta goală, la Polul Nord, 
purtând ca făclie o lamură olimpică de smochin, fără fructe, simbol plin de umanism 
al deplinei calicii în calicianism”.
 
Volumul  are  în  componenţa  lui  şi  câteva  cronici  cum  e  cea  de  la  spectacolul 
Naţionalului Craiovean “D-ale Carnavalului”, în regia lui Mircea Cornişteanu, ori 
cea la spectacolul „Alice nu ştie să moară” al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” 
Craiova de Gheorghe Truţă după “Jurnalul” lui Alice Voinescu în regia aceluiaşi 
Mircea Cornişteanu.
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Un portret  al  profesoarei  de  limba  română,  foarte  grăitor  ne  duce  cu  gândul  la 
dascălii noştri care ne-au insuflat dragostea pentru citit, pentru analiză, pentru scris. 
Dacă fiecare dascăl s-ar întreba câţi elevi îi datorează reuşita în literatură, ar reieşi o 
statistică uluitoare.
 
Portetizarea făcută de Jianu Liviu-Florian  dăscăliţei  sale  de Poezie este  cu totul 
emoţionantă.  Autorul  o  numeşte  cu dragoste:  învăţătoarea de limba română,  cea 
care, poate mai scrie încă scrisori pe care nu le citeşte nimeni. Scrisori către Bunul 
Dumnezeu. Între dragostea insuflată elevilor pentru literatură şi anonimatul în care-
şi duce, poate, existenţa, autorul vede soarta profesorilor de astăzi: 
 
“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!”
 
Textul este edificator şi universal valabil. 
 
Un regret mustrător de sine se prelinge din cuvinte: 
 
“Şi ajungând oameni cosmici, învăţăm alte limbi. Limba de lemn. Limba de piatră. 
Şi ajungem la limba de lacrimă”.
 
Ar  trebui,  măcar  o  dată  pe  an,  de  ziua  dascălilor,  să  fie  amintiţi,  comemoraţi, 
evocaţi. Ar trebui ... 
 
Jianu Liviu-Florian aduce râul în matcă: 
 
“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...” (Profesoara de limba română).
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Ceea ce se remarcă la acest autor este uşurinţa de a scrie. Scrisul său nu cunoaşte 
travaliul naşterii. El apare pur şi simplu şi-i simţi bătaia din aripi, aşa cum ai simţi 
apropierea îngerului. Fără gălăgie. Pur şi simplu. Esenţă de cuvinte. Esenţă de spirit. 
 
“Sfântul Mirică Străinul” este un prilej de a-l evoca pe legendarul Petrache de la 
Manglavit şi lumea satului, unde Dumnezeu a binevoit să pogoare în chip de Moş şi 
să-i dezlege limba ciobanului.
 
Petrache Lupu – efigia ţăranului credincios, cu picioare desculţe, care credeau cu 
tărie în Dumnezeu:
 
“Erau mulţi desculţi în Manglavit pe vremea copilăriei mele. Semănau oamenii mai 
mult cu Dumnezeu. Erau mai tari. Mai săritori. Mai primitori. Mai cu inima mare. 
Garduri, ce şi ce. Fântâni în curţi, nu aveau mulţi. Când făcea unul o fântână, se 
bucura şi bea o uliţă întreagă. Parcă se năştea un copil, când dădeau cu ochii de 
apă“.
 
Un povestitor care istoriseşte frumos despre locurile copilăriei are darul de a-i trezi 
cititorului dorinţa de a fi călcat şi el acele meleaguri şi de a fi trăit alături de eroii 
cărţii. Şi într-aceasta constă adevărata valoare a unei cărţi: în puterea de transpunere.
 
Jianu Liviu-Florian, cu o pană fermecată, zugrăveşte în toate nuanţele, localităţile de 
baştină şi oamenii printre care a trăit în copilărie şi tinereţe, făcându-ţi-i familiari, de 
îndată ce te cufunzi în lectură.
 
Arta descrierii se îmbină în chip fericit cu arta portretizării. Chipul bunicului este 
culmea iscusinţei scriitoriceşti: 
 
„Avea pătulul plin de amintiri aruncate de alţii în ţărână. Ce aruncau nepreţuitorii, 
aduna bunicul acasă. Lucrurile astea toate îi treceau prin ochi, prin minte, prin mână, 
le cumpănea de întrebuinţare, le legăna în braţe până acasă şi le anina în perete cu 
sfială. Sfântul Mirică Străinul adună din generaţie în generaţie: pământ, prăvălie la 
stradă, vie, grădină, dale, seră proiectată nopţi întregi cu ochii pironiţi în tavan şi 
după-amieze cu facultatea de artă şi creionul în mână, odaie de intrare cu efect de 
cruce piramidal, sistem de irigaţie în casă şi  o rachetă de inox care nu va pleca 
niciodată, dar niciodată de pe pământ, ci se va umple cuminte cu apă şi va boteza, 
picătură cu picătură, un popor de plante, unul de legume, când mâinile Sfântului, 
prea bătrâne, vor trece în palmele Cerinei şi Armonei, căreia Sfântul şi Buna lui 
Lumânare le-au dat leagăn”.
 
Portetul tatălui este realizat în paralel cu cel al mitropolitului Nestor în proza: “O 
lumânare de Paşti”.
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Descrierea unei liturghii într-o biserică este remarcabilă: “Privesc în stânga şi nu am 
nici-o îndoială. Oştenii aceştia ai Domnului, măicuţele tinere, în negru, luptă bine. 
Numai  piele  şi  strană.  Şi  faţa  albă.  În  dreapta,  puţina  lume  bătrână,  femei  cu 
basmale, şi bătrâni în sărăcie, cu paftale de înţelepciune. Nu au strălucire. Nu au 
formă. Nu au imagine. Au doar închinare şi rugăciune. Şi să nu credeţi că nu urcă în 
mine o lacrimă mare cât o concluzie: vai de mine. Căci nu ştiu să vă arăt ce lacrimă 
şi ce ură este în mine. Şi dacă – lacrima şi ura care mă îneacă – ajunge prin duh până 
acolo unde voi ştiţi bine, acolo unde nu există dacă, omule, mai bine pleacă din tine. 
Şi fără sine, caligrafiază-ţi viaţa în fiecare faptă pentru care nu ceri nici mângâiere, 
nici plată. Căci plată ai de la cine. Şi viaţa ţi-a fost plată. 
 
Stau cu faţa spre altar cu miros de moarte în nări.. Şi înţeleg de ce plânge femeia 
care  mă  îndeamnă  să  stau  cu  faţa  spre  Dumnezeu.  Dar  eu  nu  am  citit  demult 
zidurile.  “Mie  nu  îmi  este  teamă  de  Dumnezeu,  căci  îl  iubesc  pe  el.  Dragostea 
desăvârşită nu are lipsă de frică.” Antonie cel Mare”.
 
O capacitate uimitoare de a sintetiza istoria neamului, în câteva fraze: “Noi dăm 
demult. Poporul ăsta a dat dintotdeauna. La toate neamurile pământului. Şi când nu 
a mai avut nimic de dat – prin mare mila şi bunătatea lui Dumnezeu – s-au dat pe ei 
robi. Şi nici aşa nu i-au vrut.
 
Aşa creşte Crezul. Cu numărul şi vocile celor care intră în urmă-ne în biserică şi-l 
ştiu. Când îl aud, ştiu şi eu cuvintele. Lucrăretele. Aici asculta Lucrăretele. De-aş fi 
ştiut mai demult,  nu m-ar fi  speriat atât Danaidele. Poate alta ar fi  fost şi soarta 
Spărgătorilor de Nuci. Domnul a scris-o. Eu am pus-o pe nuci”.
 
După propria-i mărturisire Jianu Liviu-Florian scrie “proza unui mugure de gând de 
simţire românească“. Ce şi-ar putea dori un scriitor mai mult?
 
Lumea lui este atât de diversă şi totuşi, atât de cunoscută!...Peste tot, la fel. Ici-colo, 
câte o figură pitorească animând împrejurul. Îi recunoşti lesne. Şi pe preotul satului, 
şi pe Mitropolit şi pe clăcaş, pe funcţionar şi pe femeia casnică. Prototipuri. Portetul 
Garderobierului (cel care îmbracă pe scenă manechinele ... ) este cât se poate de 
bine creionat. El face cărţile, el distribuie rolurile mai ceva ca un regizor.
 
În toate prozele, meditaţia de tip filozofic, adaugă un plus de valoare. Scriitorul-
comentator sau mai bine zis, actorul care-şi rosteşte monologul, uneori interpelează 
auditoriul,  punându-i întrebări  care-l  frământă şi  pe el.  Şi  în această ipostază,  el 
joacă  rolul  corului  din  tragediile  antice,  care  puncta  evenimentele  sau  ideile, 
repetând unele fraze, aproape obsesiv.
 
Scrieri  dense,  pe o întindere apreciabilă,  poveştile  muritoare ale lui  Jianu Liviu-
Florian se înscriu în proza modernă contemporană, cu extensie gazetărească în unele 
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cazuri  când  consemnează  evenimente  sau  evocă  figuri  ale  unor  personalităţi 
cunoscute şi mai puţin notorii.
 
O latură importantă a scrisului său este cea morală, autorul care se autodefineşte 
astfel,  în  faţa  personajului  literar  Darie:  “abonat  al  Institutului  de  Înalte  Studii 
Morale, Darie“; strecurând, fie subliminal, fie direct,  frânturi din propria gândire 
creştină, sub formă aforistică, apoftegmică şi chiar axiomatică, trecute prin filtrul 
propriului suflet. De fapt, autorul ne oferă din mărgăritarele sale sufleteşti. Foarte 
greu  de  precizat  categoria  sau  subspecia  unde  se  încadrează  aceste  “poveşti”. 
Tablete spirituale ar fi o categorie. Crochiuri lirice şi epice. Micro eseul ar fi o altă 
grupare. Cronica de teatru ori de film – un alt calup. Proze sapienţiale, panseistice, 
altele. Ele nu sunt structurate însă, ci curg, aşa cum au fost primite. . În orice caz, ele 
sunt foarte plăcute, atractive pentru un anumit gen de cititori, ceva mai înaintaţi în 
procesul lecturii, deşi stilul este cât se poate de accesibil.
 
Varietatea şi nuanţarea temelor este o altă trăsătură a scrisului acestui prozator. 
 
Consideraţiile  sale  pe  marginea  unor  subiecte  notorii,  a  unor  filme  ori  piese  de 
teatru, asupra unor fenomene existente în lumea de azi, au darul de a-l trezi pe omul 
adormit,  obişnuit  să i  se  ofere mură-n gură,  orice explicaţie.  Cartea te obligă să 
gândeşti  cu propria ta minte şi nu cu mintea altuia. Îţi  pune întrebări şi aşteaptă 
răspunsuri. În funcţie de poziţia ta, ea se dezvăluie. Îţi aşează în faţă oglinda, din 
faţa căreia, nu te mai poţi ascunde.
 
Este interesant cum, în proza “America sub eroare” – autorul are un colocviu cu un 
personaj închipuit, Darie, aluzie la romanul lui Zaharia Stancu, “Să nu uiţi, Darie”. 
Şi convingerile împărtăşite acestui Darie, sunt de natură să uimească: “Sacrificiul: 
dacă există vreo emoţie în artă, în cinematografie, în literatură, în viaţă, cea mai 
puternica este în faţa actelor de sacrificiu. Nu autodafe. Nu crime. Sacrificul pentru 
cel de lângă tine. Oameni care renunţă la dreptul lor, la mai binele lor, în favoarea 
altor oameni. Oameni care în momente de foamete întind ultima lor picătură de făina 
unui trecator: poate, Ilie. 
 
Probabil, a fi creştin în ziua de azi, este de-a dreptul un lucru idiot: doi şi cu doi nu 
fac patru. Fac cinci, din care 0 eu, şi 5 ţie, de la Dumnezeu. O credinţă crudă. În care 
te tai singur”.
 
Mai mult decât atât, autorul se identifică acestui Darie fictiv care devine un fel de 
alter-ego al său. Până şi pe plan fizic. Dar mai ales, pe plan psihologic şi spiritual: 
“Şi nefiind nimic, îţi spun, sunt un suflet, Darie”.
 
Un portret copleşitor face autorul unei femei simple, Gheorghiţa, cea care, vreme de 
50 de ani a avut în grijă biserica satului.
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“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”. (Biserica Sfântul Gheorghe din Cer)
 
Jianu Liviu-Florian şi-a creat o lume fantastico-reală, cu nume semnificativ: Calicia, 
cu elemente ale lumii reale. În ea a aşezat oameni obişnuiţi şi neobişnuiţi, de toate 
vârstele şi profesiile, de toate categoriile sociale. Calicia este centrul Universului, 
buricul pământului, e locul unde se întâmplă de toate: bune şi rele, frumoase, urâte, 
lucruri  excepţionale şi  obişnuite.  Locuitorii  Caliciei  se  numesc,  desigur,  calici  şi 
principala lor trăsătură de caracter este calicia. Lumea lui e animată, merge în pas cu 
societatea,  e “în trend”.  Şi dacă vreun individ merge împotriva curentului,  e pus 
repede la punct de confraţi, astfel ca totul fie ca şi înainte.
 
Umorul  sănătos  şi  satira  muşcătoare,  usturătoare,  sarcasmul,  autoironia  dau  o 
culoare  deosebită  scriiturii.  De  un  umor  molipsitor  este  proza  “Pălăria”,  în  stil 
sorescian care aduce foarte bine cu poezia “Vedenia” din volumul “La Lilieci”, al 
lui  Sorescu.  Dumnezeu e  antropomorfizat,  poartă  pălărie,  ba,  chiar  o  oferă  unui 
cetăţean, căruia îi plăcuse pălăria şi se uita cam lung la ea.
 
Acelaşi  umor sarcastic este prezent şi  în scrierea “Naţiuni, fiţi  bărbate!” în care, 
moartea  unei  pisici  la  Casa  Albă  este  motiv  de  doliu  internaţional  şi  stopare  a 
oricărei activităţi.
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Autoironia atinge cota maximă în proza: “Starea de normalitate” Fragmente alese, 
din  conferinţa  susţinută  la  Şcoala  de  Vară  de  la  Moţăţăi,  regiunea  Goltenia,  de 
pedagogul Liviu Ocoş Costogan (de origine, calician)
 
Dar nu numai ironie, sarcasm şi umor din Commedia dell'Arte, întâlnim în prozele 
lui Jianu Liviu-Florian, ci şi întâmplări care au darul să-ţi trezească un sentiment de 
simpatie şi îngăduinţă faţă de semeni. În proza: “Am întâlnit un român fericit” – 
facem cunoştinţă cu un om simplu, care nu pregetă să-i mulţumească lui Dumnezeu 
pentru  ploaia  care  a  căzut  şi  datorită  căreia  îşi  va  salva  recolta.  Lucru  aproape 
neobişnuit la omul de azi, care îi cere ajutor lui Dumnezeu doar în necazuri şi uită 
apoi să fie recunoscător şi să-i mulţumescă. Chipul fericit, expresia de bucurie şi 
exclamaţia  repetată:  “Să  trăieşti,  Doamne!”  sunt  foarte  grăitoare.  Iată,  omul  îi 
doreşte lui Dumnezeu viaţă lungă!
 
Jianu Liviu-Florian are darul rarissim de a face din orice amănunt banal, un subiect 
de literatură, de a-i da formă, sens, înţeles şi mai ales, rost. Fiecare cuvânt are rostul 
lui  pe  pagină  şi  este  aşezat  unde  trebuie.  Repetiţiile  unor  fraze  sau  cuvinte, 
subliniază, întăresc ideea, conduc la înţelegerea sensului. 
 
În prozele sale, autorul este invitat de Dumnezeu la masă, pentru a depăna amintiri. 
Alteori, la conversaţii uşoare pe telefon. Dumnezeu îl ştie pe fiecare încă dinainte de 
a se naşte. Relatările sunt spumoase, pline de vervă, cu tâlc.
 
Plină de tâlc este şi proza “Potirul adevărat”, în care personajul declară că e mort. Şi 
aşa mort, merge la biserică, la slujbă, îngenunche şi, abia când potirul cu Trupul şi 
Sângele lui Isus Cristos îl atinge pe creştet, se produce miracolul şi învie. E mai viu 
ca înainte de a muri. Se certifică astfel cuvintele lui Isus spuse ucenicilor Săi: “Cine 
mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, cu adevărat va trăi”.
 
Potirul cu Sfintele Taine are, în chip simbolic, spiritual, această putere, de a învia 
din morţi. 
 
Este interesant cum autorul îşi construieşte cadrul în fiecare istorisire. Cu minuţie, 
cu o artă a naraţiunii greu de egalat. Creează atmosfera. Creează şi starea propice 
introducerii  personajelor.  Apoi desfăşoară acţiunea lăsându-l uneori,  pe cititor să 
tragă concluziile.  În acest sens,  proza lui este interactivă, pentru că interpelează, 
solicită auditoriul sau cititorul la opinie proprie. Suspansul este, de asemenea, un 
element folosit frecvent în proza lui Jianu. El se implică direct în poveste, marea 
majoritate a prozelor fiind scrise la persoana întâi.
 
“Omul cu chibrituri” de pildă are aspectul unui policier. Suspence, mister, noapte, 
urmăriri, umbre, linişte absolută, un peisaj straniu şi un cadru împietrit, cu şiruri de 
mese la care stăteau oameni încremeniţi, înveşmântaţi în şube negre, ce poate fi mai 
misterios? Scenele se desfăşoară pe cadre, ca-n filmele de televiziune.
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Autorul  a  introdus  în  volum  şi  comentarii  la  unele  volume  nou  apărute,  ale 
confraţilor cum e cea a lui Ştefan Doru Dăncuş: “Bocitorii. Aşteptătorul”.
 
Nici  folclorul  despre  personajul  emblematic  numit  Bulă  nu  lipseşte  şi  autorul 
închipuie  o  istorie  amuzantă  intitulată  “Ce  a  făcut  Bulă  în  Ziua  Naţională  a 
Caliciei”, pentru că Bulă, nu e aşa? e un personaj omniprezent, ubicuu, el se află nu 
numai  la  Bucureşti  ci  chiar în inima târgului,  la Calicia.  Ceea ce vrea să spună 
autorul este că, în fiecare din noi, stă pitit un Bulă.
 
“Originea sănătoasă la români” este un pamflet politic al zileleor noastre.
 
Personificarea, parabola, hiperbola, paradoxul, antiteza, sunt figuri de stil folosite 
frecvent în proza acestui volum. Pamfletul social şi cel politic sunt la mare căutare. 
Împresurat cu destulă sare, piper, chiar şi ardei iute, sarcastic, umoristic, şarjant, ca 
un duel cu un adversar nevăzut şi cu atât mai ispititor, pamfletul este gustat de toată 
lumea pentru că izvorăşte din realitatea imediată şi pune degetul pe rană. Degetul 
altuia, desigur. Şi mâna altuia, fără doar şi poate, care scoate castanele din foc. Dar e 
destul  de gustat,  se  râde la  el,  în  hohote,  ori  mânzeşte,  pe  sub mustaţă.  Sau pe 
înfundate. Depinde pe cine vrei să înfunzi. Cert este că Jianu Liviu-Florian are un 
acut simţ al umorului, un simţ al observaţiei faptului divers pe care-l transformă în 
literatură, şi alte multe simţuri, cu alte cuvinte, nu e un nesimţitor. Ia atitudine. Bine. 
Cu folos. Cu artă. Cu meşteşug. Cu inteligenţă şi cu alte ingrediente strict personale.
 
Scrieri despre Dumnezeu, despre sfinţi şi despre oameni. Ba şi despre neoameni. Ca 
să-i determine să redevină oameni. 
 
O  poveste  adevărată,  deosebit  de  emoţionantă  este  “Simeon  al  dragostei”  care, 
pornind de la istoria  Sfântului  Simeon Stâlpnicul,  descoperă instantaneu,  situaţia 
unui băiat, un copil al străzii, căutând într-un tomberon ceva de mâncare. Autorul 
conchide: “Mi-am continuat drumul, căutându-mă prin buzunare după un alt dar. Nu 
mai aveam nimic. O pereche de ochelari de vedere, doar. Nu m-am gândit să îl iau 
pe tânăr cu mine acasă. Să îi dau o pâine şi un borcan de dulceaţă, măcar. La toate 
acestea m-am gândit mai târziu. Era un copil al străzii. Haine găsea mai uşor decât 
hrană.  Un  copil  al  nimănui.  Fără  casă.  Fără  părinţi.  Fără  rude.  Fără  nimeni  pe 
pământ. Adăpostul lui – o bancă. Masa lui – un tomberon. Prietenii lui – nişte câini 
vagabonzi. 
 
Pe ce lume trăim! Eu sunt primul vinovat al acestei lumi. Nu am făcut nimic pentru 
acest  copil.  Şi  nu îl  voi mai  întâlni.  Nici  măcar  numele nu i-l  ştiu.  Dar cred că 
numele  lui  este  Simeon.  Simeon Stâlpnicul  Care  – travestit  în  copil  al  străzii  – 
colindă lumea, căutând o picătură de dragoste”.
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Cazuri cu care ne confruntăm zi de zi, doar că nu luăm îndeajuns aminte. Cine să 
aibă  timp,  disponibilitate,  să  privească  la  toţi  cerşetorii  şi  la  toţi  căutătorii  prin 
gunoaie? Autorul semnalează cu amărăciune astfel de cazuri sociale. Spre trezire. 
Proze ca: “Laurenţiu” ; “Aproapele” ; “Moşul”; “Viaţă de lux”; au aceeaşi tematică 
şi emoţionează, nu prin darul umil pe care personajul îl oferă unui mic cerşetor, unui 
bătrân sau unei femei sărmane, ci, prin bucuria, fericirea aproape perfectă, pe care i-
a insuflat-o acest gest de caritate faţă de aproapele său. Bucuria, gâtuită de un plâns 
gâlgâit,  ne  este  transmisă  şi  nouă,  cititorilor.  Are  literatura,  din fericire,  această 
putere magică. Ideea care se desprinde din toate aceste proze spirituale şi sociale în 
acelaşi timp, este că, dacă cineva oferă pomană cuiva, lui îşi dă de pomană.
 
Jianu Liviu-Florian a adunat între coperţi şi multe cronici de carte, în special, cărţile 
spirituale se bucură de atenţia sa. Astfel, ne prezintă şi cartea “Ne vorbeşte părintele 
Cleopa”, volumul 11. “O mărturie vie împotriva obscurantismului lumii moderne”, 
spune comentatorul. De asemenea, cartea aceluiaşi Părinte arhimandrit Ilie Cleopa, 
“Ne  vorbeşte  Părintele  Cleopa”  –  15.  Dar  şi  “Părtaşii  Taborului”  –  de  Doina 
Pologea.
 
De asemenea, a inserat în volum şi Interviuri neconvenţionale, în care Ştefan Doru 
Dăncuş îi ia un interviu autorului.
 
Trebuie amintite şi poveştile sau istorisirile pentru copii care sunt de o suavitate şi 
ingenuitate absolut încântătoare.
 
În întregul ei, cartea de faţă constituie un tablou al lumii concentrate într-un areal 
bine delimitat, anagrama unui oraş, Iovacra, la sfârşit de mileniu II şi începutul celui 
de-al  treilea,  dar  trecută  prin  oglinda  frământărilor  auctoriale,  a  neliniştilor 
omeneşti, zămislitoare de „poveşti muritoare”, care pot deveni, de fapt, nemuritoare. 
Timpul va dovedi eternitatea lor.
 
CEZARINA ADAMESCU
 
www.agero-stuttgart.de
 
24 noiembrie 2011

Volumul poate fi descărcat pe site-ul: www.semanatorul.ro   - secţia Proză.
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POEZIA CA EXERCIŢIU DE SUPRAVIEŢUIRE
 
JIANU  LIVIU-FLORIAN,  ALTER  IUDA,  poeme  spirituale,  Editura 
SEMĂNĂTORUL, online, ediţie revăzută şi adăugită, iulie 2011.
 
Poezia ca exerciţiu de supravieţuire, practicată de acest autor, a devenit demult, un 
modus  vivendi  şi  aer  de  respirare,  exercitarea  Crezului  şi  continua  îmbunătăţire 
spirituală, pe calea, greu de străbătut spre desăvârşire.
 
Noul volum de poeme semnat de Jianu Liviu-Florian relevă, cu asupră de măsură, 
spiritul neliniştit, în căutare de certitudini al poetului, pornit pe drumul fără de popas 
al credinţei. Se zice că în credinţă nu trebuie să existe odihnă, fiindcă spiritul devine 
lânced.  Acasă,  pe drum,  în  biserică,  în  orice loc am fi,  luăm credinţa  cu noi  în 
desaga  sufletului.  Şi,  vai  de  cel  care-o  pierde  pe  drum!  Cu  greu  va  putea  s-o 
regăsească intactă. Frământările unui spirit cercetător, în căutare de pace, au zămislit 
versurile de faţă, spre înţelepţirea celor care mai umblă năuci, pe cărări de-mprumut 
şi calcă pe-alături.
 
E  adevărat  că  astăzi,  mai  mult  ca  oricând,  lumea  s-a  îndepărtat  de  Dumnezeu, 
îndoiala a prins colţi, nepăsarea a dat rădăcini şi, în imensa câmpie cu mărăcini a 
necredinţei, mai răsare câte o floare rară, un om care s-a ţinut drept, în pofida tuturor 
ispitelor.  Până  şi  Iuda  se  plimbă  dezinvolt  pe  toate  drumurile  şi  e  considerat 
“aproapele nostru”. De ce? Avem prea lesne tendinţa de a-L înlocui pe Dumnezeu, 
de a-L trăda, de a-L crucifica noi înşine. Ce să ne mai mirăm de grozăvia întâmplată 
acum două milenii? Dintre om şi Dumnezeu, noi alegem, de fiecare dată omul. Ca 
să nu-l supărăm, să nu-l jignim, să nu se simtă ofensat. Dar oare, Dumnezeu cum se 
simte, în faţa alegerii noastre? Nu-mi fac rugăciunea fiindcă mă aşteaptă un om să 
merg la plimbare. Nu mă duc la liturghie, unde mă aşteaptă Isus Cristos în Sfânta 
Taină, fiindcă trebuie să fac alte treburi. Nu-L aşez pe Dumnezeu drept început şi 
capăt al tuturor lucrurilor, pentru că am muuult mai multe altele de făcut. Da, cam 
asta înseamnă să fii Iuda. Nu trebuie să te duci să-L vinzi romanilor. E de ajuns să-L 
neglijezi,  să-L uiţi.  (Dar Dumnezeu poate fi  uitat?) S-a vorbit  mult  despre Alter 
Christus, dar despre Alter Iuda, nu s-a prea vorbit, deşi sunt mult prea mulţi de Iuda 
pe lume. Dar nu vor sub nici un chip să recunoască, crezându-se fără de păcat.
 
Un om sfânt  a fost  întrebat  odată,  cam cât  timp trece,  fără să-L pomenească pe 
Dumnezeu? –Uneori, chiar şi cinsprezece minute, a răspuns omul, care se ruga zi şi 
noapte în Duh, Rugăciunea Inimii. Cinsprezece minute fără Dumnezeu! Dar noi, din 
24 de ore, îi acordăm măcar cinci minute? E prea mult? Negociem. Măcar un minut 
într-o zi şi o noapte, Lui care e permanent alături de noi şi nu ne părăseşte niciodată, 
chiar dacă ne lasă de capul nostru, să alegem ceea ce credem că trebuie să facem.
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Poarta e strâmtă. Drumul îngust. Puţini se încumetă. Unii se pierd pe drum. Până la 
Lumină, trebuie să străbaţi întunericul deplin al lumii care te pândeşte şi te înhaţă cu 
braţele-i multiple. Puţini vor vedea Lumina.
 
De asemenea, puţini au conştiinţa că greşesc. Şi lucruri abominabile li se par fireşti, 
ba chiar necesare. Nimeni nu mai stă să discearnă. Ispita e dulce, suceşte minţile, îţi 
ia ochii şi-ţi înrobeşte simţurile.
 
Dar, din cei care conştientizează că au greşit, câţi au puterea, voinţa de a se întoarce, 
de a-şi mărturisi faptul, de a se căi şi de a-şi propune îndreptarea? Cei care iubesc 
socotelile, să facă socoteli. Să vedem ce mai rămâne.
 
Alter Iuda! Câţi oameni s-au întrebat vreodată, dacă nu cumva şi ei L-au vândut pe 
Învăţătorul,  nu,  nu  în  Grădina  Ghetsimani,  ci  în  fiecare  zi,  acasă,  la  lucru,  în 
societate? Ne e teamă să recunoaştem. O analiză lăuntrică făcută cu discernământ şi 
obiectivitate,  ne-ar lămuri.  Nu suntem cu nimic mai  presus decât  cel  care a fost 
numit  de-a lungul  mileniilor:  Vânzător  de Dumnezeu.  Treizeci  de arginţi  erau o 
sumă. Adevărul e că noi îl vindem pe Dumnezeu, cu mult mai ieftin. Pe te-miri-ce. 
Şi nu ne simţim deloc vinovaţi, ridicăm din umeri şi spunem: Asta e! Aveam nevoie 
de bani.
 
Jianu Liviu-Florian scrie în “Aproapele meu, Iuda”: Jos, în Grădina Ghetsimani, / 
Te vindem iar, cu un sărut, / Şi-n loc de rugă, primim banii, / Şi facem ce e de făcut 
–// Ne spânzurăm clipă de clipă / De noi cuvinte şi idei - / Dar pe Golgota, crucea 
ţipă: / “Voi sunteţi niste farisei!” E destul de edificator.
 
Autorul, nu numai că-l consideră pe Iuda aproapele său, dar îşi propune să se şi 
roage  pentru  iertarea  lui.  Astfel  se  verifică  spusele  Domnului:  Rugaţi-vă  pentru 
duşmanii voştri ...  “Pentru aproapele meu Iuda, care sunt, / Te rog întâia dată pe 
pământ – / Lui, iartă-i toată lepădarea grea, / Infernului, dă-i mila Ta! // Ce ar mai fi 
pe Lumea bună, de iertat, / Fără de mine, Iuda, cel bogat? / Şi dacă eu nici nu aş 
exista, / Infernului, dă-i mila Ta! // Pentru aproapele meu Iuda, pentru care / Nu s-a 
aprins pe lume, lumânare – / Lui, celui care-n veci se va mustra, / Infernului, dă-i 
mila Ta! // ( ... ) // Pentru aproapele meu Iuda, milă, Sfinţi! / Noi avem TOT – el, 
treizeci  de arginţi  -/  Şi  pe Iisus îl  vindem tot aşa,  /  Infernului,  dă-i mila  Ta! 29 
august 2008” (Pentru aproapele meu, Iuda).
 
Prin mesajul pe care-l comunică, prin poezia pe care o respiră, Jianu Liviu-Florian 
se face, mai mult decât un apostol al Cuvântului christic, mai mult decât un ucenic 
la Şcoala Iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, se face un sacerdot în Cuvânt, în 
simţire, în inimă. Faptul că el doreşte să împărtăşească din preaplinul său sufletesc 
este  cu  atât  mai  onorabil.  Este  un act  JERTFELNIC. Se împarte,  se  dumică,  se 
cuminecă, se fărâmiţează, adăugându-se şi înmulţindu-şi fiinţa, sporind în virtuţi şi-
n demnitatea lui de creştin autentic. El este mai degrabă, aidoma vameşului care, la 
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uşa  templului,  a  îngenuncheat,  bătându-şi  pieptul  şi  spunând cu  lacrimi  în  ochi: 
“Doamne,  Isuse Cristoase,  miluieşte-mă pe mine,  păcătosul!”.  Aceste  cuvinte  au 
devenit  Rugăciunea  Inimii  şi  unii  sfinţi  au  practicat-o,  ajungând  să  se  roage 
continuu, în Duhul Sfânt, coborându-şi mintea în inimă. Mai mult decât atât, dau 
mărturie paginile Filocaliei, Duhul se roagă pentru ei cu suspine negrăite. Chiar şi 
monahii şi pustnicii zilelor noastre practică această rugăciune, în smerenia lor.
 
Autorul se recunoaşte nevrednic de o asemenea rugăciune. Puţini sunt cei care ajung 
ca Duhul să se roage pentru ei permanent. Jianu Liviu-Florian, prin poemele sale 
spirituale ne învaţă caritatea, generozitatea. Atunci când oferim ceva omului, Cristos 
este cel care primeşte. Poemele lui sunt pâine şi apă vie pentru flămânzi şi însetaţi 
de lucruri spirituale. Versurile sunt edificatoare în acest sens: “Când struguri am 
adus unui levit, / Şi-o pâine pe altarul gol, am pus, / Flămânzii lumii nu le-au preţuit 
- / Dar a venit, şi a mâncat – Iisus.
 
// Şi în acelaşi fagure de schit, / Când straiul ros şi peticit am dus, / La goi li s-a 
părut că e-nvechit, / Dar a venit, şi l-a-mbrăcat – Iisus. // Şi am adus şi apă, fericit, / 
Târziu, când timpul pregeta pe fus - / Dar cei setoşi doar vinul au poftit - / Dar a 
venit, şi a băut – Iisus. // În temniţi, un cuvânt, ca un chibrit, / Aprins-am lângă 
gratii, la apus, / Dar nici-un deţinut n-a auzit - / Dar a venit, şi ascultat – Iisus. // Pe 
lângă stafful lumii cel bogat, / Mai este unul, veşnic mai presus: / Mai gol, flămând, 
setos, bolnav, uitat, / Primind firimituri din ce Ţi-a dat – Iisus”. 4 septembrie 2008” 
(Party-ul Domnului).
 
Aceasta este o parafrază la pericopa biblică în care Isus le spune apostolilor: “Ori de 
câte ori aţi dat ceva unuia dintre aceşti copii ai mei, Mie mi-aţi dat”.
 
Autorul  strecoară  adesea,  pilde  şi  învăţăminte,  fără  să  fie,  cu  tot  dinadinsul, 
didacticist. De pildă, faptele mărunte, săvârşite zi de zi, pot alcătui un buchet de 
merite înaintea lui Dumnezeu. Omul nu trebuie să strângă, mai mult decât îi trebuie 
pentru întreţinerea zilnică:  “Zadarnic  umpli  carul  până la  vârf,  cu lemne,  /  Căci 
oiştea purtată spre casă - va plesni - / Mai bine ia din codru - şi Domnul să te-
ndemne - / Un vreasc anume: vreascul de fiecare zi - // Ai vrea să muţi şi munţii, dar 
punga ţi-este goală, / Şi trag mereu de tine familie şi copii - / Dar poţi pentru o lume, 
să gânguri cu sfială / O biată rugăciune, în fiecare zi - // ( ... ) // Un sfat, o vorba 
bună, sau numai o mustrare, / Sau doar o ascultare de ştii a dărui / Acelora ce-s 
singuri, şi mult prea des, îi doare, / Un vreasc ai luat din codru - în fiecare zi - // Şi 
neavând nimica, nici ban, putere, faptă - / Închină-te cu gândul, pentru cei morţi, şi 
vii - / Pentru întreaga Lume, te roagă, şi aşteaptă / În Iadul Lumii, Raiul de fiecare zi 
-// Zadarnic umpli carul, să saturi viitorul - / Căci oiştea purtată spre casă – va plesni 
-  /  Mai  bine ia  din codru,  pentru Iisus,  Păstorul,  /  Un vreasc anumevreascul  de 
fiecare zi. 5 septembrie 2008 – 29 ianuarie 2009”. (Vreascul de fiecare zi).
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Poetul  “traduce”  pildele  evanghelice,  le  tălmăceşte  în  felul  său  şi  apoi  le 
parafrazează  liric  pentru  a  fi  însuşite  cât  mai  lesne,  în  special  de  cei  tineri. 
Tălmăcirea Cuvântului Evanghelic, însă, nu e o treabă uşoară. E nevoie de adâncă 
reculegere şi meditaţie, de înţelegerea tâlcului ascuns în pericope, dar, mai ales, e 
vorba de răbdare şi disponibilitate sufletească. Iată, acest poet, în loc să vorbească 
despre deşertăciunile lumii şi de goanna după vânt, în spiritul lui Qohelet, el alege 
această modalitate de expresie, puţin încercată de poeţii contemporani.
 
Una din poezii îi omagiază pe profesori, pe care autorul îi numeşte „icoane vii” şi 
„un fel de sfinţi” în faţa cărora, îngenunchează chiar Isus şi-i aşteaptă „să le sărute 
mâna dreaptă”. Este cel mai frumos omagiu faţă de cei care ne-au învăţat carte.
 
Ceea ce e  cu adevărat  remarcabil  la  poezia  lui  Jianu Liviu-Florian este limbajul 
adecvat scrierilor sacre, împletit cu cel laic uzual, într-o tot armonios, pe înţelesul 
tuturor, care merge direct la inima cititorului. Practic, poemele sunt ca nişte psalmi 
laici  ori  ca  nişte  rugăciuni.  Tematica  abordată  este  şi  ea  în  măsură  să  reflecte 
problemele cu care se frământă creştinul de azi.  Unele poeme au ton elegiac iar 
altele, aspectul şi muzicalitatea sonetului sau rondelului, fără a păstra întotdeauna, 
forma fixă a acestora. În orice caz, poemele se înscriu în linia clasică, având versuri 
în  formă  de  catren,  cu  rimă  împerecheată  sau  încrucişată.  Autorul  este  un  bun 
cunoscător al  literaturii  religioase de factură ortodoxă, în special,  al  învăţăturilor 
sfinţilor români, pe care-i citează frecvent, alegându-şi, din scrierile lor, motto-uri 
sau citate în interiorul poemelor.
 
Sfinţii sunt aduşi în contemporaneitate, lor le sunt dedicate poeme şi rugăciuni, ei 
sunt întrebaţi despre anumite probleme care-i frământă pe cei mulţi şi mici, la ei 
recurge  poporul  spre  mijlocire  şi  binecuvântare.  Astfel,  este  „Rugăciune  către 
Sfântul Dumitru”.
 
După principiul staienhardt-ian „Dăruind vei dobândi” şi după înţeleptele vorbe ale 
acestuia lăsate discipolilor, drept care, omul generos dăruieşte, nu din ce are, ci mai 
ales, din ceea ce nu are, iar Dumnezeu îi înmulţeşte darul, Jianu Liviu-Florian, în 
poemul: „Să dai ce n-ai”, oferă din puţina avuţie care nu se împuţinează niciodată, 
sufletul său transpus în poeme: „Din ce nu am, vă-mpart şi vouă: / Credinţă, lacrimi, 
brânză, ouă – / Din ce nu am, măcar cu gândul / Şi tot vă dăruiesc, de-a rândul – // 
Din ce nu am, vă dau de toate: / Salarii, slujbe, sănătate – / Şi tot ce nu pot împărţi / 
Vă-mpart  măcar  în  poezii  –  //  Şi  voi,  şi  voi,  măcar  în  vise  /  Să  faceţi  daruri 
nepromise – / Salarii, slujbe, şi cu gândul / Daţi ce n-aveţi, la toţi, de-a rândul – // Ce 
fericire e să dai / La biete inimi, tot ce n-ai – / Ce vis frumos, măcar în vis / Să dai ce 
n-ai, din paradis – // Din ce nu am, vă-mpart cuminte / Tot ce pot scrie în cuvinte – / 
Şi din ce n-ai, de-mi dai şi mie / Îţi mulţumesc o veşnicie ... 28 octombrie 2008”.
 
Cu adevărat omul se simte cu mult mai fericit, când oferă ceva, decât atunci când 
primeşte. Şi ce alt dar este mai minunat, decât prinosul sufletesc?
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Cu toate acestea, tărâmul pe care se învârte atât de lejer poetul,este unul ideatic, el 
fiind un fel de Ioan Înaintemergătorul care propovăduieşte în deşert. Urechea lumii 
nu  e  dispusă  a  asculta  cu  luare  aminte  îndemnurile,  admonestările,  sfaturile, 
rugăminţile autorului, la fel cum iudeii nu-şi plecau urechea la spusele prorocilor, 
împăraţilor şi oamenilor sfinţi din vremea aceea. La fel cum, în cei trei ani de viaţă 
publică a lui Isus, iudeii nu l-au recunoscut pe Mesia în fiul teslarului şi al Mariei, 
ba chiar, în localitatea de baştină, Nazaret, mulţimea era gata să-l lapideze, motiv 
pentru care, Domnul Isus nu a făcut acolo nici o minune şi a plecat mai departe.
 
În poezia “Rugăciune”, autorul adresează creştinilor îndemnul: “În fiecare zi, să faci 
un bine ... / Căci vremea-ţi trece, tot aşa cum vine ... ”
 
Parafrazând poezia “Trebuiau să poarte un nume” a lui Marin Sorescu, Jianu Liviu-
Florian scrie poemul “Tu n-ai existat” în care suflul amintirilor străbate nostalgic 
sufletul autorului în versuri copleşitoare: “Tu n-ai existat. //
 
Au existat numai nişte învăţători /Care socoteau zi şi noapte / Câţi copii intră în 
cartea vieţii /  Şi nu puneau geană peste geană / Până când nimeni, nici-un copil, 
nici-un elev, / Nu rămânea nici singur, nici pe dinafară - // Tu n-ai existat. // Au 
existat numai nişte părinţi / Care au trăit mai înainte, cuminte – / Şi cum nu au trăit 
niciodată îndeajuns / / au rămas printre noi / Să trăiască şi prin cuvinte – // Şi a mai 
existat o limbă / A tuturor limbilor / De aceeaşi limbă / Care bătea clopotul, / Sau 
toaca, / Sau buciumul, / Sau plugul, / Sau sabia, / Sau doina, / Sau altor scorburi 
înalte / ale inimii, le dădea foc / să ne lase cuvintele, pe pământ, / calde, / să le 
coacem în vatră, / să punem pe ele sarea lacrimlor, / să le dăm să le guste / lumii 
întregi, la un loc - // Tu nu ai existat. // A existat numai o masă / La care se aşezau 
părinţii, / Educatorii, învăţătorii, şi profesorii / Şi cei dinainte, şi cei dinapoi, / Şi 
vorbeau despre cum o să fie pe tine, / Când vom veni noi – // Şi pentru că toate 
acestea  /  Zideau  veşnicia,  /  Şi  pentru  că  a  fost  odată,  /cum  va  fi  totdeauna  / 
Adevărată, povestea // Ţi s-a spus: / România. 2-3 decembrie 2008”.
 
De o vibraţie specială este poemul “Mulţumesc” – în care poetul îi este recunoscător 
ţării  care  i-a  fost:  mamă,  tată,  educator,  strămoşi,  limbă,  biserică,  altar,  urmaşi, 
bucurie, moarte şi înviere, într-un cuvânt, Totul.
 
Autorul are inserate-n volum şi o serie de colinde şi cântece de Crăciun, de Anul 
Nou, de Moş Nicolae, Cântec de Lerui-Ler, Vis de Crăciun, şi multe alte poeme sub 
formă de colinde laice, chiar o parafrază la “Fetiţa cu chibrituri” a lui Hans Christian 
Andersen.
 
În cel mai curat spirit românesc, autorul îi aduce un elogiu lui Eminescu, în faţa 
celor care sunt tentaţi să-i pângărească memoria, în poemul: “MAI AM UN DOR 
SFIELNIC“, unde filiaţia eminesciană este evidentă: „Pe Eminescu, nu îl pângăriţi / 
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De ziua lui, cu flori, ori în cuvinte – / Unui poet din cei mai chinuiţi / Puneţi-i doar, 
o pâine, dinainte - // Pe Eminescu, nu îl îmbrăcaţi / În imnul ascultărilor de sine – / 
Celui mai necajit dintre cei fraţi, /  Acoperiţi-i golul, cu ruşine – // Pe Eminescu, 
singur,  lângă  mare,  /  Lasaţi-l  doar  nemuritor,  să  plece  –  /  Şi  încălziţi-l  numai, 
fiecare, / Pe cel mai singur degerat, din zece- // Lui Eminescu, lângă codrul, linul, / 
Lăsaţi-i somnul liber, şi aproape – / Şi dăruiţi în orice zi, puţinul, / La omul din 
cuvântul searbăd: “frate” – // Lui Eminescu, cum pribeag nu este, / Doar legănat de 
codri, şi luceferi – / Cu viaţa voastră, scrieţi-i, poveste, / Să-i fie fraţii mici, cu toţii, 
teferi - // Va geme lumea-n patimile, toate, / Şi în cuvinte noi, cumplit cântate - / Lui 
daţi-i, dăruind celui aproape - / Un dor sfielnic - nesingurătate ... 14 ianuarie 2009“.
 
Tematica Epistoliarului către şi de la Dumnezeu, din alte volume este reluată şi în 
acest  volum,  într-o serie de poeme în care,  om şi  Dumnezeu schimbă mesaje  şi 
păreri. Sunt poeme absolut fermecătoare: „Mi-a scris aseară Dumnezeu – /Căci îi 
tocmisem o scrisoare, / Să nu-L las singur, când îl doare / Povara ultimului om – // 
Îmi caligrafia, molcom, / Că i-am făcut plăcere mare – / Că-n trista Lui însingurare, / 
Şi-a amintit, de El, un om – // Semna cum scrie El, mereu – / Cu flori de câmp, de 
cer, albastre – / Cu toate visurile noastre - / Pe iia inimii de seu // Eu, Doamne, cred 
că-Ţi voi mai scrie – / Măcar atât să-Ţi las, în urmă – / Limba română, mereu vie – / 
Cum laşi Tu, Pacea, peste turmă – // Mi-e frică doar, că-n Tot Pământul / Nu voi 
găsi vreo povestire, / Sau voi greşi, mereu, cuvântul, / Căruia –i dai – o mulţumire ... 
// Dar îţi voi scrie ... voi tot scrie ... / Să ştii că singur, niciodată, / N-am sa Te las, ca 
să Te bată / Singurătatea Ta cea vie ... // Vă rog frumos, pe voi, ce ştiţi / Mai bine, 
graiul omenesc - / Şi mult mai bine, să iubiţi, / Vorbiţi-i ... până într-o zi // Când vă 
va scrie: mulţumesc ... / 15 ianuarie 2009” (Mi-a scris aseară Dumnezeu).
 
Un motiv în plus de omagiu şi recunoaştere unanimă îl constituie poemul: “Poeţii 
noştri de la ţară” – dedicată lui Grigore Vieru:”Poeţii noştri de la ţară, / Când urcă-n 
cer, în sat coboară – / Şi-n ţarini, seamănă poeme, / Pe nume, mamele să-i cheme - // 
A lui Vieru, sau Sorescu, / Alecsandri, sau Eminescu, / Când urcă-n cer, coboară-n 
sat, / Să stea cu ţara lor, la sfat – // Să are, când, cât de adânc, / S-ajungă fiecărui 
ţânc, / Ce să le dea, din ei, să fie / Şi pâine, dar şi poezie – // Poeţii noştri de la ţară, / 
Chiar dacă vor, nu ştiu să moară, / Doar se întorc la ei, în sat, / Să facă sfinţilor, 
curat – // Şi sfinţii stau, cuminţi, în rame – / Atâţia taţi, şi-atâtea mame, / Cât nu 
încap nici în icoane / De câte lacrimi au în rane – // Poeţii noştri de la ţară, / Când 
urcă-n cer,  în sat  coboară,  /  De-a dreapta tatălui,  năframă,  /  Precum o inimă de 
mamă –/8 ianuarie 2009”.
 
Iubirea  pentru  acest  poet  este  înălţată  la  rang de  virtute  şi  motiv  de  credinţă  şi 
speranţă. Nimic provocator, nimic trivial  nu întinează imaginea iubitei văzută de 
autor, precum o icoană: “Se plimba prin tine şi parcul acela, / Sărutu-ţi, iubito, e 
dulce-amar, / Cuibarul luminii e azi un bazar, / Prin noi, timpul urcă, pierzându-şi 
nacela - // Şi aripa păsării tale, rănite, / Şi gâtul de lebădă, întins muribund – / Aşa 
cum a fost de minţit, de cuţite, / Mai cântă şi astăzi, păgân şi profund - // Coboară şi 
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lacul în sevele tale, / Copaci candelabre se-aprind pe alei, / Ce plini îţi sunt sânii sub 
hainele goale – /  Şi cum li  se-nchină smeriţi  dumnezei  - // Şi coapsele tale sunt 
dealuri, luminii, / Pe care te caut cu ochii închişi – / E iarna în care-nfloriţi sunt şi 
crinii, / Aşa cum te mângâi, cu ei, pe irişi – // Şi totul e verde, cum n-a fost vreodată, 
/ În iarna în care n-a nins nicăieri – / Sau poate cu palmele noastre de vată, / Ne-
atingem pe buze, prin ziua de ieri ... 29 ianuarie 2009“.
 
Pilda  celor  Trei  Sfinţi  Ierarhi,  Grigore,  Vasile  şi  Ioan,  cinstiţi  în  aceeaşi  zi  de 
Biserica  Ortodoxă este  cât  se  poate  de  limpede.  Oamenii  trebuie  să-i  cinstească 
deopotrivă, pentru că, nici unul dintre ei nu e mai mare, ci, mai mare este doar Isus 
Cristos (Povestea celui mai mare dintre sfinţi).
 
De o candoare şi sensibilitate aparte este poemul „Cântec de leagăn“ dedicat mamei: 
„Mamă / Dragostea ta mă alăptează şi mă cheamă - / Copil, matur, bătrân, / Încă mă 
iei în braţe şi îmi dai copilăria toată, de la sân – // Mamă / Când toată lumea va să 
râdă, va să geamă, / Tu, pas cu pas, / Mă vei cauta prin infinit, o veşnicie, şi mă vei 
afla – doar după glas ... // Mamă, / Cu carnea ta mă aperi de întreaga lume, fără 
teamă – / Şi nu e vamă / În care să nu dai, cu sufletul şi viata ta, de mine, seamă - // 
Mamă, / Adorm şi azi, în tine, ca o scamă – / Şi nu uita să-mi spui / Pe când mă porţi 
în catedrala pântecului tău, prin timp, hai-hui – // Dormi! Nani, pui! // Om să răsari! 
Om să apui! // Dormi, nani, pui! / 23 februarie 2009“.
 
De altfel, cântecele şi poemele dedicate Mamei sunt de o frumuseţe şi delicateţe fără 
cusur.
 
Nu întâmplător, autorul mărturiseşte într-un poem: „A mai rămas în mine o sămânţă 
de credinţă. / Nu e mare. Cât să mă ţină încă, pe picioare, / Ca să păşesc, cât pot de 
drept, de bun, pe lumea mare, / Grăunţi din munţii mei de bine, dând - la cei de-o 
fiinţă – // A mai rămas şi rugăciune, cât e bobul de muştar. / Ades, nimic nu-mi 
spune. / Câteodată, îmi dă pace. / Când ţin pentru ai mei ce am de dat, ea, doar, mă 
face / Pas lângă pas, să pun, când mintea-mi spune: e-n zadar! // A mai rămas în 
mine Viaţă. Merg cu ea, în gând. / Nu ştiu nici unde merg, şi nici de ce, nici până 
când - /  Încrâncenat  în mine este tot ce am plăpând - /  Dar tot  copil  rămân! Si 
moartea – da! mă va găsi mergând! 25 februarie 2009”.
 
Poetul îi cere lui Dumnezeu, nu averi, nu succese, nu o viaţă fără trudă, nu sănătate 
ori alt bun material, el îi cere, o aşchie de pe cruce, aşa cum Sfânta Rita de Cascia i-
a cerut Răstignitului un spin din coroana Lui, pe care l-a purtat apoi în frunte, toată 
viaţa. De cinci sute de ani, Sfânta Rita, Sfânta lucrurilor imposibile, se odihneşte cu 
trupul  incorupt  de  trecerea  secolelor,  iar  spinul  din  frunte  i-a  devenit  un  rubin 
frumos care împrăştie miresme divine. Jianu Liviu-Florian îi cere lui Isus o picătură 
din Lacrima Lui. “Din stana-mi de piatră, dă-mi, Doamne, atât, / Dă-mi lacrimi cu 
care să-Ţi ţin de urât – // Dă-mi lacrimi în loc de credinţă, şi crez, /O lume întreagă, 
în plâns, s-o botez –// Pe lumea cea crudă, semeaţă, şi rece, / Dă-mi lacrimi cu care 
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nimic nu se-ntrece, // Doar lasă în urmă o pace în care / Cu marea de lacrimi Te spăl 
pe picioare – // Pe plânsu-mi, de calci, am să plâng cu sfială, / Şi piatra ce sunt, va fi 
lacrimă goală // Tocită o viaţă, de tot ce am strâns: / Cu lacrimi de aur, comoară de 
plâns – // Şi Tu, Cel ce este, nu mă întreba / Ce rost are-n lume, şi lacrima mea – // 
Ce poate să facă, când n-are putere, / Ce munte să mute, când cade, şi piere – // 
Când ea, de mi-e dată, Tu ştii, nu-i aşa? / Că plâng, Doamne Sfinte, cu lacrima Ta ... 
3 martie 2009” (Lacrima).
 
La final, poetul ne asigură că, oricât am fi de păcătoşi, Dumnezeu tot ne iubeşte, 
fiindcă suntem ai Săi: “Aşa suntem noi, Doamne, păcătoşi ... / De nu am fi, nu am 
mai fi frumoşi – // De n-am avea păcate, măcar vagi, / Nu Ţi-am mai fi, nici Ţie, 
poate, dragi ... // Măcar o ţâră, să nu fim perfecţi ... / Să nu fim drepţi, cum morţii 
sunt de drepţi ... // Măcar atât cât carnea ne permite ... / Noi n-am cerut-o ... cere ea, 
ispite ... // Şi numai cei ce nu îi ştiu durutul, / Să fie fericiţi ... măcar cu duhul ... // 
Aşa e, Doamne, noi suntem de carne ... / Altfel, am fi lumină, în lucarne ... / Poate 
că nu avem nici-o ieşire ... / Suntem de carne şi în mântuire ... // Şi poate-am vrut a 
fi de duh, anume - / Dar n-a fost după voia-ne, pe lume ... // Iar de-a fost după voia 
Ta, Înaltul – / Tu, judecă-ne ... noi suntem păcatul ... 4-5 martie 2009”.(Noi suntem 
păcatul).
 
Autorul ne oferă şi cheia titlului şi a numirii de sine drept “Alter Iuda”:
 
Nu de vânzare e vorba, ci de lepădare, de părăsire, de uitare a lui Dumnezeu, atunci 
când treburile noastre merg bine şi credem că nu mai avem nevoie de El: 
 
“Din pilda lui Iuda, reţin o morală: / Pe nimeni, vreodată, nu doar să nu-l vând, / Dar 
nici să îl lepăd – căci legea banală / Frăţia ne este, înfrânt, luminând ... // Şi dacă Tu 
însuţi, Cel fără de seamăn, / Nicicând nu te lepezi de cel păcătos, / Îmi este şi Iuda, 
aproapele geamăn, / Iar eu, decât dânsul, cu mult mai prejos...11 - 12 noiembrie 
2010”.
 
Câtă  vreme  a  mai  rămas  în  noi,  un  grăunte  de  viaţă,  o  sămânţă  de  credinţă,  o 
rugăciune cât un bob de muştar, câtă vreme sufletul a rămas copil, nu e totul pierdut. 
Vom găsi împreună, picătura de Lumină de care avem nevoie şi  la care jinduim 
fiecare,  ca  să  trecem,  de  la  vremelnicie,  la  veşnicie.  Măcar  atât  să  împărţim cu 
Dumnezeu: o lacrimă de mir.
 
Este mesajul forte al acestor poeme iluminate de Duh, dăruite nouă, fie sub forma 
unor candele mici,  a unor licurici în noapte, care să ne conducă pe cărăruia spre 
Împărăţie.
 
CEZARINA ADAMESCU
 
26 noiembrie 2011
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POEMELE VAMEŞULUI MÂNTUIT
 
JIANU  LIVIU-FLORIAN,  Imnurile  făţărniciei”,  SEMĂNĂTORUL,  Editura 
online, 2011
 
Predilecţia manifestată de poetul de faţă pentru versurile spirituale constituie 
o dovadă peremptorie că iubirea – această virtute teologală pusă de Cristos 
dinaintea tuturor celorlalte, se manifestă plenar şi în viaţa şi opera lui Jianu 
Liviu-Florian,  în  formule  de  expresie  originale,  formatoare  de  opinie, 
atrăgătoare, didactice şi moralizatoare în aceeaşi măsură, aşteptătoare de 
reacţii afective pe măsură.
 
Pe tâmpla acestei Iubiri îşi sprijină autorul edificiul liric, stelajul ameţitor care 
tinde către înălţimile rarefiate ale idealului christic.
 
Pornind de la sursele cunoscute, dar în continuă căutare de noi dimensiuni 
ale  spiritualităţii  ortodoxe,  Jianu Liviu-Florian  găseşte esenţa şi  formulele 
cele mai fericite pentru a-şi exprima Crezul creştin şi cel artistic în eufonii 
aducătoare  de pace şi  linişte  sufletească,  dar  şi  de  trezvie  spirituală,  în 
spiritul marilor pedagogi şi moralişti ai credinţei strămoşeşti.
 
Versurile din volumul de faţă, în mare parte sapienţiale, capacitateză atenţia 
prin bucuria durerii pe care ţi-o transmit. Sintagma din titlu este, desigur, o 
capcană, pentru că eu n-am aflat nicidecum făţărnicie în aceste versuri, ci 
doar măreţia smereniei în faţa Atotputerniciei Divine.
 
Versurile sunt de o rară măiestrie artistică şi concurează cu marea poezie 
religioasă existentă în antologiile de resort.
 
Cartea îşi deschide larg porţile cu poemul „Rana în lumină” în care omul, 
conştient de propriile slăbiciuni, îi mărturiseşte lui Isus iubirea şi devoţiunea, 
imperfecte, aşa cum sunt, dar pline de sinceritate şi fior mistic: „De m-aş uita 
în rănile adevărate, / aş vrea în burta mamei să fi mas, / căci rană-ţi sunt, şi 
sângerez păcate, / şi cui îţi sunt, şi-n rana ta, popas – // Şi umbrei mele, nu îi 
sunt stăpânul, / şi unde cade, n-am putere, n-am, / să-I ţin Dumnezeirii Tale, 
spinul, / cu năruitul suflet, să-ţi fiu ram – // De aş privi în rana de lumină, / aş 
vrea o  veşnicie  să fiu  lut,  /  să nu cumva pe Tatăl  să-l  sărut,  /  pe  rana 
Dumnezeului din tină – // Atunci sărut doar rana din icoană / şi neştiut, aş 
vrea să fiu pământ, / pe care picuri dragoste din rană / şi arde-n turmă, fără 
un cuvânt ... ”
 
Transfigurat de lumina rănilor lui Isus, poetul cere un strop de răgaz pentru a 
medita cum se cuvine asupra propriei micimi, în faţa Creatorului Suprem. 
Frisonul liric este autentic şi nu contrafăcut.
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În poemele dedicate sfinţilor, autorul şi-a dăruit întreaga măsură a talentului 
şi a frumuseţii sufleteşti. Versurile sunt atât de frumoase încât frumuseţea 
lor strigă şi doare. La fel ca şi pietrele. Aşa sunt poemele: “Icoana Sfintei 
Paraschiva”;  “Atât  s-a dat”  (despre Sf.  Ioan Botezătorul);  “Bucură-te”,  ori 
poemul dedicat Sfântului Nicodim de la Tismana.
 
Poemele lui Jianu Liviu, de o rară frumuseţe şi expresivitate literară, invită la 
caritate  creştină,  la  iubire,  curăţie  trupească  şi  sufletească,  înţelegere, 
răbdare, îngăduinţă, virtuţi creştine lăsate de Isus Cristos în Fericirile de pe 
Munte, din Evanghelia după Matei. Dar mai cu seamă, autorul ne invită la 
trăirea  carităţii  creştine:  “Să  pui  doar  lacrimi  în  cutia  milei.  /  Bănuţi  de 
toamnă,  despletite  flori  -  /  În  timp ce sângele,  afară,  pe comori  /  Se va 
negocia,  la preţul  zilei  -  //  Să nu pui  niciodată nici-un sfanţ  /  Aici,  lângă 
icoana afumată; / Lăsaţi măcar un Dumnezeu fără de plată, / Şi flori uşoare, 
neplătite-n pat, la danţ - // Atunci e-atât de lină şi pustie / Biserica în care o 
bătrână / Mai vede-un rest la toată lumea vie, / Un rest de flori, ce-i tremură 
în mână...” (Cutia milei).
 
“Cu lumina vieţii de apoi” vrea să-i fie unse dimineţile lui Jianu, astfel ca, 
lacrima-cântare să-i devină “lacrimă-nchinare” (Mângâie-ne, Doamne).
 
Precum vameşul de la uşa templului, poetul se simte nevrednic în cuvinte şi 
în fapte pentru a-i aduce cinstire lui Dumnezeu. Doar lacrima lui – poate fi 
considerată drept obol şi ofrandă pe altarul unde se află, cu Trup şi Sânge, 
Isus  Cristos  în  Sfânta  Euharistie.  “Numai  lacrima  mă va  răscumpăra”  – 
spune el în poemul “Nu mă crede”. În smerenia lui, omul cere ca Dumnezeu 
să-l cearnă, să-l purifice, să-l ridice deasupra păcatului lumii: “Rugăciunile 
mele de bine pot ţine / Freamătul cărnii mele în frâu? / Numai Tu ai puterea 
de-a plânge odată cu mine, / Cerne-mă ca pe grâu!” (Nu mă crede).
 
Poate că acestea sunt cele mai reuşite poeme ale acestui autor prolific şi 
diversificat.  Pentru  că  sunt  izvorâte  din  adânc  de  fiinţă.  Sunt  parte  din 
carnea şi sufletul său şi aici nu poate fi nimic mistificat. Este el aici, în toată 
splendoarea staturii sale spirituale. “Du-mă, Doamne-n chilie de timp tăinută, 
/  Unde  vei  bate  în  mine  cu  toacă  de  lemn,  /  Domn al  iubirii  şi  lacrimii 
nerostită, / Şi întru rostire, pecetea primului semn – // ( ... ) // Ţie mă rog 
pentru fiecare mişcare a mâinii, / Pentru puterea de-a fi slab în putere, / Şi-n 
slăbiciune, fagurul Tău de miere / Astăzi – durere, mâine-nviere – a pâinii. // 
(...) // Şi-nchide-mi ochii setoşi să Te vadă în noapte / Când îngerii toţi se vor 
naşte din vise, în somn, / O lumânare arzând în livada-ntre merele coapte 
– / Lângă desculţe, urmele Tale de ceară, şi Domn ... ” (Ţie mă rog).
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Unele poeme iau aspectul sonetului, cu o muzicalitate şi o ritmicitate aparte, 
în  forma  fixă  a  subspeciei.  Ex.  “Pe  Tine  Te-au  uitat?”  –  pornind  de  la 
cântarea Mariei numită Magnificat.
 
O idee frecventă în poeme este: sufletul din căderi învaţă. Pilduitoare este 
poezia “Cărarea darului” – care ne învaţă generozitatea, până la sacrificiul 
de sine în folosul altora, care se află în nevoinţă.
 
Hiperbola din poezia “Piatra” – naşte un talc; acela de a ne învăţa smerenia 
faţă de cei mai slabi.
 
În  spiritul  iubirii  meleagului  natal,  poemul  “Vatra”  este  de  o  nespusă 
frumuseţe, drept pentru care îl cităm integral: “De-aş mai avea putere să ar, 
şi dulci seminţe / Să semăn în pământul atât de însetat, / Să mă înham la 
jugul nevolnici-mi credinţe, / Şi burgurile lumii să le preschimb în sat – // Să 
ar desculţ prin glodul sălbatic, fără haine, / Şi sfârcul de lumină să-mi fie o 
tunică, / Îngenucheat pe coarne, în faţa Sfintei Taine, / Să mă-ncovoi sub 
roua de dragoste, şi frică – // De-aş mai avea putere să duc apoi la moară / 
Grăunţele smerite, cu sufletul zdrobit, / În loc de zloţi, morarul, cu sufletu-mi, 
să-mi ceară / Credinţa, ca pe-o rană deschisă, de cuţit – // De-aş mai avea 
putere să pun apoi făina / În blidele în care pădurile mai cresc, / Şi-n loc de 
pâine,  ţestul  să-mi dea să gust  lumina,  /  Să dărui  toată  holda  cătunului 
ceresc – // Şi îngerii de-acolo să fie ei, ţăranii, / Şezând lângă ştergare, tot 
aşteptând, de sus, // Seminţele luminii să-ntoarcă-n brazdă anii / Venirii-n 
sat, la vatră, a Domnului Iisus.../ 22 august 2006”.
 
De o tulburătoare gingăşie este poezia-omagiu dedicată mamei, intitulată “În 
livada cu meri”, o elegie-pastel şi imn de recunoştinţă, dar şi un ecou de dor 
pentru Ardeal, unde se află rădăcinile: “în livada cu meri, ceruite-n tăceri, / 
poame roşii duceau dorul ierbii în ramuri. / odihnea sub un nuc umbra zilei 
de ieri, / chipul mamei săpa o icoană în geamuri. // peste cale, un bici trezea 
rar  licurici.  /  în  umbrar  de  arini  mâna nopţii  întinsă  /  cobora  cu  arici  şi-
ndemna din arnica / care grele cu fân, prin lumina cea ninsă. // goale, stelele 
beau din  izvoare de var,  /  florile-şi  culegeau umbrele  despletite,  /  ochiul 
nopţii torcea, răsfirând din cuibar, / o năframă de vânt peste noatini şi vite. // 
poate-o  pasăre  grea ne lua  sub aripe,  /  poate  râul  întors  se  pierdea  în 
izvoare; / poate-o turmă de oi număra călătoare / timpul meu amorţind în 
ninsoarea de clipe. // ca un fulg de dorinţi îi  visam pe părinţi, / cu opaiţul 
aprins odihnind pe o masă. / era cald în Ardeal, ardeau îngeri cuminţi / în 
obraji, alergând peste dealuri, spre casă”.
 
Nu mai puţin frumoase sunt poemele-rugăciuni la icoana ţării: “frumos ţese 
zăpada cu fluturi, frumos, / peste ţara uitată; / peste Argeş, pe Mureş, pe Olt 
şi pe Jiuri în jos / o icoană curată. // ninge des, ninge lung, ca un zâmbet de 
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prunci, / eu mă rog în română, / pentru casă şi nor, pentru dor, pentru vise şi 
munci, / să le am la-ndemână // dă-ne, Doamne, puţin, dar răbdare mai mult, 
/ cruţă-Ţi trupul de pâine, / dă-mi puterea să văd, să Te simt, să mă rog şi s-
ascult / îndoiala de mâine. // să-Ţi săpăm peste Jiuri şi Olt, peste Argeş în 
jos, / o icoană de ape, / şi amiezii prinos, să ne ningă duios, dor de ţara de 
os // duhul Tău peste pleoape –“ (Rugăciune).
 
De o factură aparte este poezia-litanie “Bucură-te” – în care întâlnim imagini 
de o prospeţime încântătoare: “Bucură-te, prag al casei părinteşti, / Bucură-
te,  mărgăritar  al  luminii,  /  Bucură-te,  liturghier  de  poveşti  /  Care  cerne 
virtutea de rana ruşinii – // Bucură-te, lacrimă sfântă de mamă, / Bucură-te, 
leagăn de bucurie,  /  Bucură-te,  fericire fără durere şi teamă, /  Bucură-te, 
sfânta lui Dumnezeu omenie – // Bucură-te, prea cucernică armonie !”
 
Numele Prea Sfintei Fecioare Maria este asemuit cu o “ţară de lut cu sufletul 
rupt:  /  Îngropată  în  cer,  lângă  inima Domnului,  /  Şi  în  cer  îngropată,  la 
picioarele Domnului, / Bucură-te, Mântuitorule început!”
 
Nu mai puţin frumoasă este poezia-litanie: “Rugăciune la degetul arătător al 
Sfântului Nicodim de la Tismana” – la 600 de ani de la mutarea Lui la cele 
veşnice (26 decembrie 1406)”.
 
Poetul  se  adresează  sfântului  în  rugăciune  astfel:  “Ascultă-mă,  candelă 
înmiresmată, / Care luminezi întregul pământ / Cu credinta Ta jertfelnică şi 
iubitoare:  /  Roagă-te  Domnului,  Sfinte,  să  ajute  poporul  român!  /  Să  îi 
dăruiască,  din  tezaurul  cel  ceresc,  /  Nu  binele  Lumii,  ci  Binele  cel 
Dumnezeiesc!  //  Sfinte care ai  purtat  la gât  o  cruce de plumb,  de şapte 
ocale, / Cu care ai trecut Dunărea, călcând pe ape, / Cu care ai vindecat prin 
rugăciune, de ciumă neagră,  atâtea sate,  /  Cu care ai  deschis sufletul şi 
mintea pentru Hristos / Atâtor desculţe palate, / Cu care ai semănat toată 
ţara pâine de mânăstiri,  /  Până când pentru mănăstirea arătată în vis de 
Sfântul  Antonie  cel  Mare,  /  Sul  de  lumină  ţi  s-a  arătat  la  Tismana,  / 
Poruncind lăcaş proorocit de închinăciune, al eternei iubiri,/ Ţie, care vindeci 
prin binecuvântare, / Ţie, care ai tămăduit pe fata împăratului Sigismund al 
Ungariei /  Pe care, în foc intrând, de trei ori,  în numele Sfintei  Treimi,  şi 
ieşind Nevătămat, / Pâna în suflet l-ai cutremurat, şi a trecut de la catolicism 
la ortodoxie, / Avându-l ca naş pe însuşi Domnul Mircea cel Bătrân, / Sfinte, 
care prin slujirea tuturor te-ai dovedit credinciosul stăpân, / Roagă-te celui 
care  este  Adevăr,Cale  şi  Viaţă  în  veşnicie,  /  Pentru  poporul  român!” 
Mijocirea sfinţilor la care recurge adeseori poetul face parte dintr-un articol 
din Crezul creştin.
 
“Pâinea cea de fiecare poezie” este un poem dedicat tatălui său: “Îmi caut 
tatăl meu de grâu printre cuvinte, / Şi tatăl ară prin poeme, aplecat, / Şi-n 
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limba lui română ţine minte / Prea veşnicia pâinii de la sat – // Şi tatăl e 
coloana infinită / Ce-şi poartă-n cârcă zestrea de pământ, / 
 
Şi pe la porţile sărutului el cântă, / Că este pasărea măiastră din mormânt 
- // ( ... ) // Că-aşa sunt taţii noştri de la ţară, / Poeme răstignite printr-o vie, / 
Şi limbile copiilor îi ară / Să-i facă pâinea cea de fiecare poezie... / Ianuarie 
2004”.
 
Volumul  cuprinde  şi  lirică  de  dragoste  dedicată  soţiei,  iubitei,  femeii  în 
general, ori idealului feminin la care orice poet visează. Poetul îşi numeşte 
soţia femeie-înger şi-i dăruieşte cuvinte de dragoste. Cu toate acestea, nu 
lirica erotică îl defineşte, ci lirica spiritualităţii adânci şi curate.
 
Poetul declară sentenţios în poemul “La mulţi ani!”: Mă inundă lumina, şi nu 
cred în moarte, / Şi inima-mi bate cu limbă de vers!“
 
Poezia „Şapte bani de nichel“ – este foarte pilduitoare pentru orice creştin. 
Ea ne arată că orice semen al nostru care ne cere ajutor, ne-a ieşit în cale 
pentru ca, prin pomana dată, să ne înălţăm noi înşine şi să dobîndim daruri 
pentru Împărăţie: „Am strâns în palmă şapte bani de fier; / Şapte monezi de 
nichel sunătoare, / Un rest mărunt la o factură mare, / Şi m-am gândit să-i 
pun comoară-n cer – // Într-o Biserică, să îi aduc ca dar, / La sfinţii care-
mpodobesc pereţii, / Să îi însenineze darul meu, măcar / Cât îi dezmiardă 
zorii  dimineţii  –  //  Pe  drum,  am întâlnit  doi  cerşetori:  /  Priveau  flămânzi 
mâncarea din vitrină,/ Şi-am strâns în palmă bieţii sunători, / Şi nu le-am dat 
nimic, roşind de vină – / Pe trotuar, cerşea cu glas slăbit / O fată ce-mi bătea 
mătănii-n stradă, / Am strâns în mâna banii şi-am păşit / Nesimţitor la biata 
ei corvoadă – // ( ... ) // Dar ajungând la uşă era-nchisă – / Flămând, am 
cumpărat o pâine, şi-am mâncat – / Mâncam plângând, căci mie eu mi-am 
dat / Îmbucătura sfinţilor promisă – // Şi visul cerşetorilor – furat ... 21 martie 
2006”.
 
Autorul îi îndeamnă pe creştini să manifeste îndurare şi să-şi ceară iertare 
de la toţi cei cărora le-au greşit şi mai ales, de la cei care au greşit în faţa 
lor,  ca să poată fi  iertaţi  la  rându-le,  de Cristos,  care singur  are “pâinea 
judecăţii”.
 
Sărbătorile  liturgice din  Calendarul  creştin  sunt  prăznuite  prin  Cuvânt  de 
învăţătură, iubire şi dăruire în spaţiul liric al paginii, după îndemnul cugetului.
 
Poemul “Hristos la Pârscov” dedicate lui  Vasile Voiculescu este parcă,  o 
viziune desprinsă din cărţile despre vieţile sfinţilor: “Desculţ, din sat în sat, 
când mai treceai / Te întrebau copiii fără vină: / Ce ne mai dai, ce daruri, în 
ce rai, /  Când n-ai decât o traistă de lumină? // Şi prin oraşe, cu cojocul 
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rupt, / Când îţi târai cucernica lumină, / Te întrebau: azi, din opritul fruct, / Ce 
ne împarţi, când eşti murdar de tină? // Ieri, Doamne, ai venit la un poet: / În 
satul  lui,  în casa părintească – /  Desculţ,  flămând, sărac,  trăgând încet  / 
Atotputernicia Ta dumnezeiască – // Era o zi de toamnă –n care toţi / Ţi-au 
luat cojoc, toiag (veşmintele)- sărăcăcioase – / Cuvântu-Ţi mut, l-au răstignit 
la porţi, / Ţi-au lăsat doar lumina peste oase – // Şi a plecat la masă-ntregul 
sat,  /  Şi  te-au  lăsat  cum  te-a  făcut  Fecioara,  /  Doar  cu  lumina  stelei, 
îmbrăcat, / Să duci în spate, pe Golgota, ţara ... 12 octombrie 2007”.
 
Poemele “Cain” şi “Abel” sunt versificări ale istorisirilor biblice despre cei doi 
fii ai lui Adam şi ai Evei de la Răsărit de Eden şi despre ofrandele lor aduse 
lui Yahve, sfârşind cu primul fratricid din Geneză. Poetul susţine punctul de 
vedere al fiecăruia: Cain aduce jertfă din sângele fratelui său lui Dumnezeu, 
iar Abel îi mulţumeşte lui Dumnezeu că a avut prilejul să moară ca jertfă de 
ispăşire pentru fratele lui.
 
Un  foarte  frumos  poem  dedicat  Fecioarei  Maria  este  intitulat:  “Flori  de 
iconiţă”, un poem-rugăciune şi cerere de iertare de la Mijlocitoarea noastră 
pe lângă Fiul ei Isus.
 
Lumina  are  un  rol  hotărâtor  în  lirica  lui  Jianu  Liviu  Florian,  ea  este 
omniprezentă, la fel cum este în toată viaţa noastră, elementul esenţial şi nu 
ne-am închipui nici o clipă că am putea trăi fără ea: “Mai lasă lumina să 
treacă  prin  tine,  /  Mai  las-o,  om –frate,  mai  las-o,  vecine,  /  Căci  numai 
lumina rămâne din noi, / Un fel de silabă, un fel de altoi – // Mai lasă lumina 
să treacă prin casă, / Doar ea nu ne-apleacă, doar ea nu ne-apasă, / Mai 
lasă lumina să treacă pârleazul / Spre lazul pe care n-ajunge necazul – // 
Mai lasă lumina să guste, ea, buna, / Din vieţile noastre, trăite ca una, / Mai 
lasă lumina, cu palmă de pască, / Să ne mai mângâie, să ne cântărească 
– // Mai lasă lumina să râdă, să plângă, / Cu morţii, cu vii, cu dragoste, lângă 
– / Mai lasă lumina să picure rouă / Pe inima noastră, tăiată în două – // Mai 
lasă lumina să-nvie, din moarte, / În veac să ne ierte, că-i suntem departe ... 
14 noiembrie 2007” (Mai lasă lumina).
 
Poemele cu tematică ceremonială, sunt de mare interes pentru poet, ca şi 
pentru cititori. Printre ele, cele legate de pomul de Crăciun, de Moşul care 
aduce daruri, ş.a. În poezia “Darul” – autorul scoate în evidenţă faptul că toţi 
cer  câte-n  lună  şi-n  stele  de  la  Moş  Crăciun,  dar  un  singur  lucru  este 
neglijat: Raiul! Nimeni nu cere Raiul, ca dar de la Dumnezeu. Ori, dacă ai 
primit Raiul, ai primit totul. Şi invers: în zadar ai primit un univers întreg de 
jucării şi bunuri, dacă nu ai primit Raiul.
 
Un frumos Omagiu eminescian scrie poetul în poezia “Eutopia”:
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“A fost odată un om care scria mai departe. / Puţini îl citeau. Tot mai impari, 
îl studiau după moarte. / A fost, din carte în carte, de toate: / Tei, îndrăgostit, 
şobolan. Sau luceafăr. /  Prea bătrân, ori prea tânăr. /  Prea cald, ori prea 
rece. / Niciodată întreg la sufăr. / Mioritic astral, ca o floare de nufăr / Pe un 
lac sideral / De cireşe. // Atâtea cuvinte, ieşite să ceară cuvânt / Pietrelor de 
morminte.  //  El  scria cu cei  care îl  înşelau.  /  Scria cu Alfa şi  Omega,  şi 
cerşetorii din Au! / Care nu existau. // Şi pentru că toţi era frumos să poarte, 
măcar,  numele,  mic,  /  El  repetă  mereu:  Trăieşte,  trăieşte,  trăieşte!  /  16 
ianuarie 2001- 14 ianuarie 2008”. 
 
Din acelaşi simţământ naţional a izvorât şi “Doina Unirii: “O lumânare pentru 
vii, / O lumânare pentru morţi. / Închină-te, atât cât poţi, / Cu drepţii Sfintei 
Românii! // O lumânare pentru vii, / O lumânare pentru morţi, / În fiecare zi, 
de poţi, / Cu Dumnezeu ne vom uni! // O lumânare pentru vii, / O lumânare 
pentru morţi. / Hristos este la noi, la porţi, / Spunându-ne: Române, fii! / 24 
ianuarie 2008”.
 
De  asemenea,  rugăciunea  “Lacrimi  aurite”  atestă  pietatea  şi  smerenia 
poetului,  care nu cere pentru sine nimic,  ci  doar să fie vrednic  de jertfă 
pentru Isus: “Ia cerul meu şi umple-l cu sfinţi, în loc de stele! / Ia gândul 
meu, si umple-l cu seu de lumânare! / Ia viaţa mea, şi fă-o Biserică la cele / 
Arând cu duhul ţarini de trupuri muritoare – // Ia-mi mâinile şi fă-le în palme, 
crăpătură / În care să coboare duhovnicii din rai, / Ia-mi inima şi fă-o, în ruga 
lor, prescură, / Cu milă să ne-mpartă lumina lor de crai – // ( ... ) // Ia-mi, 
Doamne, tot cuvântul, litania, şi versul, / Şi fă-mă zugrăveala ce numai Tu, o 
ştii,  /  Icoană  ce  aşteapta  din  cer,  să-i  vină  mersul,  /  Să  stea-n  aceeaşi 
strană, plângând pentru cei vii –/ 30 ianuarie 2008”.
 
Un adevăr copleşitor reiese din poemul “Calea Adevărului vieţii” – şi anume 
acela că omul nu este recunoscător pentru toate bunurile primite din Mâinile 
lui Dumnezeu, decât atunci când le-a pierdut pe toate, ori este pe cale să le 
piardă. Uneori prea târziu: “Primit-am semne cum n-au mai fost – / Minuni, şi 
lauri, şi bogăţii ... / Dar Ţi-am spus: Doamne, nu eşti aci! / Nu Te cunosc ... // 
Când închina-Ţi-s-au toţi, pe de rost – / Când rugăciunea spuzea-n chilii ... / 
Ţi-am spus: Nu, Doamne,nu eşti aci! / Nu Te cunosc ... // Când toţi ţineau şi 
mătănii, şi post - / Când erai Slava Lumii de fii ... / Ţi-am spus: Nu, Doamne, 
nu eşti  aci!  /  Nu Te cunosc ...  //  Când nici-o taină nu avea cost – /  Şi-o 
veşnicie,  eram copii  ...  /  Ţi-am spus:  Nu,  Doamne,  nu  eşti  aci!  /  Nu Te 
cunosc  ...  //  De-abia  când  daruri  nu  au  mai  fost  -  /  Când  din  lăuntrice 
împărăţii / Tu ai murit ca să fiu între vii, / Ţi-am spus: Iisuse, Te recunosc ... / 
31 ianuarie 2008”.
 
Obişnuinţa de a ne ruga pentru toţi,  vii  sau morţi – este pentru creştin o 
datorie,  o  poruncă  bisericească.  Şi  poetul  se  roagă  deopotrivă,  pentru 
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aceştia  toţi  la  un loc,  citându-l  pe Arhimandritul  Ilie  Cleopa care spunea 
tuturor:  ,,Mânca-v-ar  Raiul!”,  bucuros  voi  spune,  /  Precum  Cleopa  – 
pomenind,  aşa,  /  Toţi  viii  Lumii,  şi  toţi  morţii  de  pe  Lume.  /  Aceasta-i, 
Doamne, rugăciunea mea!”
 
În poemul “Mă-ntreb, Iisuse” – autorul subliniază faptul că Milostivirea Divină 
este atât de mare încât Mântuitorul nu refuză pe nimeni care vine la El, ci îi 
iartă şi-i mântuieşte pe toţi. De asemenea, autorul ne învaţă să nu aşteptăm 
recunoştinţa omenească pentru binele făcut, dimpotrivă, cel căruia i-ai făcut 
bine,  acela va deveni duşmanul tău.  Şi  dacă acceptăm acest  lucru,  vom 
înţelege,  cu  puterile  noastre  omeneşti,  ce  înseamnă  să-l  iubeşti  pe 
aproapele.
 
Un  poem  extraordinar  prin  originalitate  şi  modalitate  de  expresie  este 
“Curriculum Vitae” – în care poetul,  spre deosebire de alţii  care se ridică 
singuri în slăvi şi se autoproclamă perfecţi, îşi aduce mustrări pentru că nu a 
făcut totul pentru Isus şi se simte nevrednic de Împărăţia Cerurilor: “Cel de 
pe urmă, Ţie, când mă-nchin, / Şi primul, nervii, când irump, din mine – / 
Întâiul Tău, uscat şi sterp, smochin, / Şi cel din urmă făcător de bine – // 
Întâiul ce ia hrana Ta, din blid, / Şi ultimul, la altul, ce-o împarte – / Cel de pe 
urmă, tencuit în zid, / Şi primul, ce Îţi cere dar, şi parte – // Întâiul ce Îţi cere 
ajutor / De e bolnav, sau doar un nerv, îl  doare – /  Şi ultimul ce-Ţi este 
rugător,  /  De grija  altui  semen,  la  strâmtoare  –  //  Întâiul,  trupul  lui  de e 
bolnav, / Ce-Ţi cere milă, binecuvântare – / Şi ultimul, pe-un altul, mai firav, / 
Să îl intrebe, măcar, ce îl doare - // Întâiul, ce se vede doar pe sine, / Întâiul, 
ce se vrea ferit de chin, / Întâiul, ce nu vede deloc bine / Prinosul altui suflet 
de creştin  –  //  Întâiul,  în  zavistie  şi  ceartă,  /  Întâiul,  în  invidie,  răutate,  / 
Ultimul,  crucea altuia,  ce-o poartă,  /  Şi  cade, şi-o ridică,  mai departe – / 
Întâiul ce se roagă, totdeauna, / Să-i fie bine lui, la orice greu, / Şi ultimul ce-
Ţi cere a fi una, / Cu una, Doamne, voia Ta, mereu! / 19 februarie 2008”.
 
Şi de ce să nu recunoaştem că şi noi suntem aidoma celui din Autoportret, 
dar n-am conştientizat acest lucru ori n-am ştiut să-l exprimăm bine.
 
Un  zguduitor  “Testament”  –  ne  face  conştienţi  că,  orice  am  face,  orice 
sacrificiu am aduce pentru aproapele nostru, chiar şi viaţa de ne-am oferi-o, 
nu se poate compara cu Jertfa lui Cristos care a luat asupra Sa totul pentru 
mântuirea noastră şi s-a dat la moarte pentru toţi:  “Milenii  de foc am trăit 
într-o viaţă – / Şi tot ce-am ales n-are-n lume folos – / Că nu despre aur ori 
fală învaţă - / Ci despre Păstorul Iubirii, Hristos – // Şi tot Universul am mers 
– era piaţă – / Şi tot se vindea, o, atât de frumos! / Şi toţi se luptau pentru 
propria lor viaţă – / Dar viaţa-şi dădea, pentru toţi, doar Hristos – // Şi timpuri 
şi  ere păreau că răsfaţă – /  Materie  şi  spaţii  dădeau din  prinos – /  Dar 
schimnic era de schimbarea la faţă, / Căci totul e-n sine, Eternul Hristos! // 
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Dar cât de puţini îi urmau o povaţă! / Şi-n cuget, şi inimi, ce plumb este gros! 
/  Cum mergem cu toţii,  jucând ca pe aţă /  Spre hăul pe care e Punte – 
Hristos! // Eu ştiu: precum iarba, cuvântu-mi vă spală / Picioarele goale - şi 
neputincios / Nespusele-mi taine, să lepăd pe coală - / Vă rog, doar: urmaţi-
L  pe  Domnul  Hristos!  //  Cu  slabe  puteri,  pipăind  precum orbii,  /  Târaş, 
bâjbâind, numai suflet şi os – / Anină-ne, Doamne, de fluierul vorbii, / Să fim 
doar Lumină, în Domnul Hristos! / 12 martie 2008.
 
Adevăruri cutremurătoare rosteşte poetul în “Cum a murit veşnicia la sat” – 
replică a sintagmei lui Lucian Blaga “Veşnicia s-a născut la sat”. Realităţile 
de azi relevă faptul că bătrânii ţărani mor singuri în casele lor şi nici măcar 
nu are cine să-i îngroape.
 
Numeroase poeme au drept cadru idilic satul şi ele sunt aproape pasteluri 
de o frumuseţe negrăită în care, elementul cosmic se îmbină armonios cu 
cel  terestru,  iar  sacrul  se prelinge precum stropii  de  ploaie,  în  realitatea 
profană.  Ex.:  “Să  ningi  în  sat,  cu  mine,  des  ...  ”;  “Seminţele  luminii”; 
“Schimbarea la faţă”;  “Rugăciune atee”; “Crucea de fiecare zi”;  -  care ne 
învaţă cum trebuie să dăruim; “Psalm pentru sufletul iubitei”; “Citeşte şi dă 
mai departe”; “Quo vadis, Homine?” – aceasta din urmă – remarcabilă prin 
mesajul cuprins în ea: iată, în nepăsarea lor, oamenii au uitat de Dumnezeu, 
nu se mai roagă, nu se mai sinchisesc de cele sfinte: “Aşa se face că eşti de 
prisos, / Năframă pentru lacrimi şi durere, / Şi eşti înmormântat până la os / 
Chiar şi în psalmi pioşi de înviere – // Aşa se face că, de viu, în ziduri, / Îţi 
facem locuinţă de istov, / Şi împărţim din trupul Tău, în bliduri, /  Ziua de 
mâine, la săraci, ca Iov – // Căci ce aveai de dat, ai dat, şi dai, / Şi ce avem 
de dat e de ruşine – / Tu eşti în iad, şi noi, trăim în rai, / Şi pentru noi, se 
poate şi mai bine ... / 3 mai 2008”.
 
O poezie care mi-a umezit geană cu geană este “Cântec de leagăn” în care 
autorul se închipuie copil pe genunchii lui Dumnezeu: ”Mai ia-mă, Doamne, 
pe  genunchi.  /  Cu  mine,  joacă-Te  pe  lazuri,  /  Mai  dă-mi  Lumină  din 
rărunchi, / Să zbor, bătrân, peste pârleazuri – // Mai ia-mă-n braţe, să mă 
duci / Unde Ţi-e dragostea mai mare. / Acolo unde scrii pe cruci, / Că viaţa 
noastră, capăt, n-are – // Mai fă-mi din zdrenţe, jucării, / Şi de nu ştiu ce Ţi-
aş mai cere, / Adu-mi la poartă mulţi copii, / Căci ei ştiu drumul spre-nviere 
- // Adu din ceruri vaci şi boi, / Licori de grumbene, în linguri, / Şi vino la 
păscut,  cu  noi,  /  Să ne  păzeşti,  că  suntem singuri  -  //  Fă-ne colibe  din 
frunzar, / Şi mere coapte-n pietre calde. / Ne culcă seara, în cuibar / De 
şură-n - fânul de smaralde – // Copii de îngeri, de mai sunt, / Să ni-i trimiţi, 
să batem cotca. / Să ningă florile mărunt, / Pe unde-Ţi trece-n vise, lotca – // 
Şi din cireşii lui Avram, / Din merii verzi ai lui Simion, / Ne mai apleacă,-n 
somn, un ram, / Căci, Doamne, eşti, şi Tu, tot om. // Mai du-ne tălpile pe râu. 
/ Adu-ne peştii pe aproape, / Să le-aruncăm din palme, grâu, / Să coborâm 

199



cu ei, pe ape – // Şi din izvoare, din oglinzi, / Unde Te vezi, cu bărbi de 
iarbă, / Cu mâna, cerul să ni-l prinzi, / Ca gura noastră, să îl soarbă – // Şi 
bâte zvelte, de alun, / Pune-ne-n mâini, pe drum de piatră, / Venind la Tine, 
unde pun / Bunicii, satului nou – vatră - // Mai ia-ne, Doamne-n braţe, iar, / 
Şi ne mai leagănă, cuminte, / Să ne fii  Domn, etern, măcar, / Şi-n veci - 
copiilor, părinte ... / 8 mai 2008”. N-am putut să nu citez tot poemul, fiindcă 
nu m-am îndurat de nici un vers să-l las de izbelişte în toată splendoarea lui 
şi am vrut ca şi alţii să se împărtăşească din ele.
 
Omul perceput în chiar substanţa sa cea mai intimă, găsindu-şi mijloacele 
de  expresie  cele  mai  fericite,  printr-un  har  care  numai  de  la  Dumnezeu 
purcede,  acesta  este  autorul  versurilor  de  faţă  şi  nu  o  să  încetez  a  mă 
minuna de câtă profunzime spirituală se află-n adâncurile sale. 
 
Poetul  ne învaţă,  de asemenea,  cum să facem daruri  pentru  că,  făcând 
daruri,  ne facem nouă înşine un bine.  Poezia “Darul”  este edificatoare în 
acest sens: “Am dat un dar unei femei bătrâne, / Care cânta în strană de 
demult. / Şi am privit o clipă, să ascult / Lumina bucuriei ei, de pâne. // În 
mâna stângă, aşeză ea darul, / Cu mâna dreaptă, I s-a închinat. / Şi faţa 
toată i s-a luminat / Când, sărutându-L, i-a cântat troparul – // Şi parcă-n 
toată viaţa ei nu a primit / Un dar mai scump. Ca un copil, sfioasă, / Era în 
fericirea-i, mai frumoasă / Ca somnul unui prunc, la răsărit. // Şi am plecat 
prea  plin  de  bogăţie,  /  Lăsându-i  ei,  în  palme,  pe  Maria  /  Cu  pruncul, 
sărutându-i veşnicia. / De-un leu, o iconiţă de hârtie ... // Dar ei, bătrânei, 
toată bucuria ... / 12 august 2008”.
 
Multe poeme au în centru figura din icoană a Prea Sfintei Fecioare Maria, 
Măicuţa lui Dumnezeu şi Măicuţa noastră, a tuturor.
 
Rezonăm la atingerea cuvintelor la încheietura sufletului cu inima, cum să 
nu rezonăm?
 
Poemele cărţii de faţă sunt sfinte spovedanii la confesional. Sunt mărturisiri 
de credinţă. Sunt crezul artistic al unui om care s-a dedicat trup şi suflet 
Poesiei. 
 
Gata. De-atâta frumuseţe am ostenit. Trebuie neapărat s-o dărui.
 
Poate  dumneavoastră,  poate  altora.  Depinde  de  cine  va  fi  dispus  s-o 
primească.
 
CEZARINA ADAMESCU
 
www.agero-stuttgart.de
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	WC-UL DE LA MÂNĂSTIREA RARĂULUI
- impresii de pelerinaj

	"Lucrul care te impresionează de la prima aruncatură de ochi la mânăstirea Rarăului este WC-ul. Clădit cu temeincie după cele mai îndrăzneţe arcuiri peste timp ale ipostasului spiritual, WC-ul de la mânăstirea Rarăului se constituie într-o roată Telurică de foc, o temelie cosmologică vibrând de pioasă meditaţie asupra lumii noi. Aruncat ca de o mână nevăzută peste o gigantescă prăpastie, WC-ul de la mânăstirea Rarăului impresionează, mai înainte de toate, prin dimensiuni. Drumul spre cuibul semeţ al arcadelor de lemn şi piatra, este abrupt şi pieziş, simbolizând triumfalism şi solemnitate. Dar groapa WC-ului de la mânăstirea Rarăului este un adevărat abis. Să ne gândim, într-o străfulgerare divină a minţii, câtă materie primă de cea mai bună calitate nu înghite, zilnic, această imensă groapă. Câte 74 de milioane de barili de petrol, pe zi, nu trec, prin pronia divină, mai întâi, prin rugăciunile monahilor mânăstirii, apoi, prin bucatele lor de pe masă, pentru ca, în cele din urmă, ca o imensă uşurare universală, să nu ajungă, din intestinele lor subţiri, groase, anusuri, direct în acest abis. Lucrul care m-a uimit, în primul rând, la acest WC-u, a fost spiritul de prevedere al arhitecţilor universului, atenta dimensionare a fundaţiei WC-ului, în care să încapă, peste milenii, nu numai ţiţeiul întregului Pământ, nu numai mările şi oceanele lui, nu numai aerul, ci – la nivel Galactic – tot ceea ce intră pe gura acestor inutili rugători, şi le iese pe dinapoi. Mă rog, şi prin faţă. Marele Arhitect al Universului, care şi-a dat binecuvântarea la sfinţirea acestui magnific lăcaş, Creatorul tuturor viselor, are o hoardă de aur, o năstrapă de marfă, de sfinţi geniali: privind prin găurile – eu am privit printr-o singură gaură, cea pe care o ocupam – WC-ului de la Mânăstirea Rarăului, realizezi, într-o singură clipită de ochi, şi zădărnicia, şi nemernicia postului creştinesc. Căci cu cât mai avan posteşti, cu atât haznaua WC-ului de la Mânăstirea Rarăului se umple mai anevoie. Dar cum să ne facem o grijă, măcar, ca un lucru fără fund, precum groapa WC-ului de la mânăstirea Rarău, să se umple vreodată cu resursele de materii prime şi energie ale Universului, când genunea WC-ului de la mânăstirea Rarăului nu are limite, măcar imaginate? Credinţa modernă declamă: consumă (şi gândeşte) fără limite, sau cu limitele cât groapa WC-ului de la mânăstirea Rarăului, adică – infinite. Tragem atunci concluzia că Dumnezeu şi călugarii lui cei mai nemernici de la WC-ul de la mânăstirea Rarăului consumă resursele de energie şi materii prime ale Pământului şi întregului Univers, dovadă – chiar groapa fără fund a WC-ului de la mânăstirea Rarăului – în timp ce restul omenirii, conform legilor liberei concurenţe, şi credinţei de piaţă, rămâne să se mulţumească doar cu libertatea – oferta paradisiacă şi a dracului - şi democraţia – adică libera alegere a Idolului care promite cel mai mare consum, şi mai şi face cât şi ce poate, pentru aceasta. Ce să vă mai spun despre divin inspirata amenajare şi decoraţiune interioară, stocaturi, furnituri, gresii şi faianţe, marmure de Carrara, şi cornul abundenţei de pietre – preţioase, care desăvârşesc chiuvetele şi scaunele cu totul şi cu totul de aur ale WC-ului de la mânăstirea Rarăului? Este drept, WC-ul de la mânăstirea Rarăului nu beneficiază încă de o Autostradă a Soarelui, care să îi pună în valoare contribuţia hotărâtoare la mersul culturii şi civilizaţiei umane, de la Origini, şi până la Renaştere, cel puţin. Dar nu ne îndoim că prin rugăciunile ecumenice ale Rugătorilor Universului, WC-ul de la Mânăstirea Rarăului va avea parte de o Autostradă a Învierii! Măcar atâta timp cât se mai poate trage, încă, apa."
	MULŢUMIM, VASILE VOICULESCU!
	Ieşind din biroul domnului consilier Stănuţă Ionel, care ne-a tratat pe noi, premiaţii ediţiei a XVIII-a a Concursului Naţional de Literatură “V. Voiculescu”, cu covrigi de Buzău, struguri negri, şi cafea -  pe hol, într-o fereastră, îmi sare în ochi un chip pe care l-am reţinut dintr-o fotografie. “Doru Iconar!” Cuvintele îmi ţâşnesc singure de pe buze. Iconarul are un chip de prunc domnesc, de Prâslea cel dintr-o Icoană de Cuvânt, sensibil, inteligent, atent, floral, şi delicat.
“Ne vom mai întâlni!” îi spun, şi cobor spre autocarul care ne duce pe toţi, la Pârşcov, satul natal al poetului creştin, medicului, adesea fără arginţi, al scriitorului Vasile Voiculescu.
	Vizitând casa în care domnul Voiculescu s-a născut, şi a copilărit, restaurată din 1985, pe lângă mese, scaune, manuscrise, scrisori, covoare ţărăneşti, oglindă, suveică, pat, cărţi, îmi atrage atenţia un paragraf scris în cartea de oaspeţi: “Vizitând casa memorială a scriitorului Vasile Voiculescu, mi-am dat seama de ce vreau să devin scriitor. Vreau să fiu scriitor pentru a rămâne în amintirea oamenilor”. Semnat: Doru Emanuel Iconar.
	Doru Emanuel Iconar a primit premiul I la secţiunea proză a unui concurs care omagiază unul dintre cei mai desăvârşiţi scriitori ai neamului românesc: Domnia Sa, domnul Vasile Voiculescu.( Desăvârşiţi, cu opera, cu viaţa? Nu se poate răspunde ce anume stă,în desăvârşire, mai întâi). A obţinut premiul I al unui concurs care a avut 460 de participanţi. Are 13 ani. Este elev în clasa a VII-a, în Cluj-Napoca. Am citit lucrările premiate, pe care mi le-a încredinţat: citindu-le, şi recitindu-le, mi-am dat seama că Doru nu este iconar numai cu numele, ci este un Iconar al cuvântului. Un iconar care face din cuvinte, rai. Iconar este mic, dar va creşte. Oricât de mult se va apropia de cer, îi doresc să nu ne uite aici, pe pământ. 
	“Pe unde să o iau?” ( ca să iau premiul ) mă întreba, în momentele premergătoare înmânării premiilor. “Pe alee, sau să sar pe aici, peste flori?” Eu, cuminte, i-am spus: “Ia-o pe alee”. El, atât de emoţionat, a sărit peste flori. Acum, i-aş spune: “Ia-o prin sufletele oamenilor, Iconarule! Şi oamenilor le va fi Dor de tine! Iar îngerii se vor bucura, căci le vei aduce mereu aminte de Emanuel!”



	24 octombrie 2007
	ATÂT

“… şi au văzut că sunt goi…”

	Este uimitor cât de actuală este parabola fructului interzis, cu câtă inocenţă şi duioşie, muşcă, astăzi, Adam şi Eva, din fructul oprit.
	Este interzisă prostituţia? Este interzisă uciderea omului de către om ( războiul)? Este interzisă lăcomia (consumul iraţional din resursele neregenerabile ale planetei ) ? Este interzisă sodomia? Este interzisă uciderea copilului în pântecul mamei ( avortul )? Este interzisă proliferarea obscenităţii şi injuriilor? Nicidecum – răspund Adam şi Eva. Trăieşte clipa! Gândeşte pozitiv! Nimic nu este interzis! Totul este permis! Totul este bun! Şi crima, şi războiul, şi lăcomia, şi sodomia, şi avortul, şi vulgaritatea, şi fructul oprit este bun, este foarte bun, pentru că, muşcând din el, noi ne vedem unii pe alţii, dumnezei ai întregului univers. Dar ce predăm ca dumnezei? Ce creăm? Universul? Nu! Nu îl creăm, ci îl consumâm. Îl eliminăm pe tubul digestiv. Dumnezeu a creat Universul. Şi nu s-a atins de el. Scrie undeva: Dumnezeu este cel mai mare postitor. Suntem noi după chipul şi asemănarea Lui? Nicidecum. Proliferăm în modernitate, repetând la o scară din ce în ce mai pantagruelică, acelaşi gest dezumanizant, acelaşi gest de fugă ruşinoasă şi laşă din condiţia de om, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, în condiţia de dinozaur carnivor. În condiţia de învingător masticator. Care ia totul. 

Am privit de sus un megalopolis. Şi am calculat cât cărbune, petrol, metale, celuloză consumă în fiecare zi. Rezultatul este năucitor. La ce se va fi gândit, oare, Nichita Stănescu când a scris o poezie de 7 rânduri. Se numeşte “Marginea Universului”. Iat-o: 



“Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu”



Nu poţi să fii dumnezeu alături de o omenire care îşi mănâncă în fiecare zi viitorul speciei. În timp ce tabulhanelele mediatice cântă. Şi tumbelechiurile arginţilor bat.

Poţi doar să încerci să mănânci cât mai puţin din fructul oprit, dăruind şi altora din caricatura postului tău. Atât.

“… şi au văzut că sunt goi…”
	24 septembrie 2007
	PARADISUL



	Pe drept cuvânt, lucrurile cu adevărat capitale ale vieţii trec neobservate. Nu cu mult timp în urmă, în concediu, aveam de rezolvat într-o zi de duminică o pană de cauciuc. O roată pierdea aer, dar câte puţin, se mai putea, încă, merge. Primesc informaţiile necesare, şi ajung la vulcanizare. De fapt, la 4 vulcanizari. Toate, închise. Primesc asigurarea că una, cel puţin, se va deschide până la urmă. Aştept. Deodată, simt că am o urgenţă fiziologică. Nici-o toaletă prin preajmă. Doar o femeie în vârstă, în faţa unei porţi, vindea nişte roşii. Nu vă supăraţi, întreb, aveţi o toaletă? Da. Şi femeia mă conduce la o toaletă de ţară, prăpădită, dărăpănată, ca vai de ea. Mă uit în jur după o bucată de hârtie igienică. Nici urmă. Dar o bucată de hârtie aveţi? Întreb. Femeia caută prin casa coşcovită. Se întoarce victorioasă cu o jumătate de copertă de revistă veche. O iau plin de recunoştinţă. După un timp, în care trăiesc o omenească senzaţie de uşurare, revin, de la toaletă, la femeie, şi îi intind o bancnotă de 7 pâini. Vă mulţumesc foarte, foarte mult! Îi spun. Dar eu nu primesc banii, îmi spune femeia. Cu multă insistenţă, îi primeşte. 
	Bătrâna mi-a oferit paradisul ei: toaleta personală, şi o bucată de hârtie găsită cu multă strădanie, în casă. Pe gratis. Am vecini, concetăţeni, conaţionali, terrieni, cu ziduri de doi metri, vile care întrec de câteva ori dimensiunea unei biserici, camere video, interfon la intrare. Mărturisesc că nu aş avea niciodată curajul să sun, să le cer să îmi permită să le folosesc paradisul: WC-ul, deşi paradisul este locul spre care, şi ei,  regii, merg pe jos.
	31 august 2007
	

20 februarie 2008
	CHELTUIELI DE SUFLET
	CIORBĂ DE ADIDAŞI CU ŢURŢURI
	PILDA DECIBELILOR
	DE LA HENRIK IBSEN LA ROŞIA MONTANA
	DE LA "INIMĂ DE CÂINE", A LUI MIHAIL BULGAKOV, LA CIVILIZAŢIA DE CONSUM
	GAZON CHILUG CU BACALAUREAT PICANT
	FĂRĂ GRIJI
	911
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	UN SAVANT CU GENIUL ÎN NORI, ŞI CU INIMA PE PĂMÂNT
	PROFESORUL BELEA CONSTANTIN
	Jianu Liviu-Florian, Caligrafii pe anotimpuri, poezii, SEMĂNĂTORUL, Editura online, 2011
	Poate că nu întâmplător, Jianu Liviu-Florian şi-a intitulat volumul de poeme „Caligrafii pe anotimpuri” – pentru că el ne filigranează sufletele cu migala artizanului, şlefuitor de diamante, ca să scoată la lumină bijuterii neasemuite. 
	Ne aflăm în faţa unui poet care, în chip cu totul remarcabil, scrie versuri magistrale, orice stil ar aborda. Dar faptul că abordează versul clasic este cu atât mai meritoriu. Raportarea permanantă la Divinitate este elementul forte al poeziilor lui Liviu-Florian Jianu, pentru că el a înţeles foarte bine că „La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul şi toate vin de la El” (Gen. 1,1).
	Autorul comportă în permanenţă un Dialog cu Divinitatea, ca de la persoană la persoană, în chip tainic. Nu e un colocviu distant ci, intim, aproape familiar, ca între părinţi şi copii. Poetul îi cere lui Dumnezeu să-şi pună Atotputernicia în cuvinte şi să trimită oamenilor poveşti.
	Nu lipseşte nici o oarecare notă de didacticism, o tentă pedagogico-morală pe care autorul, o foloseşte discret, subliminal, pe ton moderat şi nu imperativ, un fel de confesiune din care cititorul poate extrage învăţătura cea mai potrivită pentru sine, având modelul dinainte.
	Astfel de poeme cu învăţături didacticeşti, poate, nu vor fi pe placul tinerilor de azi care-şi aleg altfel de modele, din lumea artificială a Vip-urilor. Însă, e bine să ne întoarcem la valorile tradiţionale fără de care, naţiunea se poate înstrăina şi îndepărta de sine, ajungând la alienare. Repet: cartea poate fi un îndrumar de comportament creştin, fără legi, prescripţii şi interdicţii, ci doar pe baza exemplului bun şi sfatului sănătos, care pot da rod bogat de virtuţi morale.
		Iubirea, la Florin Jianu trece pe alt plan, este convertită în spiritualitate, în sacralitate şi dorinţă de Înalt, imaterialitate, aş zice că nu e tocmai o iubire carnală, ci una sublimată în avânturi ideale greu de atins.
		Liviu Jianu practică şi parabola în versuri, cu profit maximum, adică având înţeles şi morală clare. O astfel de poezie este “Muntele”: “De o vreme, am sădit un munte, /  Şi bătându-i drumurile, toate, / I le-am argintat cu flori mărunte, / Şi împodobit cu vieţi curate – // Şi-au venit la mine trecătorii, / Şi mi-au spus: “ce munte ai durat? / Noi vom semăna cu piscuri, norii, / Şi-i vom pietrui cu diamant –“ // Vino să ne urci, în spate, munţii, / Vino şi-mplineşte la poveri, / Dincolo de cer, lumina frunţii, / Să-ncovoaie culmile de ieri – // Şi-am privit în clipele-mi crăpate, / Şi în măcinarea-mi os pe os, / Şi le-am spus: “drum bun şi sănătate, /  Eu rămân, cu muntele meu, jos…” // Seamănă nuntaşii, alte creste, / Altă-ncovoiere  de frumos, / Eu demult, de-am fost, rămân poveste / De nisip, cu muntele meu, jos…12 februarie 2010 ( zi de salariu )”.
	Autorul nu se sfieşte să scrie şi satire sociale vizând sărăcia omului comun, care nu le poate asigura viitorul copiilor săi, ori, mai departe, vizând starea naţiunii române, tot mai împovărată de datorii.
	Formă, expresivitate, putere de sugestie, excelenţă – sunt coordonate esenţiale ale poeziei lui Liviu Jianu. El încearcă, de asemenea, poezii în grai popular, cum e cea intitulată: „Durmiţi în pace“.
	Aşa cum am menţionat, Lumina joacă un rol esenţial în viaţa şi opera poetului, fără ea, nimic nu ar fi posibil. Frânturi din această Neînserată Lumină găsim pretutindeni în lirica lui, sub forma unor mici bobiţe de mărgăritar:   “Peste tot ce-a fost, de-a rândul, / Peste tot ce va să vină, /  Pune pasul, precum gândul, / Spre lăuntrica lumină - // Toate drumurile care / Spre înalt, te vor susţine, / N-au în infinit, cărare, /Cât lumina cea din tine - // Multe câte te învaţă / Câte nu le poţi cuprinde, / N-au în ele-atâta viaţă / Cât în raza ei,  merinde – // Taină care nu se ştie, / Pas ce nu îşi ştie mersul, / Înăuntrul tău, făclie, / Nu încape Universul – // Urcă, zare după zare, / Între ce e rău, şi bine! / Ca să vezi că seamăn n-are, / Vie, Lumina din tine! 4 august 2010” (Excelsior!).

