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Dr. LiVIU MORARIU 
fost asistent universitar al Clinicii Infantile

MMMMEEEEMMMMEEEENNNNTTTTOOOO:::: Epurãrile politice ale cadrelor
universitare de la clinicile din Cluj-Napoca din 1948

A sosit timpul ca la dosarul voluminos al crimelor comunismului sã mai
adãugãm una din cele mai nedrepte ºi ruºinoase fapte: „epurarea cadrelor
medicale universitare” din Cluj, Bucureºti, Iaºi ºi Timiºoara. Dosarul de
care vorbesc este o „etapã fireascã, înainte de procesul comunismului”,
care sperãm cã va avea loc cât mai curând – ne rãmâne ca „lait motiv”
cuvântarea preºedintelui României – d-nul Traian Bãsescu în care
marcheazã cã „regimul comunist din România a fost nelegitim ºi criminal”.

E momentul sã luminãm „întunecata” conspiraþie ce a avut loc în
primele luni ale anului 1948, la care au participat: activul de partid format
din: membrii de partid aleºi, unii ºefi de clinici ce fãceau parte din partidul
comunist, ex. prof. Axente Iancu, ºeful clinicii infantile, informatorii
siguranþei precum ºi unii laboranþi doritori sã se afirme prin aplicarea luptei
de clasã.

ªedinþele s-au þinut în secret în „ungherele întunecoase ale sediilor de
partid”. Cele mai valoroase cadre medicale au fost aruncate pur ºi simplu
în stradã pentru „vina” de a nu fi acceptat înscrierea în P.C.R. ºi
colaborarea cu „siguranþa” sau pur ºi simplu pentru faptul cã stãteau în
calea unor colegi, mai puþin înzestraþi – dar cu dosar „bun” de cadre.
Conducãtorul acþiunii a fost faimosul prof. Mihail Kernbach, care va ajunge
în curând decanul Facultãþii de Medicinã, ºeful catedrei de medicinã
legalã.

Abia dupã ce cadrele „epurate” au pãrãsit clinicile s-a vãzut cã locul lor
a fost ocupat numai de cei cu „carnetul roºu” sau de cãtre elemente de
mult suspectate cã au semnat pactul cu diavolul. Celor epuraþi nu le
rãmânea decât sã pãrãseascã clinicile universitare în care lucraserã, cu
toatã dragostea lor la îngrijirea bolnavilor ºi sã renunþe la idealurile
ºtiinþifice. Cu multã indignare ne-am dat seama cã ei se înscriserã în
P.C.R. în tainã, sperând cã nu se va afla, cãci în acel timp ºedinþele O.B.
erau secrete. Comuniºtii au lansat sintagma cã: „nu existã om care sã nu
poatã fi înlocuit”. Timpul care s-a scurs de atunci a demonstrat concludent
unde a dus „selecþionarea” cadrelor medicale pe baza „dosarului” de cadre
ºi a carnetului de partid.

Ca o culme a perfidiei, li s-a transmis neoficial celor epuraþi cã trebuie
sã pãrãseascã clinicile, fãrã ca cineva din conducere sã stea de vorbã cu
ei. De asemenea, nu li s-a înmânat nici un fel de act oficial de justificare a
epurãrii. Cei epuraþi au pãrãsit, în cea mai mare parte Clujul, unii risipindu-
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se în toate pãrþile þãrii, alþii plecând în exil. Scriitorul Ion Cârja, fost deþinut
politic, stabilit apoi în S.U.A., în cartea sa Canalul morþii apãrutã în 1974,
vorbind de acele timpuri afirmã: „oamenii începuserã sã devinã timoraþi,
sã-ºi piardã încrederea în drepturile lor ºi în eficacitatea legii”.

Prin „aºa zisa” reformã a învãþãmântului universitar din România anului
1948, în realitate o epurare politicã, toatã elita corpului didactic a tuturor
universitãþilor din þarã a fost eliminatã. Dintre cei comprimaþi ºi
„transferaþi” din oficiu de la Clinicile universitare din Cluj amintim pe: prof.
dr. Prãgoi – ortoped – mutat la Petroºani, conf. dr. Borza – chirurg – la
Abrud, dr. Puiu Vespanian la Lupeni etc., etc. Facultatea de medicinã din
Cluj a peirdut atunci pe prof. G. Buzoianu de la catedra de O.R.L., pe prof.
dr. Victor Papilian de la Anatomie, prof. dr. Marius Hãngãnuþiu de la
Balneologie, prof. I. Stoichiþa de la Igiena generalã, prof. Iuliu Moldovan –
directorul Institutului Pasteur, conf, Zeno Borza de la Chirurgie ºi un mare
numãr (în total 92) de asistenþi ºi preparatori.

Pe bunã dreptate scriitorul medic Victor Coroianu, fost asistent al prof.
Ion Goia – el însuºi epurat – numeºte lista celor comprimaþi „lista
îndureraþilor”. Iatã numele lor dupã Monitorul Oficial: Mazilu Florica, Albu
Ionel, Poruþiu Grigore, Ludu Aurel, Tudoraº Teodor, ªtefan Ion, Tache
Costache, Macavei Ion, Aleman Mircea, Gherman Grigore, Beraru
Constantin, Meþianu Cornel, Florescu Iosif, ªtefãnescu Gh., Papilian-
Stoichiþia Mihaela, Coroianu Victor, Stoicoiu Traian, Gavrilã Victor, Mircioiu
Criºan, Baican Virgil, Raºcu Stavre, Coºereanu Aurel, Nemeº Zeno, Reteu
Augustin, Cimoca Valer, Modran Liviu, Marºieu Ligia, Vaida Voevod, V.
Pasarov, Iordan, Costache Horaþiu, Aleman Arsilia, Sulicã Marius, Rusu
Victor, Crãciun Costache, Dãnuþiu Ioan, Dan Geta, Criºan V., Boeriu Gh.,
Moga Gh., Husti Ileana, Gh. Stoian, Muºatescu, Sersea Valeria, Dãnicel
Mircea, Grigoriu Ioan, Gherman Grigore, Boiu Ana Maria, Runceanu C.,
ªovãilescu Lucia, Budai Romulus, ªerban Alexandru, Dãncilã Mircea,
Micloº Emil, Emil Maior, Antonescu Maria, Fodor Octavian, Roºiu Dumitru,
Boiu Zaharia, Strãmbu Ioan, Dumitru Vasile, Martin Petru, Berariu Traian,
Petriºor Gheorghe, Popp Horia, Agârbiceanu Tudor, Valer Traian, Sãrbu
Ion, Pop Octavian, Morariu Liviu, Lavinia Rusu-Pãcurariu, Dogaru Marin,
Dunca Criºan, Tudoranu Viorica, Cãprariu Aurelia, Dumitraº Pavel, ªurtea
ªtefan, Barbu Silvia, Mircea Luca, Tragor Sabina, Aleonte Mircea, Vãleanu
Ion, Nestor Ion, Mureºan Titus, Timoc Ion, Necrilescu N., Lucaci V., Ciortea
I., Bãbuþiu Inocenþiu, Ghidrai  Liviu ºi Lupaº Ion. A fost un dezastru didactic
ºi organizatoric, dar pe comuniºti nu-i interesa aceasta. Locurile „devenite”
libere au fost imediat ocupate de incompetenþi, fãrã experienþã didacticã,
în majoritatea lor alogeni dar credincioºi partidului comunist.

Sã mulþumim Domnului ca aceste triste episoade din istoria noastrã:
ocupaþia sovieticã ºi asuprirea comunistã cu toate consecinþele ei, au



trecut – ºi astãzi ne aflãm în comunitatea europeanã în care drepturile
omului sunt respectate ºi astfel de crime morale – ca cele descrise aici –
NU se mai pot repeta.
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Iulius IANCU (Israel)

MI-E DOR

Mi-aduc aminte de ºcoalã ºi
învãþãtori
De prieteni, cântece ºi flori
De cãrþi frumoase cu basme ºi
împãraþi.
Mi-e dor...

Plutele încã plutesc pe Bistriþa ºi
Abator
Udând blocurile înalte de fier ºi
de beton
În locul cãsuþelor scunde de ieri
cu copii veseli ºi zglobii
Mi-e dor...  

Calci pe visuri, iluzii ºi morminte
Gândind la oameni buni de colo-
sus din þintirim 
Neliniºtiþi de sirenele uzinelor ºi
ale pasarilor de otel
Mi-e dor...

REGRETE...

Pe cãrãrile munþilor de multe ori
n-am umblat
Nici rãsãritul soarelui de acolo
n-am privit.
În Bistriþa destul nu m-am
scãldat
ªi plutele fermecate nu m-au
legãnat.

N-am cules multe flori din

grãdinã 
Nici strânse-n buchet n-am
dãruit.
Mult timp de joacã n-am avut
Zâmbetul ºi râsul rar m-au
însoþit.

Dar anii au fugit repede-n zbor
Mereu dupã iluzii ºi himere.
Încrezãtor culorilor ºi vorbelor
efemere.
Regrete...

ELEGIA STRÃZII

Visez strada veche a strãbunilor
Parcã vãd bunicii ºi pãrinþii mei
Strada scundã rãsunãtoare de
rugãciuni ºi psalmi
Strada copilãriei fermecate.

În zori fug la meºteºuguri ºi la
târg
Cufundaþi în griji ºi nevoi,
Capul ridicat spre Cer ºi
Dumnezeu
Implorând parnasa ºi sãnãtate.

Sabat rãsunã paºii oamenilor
spre sil
Acoperiþi cu talitul învechit de
ani ºi lacrimi
Alergând la rugãciune ºi Tora
Cu ceata de copii veseli ºi
zglobii

A fost odatã o stradã fermecatã.
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Miron SCOROBETE

TTTT ÃÃÃÃ BBBB LLLL IIII ÞÞÞÞ AAAA DDDD EEEE     LLLL UUUU TTTT

Pe însângerate câmpuri de luptã, la cãratul poverilor copleºitoare, în
liniºtea meditativã din umbra unei sãlcii, fâlfâind în vânt într’o goanã mai
aproape de zbor decât de fugã, cozile cailor prind cântecele cãrora, când
vor fi arcuºe, le vor da drumul de pe corzile viorilor vibrânde.

*  *  *
Apele sunt lacrimile Pãmântului.
Gândiþi-vã la toate izvoarele lui, la toate pâraiele, râurile ºi fluviile lui care

curg necurmat.
Ce durere poate avea de o asemenea amploare încât lacrimile lui

plânse sã devinã mãri ºi oceane?!

*  *  *
De mult nu mi-au mai înflorit cireºi în suflet. Azi, într’o zi înzãpezitã

frumos, minunea s’a petrecut.

*  *  *
Suntem crescãtori de vaci (cow-boy) ºi ne plac enorm mãlaiul, cartofii

ºi tutunul, ceea ce nu aveau nici dacii, nici romanii. E clar cã nu ne putem
trage decât din America.

*  *  *
Sunt naufragiat în mijlocul unui ocean. Am lansat în disperare

nenumãrate mesaje în sticle, dar la nici unul nu mi s’a rãspuns. Mulþumesc
lui Dumnezeu! Înþeleg prin aceasta cã El e singurul care mã poate auzi cu
adevãrat. Concluzie esenþialã, la care însã n’aº fi ajuns dacã semenii,
ieºind o clipã din nepãsarea lor, mi-ar fi sãrit în ajutor.

*  *  *
Spre deosebire de creaþionism care atribuind facerea lumii lui

Dumnezeu o aºazã mai presus de logicã, evoluþionismul este cât se poate
de logic (de aici decurgând capacitatea lui de a fi înþeles, uºurinþa cu care
e acceptat). Creaþionismul spune cum a fãcut Dumnezeu lumea;
evoluþionismul aratã cum ar fi procedat omul, dacã ar fi fost în stare s’o
facã.

*  *  *
La lansarea cãrþii noastre Norul de martori, poetul ºi criticul literar Mircea

Vaida Voevod, pornind de la acest titlu (care de fapt e o expresie a Sfântului
Apostol Pavel din Epistola cãtre Evrei), fãcea o inspiratã paralelã cu “norul
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de aureole ce se întrepãtrund” ale sfinþilor zugrãviþi pe azurul zidurilor
mânãstirii Voroneþ.

Imaginea voroneþeanã, pe care desigur v-o amintiþi, e o metaforã
de geniu. Ea înfãþiºeazã un grup compact de martiri ºi mãrturisitori ai
credinþei creºtine. Cei din faþã se vãd în întregime. Celor ce îi urmeazã nu
li se vãd decât feþele înconjurate de aureole. Celorlalþi, pe mãsurã ce se
îndepãrteazã spre fundal, nu li se mai vãd decât pãrþi din feþe, tot mai
reduse, pânã când, rândurilor urmãtoare, sã nu li se mai zãreascã decât
aureolele, întradevãr contopindu-se într’un nor de luminã.

Sunt cuprinse aici idealul ºi drumul parcurs de credincios: de la
pãmântean la fiinþã cereascã. Corpul, evident la început, se tot reduce de
parcã s’ar dematerializa treptat, pânã când din el nu mai rãmâne decât
lumina pe care a purtat-o ascunsã în suflet ºi care în final îl absoarbe.

Parcã am asista la sublima transfigurare, la convertirea materiei în
esenþa ei care e lumina divinã.

*  *  *
Fãrã a fi câtuºi de puþin rasiºti, nu putem sã nu observãm diferenþele

dintre feluritele etnii. Ca ºi indivizii, neamurile au ºi ele trãsãturi proprii,
definitorii, ceea ce conferã omenirii diversitate ºi armonie, deci farmec. Cei
ce, dintr’o greºitã interpretare a unitãþii seminþiei umane, vor sã facã din
aceasta o soluþie omogenã realizeazã o imagine  orwelianã, ca ºi cum
pãmântul ar fi populat cu indivizi identici, clone ale unui prototip care nici nu
se ºtie dacã e cel mai reuºit, ºi chiar dacã ar fi, din multiplicarea lui la
nesfârºit ar rezulta un coºmar.

Ca ºi indivizii deci, toate etniile au calitãþi ºi defecte. Doar tendinþa de a-
i atribui unui anume popor numai virtuþi ºi a-l absolvi de orice slãbiciuni duce
la poziþii aberante care, cum s’a vãzut pânã mai adineauri, au provocat în
istorie adevãrate catastrofe. Ideal e doar ca talerul balanþei în care sunt
aºezate calitãþile sã tragã mai greu decât cel al defectelor ºi sã se tindã ca
acest “dezechilibru” sã creascã tot mai mult.

În privinþa aceasta, referindu-ne la noi, calitãþile românilor, cu siguranþã,
nu dupã aprecieri proprii ci dupã cele ale strãinilor care i-au cunoscut mai
îndeaproape, depãºesc cu mult defectele. Deocamdatã, din interese
obscure sau din simplã necunoaºtere, imaginea pe care românii o au în
strãinãtate nu este deloc corectã, acel portret fabricat nereprezentându-i.
Avem însã toate motivele sã fim optimiºti ºi, odatã cu integrarea în familia
popoarelor europene, sã avem certitudinea cã vom fi vãzuþi aºa cum
suntem, fãrã lentile deformatoare.

Dar tot din respect pentru adevãr, trebuie sã recunoaºtem deschis ºi o
realitate dureroasã, dureroasã la propriu, aºa cum vom vedea imediat. Între
acele puþine defecte pe care le avem, existã unul cu totul afurisit, care
submineazã toatã grãmada noastrã de calitãþi: apucãtura noastrã ca atunci
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când apare între noi o valoare, în loc sã o stimulãm sã se dezvolte, sã o
înãbuºim cât mai cu grãbire.

Ca toate bunurile din lumea aceasta, inteligenþa e ºi ea limitatã. Precum
un organism, o colectivitate umanã îºi va administra resursele de care
dispune - între acestea inteligenþa fiind cea mai de preþ - cu cât mai multã
chibzuinþã, astfel ca din ele sã scoatã maximum de rezultate. ªi aºa se ºi
întâmplã, cu excepþia noastrã. Încã nu s’a vãzut popor care sã se boicoteze
pe sine. Noi o facem. În privinþa aceasta mã tem cã nu suntem o raritate ci,
aºa cum ne place sã ne prezentãm, un unicat. În vreme ce alte naþii, de
cum li se iveºte un element superior dotat, nu ºtiu ce sã facã pentru a-i
favoriza activitatea, de pe urma cãreia, ea, naþia, are de profitat, la noi, unde
supradotaþii abundã, ne punem la lucru toatã inventivitatea, din care avem
de prisos, spre a-i înãbuºi, iar dacã vreunul apucã totuºi sã se remarce
cumva, spre a-l discredita ºi anula.

Ne mândrim cu Brâncuºi, dar ce am fãcut noi înºine pentru ca Brâncuºi
sã fie ce este în raport cu ce au fãcut francezii, americanii ºi alþii? Ce ar fi
Brâncuºi în ochii noºtri dacã aceia nu ni-l arãtau cine e? ªi la fel ne-am
putea întreba în legãturã cu Enescu, Cioran, Ionesco, Eliade, dar ºi cu alte
celebritãþi din toate domeniile pe care strãinãtatea le-a ºtiut preþui, dar care,
rãmase acasã, nu s’ar fi ales decât cu dispreþul nostru unanim. Pe pãrintele
Stãniloae, recunoscut de aceeaºi strãinãtate drept cel mai mare teolog al
secolului XX, nu-l pomenim decât admonestându-l pentru o polemicã
purtatã cu Lucian Blaga, fãrã a ne mai osteni sã vedem despre ce a fost
vorba ºi a constata cã în acel duel dogmatic dreptatea era de partea
teologului ºi nu a filosofului-poet. Eminescu, pe care azi îl adorãm, în timpul
vieþii n’a suferit atât de boli ºi de sãrãcie, în vreme ce nulitãþi pernicioase
huzureau, cât de atacurile cele mai infame la care a fost supus sistematic.

Sau, ca sã nu sãrim cumva perimetrul politic, pe când delegaþia oficialã
românã care cerea primirea noastrã în Consiliul Europei era þinutã pe
coridoare, de la tribuna sãlii de ºedinþe echipe de conaþionali avertizau
Europa sã nu cumva sã comitã o asemenea neghiobie, sã nu cumva sã-ºi
facã de lucru cu noi pentru cã suntem cei mai mari ticãloºi.

Ne mirãm mereu cum de alþii, mai puþin dotaþi ºi cu o þarã mai sãracã,
uneori sãracã de tot, reuºesc, iar noi nu. Avem convingerea, ºi o declarãm
repetat, cã blestemul ne vine mereu de la alþii care, geloºi pe înzestrarea
noastrã, ne zãdãrnicesc orice întreprindem, fãrã a vedea cã prima piedicã,
aceasta fiind adesea ºi cea fatalã, rapid, pânã nu apucã alþii sã ne-o punã,
ne-o punem noi înºine.

Am citit urmãtoarea fabulã ºi am gãsit-o cum nu se poate mai realã.
Într’o zi, Sfântul Petru a vizitat iadul. Scaraoþchi, politicos, l-a însoþit ºi i-a dat
toate explicaþiile necesare. Au ajuns lângã un cazan cu smoalã înconjurat
de o echipã de diavoli înarmaþi cu niºte ciomege. Cum vreunul din cei ce
fierbeau în cazan încerca sã-ºi ridice capul deasupra, diavolii îl pãleau ºi-l
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scufundau mai adânc. Ce se întâmplã aici?, a întrebat Sfântul Petru. Acesta
e cazanul francezilor, a precizat Tartorul. Ei mereu vor sã iasã în faþã, dar
subalternii mei au grijã sã-i þinã la respect. La alt cazan se petrecea acelaºi
lucru. Aceºtia sunt americanii, a explicat Scaraoþchi. ªi lor le place sã iasã
în evidenþã, dar îi aranjãm noi. Dar aici?, a fost nedumerit Sfântul Petru.
Lângã acest cazan de ce nu sunt diavoli? E cazanul românilor, a zis
Scaraoþchi. Ei nu ne dau de lucru. Cum se ridicã unul dintre ei, cum ceilalþi
îl trag înapoi de picioare.

Iar dacã nu ne vom lecui de aceastã urâtã ºi pãgubitoare plagã, mã tem
cã într’o bunã zi în talerul acela cu grãmada noastrã de calitãþi n’a mai
rãmas mare lucru, ele degradându-se iremediabil sub asaltul propriei
noastre porniri spre autodistrugere.

* * *
Un bãtrân sfrijit de post ºi rugãciuni, numai piele ºi os, se zbãtea între

viaþã ºi moarte. La un moment dat a crezut cã a chiar murit ºi s’a trezit în
faþa porþii raiului. Sfântul Petru, cum nu se prea înghesuia lumea într’acolo,
se uita lungului ºi zdrãngãnea cheile raiului în palmã, când s’a pomenit cu
arãtarea aceea scheleticã la un pas de el.

- M’a chemat Domnul la El, a zis noul sosit.
- Sã vedem dacã te-a chemat, a zis Sfântul Petru, ºi a început sã

rãsfoiascã niºte catastife. Dar dupã ce le-a parcurs atent de câteva ori,
dupã ce ºi-a pus ºi o pereche de ochelari ºi le-a mai luat o datã de la coadã
la cap, a zis cu vãditã pãrere de rãu:

- Sã ºtii cã nu te gãsesc aici!
- Nu se poate!… a început sã se vãicãreascã omul. Tu ºtii ce viaþã am

dus.
- ªtiu, a zis Sfântul, numai cã în viaþa aceea nu te-ai gândit decât la tine.
- Cum poþi spune una ca asta, Sfinte Petre? Toatã viaþa m’am gândit

numai la Dumnezeu.
- Da, te-ai gândit atâta la Dumnezeu cã nu þi-a mai rãmas timp sã te

gândeºti ºi la aproapele. Asta însã nu te apropie cu nimic de rai, numai te
îndepãrteazã.

- Nu m’am gândit la aproapele?, a strigat omul intrigat. Dar tot ce am
avut - ºi am avut, har Domnului! - am dãruit sãracilor.

- De dãruit ai dãruit, numai cã nu de grija sãracilor, ci de grija pentru tine.
Tu n’ai dãruit pentru ca sã se sature ºi sã se încãlzeascã cei lipsiþi, ci pentru
ca sã ajungi tu aici. Asta nici nu se cheamã cã ai dãruit, ci cã ai vândut, ºi
încã la suprapreþ…

Omul a vrut sã-l întrerupã, dar ce auzea i se pãrea atât de absurd încât
nici n’a mai avut grai sã protesteze.

- …ca sã fii scris în catastiful acesta, a continuat Sfântul. Ai fãcut
speculã, prietene, ºi încã ce speculã! Aºa cum avarul adunã tot, tu cu o
avariþie inversã ai dãruit tot, tot, sã nu care cumva sã rãmânã ceva
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nevalorificat, neconvertit din lucru trecãtor în acþiune pentru veºnicie.
Numai cã Tatãl ceresc, în mila Sa nemãrginitã, încã nu te-a chemat. Încã
trãieºti. Du-te înapoi, acolo unde þi-e locul, ºi nu te mai îngriji de tine ci de
alþii ca sã ajungã ei în rai. Când primul adus de tine se va prezenta aici, te
poþi întoarce.  Atunci de bunã seamã te voi gãsi trecut în catastif.

Pe patul sãu, muribundul a deschis ochii, a suflat în lumânarea pe care
cei apropiaþi i-o aprinseserã în mânã ºi le-a întins-o.

- Puneþi-o bine, a zis, S’ar putea sã mai treacã multã vreme pânã sã
avem nevoie de ea.

(va urma )

POEÞII ÎN CORESPONDENÞÃ: 
TEOFIL RÄCHIÞEANU CÃTRE MIRON SCOROBETE 

Rãchiþele 22 ian. 2007 

Domnul meu, 

Iertaþi-mã pentru târziul în care vã scriu. Am aºteptat sã citesc Dacia
edenicã. Încã n-am ajuns la finele ei, cãci nu poate fi cititã ca oricare altã
carte. E o carte pentru sufletul ºi gândul meu ºi vreau s-o pãtrund cu gândul
ºi sufletul. E o carte pe care o aºteptam. Nu ºtiam cine o va scrie, dar ºtiam
cã cineva o scrie, cãci e ºi pentru mine. Mã bucur cã Dv. aþi fãcut-o. E o
carte adânc pasionantã. Cu fiecare paginã cititã am senzaþia cã regãsesc
rãdãcini ale fiinþei mele, habitate ale, în alte timpuri, bãtrânului meu suflet.
De la N. Densuºianu n-am citit cu atâta pasiune ºi interes o carte. Vã felicit
din tot sufletul pentru performanþa de a o fi scris. Sunt convins cã o voi
reciti-o de multe multe ori. O parcurg cu creionul în mânã, îmi subliniez,
pentru mine doar, pasajele care mã, cu asupra de mãsurã, intereseazã. Îmi
va rãmâne ca o carte de cãpãtâi, o adevãratã “Carte a Neamului “ cum ar
zice dl. V, Fanache , ºi a sufletului meu. Voi recomanda-o copiilor mei,
tuturor celor pe care-i ºtiu cã sunt cât de cât asemenea nouã, s-o citeascã,
s-o creadã. Un dar mai frumos în acest început de nou an nu-mi puteam
imagina. D-zeu sã vã þinã condeiul, cãci sfânt este! Cu mulþumiri, cu
recunoºtinþã ºi preþuire totalã, 

Teofil Rãchiþeanu 

P.S. Mulþumiri alese pt. cele rostite despre mine la serata literarã de la
Cluj. A fost singura mea întâlnire cu publicul. Sunt fericit, cu asupra de
mãsurã, cã aþi binevoit a fi ºi Dv. acolo ªi n-am sã uit niciodatã cãldura cu
care aþi spus ce aþi spus. D-zeu sã vã aibã în graþiile Lui cãci mare ºi ales
vã este sufletul. 
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Radu CÂRNECI

MUNTELE STATORNICIEI*

lui Nicolae Labiº,
la 70 de ani de la naºtere

„… legat de stânca aceasta dobânditã prin durere, 
vãd arborii respirând pacea neagrã a morþilor

ºi surâsurile încremenite ale statuilor…"
Seferis

1

Mãreþ, Muntele!
Aici, la þãrmul Mãrii Neliniºtite, zbuciumându-ºi
coroana apelor
aici, peste câmpiile vãluitoare ale ierburilor
la neînvinsele armate ale pãdurilor
aici pãsãrile de duh
- pe cãile cerului, ochii -
aici noi cu pãmântul în braþe, cu pãmântul în suflet
asfinþind cu pãmântul în gurã: cântec de naºtere
ºi de nãprasnicã nuntã.

Mãreþ, Muntele!
La ferestrele timpului morþii 

(în orbitele lor
licãre praful eternitãþii) viteji
rezistând morþilor nãvãlitori, 

supunându-i rãdãcinilor
morþii noºtri purtându-ºi sufletul steag: 

voievozi cu
sceptre de aer ºi oºteni cu
arcuri de vânt
morþii stirpei noastre
la ferestrele timpului.
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Mãreþ, Muntele!
la temelia lui odihniþi-vã, luptãtori
voi, care m-aþi semãnat!
Iatã veacul despicându-se - 

aºa cum aþi voit -
iatã tirania topindu-se ca o zgurã otrãvitoare
înghiþindu-se pe sine însuºi ca o nãpârcã
iatã, prãbuºindu-se în tinã
statuile sângeroase!…

2 

Muntele meu! modernã împãrãþie ºi dreaptã se vrea
ºi totuºi, o, durere, sângele tânãr
mai pâlpâie-n stingere
lovit miºeleºte, devreme plecând spre dincolo:
eroi ai gloriei fragede.
O, ticãloºíí ale hidrei flãmânde, iatã, aºa au pierit
vitejii în afara turnirurilor: fãrã armuri
ºi fãrã-de lãncii
fiecare doar cu flamura cuvântului îndrãznind…

(Acum, nopþile sunt ale visãtorilor; tãcuþi, ei pun
Muntelui lumini de colind:
rouã peste lacrimi, imn peste geamãt:
turme de stele miei zãmislind
bãrbaþii îndemn tainic înspre femei: duh cãtre duh
la fecundarea cerurilor
trup cãtre trup la bucurie pãmântului: visãtorii!
Vin ºi miere le-aduc, miresme ºiroindu-le-n cale
Preot al Iubirii iubirilor, Eu!…)

………………………………………………………

3 

La marginea dinspre apus a veacului: oamenii poartã
cununi de oþel, cu pãsãri de fier
zburând: drumuri în cosmos
ca într-o grãdinã apocalipticã
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însã Dumnezeului din ei nici o îngenunchire!
Dar sufletele? Ce se vor face dacã ochiul din astrã
nu le mai cheamã?
ªi ce va fi cu inimile de vor rãmâne mãrunte
ca bobul de mei?
Adevãr zic vouã: ele stins vor înflori
ºi rodul lor pleavã se va chema!…

……………………………………………………

4

(… în somn, visând, am lãcrimat, în tristeþe
hãlãduind cãtre zi;
poleit, chipul Muntelui lucea ca într-o stingere;
lumea cutreiera Cetatea flãmânzind, cerºind
puþini îmbuibânmdu-se
ºi peste toate un soare scârbit. Atunci am strigat
în Piaþa Tãcerilor:
- Sã vinã înþelepþii!
- iar ei au sosit îmbãtrâniþi
abia miºcându-se -:
- Daþi tuturor Cuget, Mãsurã ºi Demnitate!
ºi îndrãznealã întru acestea."
Apoi:
- Unde sunt cei ce împart Legea?
- cãscând s-au apropiat-:
- Daþi fiecãruia dupã faptele sale! Pentru a se topi
noaptea fiþi pãtimaºi în Dreptate:
fiecãruia o stea
spre-a se cunoaºte!"
Apoi am chemat Poeþii, pe adevãraþii poeþi i-am chemat;
ci ei tãceau, neîncununaþi, tânjind dupã vinul cel bun
în ochi cu taina tainelor. ªi mã priveau uimindu-se:
- Iatã, le-am spus, Muntele îmbãtrâneºte.
S-a îmbolnãvit.
Nu simþiþi?
Se clatinã de prea multe pãcate!
Înnoiþi-l! Sãdiþi grãdini în formã de vis!
Semãnaþi ode albastre, dulci elegii
rotunjiþi doruri ºi nunþi
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ºi blânde bocete legãnãtoare!
Dãruiþi fiecãruia mãcar un vers:
atunci vor sosi ºi privighetorile!…"
Iar adormiþilor paznici, cu furie, le-am strigat:
- Alungaþi zarafii ºi înºelãtorii de suflete! Biciuiþi-i
ºi azvârliþi-i în pulberea nimicniciei!…
E timpul, în sfârºit, sã turnãm statui
în bronzul bronzurilor: cugetul.
Fiþi puternici ºi generoºi!… Acum, aici,
lumea iese dintr-o lungã tristeþe!
O, voi Înaintemergãtorilor, începeþi!…")

………………………………………………………

5 

… La pragul furtunilor, la þãrmul Mãrii Neliniºtite
înnoit Muntele meu se vrea!
Aici durerea durerilor sub lumina temãtoare ºi iatã
de peste zãri pelerini ar dori sã-mi guste aerul
ºi fructele ºi imnele
sã-ºi aºeze gândurile la raclele strãmoºilor mei
ºi ale martirilor tineri.
Aici, ca dintr-o ceaþã primordialã, o naºtere grea
ºi iatã pãmânturile ºi apele abia despãrþindu-se
iar Muntele viseazã putere tânãrã
ºi fecioare înflorind: mirese ale unui timp dorit!

O, pãrinþi neînvinºi, o, eroi fãrã de vârstã, iarãºi
sângele vostru cãlãtoreºte
iarãºi vrerea se-nalþã din voi pentru noi, pentru
cei de dupã noi sosind
iarãºi Poeþii seamãnã Cuvântul ºi pãsãri mãiestre
îl poartã în toate punctele cardinale
ºi, la þãrmul Mãrii Neliniºtite, turme de vis pasc
ierburile trupului meu…

Bucureºti, 
decembrie 2006
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Aurel BODIU 
Ninsoare fãrã margini

Daca fiecare profesor adevãrat este unic, inconfundabil, de neînlocuit,
exista, însa, profesori care, printr-o enigmatica voinþa a destinului de
oameni ºi de creatori, devin simboluri ale epocilor în care traiesc ºi scriu
astfel ramânând ºi pentru viitorime. Din aceasta ultima categorie face parte
ºi profesorul Dumitru Pop, astazi disparut dintre noi, regretat deopotriva de
prieteni, de cunoscuþi, de studenþi, de lumea universitara  ºi de Clujul
înfrigurat ºi ceþos într-un început de decembrie. Se apropiau sarbatorile de
iarna cu glasul clopoþeilor, al pocnetelor de bici, tropotul caprelor ºi urºilor,
strigatele cetelor de colindatori, râsetele de argint ale copiilor. Dar în acest
concert sublim, în acest an lipseºte ceva… lipseºte generoasa voce a
profesorului Dumitru Pop. O singuratate grea apasa acest timp tragic al
folclorului românesc, pe care l-a slujit precum soldatul ce-ºi face datoria faþa
de þara ºi poporul sau.

A trait dupa propriile reguli ºi a scris dupa propriile legi, a fost un om liber,
lasând la o parte perisabilitatea modelor, pledând pentru eternele adevaruri
pornite din conºtiinþa ºi sufletul sau. Nu s-a temut de mistuitoarea truda
scriitoriceasca, de cautari, de îndoieli, de eºec, nu ºi-a dorit Gloria efemera.

Într-un veac în care pragmatismul cotidian este ridicat la rang de
principiu nu s-a sfiit sa iubeasca pâna la daruire de sine pe semenii sai, n-
a avut complexe pentru sincera lui gingaºie ºi delicateþe; a ascultat cu
seninatate când i se spunea ca este “un idealist învechit”, un sentimental.
A intuit sau chiar a ºtiut mai mult ca noi despre viitor, lasându-ne coloanele
unei moºteniri prin “Obiceiuri agrare în tradiþia populara româneasca”,
“Folcloristica Maramureºului”. 

N-am încetat o clipa sa cred ca profesorul Dumitru Pop ºi existenþa sa
au însemnat pentru mine nu numai o certitudine, certitudinea ca talentul
“razbuna” totul, dar ºi o promisiune continua. L-am cunoscut în timpul cel
mai frumos al vieþii mele, student fiind la Universitatea clujeana. Obrazul îi
era luminat de un zâmbet larg, acel zâmbet ce nu l-a parasit tot restul vieþii.
La vârsta mea de atunci nu am realizat cum realizez astazi ca, de  fapt, mi-
a dat acea ºanasa rara de a crede eu însumi cu adevarat în mine. Daca
astazi am facut ceva în domeniul folclorului, lui îi datorez! Profesorul
Dumitru Pop mu a crescut duºmani, nu era omul sa creasca buruieni. De-
ar fi avut neprieteni, graitori de rau ºi facatori de rele i-ar fi iertat înainte de
a greºi. Dadea cel dintâi bineþe, ca orice dac ºi întindea primul mâna semn
roman de prietenie. ªi cred ca a facut de multe ori mai bine altora decât s-
a gândit sa ºi-l faca sieºi.

Palmele ºi inimile noastre vor pastra pentru totdeauna caldura mâinii
sale, întinse cu înþelegere ºi afecþiune spre noi!

Drumul lui s-a oprit. ªi a venit, a venit iarna, când frunza iubirilor s-a
ridicat de deasupra inimii sale. ªi-a lasat-o în ger, în gerul lacrimei, lânga o
troiþa maramureºeana mereu arzând, mereu rasfrângându-se în noastra.
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Teofil RÃCHIÞEANU

AZI SINGUR SÎNT CUM N-AM MAI FOST DE MULT

Azi singur sînt cum n-am mai fost de mult.
M-aº duce undeva ºi nu ºtiu unde.
Ci stau ºi-n mine glasuri vechi ascult
Din alt timp venind, de din altunde ...

E parcã de la Styx un sunet vechi, 
Întunecat-adînc, pe care tracul
Orfeu îl îngînã ºi nici un zeu
Tristeþii sale nu-i aduse leacul ...

Ori de sirene poate e un cînt
Pe care, de-un catarg legat, Ulise,
Cu gîndul dus la Penelopa lui,
Îl auzi ºi nimeni nu-l ucise ...

Ori sunetu-i, adînc, al unor mãri
Ce nu mai sînt de mult, de taine grele,
Ori, poate,-amar, întunecat ecou
Al nu ºtiu cui de mult pierdut prin stele ...

Ori poate.n nordici codri, îndelung
Sunînd, sunînd un corn de-argint, departe,
Al prinþului acela nibelung
Pierzîndu-se adînc, adînc în moarte ...

O, glasuri vechi, ecouri de demult,
Vechi melodii, auzului nãluce!
Lãsînd, de-acum, al veacului tumult,
Cu voi, cu voi în alte lumi m-aº duce ...

Aº pãrãsi de tot acest pãmînt,
La zeii mei strãbuni m-aº duce-n stele
Dar singur sînt, neputincios ºi-nvins
ªi raze nu-s sã urc la voi pe ele! ...
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O, MAI LAUD ªI-ACUM PE ORFEU ...

O, mai laud ºi-acum pe Orfeu
Pe-un þãrm de Styx cum îºi înstrunã lira,
Desãvîrºind întunecatul drum
Pe care, rea, i-l rostui Moira.

În nopþi de gînd stau singur ºi ascult
ªi-n mine-amarul cînt îndulce-ºi tonul
ªi zeii sînt nepãsãtori ºi reci
ªi-n mine Stynxul îºi înmoaie zvonul.

O, de pe-aici, învins, sufletul meu
Ar vrea la Styxul negru sã se ducã.
Va fi bãtîn de-acuma ºi Orfeu
ªi-a obsosit chemînd acea nãlucã! ...

PE-AICI ÎN TOT ªI-N TOATE SÎNT ÎNVINS ...

Duceþi-mã, de-acum, la zeii mei!
Am obosit. ªi viaþa mi-i povarã.
Chiar florile cu frumuseþea lor
În mine-au învãþat, de mult, sã moarã ...

O, tot mai triste stelele îmi sînt,
În mine mãri mai nalt îºi suie plînsul,
În mine munþii-s mai înalþi, mai grei,
Pe-aici în tot ºi-n toate sînt învinsul ...

O, Doamne, de-o viaþã-mi stai ascuns,
Te-acoperã, a stelelor, frunziºul
ªi teamã mi-i cã nicãieri, nicicînd
Nu o sã-þi aflu cuibul, ascunziºul! ...

CI TRECÃTOR SÎNT, DOAMNE, CA O ROUÃ ...

Ci trecãtor sînt, Doamne, ca o rouã,
Ca fluturii, ca florile, ca visul,
Sufletul meu spre ceruri n-are razã
Nicicînd nu va vedea el Paradisul!
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ªi ochii tãi, iubito, -s mai adînci
Singurãtatea mea-ºi oglindã chipul
În apa lor. Ce-i azi va fi ºi mîini
ªi în clepsidrã-i mai puþin nisipul ...

ªi Dumnezeu e gîrbov ºi bãtrîn
ªi, -n el închis, un cîntec vechi murmurã.
Pe lîngã el vecia ca un rîu
De nicãieri spre niceirea curã ...

STELELOR

O, în genuni de cer, pierdute, voi,
Misterului flori reci, mie, nãluca,
Din care, noaptea, -n vis, sufletul meu,
Flutur celest, un strop de rouã-aduce ...

O, cît aº vrea la voi, la voi s-ajung,
Cu voi, cu voi prin cer sã merg, departe,
Pînã chiar dincolo de Timp,
De însuºi Dumnezeu chiar ºi de moarte ...

Lin luminînd, în cerul vostru, voi
Aþi fost, sînteþi, veþi fi întotdeauna.
Ci eu, pe-aici, un firicel, un bob
Din Marele Mister al Lumii numa ...

O, STELELOR, CÎT SÎNTEÞI VOI DE MULTE

O, stelelor, cît sînteþi voi de multe
ªi-adînc atît în ceruri depãrtate
ªi totuºi singure acolo ... Parcã
Singurãtãþii ochi, cu îngheþate

Priviri a nu ºtiu cui, de unde
Pe care ochii-mi nu îl vîd ºi care,
Fiind unde e, eu nu îl pot pãtrunde,
Pe care-l chem în nopþi, în fiecare ....

Ci El tãcînd, tãcînd adînc, nu ºtie
Cît mie-mi este chin, cît disperare,
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El, lumii de nedezlegat enigmã,
Iar mie taina tainelor cea mare ...

PREA MI-I URÎT ÎN LUME! IA-MÃ LA TINE, MAMÃ!

O, dulcele în mine de-acum se face-amar,
Se mai devreme parcã în suflet face searã,
Voci de demult în mine aud, din alte lumi
ªi umbre, umbre parcã mai des mã înconjoarã ...

ªi-s singur, tot mai singur ºi nopþile-s mai lungi
ªi-adînci, adînci de parcã mai de-ntuneric grele
ªi sufletu-mi de-acasã lipseºte tot mai mult,
Trist peregrin prin tot mai îndepãrtate stele ...

Tot mai tîrziu se face în vreme ºi e frig,
Mai tînguios o voce, de mult uitatã, cheamã,
Zilele nopþi mi-s lunge ºi nu mai dorm de mult,
Prea mi-i urît în lume! Ia-mã la tine, mamã! ...

RUGÃ DE SEARÃ

S-a dus buna la strãbuna
Iarã bunul la strãbunul
ªi-am rãmas pe-aici, la dânºii
Singur, singur sã bat drumul.

S-a dus mama, s-a dus tata
Unde se duc pururi morþii
ªi-am rãmas pe-aici, de unul,
Stîlp de jale-n pragul porþii.

De luminã fir subþire,
Rogu-Te, Doamne, îmi lasã
Sã nu rãtpcesc cãrarea
Prin a ceaþã deasã, deasã! ...

UNDE DE MULT DORM AI TRISTEÞII ZEI  ...

Ci mi-i tristeþea astãzi ca o rouã,
O fãrã fund, fãrã de þãrmuri mare,
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Iar sufletu-mi în ea un iaht al morþii
Spre nicãieri plutind – o arãtare ...
Ci vine el de unde vin ºi norii
ªi pierde-se unde se pierd ºi ei,
În de amar, de dor, de vis noiane
Unde de mult dorm ai Tristeþii zei  ...

PSALMI BÃTRÎNI, ÎMI PARE, -NGÎNÃ ...

Dumnezeu, de-acum, bãtrîn,
Dintru Mãnãstirea-I Sfîntã,
Într-un gînd al Sãu, pierdut
Psalmi bãtrîni, îmi pare, -ngînã ...
Prin de chaos vãi adînci
Tînguios ecouri sunã,
Parcã mãri ce nu mai sînt
Îºi în mine cînt îngînã ...

DIN TINE M-AM DESPRINS EU, DOAMNE!

Din Tine m-am desprins eu, Doamne.
Din gîndu-Þi gîndu-mi o fãrîmã
În trecãtorul gînd al lumii
Cu înveliºul de þãrînã ...
Strein în veacu-acesta, grea.mi e
Þãrîna asta – o povarã.
Vei risipi-o, Doamne, -n vînturi
ªi-oi fi cu Tine una, iarã ...

UMBRA UMBREI MELE STA ...

Umbra umbrei mele sta
Peste munþi ºi sîngera,
Nimeni, nimeni n-o vedea,
Numa Domnul Dumnezeu,
Gîndurat, în carul Sãu,
Care peste umbra mea
Umbra Lui o aºternea ...

(din volumul “Lumina din lacrimã”, aflat sub tipar)
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Adrian MUNTEANU
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( O  Viziune   a Lumii  Simultane )

dupã romanele  “ Acte originale, copii legalizate  “  ºi  
“ Compunere cu paralele inegale “ de Gheorghe Crãciun

DISTRIBUÞIA :
Vlad ªtefan
Luiza ªtefan

Octavian Costin
Bãtrânul

O fereastrã de dimensiuni mari, în planul doi, central, dominã
scena. Pare suspendatã în gol. Pe douã practicabile, în stânga ºi în
dreapta ferestrei, la adâncimi diferite în planul scenei, sunt aºezate un
ºevalet cu un tablou ºi respectiv un colþ semnificând spaþiul de lucru al
unui scriitor.

Personajele intrã în scenã pe timpi diferiþi ºi nu o vor mai pãrãsi,
indiferent dacã, pentru spaþii mai mari de timp, nu au replicã.

Pauzã de câþiva timpi.

Vlad: Mergeam pe stradã ºi trãiam acolo literatura propriei mele
vieþi.De parcã viaþa mea nu m-ar interesa decât pentru a face din ea o
povestire. Dar eu nu stiu sa povestesc. Nimic interesant. Doar cioburi
si farame. Revenind in oras – o dorinta acuta pe care nu o stiam; sa
privesc cum se schimba  culorile toamnei; sa ratacesc la-ntamplare pe
strazi; sa inspir aerul tare al ploii  (picaturi in cadere peste oameni si
case; pe banda de asfalt si pe fiinta singuratica a mai  multor copaci)
A puncta ceea ce ne scapã de obicei din vedere. AMÃNUNTUL cu
firesc ºi VIAÞA. Important pentru imaginea încã nedefinitã a zilei de
azi.

Bãtrînul: Odatã ea mi-a povestit. La început Octavian, fiu-meu, îi
spunea: „ De câte ori ne întâlnim sunt numai zile frumoase”

Luiza: Prea puþin timp trãim sub aura unei blânde înfiorãri: Uite, imi
place textu` asta: „ Cel pe care-l iubesc mi-a spus  cã are nevoie de
mine De aceea  îmi port de grijã, îmi cercetez cu atenþie drumul ºi mã
tem de fiecare picãturã de ploaie.Sã nu mã doboare. „

Octavian: Sunt pe stradã ºi vãd un terasament, niºte ºine ºi
macaraua  mobilã, cu trotuar dislocat, copaci înalþi deasupra curþilor.
Ne întoarcem de la garã. ªi bãieþaºul ºi el adormit de mult în ceea ce
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am îmvãþat sã spun „pãtuþ”, sub plãpumioara lui ºi pe pernuþa lui ºi...
Eu acum în spate, mereu în spatele lor, mereu la urmã. Ele, soþie ºi
cumnatã. Ne despãrþin de ea, rãmânem noi, femeie ºi bãrbat, cãrucior
cu copil. Simþim deja mai mult cã mâinile îngheaþã de tot, însã mai e
puþin. Apoi ea singurã. Femeie cu copil. Eu, bãrbatul, tot mai în urmã,
mai în urmã...pierdut. O rãcealã vâscoasã ºi umedã, de iarnã.

Vlad: (citeºte dintr-un carneþel): 19 noiembrie. Pielea este organul
de simþ cu cea mai mare suprafatã. Trupul e îmbrãcat de piele.
Celelalte organe de simþ sunt acoperite de piele. Pielea e, în anumite
situaþii, însuºi trupul. Trupul e principala unitate de mãsurã a
universului nostru. Prezenþa în expresiile limbii vorbite a unor cuvinte
referitoare la trup, care denumesc pãrþi ale lui, este semnul unei viziuni
despre lume care a fost prea puþin studiatã. Trupul mãsoarã,
converteºte, apreciazã, explicã. El este numitorul comun al gândirii.
Raportându-se la eu lumea se raporteazã, în primul rând, la existenþa
lui fizicã. (de revenit asupra acestor observaþii)

Vlad: (voce pe bandã, în timp ce în scenã se îndreaptã spre
ºevalet) M-am decis sã-mi recitesc carnetul, de la un capãt la altul. În
aºteptare. Cât voi avea timp. Poate e cel mai bun lucru. E un carnet
simplu, de buzunar N.I.I. 298 pe 76 –K, preþ 1 leu. Asta e tot ce scrie
pe coperta lui. Înãuntru e scrisul meu, sunt însemnãrile mele. Am scris
dspre ce m-a impresionat pe moment. Mai târziu mi-am dat seama cã
impresiile mele n-au fost întotdeauna de cea mai bunã calitate. Dar
asta nu schimbã nimic. Eu scriu în continuare.

Bãtrânul (tuºeºte, ca sã-ºi facã simþitã prezenþa): Cã-n ziua de azi
nici o  uºã  mãcar nu mai sunã aºa cum sunã lemnu. (se apropie de
Octavian) Ce mai faci, mã bãiete ?

Octavian: Ce sã fac, mãi tatule? Mã bucur cã te vãd.
Luiza: Ia te uitã ! (gãseºte niºte hârtii. Cãtre Vlad) Abia fusesem

repartizatã. Începusem, cât de cât sã disting elevii dupã nume ºi
fizionomii. Într-o orã am rugat copiii din clasa a V-a sã scrie pe o foaie
de hârtie întrebarea. Ce înseamnã a trãi ? La care sã rãspundã fiecare
din mintea lui, fãrã teamã, ca ºi cum nici n-ar fi la ºcoalã. Sã-i fii vãzut
: m-au privit mai întâi cu uluire, neîncredere ºi oarecare veselie, apoi
s-au codit cât s-au codit, ºi-au încreþit frunþile, ºi-au ciufulit creºtetele
greu încercate de aceastã problemã logicã ºi ontologicã ºi, în cele din
urmã (aratã spre foi) au scris cum au putut ºi au  crezut. (citeºte): „ a
trãi înseamnã adicã eu sunt bine sãnãtos ºi trãiesc mult „ ; „ a trãi
înseamnã cã omul îºi câºtigã pâinea singur, dar dacã e mort nu-ºi mai
câºtigã pâinea” ; „ a trãi înseamnã cã te vei distra ºi ai viaþã”; „a trãi
înseamnã a învãþa la ºcoalã, a merge la servici, a face diferite lucruri
cu mâna”.



22

Octavian: Aºa-i cã-i vânt afarã ?
Bãtrânul: O fi, o fi-nceput. Când am plecat eu din pãdure nu era,

cât am venit încoace n-o bãtut. S-o fi pornit acum.
Pe bandã se aude vocea unui copil (Tea) :
Tea: Într-o primãvarã, o prepeliþã, aproape moartã de obosealã – cã

venea de departe, tocmai din Africa – s-a lãsat în zbor într-un lan verde
de grâu, la marginea unui lãstar”.

Vlad: Poþi sã ai în minte un desiº de copaci încã tineri ºi sã spui
„pãdurice” , sã nu ºtii cã existã ºi celãlalt cuvânt. Tea, fetiþa noastrã, nu
avea  de unde sã-l cunoascã ºi-l întâlnea prima oarã, în povestirea
aceea pe care i-o citeam în fiecare searã, înainte de culcare.

Luiza: Nu scrie nicãieri cã n-ar fi  bine sã le citeºti copiilor, înainte
de Somn, povestioare triste, construite didactic, cu finaluri povaþã. Da
ei nu i-a plãcut, nu se sfârºea frumos.

Vlad: Ce e aia frumos? Trebuia s-o întreb.
Tea (pe bandã): „dupã ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început sã

adune beþigaºe, foi uscate, paie ºi fire de fân ºi ºi-a fãcut un cuib pe
un muºuroi de pãmânt, mai sus, ca sã nu i-l înece ploile, pe urmã ºapte
zile de-a rândul a ouat câte un ou, în tot ºapte ouã mici ca niºte cofeturi
ºi-a început sã le cloceascã”.

Luiza: Pentru noi e mai simplu, ai terminat ºi gata. Când ai închis
cartea, dai de lumea realã. Te trezesti dupa pre si postnatal ca serviciul
tau nu mai e ceva sigur. Bani! Da, bani pentru tot! Pampersi, lapte,
uneori doica, iar daca te uiti la tine (desi nu mai e necesar pentru ca
toti din jur te vad la fel) tu ai incetat a mai fi femeie. Deodata eºti
MAMA. Nu conteaza ca te-a prins la 25, 20 sau 36 de ani. Feminitatea
ta s-a transformat brusc în maternitatea sau maturitatea sau, ºi mai
clar, matuternitatea ta.

Vlad: (aparte) Ceva se demoleazã ºi ceva se distruge, ceva existã
ºi ceva se scrie. Cuvintele apar de peste tot ºi-n materia lor mã înãbuº,
aer irespirabil, un asalt de citate. Lumea se intoxicã de sintagme ºi
creierul s-a bandajat în faºe, s-a infectat de straturi de limbaje ºi
sensuri, trupul s-a tatuat de propoziþii. Doar talpa piciorului ce mai
poate sã treacã, sã strãpungã ceva.

Octavian : (se detaºeazã de cadrul iniþial. Cãtre Vlad) Sunt
prietenul tãu. Aveam dreptul sã-þi spun. Cel care trãieºte aºa, în
nimicuri, o face în virtutea propriei comoditãþi ºi delãsãri ºi a unei lipse
de fermitate ºi perspectivã faþã de viitor. Lasã-i pe alþii sã te ia în
serios, serveºte-le gogoºi, lasã-i sã creadã asta dacã asta le place. ªi
pune-te pe treabã !

Vlad: Pentru gloria artei, nu ?
Octavian: (amintire) Lumea noastrã de atunci. Repartizaþi amândoi
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într-un sat. Profesorul de desen ºi inginerul silvic. Pãduri, dealuri ºi
pietre.

Vlad: Momentele noastre de crizã. Clipe de bucurie. Fericire
mãruntã.  Peste toate, însa, tãria ta. Erai un scriitor format. Octavian
Costin. Increderea ta in ce scriai. Imi cereai ceva ce nu eram pregatit
sa fac.

Octavian: Lasa-ma! Îndepãrtarea ta de pânza desenatã era un
lucru cert.

Vlad: Eºti singurul vinovat pentru asta. Mã provocai, mã ºicanai. Nu
mã lãsai în pace nici o clipã. Îmi plãcea ce scriai, cum scriai, însã nu 
m-a convins atunci. Scrisul mã speria. Apoi duminica aceea, foarte
clarã în minte. Furia cu care m-am aºezat în faþa colii albe.  Eu –
obisnuit cu coli mari, panze prinse-n rame, deodata in fata unui desert
format  A4... Da.. apoi deodata.. liniºtea finalã, împãcarea cu lumea.
Zãu, n-am uitat nimic Dupã plecarea ta, atunci, un fel de vegetare.
Moral foarte scãzut, viaþã la gradul minus,  înþelegi ?

Octavian: Dar þi-am scris. Recunosc, o fãceam ironic, sec, în doi
peri. A fost o terapie rãbdãtoare. Atunci mã împãrþeam între Filip al
meu, cel mic, ºi tine. Realitatea ºi gândul.

Vlad: Acum ºtiu cã atunci eu încã trãiam ca un adolescent întârziat.
Brusc aruncat acolo, m-am apãrat stângaci ºi fãrã siguranþã. Un tip
naiv, distrat ºi cu capul în nori. Mai mult, suspendat intre pictura si
scris. Þi-aminteºti? Imi faceai teoria ratarii! Spuneai: trei ani de-acu
inainte n-ai cum sa scapi de-aici. Satu` asta o sa-ti manance ficatii. ªi
fãrã ficat s-a dus dracului arta.

Bãtrânul: (cãtre Octavian) Ascultã, mã bãiete, am mai multe sã-þi
spun. Eu ºtiu cã v-aþi certat. Mie îmi pare rãu. Sã nu zici cã nu-þi vine
ºi þie  greu. Cã e greu, mã, e greu sã nu mai ai pe nimeni. Pe la mine
mai vii aºa, din când în când ºi io vãd cã tu vii de urât. Da sã nu mai
ai nevastã ºi sã ºtii cã ºi copilul ãla n-are tatã, spune ºi tu ce  treabã-i
asta ? Mã, io te-am înþeles cã ai dreptate, pãi io ºtiu ce-i femeia mai
bine...

Luiza: (citeºte din extemporale) „a trãi însemnã sã avem cu ce ne
îmbrãca, cu ce sã ne încãlþãm, ce sã mâncãm” ; „a trãi înseamnã a
duce o viaþã liberã” ; „a trãi înseamnã a vorbi, a miºca, cã dacã mori
nu ai gândeºti ºi cât trãieºti gândeºti”; „noi trebuie sã trãim, trebuie sã
mâncãm curat nu mizerabil”. 

Vlad: Luiza, aminteºte-þi de anul acela când ne-am cunoscut, când
ne-am îndrãgostit ºi când iubirea mea devenise un text pe care þi-l
scriam la nesfârºit. Nu-þi pãream nefiresc?

Luiza: Mã amuza ºi mã pasiona în acelaºi timp. ªtiam cã scriai
aproape  zilnic. Jurnalul unui om îndrãgostit. Sã fii scãpat o zi nepusã
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pe hârtie era o catastrofã.
Vlad: Tu erai mai lucidã sau poate mai ºireatã. Spuneai „literaturã”

dar  nici tu nu credeai.
Luiza: Credeam. Dar credeam altceva. Nu scriai texte de cucerire,

nicidecum, ci de clarificare.
Vlad: O depãrtare de noi – limbajul. Sigur o depãrtare. Vorbirea e

comunã, monotonã, fãrã nimic solemn. Nu puteam sã-þi declar decât
locuri comune, anoste ºi banale, asta simþeam atunci. De aceea-þi
scriam.

Luiza: Ipostazele noastre de atunci, acum privite rece, cu un ochi
îngheþat. O distanþã în timp. Nu ne mai recunoaºtem. Ne dispensãm de
noi, cei trãind în trecut. Vrem sã fim cei de azi. Nu simþi acelaºi lucru ?

Tea pe bandã : „în locul zilelor mari ºi frumoase au venit zile mici ºi
posomorâte, a început sã cadã bruma ºi sã se rãreascã  frunza
lãstarului”.

Uneori mi se pare cã ea nu s-a schimbat. Dar absolut deloc. Si ca
dragostea noastra la fel e si acum. Intreaga, libera si nebuna. Dar cata
nostalgie fara rost, fara leac. Amintiri de neºters, nu-i aºa ? Ce rãmâne
de azi ? Povestea prepeliþei ºi a puilor sãi? Sau alte cuvinte neînþelese
de Tea? Ce rãmâne de azi ? O paginã cu nori ? Peroraþia mea despre
scris pe motive ºtiute? Un plic mare cu proze pentru prietenul meu ?
Ce rãmâne de azi ? CE RÃMÂNE DE AZI ?

PARTEA A DOUA

Bãtrânul: Ai grijã,mã bãiete, mã, ai grijã ! Tu te aprinzi uºor ºi nu
mai vezi, nu mai vrei s-asculþi. Ei, acu a trecut, ce-a fost a fost. Femeia
e parºivã ºi greu de priceput, te vinde ºi te cumpãrã un-doi ! N-a fost
cazu la tine, cã nu te-a înºelat, n-ai ce sã-i reproºezi. Naiba s-o ia de
viaþã. Da voi aþi fost prea cruzi. Tineri ºi fãrã minte. Credeaþi cã tot ce
zboarã se mãnâncã. Iubirea trece ºi ea prin  stomac ºi fãrã bunãstare,
fãrã un dram de cheag, ce viaþã mai e aia ? Numai cu pupãturi ºi
giugiuleli ºi stat în pat nu se face o casã. Trebuie sã fim ºi practici,
asta-i treaba. Ãsta e adevãrul, nu ãla din romane, gãrgãuni ºi prostii.

Vlad: (citeºte din carnet) Ce poate asigura una ºi aceeaºi casã de
comenzi: dezinsecþii; deratizãri; bãtut covoare; spãlat, cãlcat; mijlociri
vânzãri-cumpãrãri imobile; traduceri din limbi strãine

Bãtrânul: (lui Octavian) Copilul de iubeºte, Octave. Mã-sa mi-a zis
ºi ea cât întreabã de tine ºi de ea ce mai zici. O vãd întotdeauna cã
aºteaptã sã-i spun tot ce ºtiu. Cum lucrezi ºi ce faci, cã eºti bine ºi ai 
ce-þi trebuie, ce-mi spui ºi tu mie, ºi cã þi-e dor de copil ºi   despre
cartea aia cã tot spui cã vrei sã faci ceva ce nu s-a mai fãcut, tot îi
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spun. E pãcat de Filip, mã Octave, la el nu te gândeºti ? Eu te-am
înþeles, dar când e la mijloc un copil, atunci se schimbã totu. Ea m-a
rugat, Octave, sã-þi vorbesc, poate cã vrei s-o vezi sau copilu mãcar.
ªi ea zicea cã poate vã întâlniþi aci, tu ce rãspuns îmi dai?

Vlad: (citeºte din carneþel) N-am înþeles niciodatã aceastã
problemã a subiectului. Nu i-am priceput niciodatã pe cãutãtorii de
subiecte, pe cei care declarã cã au ceva în lucru, o întâmplare, un fapt
zguduitor ºi interesant. Asta însemna cã o bunã bucatã din viaþa
noastrã nu are pur ºi simplu o semnificaþie demnã de atenþie, ce meritã
a fi cunoscutã. ªi-atunci cum rãmâne cu moartea unuia care þi-a
marcat existenþa, om fãrã de care-ai fi devenit poate puþin altul. Sau ce
te faci cu toþi anii ãia care trec observând, din când  în când cã ”Uau!
E joi ºi uite intrãm în toamnã. A mai trecut o varã fãrã varã ºi fãrã
amintiri. De când n-am mai  fãcut o fotografie? Sau de când nu m-am
mai surprins în vreuna râzând cu gura pân`la urechi? ”

Luiza: (citeºte ultimele extemporale) „a trãi eu cred cã trebuie sã
fim foarte bine ºi sã ne îngrijim ºi sã ne ferim de microbi”; „a trãi
însemnã cã omul are un suflet, cã el merge ºi face orice vrea, iar dupã
ce moare nu mai poate”; „a trãi înseamnã a pãstra viaþa ºi a fi vesel
totdeauna”; „a trãi înseamnã a nu fi puturos”.

Vocea fetiþei pe bandã
Tea: ªtii cum a apãrut viaþa pe pãmânt? Când nu era nici un om, nu

era nici un microb. Puteai sã mãnânci nisip ºi nu mureai, puteai sã
mãnânci coji de ouã ºu nu mureai, puteai sã mãnânci hârtie ºi nu
mureai. Ba nu, de hârtie mureai.....

Luiza: (cu privirea spre Vlad dar monologând) Ne privim îndelung,
în tãcere. Tot ce era de spus s-a spus de mult. Aºa se pare. Sau ne
vorbim din ochi.

Vlad: (idem) ªi atunci am privit-o numai în albãstrimea de zenit a
pupilei, dar ochiul ei tãcea. ªi atunci am privit-o cu spaimã, ca un om
care moare. În ºanþul sidefiu din colþul ochiului descopeream un loc
prin care lacrima putea sã izbucneascã întreagã pe obraz. În
strâmtoarea aceea aº fi vrut sã adorm.

(Pauzã între ei. Apoi rupere ºi trecerea la un dialog firesc)
Luiza : Ce ai de gând ? (aratã spre un teanc de manuscrise) I le

trimþi sau nu?
Vlad: Sigur. Voi scrie ºi o scrisoare. Voi face un pachet ºi-l voi lega

cu sfoarã ºi am sã notez: conþinutul hârtiei. Valoare: 1 leu. Dar n-am sã
scriu nici „texte”, nici „nuvele”. Voi folosi vocabularul poºtei, un sistem
de valori uzual. Voi fi un conformist. Voi arãta cât costã hârtia folositã.
Exact ce mi se cere. Fãrã literaturã. Mai ales fãrã asta.

Luiza: Auzi?! Cum þi se pare þie ideea unei cãrþi cu dublu autor ?
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Pictorul si un scriitor. El - consacrat! Octavian Costin ºi Vlad ªtefan?!
Te ascunzi sub umbrela lui... Te foloseºti de prietenia voastrã într-un
mod abject. Orgoliu fãrã limite. Hai, spune,  cum le veþi asambla, pe ce
criterii?

Vlad: (aude întrebarea dar formuleazã ce vede) Aici se taie aþa cu
foarfeca de unghii ºi se cos nasturi verzi. (vocea lui pe bandã) Desigur,
voi vorbi. Va veni ºi rãspunsul, nu fi nerãbdãtoare! Dar despre zãpada
anunþatã la radio ºi-n ziare, despre alergãtura prin oraº ºi cadoul
pentru colega ta, despre cheful de mâine ºi Tea pe care vom lãsa-o la
un unchi ºi despre cãluºeii încã o zi amânaþi, despre toate acestea,
spune ºi tu, despre toate acestea sã tac?

Luiza: Nu ºtii ce vrei.
Vlad: Ba da. Alegerea a fost fãcutã de mult.
Bãtrânul: (spre Vlad) Slavã Domnului, nu ieºisem încã la pensie,

nu mã hodorogisem, nu ajunsesem sã-mi lege femeia ºireturile la
pantofi.

Vlad: Aºa e, tatule, încã nu erai la pensie.
Bãtrânul: Uite ce m-am gândit eu. Iarbã tot nu ne trebe, de-o vacã

nu ne-ajunge. Hai sã punem cartofi sau chiar sfeclã ! Creºtem ºi noi
un porc. Pãi nu vezi cã nu mai poþi rãzbi, nu mai poþi sã te-ajungi !

Octavian: (din locul lui înspre care va veni pe parcurs ºi Vlad) Da.
Insistam sã scrii. Asta era salvarea . Singura cu putinþã. ªtiam,
simþeam asta.

Vlad: Dar nu mã simþeam în stare. Mi-era fricã? Poate cã mi-era
fricã.

Octavian: Þi-am spus atunci cã eºti un personaj fãrã scãpare.
Vlad: Asta m-a îndârjit. Am simþit lovitura, am strâns tare din dinþi 

ºi-am încetat sã-þi rãspund la scrisori. Trebuia sã aºtept. Sã adun, sã
simt ca nu mai pot. Duminica aceea....

Octavian: Þi-am declarat rãzboi. Scrisul ca terapie, ca salvare,
scrisul ca sfãrâmare a dogmei cã exiºti pur ºi simplu.

Vlad: Da, asta m-a îndârjit. Sã fac cu neputinþã imaginea aceea din
textul tãu. ªi bucuria de a câºtiga, de-a te fi învins.

Octavian: Violent ºi nebun.
Vlad: Când te priveºti într-o oglindã spartã în mai multe bucãþi ce

se þin la un loc prin constrângerea ramei, ai cu totul alt chip. E al tãu ºi
nu e, þi-e cunoscut ºi nu. Îmi închipui o carte compusã din spãrturi, din
astfel de bucãþi.

Din acest moment, cel patru personaje vor rosti replicile
independent unul de celãlat, dar într-un continu crescendo.

Luiza: Lumea e ºi în mine ºi afarã ºi mã agãþ de ea.
Octav: Credeam cã principala vinovatã e ea. Dar în tot ce fac
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descopãr firea mea suspicioasã, nehotãrâtã.
Bãtrânul: Sã nu ai tu pãrinþi pe care sã-i mai vezi ?
Vlad: Sã ne salvãm tãcând. Vorbind prin graiul ochilor, al gestului,

al inimii.
Luiza: Totul trebuia inregistrat. Trebuia sa ramana. Altfel ce rost

mai avea? Altfel ce rost mai aveam, mai bine spus.
Octav: Cel care trãieºte aºa, în nimicuri, o face în virtutea propriei

sale comoditãþi ºi delãsãri
Bãtrânul:ªi fã cumva sã ne-o prezinþi ºi nouã, s-o vedem, s-o

cunoaºtem, cã vorba aia, de!
Luiza: Ne dispensam de noi, cei traind in trecut. Vrem sa fim cei de

azi.(IESE)
Octav: Piesã pentru topoare ºi pãdure. Sã culeg sunete.(IESE)
Bãtrânul: Ce brazdã e aia! N-o poþi tãia cu sapa, n-o mai macinã

cuiele grapei.(IESE)
Vlad: Trãim în schema vieþii. Suntem trãiþi de scheme deºi le

refuzãm, le contestãm ºi credem cã noi nu. (din acest moment, Vlad
continuã, într-un marcat dialog cu publicul)

Vã liniºteºte cu ceva respiraþia voastrã gâfâitoare, ºovãitoare ºi
oare mai cum? Aceastã punere la punct a oricãrui fior de nobilã
demnitate umanã ? Pe mine nu. Sau poate cã pe ei cumva îi. Lor oare
ce le ? ªi nouã de unde ºi de când ni se ? ªi vi se ce ? Cum îþi câºtigi
zilele ? Sau ce mai faci ? Concediu _ unde? Sau ce masina-ti iei? Sunt
multe lucrurile alea  nefãcute care te mai fac sã zici ceva ?  Nu mai pun
întrebãri. Nu mai pun între bare nimic. Sã-ºi imagineze fiecare un
spaþiu cosmic  uzual, dupã poftã, domestic. In incinta aceasta. Blochez
aici senzaþiile acestei liniºti, simplicitãþi, plãceri ºi bucuria de a trãi, a
exista, a contesta tristeþea, a fiinþa, a fi în þara de pace a conºtiinþei
mele, spãrgând atenþia distribuitã în compartimente .

Singurul lucru la care mã aºtept, e ca în orbul meu pãienjeniº de
vorbe, sã se prindã odatã lucrul însuºi; se va înscrie ºi se va descrie
singur. Va avea cineva ºansa asta ?  Am avut-o ºi noi ºi-am pierdut-o?

(ploaie / 6 raspunsuri.. . . .
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Anghel DUMBRÃVEANU

RÃSÃRITUL UNUI POEM

Omul alungat într-un veac viitor
devenise vecinul meu de incertitudini

Era singurul sclav pe domeniile sale
ºi singur stãpân pe zona alpinã
unde cultiva vicii fãrã de care
cuvântul scris se naºte pierdut

Într-o noapte mi-a bãtut în poartã neanunþat
ºi l-am chemat între nãdejdile mele

Nu iubise decât o femeie
bolnavã de el
întreaga ei viaþã
motiv pentru care oricând îl aºtept
cu o anumitã sfinþenie

Acum ne cãutãm pe la marginea lumii

Uneori i se face dor de muþenia mea
destul de rar asurzitoare

Când ne vedem înfloreºte smirdarul
în toate odãile
ºi bem idei rãtãcite de îngerii lor
prin timpul târziu

La rãsãritul unui poem

RETORICA ªI UMBRA NINSORII

Retorica este ºtiinþa de-a numãra
iguanele din câmpia zãpezii
când vine o fatã ce n-a învãþat
deosebirea realã
dintre muºcãtura unui fluture
întors de la celebrele cursuri de varã
ºi lumina din care muºcã ea însãºi
într-un dulce leºin
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când nu se vrea eliberatã

Cine mai poate studia retorica veche
la cinci dimineaþa
când nici eu nu mã mai pot trezi
de câtã retoricã mi se administreazã
în toate ocaziile

La orele de retoricã modernã
nu voi admite între audienþi ºi discipoli
decât fetele ce nu deosebesc
enunþul în formularea cu fluturi
de enunþul în formularea cu alte mijloace
cum ar fi sãrutul
sau umbra ninsorii

VOCAÞIA AMURGULUI

Nici cât negru sub unghie 
nu mã preocupã
dacã sunt sau nu sunt
pe placul florii.
Mã ridic din pãmânt
ºi nu mã mir cã miros
a rãdãcini
ºi nici cã gura mea s-a sfinþit
cu miros de frunze cãzute.
Nu-mi pun problema sã mã arãt
când se-mpart pietrele
celor buni, ca dovadã a puterii 
de-a trãi în pace cu ei înºiºi:
acestea ºi aºa îmi sunt date.
Dacã mã vedeþi mirosind floarea,
e semn cã mai cred în miracole,
cã mai pot sã aºtept un prieten,
cã mai am vocaþia acestui amurg
prin care se duce plutind o femeie.

JAFUL CEREMONIEI

Pentru a stãpâni evenimentele
rãtãcitelor ore
vom risipi stele abia înflorite
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la rãspântiile vârstei printre atâtea
erori de aprilie.

Noaptea cu sânii roditori dezgoliþi
nu trebuie sã ºtie nimic.
Cu atât mai puþin vâslaºul tocmit
la vadu-nserãrii. Despre jaful ceremoniei
nici un cuvânt. Numai lauda
îndrãgostitelor palme, sãrutul nebun, 
strigãtul, spaima, chemarea.

Vom mirosi întreaga viaþã a rãzvrãtite garoafe
ºi-a cântec.

VAPORUL FÃRÃ PASAGERI

Voi inventa o altã lume
în care sã exiºti numai tu
ºi câteva neamuri de fluturi.
Nu voi veni cu ultimul vapor,
rãmas din vechile curse de vise
ºi te voi chema sã pui stãpânire
pe sãlile disperãrilor mele
unde n-a intrat nimeni,
de teama
cã eu însumi sunt vasul ciudat
de pe care nu se mai poate pleca.

O RUGÃCIUNE E VREMEA

Mulþi prieteni plecarã fãrã sã spunã
Ne vedem tot mai rar în þinutul memoriei

Cineva se întoarce dintr-un vitraliu
sã-mi comunice în idiomul pentru orele crinilor
adevãrul rece al trecerii
Se aude un glas întrebând noaptea pe drum
Nu poate fi decât nerãbdarea femeii
îngânduratã de ordinea lumii

Ar vrea sã-mi aducã liniºtea masca
neatârnarea insomniei de dincolo
dar eu voi urca într-un tren c-o razã de lunã
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ºi vom cãlãtori iarna fãrã sfârºit

O rugãciune e vremea florii înmiresmate

DRUMUL DOMNESC

Am mai pierdut un prieten
la marginea nopþii

Frate Nichita, spune-mi tu
care ai plecat fãrã mine
ce se petrece în cer

Pe unde rãtãcesc
cei cu sufletul gol
sau cei ce-ºi trãdarã credinþa

Oare au cu cine sã schimbe o vorbã
în deºertul dezmãrginirii

Primeºte-i tu
cum ai fãcut-o ºi-n timpul vieþii
ºi aratã-le drumul.

CURÞILE ZEILOR

Mã uit ca-ntr-o fântânã în cuvântul curat
când intrã în odaia locuitã numai de visul meu
neresemnat invocând mistic femeia
Ea preschimbã-n azur universul prin care o caut
tot timpul cu gândul ºi cu mirosul

Ameþit de privirile verdelui mãrii
îi beau nerãbdarea sãrutului
ºi-o fur ca-n vechime:
pe caii albi crescuþi la curþile zeilor
uitând c-o rãpesc de mai multe ori în fiece zi
inventând procedee moderne cum ar fi morfemele vântului
s-o pot feri de asediul atâtor flori ireale
ºi parfumuri abia inventate de mine
numai ºi numai pentru surâsul ei
când aleargã sã mã prade pe veci
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LEGEA NUMERELOR MARI

Rãtãcim în încãperea de lângã cer
unde pictorul încearcã sã descurce aripa femeii
din capcana de albe lumini
a ºevaletului

Tocmai atunci se gãseºte sã intre o fatã
nãucitã numai de mugurii vârstei
ºi de legea numerelor mari

Pare miratã cã n-o observã nici un tablou

Pe neaºteptate îºi aruncã rochia leneº
pe fereastra unui surâs
ºi aºteaptã desfoliatã indolentã dacã nu
cu un fel de obrãznicie binevenitã

Derutatul traumaturg al nuanþelor
îºi rãpeºte înmiresmata himerã
abia trecutã din fantezia lui nestãpânitã îndeajuns
pe pânza credinþei

Cealaltã îºi sparge surâsul
de marginea apelor mãrii ºi se mutã
în estuarul visat mai la sud de iluzii

Nimeni nu ºtie unde putea sã disparã
fiinþa abia sustrasã din penumbra vopselelor
ºi nici unde ar fi cel ce-o imaginase
în singurãtãþile lui de zi ºi de noapte

Legea numerelor mari nu spune nimic
despre pictorul acelui asfinþit ºi despre femeia
scãpatã cu viclenii dezmierdãri ºi nesfârºite descântece
din captivitatea jocului sãu cu magia culorilor

TRÃDAREA GENEROªILOR

În prietenie idealu-i mai pur
decât în iubire consimte Axios tracul
amintindu-ºi îndurerat
umila trãdare a generoºilor
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Acum îi petrece la vale cu gândul
dar poarta rãmâne închisã Fiecare
îºi ispãºeºte greºelile în remuºcãri tãinuite

Avizi sã prade întâmplãrile vieþii
îºi rãsturnarã vasul cu suave tulpini
înflorite în privirea ferestrei de unde
seara putea sã-l vadã pe Dumnezeu

Axios tracul rege ºi rob al pustietãþilor mãrii
îi urmãrise cum se încãierau în vãzul memoriei
pentru un loc la masa crescutã a ocaziilor zilei

Iatã-i înºelaþi de amãgiri ºi ambiþii
îºi spune Axios tracul În zadar ostenesc
sã refacã din cioburi
miracolul prieteniei
împlinit prin surâsul celui din cer

Încã nu ºtiu ce-i aºteaptã

Nici Kratos câinele casei mele
nu-i recunoaºte

ARMONIA VALORILOR

Ea a venit mai târziu ºi m-a întrebat
de ce sunt trist ºi ce-aº dori sã-mi aducã
din bucuria lumilor

Ordinea nu e altceva
decât armonia valorilor mi-a amintit
Dumitru Radu Popescu

Nefiind învãþat decât cu munca umilã
surprins ºi intimidat de femeia necunoscutului
n-am vrut a cere nimic De ce ºi ce sã pretind
i-am dat de înþeles în tãcerea ce nu mai sfârºea

Nu-þi rãmâne decât facultatea neînþeleasã
ce-i face pe unii sã te salute cu mult
înainte de a te întâlni –
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auzeam glasul acelei pãreri

Te voi cãuta uneori pe urmele
vreunui cântec sã aflu cum te descurci
cu armonia valorilor Mi se pare cã n-ai
locuire: vei rãmâne tot robul himerelor

SCRISOARE VISULUI

Când Antisthenes considera
cu o umbrã de cinism viitor 
înainte de a veni Iisus
c-o jumãtate de mileniu aproape:
Sã fãptuieºti binele ºi lumea sã te vorbeascã 
de rãu iatã un lucru regesc
Oare discipolul lui Socrate
era mai trist decât noi?

ªi cine-l ascultã? Bãtrânii sau tinerii
E posibil sã fi vorbit
cu pãsãrile
ori pur ºi simplu
se asculta pe sine în singurãtate
într-un fel de scrisoare a vântului.

UMBERTO SABA

Între atâtea umilinþe de fiecare zi
Umberto Saba se robise cãrþilor rare
la Trieste
în mediul luminat de aura unui luceafãr
ºi-al unei singurãtãþi de rugãciune

O poartã deschisã spre vise era

Nici chiparoºii nici briza azurã
n-aveau cunoºtinþã de epigraful lui
scris cu vârful durerii
în piatra unei borne de frontierã –
“Mort refuz laurii ºi cer uitare”

Nici aceastã dorinþã din urmã
nu i s-a putut împlini
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Constantin CUBLEªAN

UN  TRUBADUR 
(Horia Bãdescu)

Pe la mijlocul anilor ’60, sala de sedinte a Filialei din Cluj a Uniunii
Scriitorilot  se umplea-ochi în fiecare joi seara, la Cenaclul Tribunei,
unde se întâlneau tinerii scriitori din oras - studenti si elevi, în marea lor
majoritate – pentru a citi din creatiile proprii, supunându-se discutiilor
aprinse, întru totul profitabile, a unor tineri înflacarati, iubitori de arta si
de literatura în special. Prin acest cenaclu trecusera, cu putina vreme în
urma, Ioan Alexandru, Ana Blandina, Gh. Pitut, Nicolae Prelipceanu s.a.
Din partea revistei era delegat, de fiecare data, câte un critic, care sa
conduca ostilitatile, sa fie moderatorul (cum se spune azi) autoritat. Nu
stiu cum se facea – poate din comoditate, poate pentru ca aveau într-
adevar mult de scris – dar criticii consacrati ai  Tribunei, odata
nominalizati la sedintele de numar de lunea dupa-masa, fara sa refuze
vreodata, pâna joi constatau ca agenda le era prea încarcata, asa încât
veneau (cu discretie?!) la mine, cel mai tânar, la ora aceea,  cronicar al
publicatiei, si ma rugau sa-i suplinesc la… cenaclu. Nu puteam refuza,
se-ntelege, asa ca eram prezent aproape saptamânal între cenaclisti,
eu însumi fiind abia cu un pas-doi înaintea lor ca vârsta si ca experienta
literara. Faceam cu placere act de prezenta si ma leagan pe iluzia ca si
mai tinerilor mei confrati în ale scrisului le convenea cu mine, se
simteau mai în largul lor decât cu  usor ursuzul Ion Lungu sau cu usor
arogantul Ion Oarcasu, cu usor pretiosul Radu Enescu sau cu usor
persiflantul Al. Caprariu. |i, uite-asa, cu multi dintre acei tineri – care azi
se ilustreaza perfect în cadrul generatiei mature de criitori – am legat
prietenii, dintre cele mai frumoase si mai trainice. Unul dintre cei de
care m-am simtit legat înca de la prima întâlnire, a fost Horia Badescu.
Înalt, chipes, cu o frunoasa voce baritonala, stiind sa aleaga cuvintele
dupa valoare si dovedind o întinsa lectura, el se impusese, între colegii
cenaclisti, ca o autoritate de netagaduit. Venea, de obicei, însotit de
domnisoara Marga, cu care faceau un cuplu de invidiat  (viitoarea
sotie), si ocupau locurile din fata, de la geam, la  o întindere de brat de
masa prezidentiala, asa încât puten schimba, cu cochetarie, impresii
discrete, pe timpul lecturilor sau a interventiilor. 

Din când în când îsi citea propriile poeme. Era o placere sa-l asculti.
Avea în toata prestatia sa ceva din aliura pasionant-galanta a
tubadurilor de odinioara. Versurile sale, cantabile, cu frumoase
constructii de fraza lirica eflorescenta, migalos elaborate,  pline de sens
si de ideatica, ti se lipeau de-a dreptul de inima. Ca sa nu mai spun ca
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… la Mongolu, la crama de leagan a Echinoxului, la un sprit lung,
Horia se lansa usurel în horiri, cu un repertoriu de cântece de pahar si
sentimentale, culte sau populare, devenind de fiecare data punctul de
atractie si, de ce nu?, de iubire, al serii.

Au trecut ani de-atunci si pasii nostri ni s-au alaturat în multe
împrejurari, sustinându-ne ori stimulându-ne reciproc. Daca ar fi sa
vorbesc doar despre schimbul de stafeta la conducerea Teatrului
National Clujean, si înca ar fi deajuns. Drumul sau literar – de la debutul
editorial, din 1971, cu Marile eleusii, dupa care au urmat alte vreo
patruzeci de volume -  a fost unul mereu ascendent, comentat de cei
mai prestigiosi critici literari ai timpului nostru, tradus si editat de mari
edituri din Franta, prezent la manifestari literare cu caracter
international, figurând în cele mai temeinice sinteze asupra
fenomenului literar românesc  actual. 

Horia Badescu este de-acum una din vocile lirice cele mai
particulare, de o reala originalitate, dintre cât le avem, cultivând o
poezie cu grave si profunde accente meditative asupra vietii si mortii,
turnate, majoritatea, în canon prozodic fix, propriu – este creatorul
logodnei dintre rondel si sonet, în ceea ce numeste el ronset, dintre
care vrau sa citez, ca exemplar, urmatorul:

“Noi ne petrecem; altii stau la rând.
Ce rând s-astepti când nu stii ce-o sa vina?
Ne mai îngadui, Doamne, în lumina
Cu mortile din noi pe morti calcând?
Dar tu ne mai îngadui pâna când
Se pregateste pulberea de cina.
Se trage sufletul spre radacina
Cu mortile din noi pe morti calând.
Auzi în vase cârtita urcând,
Auzi cum sângele ne ia masura
Cu mortile din noi pe morti calcând.
Nu stii de e târziu ori e curând.
Noi ne  ne petrecem; altii stau la rând.

Argintat la tâmple, la fel de tânar însa si de elegant în atitudini, ca
odinioara, Horia Badescu este trubadurul înascut al generatiei noastre
si astfel va ramâne meru prezent în sufletul meu de statornic degustator
al esentelor rare.
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V. FANACHE

“P“PAATIMILE” LUI TEOFILTIMILE” LUI TEOFIL RÃCHIÞEANURÃCHIÞEANU

În poezia lui Teofil Rãchiþeanu recunoaºtem longevitatea de secole
a unei modalitãþi lirice nãscute în împrejurãrile nu tocmai prietenoase
ale vieþii noastre istorice. Vibraþiile metafizice  ºi tonalitãþile orfice, în
tânguiri de bocet sunt ºi ele prezente , sporind calitatea unei creaþii
pãtrunse de un  tulburãtor sentiment al suferinþei care bântuie pe omul
modern, rãmas singur în pustietatea cosmicã: “Era tîrziu în vreme ºi
pustiu./Murea în ceruri ultima luminã./.../ªi Dumnezeu în raclã
strãvezie/Plutea închis pe apele pustii;/Încheietor el însuºi de vecie .../
(Încheietor el însuºi de vecie). Satisfacþia de a descoperi forþa
spiritualã în a întreþine focul unei creaþii, þinute deocamdatã relativ la
colþ, vine sã argumenteze cã, dincolo de mode ºi timp, un filon poetic,
exprimat cu sinceritate fermã, dar fãrã ostentaþie, îºi continuã prin
vocea poetului nostru substanþa liricã, în forme pe cât de vii, pe atât de
actuale. Într-o epocã în care identitatea noastrã, ivitã dupã o lungã
tradiþie, hrãnitã de mituri, de istorie, de patimile eroilor, de spaþiul unei
naturi confraterne, fiind leagãn ºi mormânt, este pusã sub semnul
interogaþiei, Teofil Rãchiþeanu s-a retras din mijlocul agitaþiilor vremii,
întocmai ca un râu carstic, hotãrât sã-ºi fixeze, discret, albia poeziei pe
dedesubt ºi totodatã pregãtit sã aparã la suprafaþã în alte timpuri, care
va sã vie, cu siguranþã. Poate ar fi mai potrivit sã spun cã retragerea
poetului în Munþii Apusului echivaleazã cu simbolicul boicot al istoriei, la
care lumea noastrã a recurs nu o datã. El nu este decât aparent un
eremit, cum l-au definit unii critici; eremitul se rupe tranºant de lume,
îndreptându-ºi fiinþa exclusiv cãtre divinitate; este mai degrabã un
pãstrãtor de datini, pe care le conservã cântându-le pentru noi, o voce
veche a neamului, cãruia îi actualizeazã “patimile”, desãvârºindu-le
intensitatea. O apropiere de semeni ºi o o solidaritate cu valorile de
prim rang ale etnosului este evidentã. Se resimte în versuri afinitãþi cu
marea noastrã poezie. Melancolia de gânditor voevodal a lui Eminescu,
lumea mirificã din baladele ºi doinele coºbuciene, durerea patimilor lui
Goga ºi blestemele lui Cotruº din Horea ºi Pãtru Opincã, dar nu mai
puþin dialogul tensionat cu veºnicia, blocat de tainele unei
transcendenþe mute, din creaþia lui Blaga, se regãsesc filtrate într-o
alcãtuire profund originalã. În subtextul poeziilor lui Teofil Rãchiþeanu se
aude parcã versul unui mare precursor: “voi veniþi cu mine.”

Ultimul volum de poeme, Patimile dupã Iancu, trimite, printr-o
fireascã asociere la celebrul oratoriu Patimile dupã Matei al lui J.S.
Bach. Ambele creaþii deplâng destinele unor martiri, victime ale rãutãþii
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umane, Iancu fiind el însuºi, cum spune poetul nostru, “Rãstignit al lui
Hristos,/Pe lemn duºman, trup frumos”. Fãrã a avea monumentalitatea
poetico-muzicalã a genialului compozitor german, Teofil Rãchiþeanu
asutohtonizeazã “patimile” lui Iancu atribuindu-le semnificaþiile
nepieritoare izvorâte din istorie, dar situându-le deasupra ei, în
modulaþii de arhaitate ºi expresie relevându-se, în formularea criticului
Constantin Cubleºan, “rezonanþa dramaticã ºi profundã a unui amplu
oratoriu, pe cât de funebru, pe atât de imnic, singular în lirica noastrã
actualã” (Un cuvânt înainte). Ca ºi oratoriul lui Bach, Patimile dupã
Iancu este alcãtuit din trei pãrþi. Prima, Elegii ºi balade, vede în eroul
Apusenilor un fãptuitor de evenimente intrate în conºtiinþa generaþiilor.
Realitate vie, sacralã, Iancu se aflã pretutindeni ºi nicãieri, el “doarme
împietrit de jale”, îºi face auzit sunetul fermecat al cornului pe pãmânt,
pe sub pãmânt, în locuri ºtiute sau de nimeni ºtiute. Venit de undeva din
adâncuri, sunetul cornului se înalþã în zenit, universalizându-se: “Din
mari neguri, neguri/Cornul lui rãsunã/De se ninge-n mine/ªi se pierde-
n lunã?” A doua parte cuprinde o suitã de poeme despre metamorfozele
insolite petrecute cu “sufletul Iancului”. Înfãþiºãrile lumii din jur sunt
întruchipãri ale eroului. S-a prefãcut în fântânã, în rouã, în stea, s-a
“destrãmat” în cântec: “Cântã Iancu/De-a lui patimi,/Munþii grei/Frunþile-
ºi clatin;/Cîntã Iancu-n/Munþii lui/Patima Ardealului/Munþii sunã,/Blînd îl
cheamã/El în cîntec/Se destramã ...” (El în cîntec se destramã).
Lirismul versurilor coabiteazã cu melosul folcloric, adâncind estetic
interferenþa dintre real ºi ireal, dintre jertfa eroului ºi dimensiunea
miticã. Subtilitatea comunicãrii poetice, putem spune, coboarã pânã la
detaliu, nimic strident sau forþat în aceste bijuterii, ele se rostuiesc într-
o reþea de structuri cantabile, de rarã acurateþe. Catrenele din partea a
treia a Patimilor imagineazã secvenþe ale unei figuri tutelare,
dominatoare, surprinsã în atitudini menite sã “sfinþeascã” un destin:
“Lucesc triste-n ceruri stele-/Oare de-a Iancului jele?/Clatinã-se codri-n
vânturi-/ Oare de-ale lui gînduri?” (Oare de-ale lui gînduri?). O muzicã
de fond, în tonalitãþi grave, strãbate versurile, ea stãruie o lungã vreme
dupã ce au fost rostite cuvintele. Rãmân suverane sonoritãþile patimilor,
ca un memento rãscolitor: “Lin creºte umbra norului prin vãi/Pe-un plai
în ceruri tînguiesc fecioare./ªi curg prin mine muzici uniform,/Ca o
durere care pururi doare” (ªi iarãºi codrii se aud sunînd).

Motivul care adunã sub aceeaºi cupolã metaforicã aproape toate
poemele din Patimile ... este acela de sunet. Din matca sunetului
derivã sonoritãþi diverse, într-o coerenþã simfonicã extraordinarã: jalea
codrilor, elegiile vântului, plânsetul apelor, plânsetul pãrului cãzut pe
umeri, dar mai cu seamã sunetul de corn al lui Iancu. Sunetul
sugereazã complexitatea muzicalã de sursã umanã, de sursã naturistã
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(copleºitoare) ºi chiar de sursã celestã. De oriunde ar proveni, sunetele
se orchestreazã unitar, articulându-se tragic, asemenea unui cor antic
de voci îndurerate.

Se poate vorbi de prezenþa unei naturi istorizante, implicatã pânã la
identificare cu lumea munþilor din jur. Într-o lungã convieþuire cu oamenii
pãmântului, codrii, muntele, apele, au potenþat legi ºi datini, mituri
fabuloase. S-a creat astfel o legãturã inextricabilã, tainicã, între istorie
ºi spaþiu, între suflet ºi peisaj. Cum observa Blaga în Spaþiul mioritic,
referindu-se la Eminescu, “Codrul, marea, luna, lacul, valea, dobândesc
nu ºtiu ce particularã demnitate voevodalã, aproape sacralã.” Aceeaºi
naturã voevodalã o întâlnim ºi la Goga, iar acum în poezia lui Teofil
Rãchiþeanu. Codrul preia rolul de “tatã”, în timp ce Iancu este imaginat
drept voevod sau Crai al munþilor. Totul sub prezenþa tonalitãþilor
profunde ale unui oratoriu cu sunete nãscute din imensitatea naturii:
“Cîntã Iancu de-a lui patimi ...” Un reciproc schimb de însuºiri ridicã
spiritul lui Iancu la nivelul unui duh integrator, comun unei întregi
umanitãþi ºi situat deasupra oricãrei istorii.

În bibliografia generoasã despre Avram Iancu ºi-au dat contribuþia
mari istori ca Silviu Dragomir, dramaturgi ca Lucian Blaga ºi numeroºi
poeþi. Printre cei din urmã, Teofil Rãchiþeanu creeazã o poezie
singularã inspiratã dintr-un moment tragic, întâmplat în Munþii Apusului.
Vechimea imaginii tragice a lui Avram Iancu nu-i scade, ci, dimpotrivã, îi
sporeºte conotaþiile mitice, de erou legendar. Avram Iancu aparþine
istoriei ºi, concomitent, se asimileazã mitului. Lui Lucian Blaga îi
datorãm cea dintâi încercare de a înãlþa la nivelul mitului pe Craiul
munþilor în capodopera sa Avram Iancu. Într-o scrisoare trimisã, în
1934, unui critic, el scria: “Avram Iancu nu este o dramã ““storicã””în
sensul obiºnuit al acestui cuvânt. ““storia””este oarecum numai cadrul
acestei drame ... În drama mea am încercat, pe cât cu putinþã, sã ridic
subiectul dincolo de cotingenþele istorice ºi sã adâncesc perspectivele,
pentru ca sã duc într-un cadru de legendã sau de mit tragedia umanã a
unui conducãtor ºi, dacã nu e prea pretenþios, a unui neam. Drama mea
este deci istorie înãlþatã la potenþe mitice, realitate crescutã dincolo de
sine însãºi” (Blaga, Opere, 4, 1991, p. 559). 

Nu alta este viziunea lui Teofil Rãchiþeanu, pentru care Iancu este
voevodul mai presus de moarte: “Pe un þãrm stam de apã. Ca-n vis/Ea
printre munþi curgea ºi murmura/pînã departe lumea se umplea/ªi stam
vrãjit de o vrãjitã gurã .../Suna ºi-un tulnic, parcã, înflorat?/Suna, suna,
pînã-n strãbuni, departe,/Iancu Avram de sub pãmînt ieºea/ªi sta o
clipã mai presus de moarte” (Lîngã apa obîrºiei).
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Victor ÞARINÃ

NISIPURI CU PELERINI

Creºte un spin
Din vârful piramidei
Un fum subþire face semne
Au ieºit pelerini morþi
Din nisipuri
ªi au stat o clipã pe gânduri
Fiecare trezindu-se gândea:
Poate cã pietrele nisipului?!....
Poate cã piatra nisipurilor?!....

ÎN MARMURÃ

Femeia adormitã sub umbrelã
Aduce în casa strãinului ploaia
El deschide un ceas ruginit
În care timpul mai zvâcneºte
Dar curând va rãsãri soarele
ªi atunci singurul om din oraº
Care a vãzut ningând pe sânul
Unei fecioare, va deschide
În casa lui albã o camerã
Pentru orbi ºi bãrbaþi melancolici

ORA ALBÃ

E un aer de spus rugãciuni
Uºa îmi naºte o fatã
Ce fumegã ºi dispare
Calendarul freamãtã de sfinþi
Ce vorbesc de fete cuminþi
Apoi vine ora ninsorii
Stãm cu toþii la geam
Pe stradã trec norii

NATURÃ MOARTÃ

Apa a tãcut
Creierul pe masã gândeºte:
Stãteau cu farfuria albã
La masa de lemn
Mama aducea apã
Tatãl aducea un mãr
Toþi aºteptau din farfurie
Cuvântul fãrã gurã
Creierul gândeºte:
Apa a tãcut

MONEDA BUNICILOR

Azi dimineaþã a rãsãrit verde
O monedã din copilãria bunicilor
Capul de bour a schimbat
Culorile oamenilor, ºobolanii au 

ieºit
La luminã, iar strãzile s-au ascuns
În pãduri. ªi capul de bour era trist
Ca Sfântul Gheorghe omorând 

balaurul
Sau cum spuneau ºi fetele din 

cimitir
Ca o femeie care spalã oase

VÂNT ÎN ARIPÃ

Treci cu vederea
Dacã un cal se întoarce singur în 

grajd
Cu burta ovalã a nãscut o femeie
Muºte se vãd în opal
Cutremur de spice
Vânt slab în aripã
Treci cu vederea dacã ea îþi mai 

iese
Dacã ea îþi mai iese fumurie din pipã
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LUI ABEL

Te vãd trecând cu un sac
În spinare, în care fiecare
Trecãtor ºtie cã ascunzi
Transparenþa. Ramâi cu bine
Libertate de a muri copil
Pasãre degeratã ce mi-ai murit la 

sân

CIOCOLATÃ CU LAPTE

Copilul dezleagã ºiretul
Unui pantof. Curând îi vor îngheþa
Degetele ºi frigul
Îl va duce în cutii de ciocolatã
Acolo unde moartea îl învaþã
Sã umble
ªi are sã creasca iarba sub pantof
Iarba pe luna de pe cerul
Care se va întrupa
Ningând, într-un copil
Cu miros de ciocolatã ºi lapte

PÃPUªA DE CÂRPE

Ah, cântecul ce-l aud sub sânul ei
Cântecul care se trezeºte
Ca o mamã dupa întâia naºtere
Cerându-ºi copilul
Cu aproape aceeaºi râvnã
Cu care fetiþa ºi-a cumpãrat
Azi dimineaþã o pãpuºã
Cenuºie din târg

STRADA MARGINAªÃ

Nu e loc pentru orgiile
Primului sãrut

În ºanþ un ziar rupt
Anunþã o identitate pierdutã
Îmi ia privirea ceva strãlucitor
Pe trotuar (un strop de apã
Din deºertul Saharei)
ªi înaintez greu mai departe
Urmãrind o faþã atât de veche
Încât învie în urma ei
Bãnuþeii de piatrã

INTRAREA ÎN SOMN

Gândesc notele ce mã adorm
Tumultul scade ºi devin mãrunt în 

aºternut
Ca sã încap în vis, sub rama 

icoanei
Încerc sã mã consider suflet bun
ªi poate astfel voi avea un coºmar 

mai puþin

ALBÃ CA ZÃPADA

În patul meu stã o femeie
Ar putea fi din cele ce furã
Sau doar un pepene roºu desfãcut
Poate a intrat sã se odihneascã
O sticlã deschisã de vin pe birou
ªi câteva petale de trandafiri
Mã ridic pe vârfuri ºi nu mai
Ajung la clanþa uºii. În bucãtãrie
Unii peste alþii pitici beþi

PASÃREA PHOENIX

Cenuºã în aer
Un vânt prielnic pãsãrilor
Cearta în casã pânzã la colþuri
Aºteaptã. Pândeºte.
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ªi-apoi printre deº’te
Cenuºã în aer. O ghearã. Un cioc.
Pasãre Phoenix fãrã noroc

LUMINOASE RIDURI

Razele soarelui calde pe faþã
Luminoase riduri. O armonie
În felul în care îmbãtrâneºti
Inima bate mai adânc, sângele
Se varsã în îmbrãþiºarea unui duh
Visat mai demult – oasele îºi 

albesc
Drumul spre cimitir
Câtã armonie e în felul cum
Îmbãtrâneºti, fatã femeie ºi mamã
ªi bunicã spre cimitirul pãrinþilor tãi
Departe de omul pe care l-ai iubit

OGLINDA ROªIE
(Gaugain)

Trecut de miezul nopþii
Omul îºi aminti
Oglinda roºie din hol
Se ridicã din pat
Aprinse lumina ºi uitându-se-n 

oglindã
Îºi dãdu pãrul roºu din ochi
Ca sã-ºi studieze faþa galbenã

CANICULÃ

În osuar, verdele, albul
Pasãrea deasupra rotind aerul
Amintirea penelor
ªi mângâierea interioarã a 

sângelui
Oasele noastre alãturi în iarbã
Pasãrea deasupra, verdele, albul

SUB STEA

O piatrã în frig
Picteazã ciobanul o turmã
O stea ciupitã de noapte
Se întoarce încet ºi rãmâne în 

urmã
Negru sub unghii sub mânã foc 

negru
Se întoarce orb pãstorul funebru
O piatrã în frig de cinã de casã
O mare albastrã frumoasã

DOI PLUS DOI

Vino cu norul lângã
Ceaºca mea de cafea
Cu urechea lipeºte-te
De urechea mea
Auzi? Bat clopotele
Auzi?
ªi luna încã
N-a ieºit din bisericã

TESTAMENT

Prea multe pãsãri
Coboarã din cer
Pentru o singurã
Panã de scris
Prea multe pene
Pentru un singur
Testament
Las trupul meu
Mamei mele
Sã mã-ngroape în ea
ªi sã mã poarte
Spre tinereþea ei



43

Ion BUZAªI

PPPPEEEETTTTRRRRUUUU    PPPPOOOOAAAANNNNTTTTÃÃÃÃ::::
CLUJUL MEU*

O carte surprinzãtoare în scrisul lui
Petru Poantã. Criticul literar preocupat
de „poezia românã contemporanã” ºi de
exegeza operei lui George Coºbuc,
istoricul literar al grupãrii cunoscute sub
numele de Cercul literar de la Sibiu ne
oferã o carte încântãtoare de
memorialisticã subiectivã, pentru care în
lecturile mele nu am un termen potrivit
de comparaþie: pentru Clujul cultural
interbelic, într-un fel, este
asemãnãtoare tematic cu
Fragmentarium Clujean de Horia Stanca, pentru deceniile 70 – 90 cu
romanul lui Romulus Guga, Adio, Arizona. Pentru cã nu este numai o
carte de memorii ci un roman memorialistic, prin forþa epicã a evocãrii
ºi prin vigoarea portretelor.

„Personajul” central este Casa de Culturã a Studenþilor, locul în
jurul cãruia graviteazã viaþa culturalã a tineretului universitar. Petru
Poantã reconstituie biografia Casei, aºa va fi pomenitã într-un ton
familiar, ºi din presa vremii, din reportaje ºi articole, inevitabil
triumfaliste ºi festiviste, dar mai ales din propriile amintiri, ca unul care
a cunoscut activitatea Casei în toate articulaþiile ei. De numele Casei
de Culturã a Studenþilor (numitã o vreme, puþinã vreme, dupã 1965,
Gheorghe Gheorghiu Dej) se leagã ansamblul folcloric „Mãrþiºorul” –
despre care a scris o evocare sentimentalã Laurenþiu Hodorog, primul
ºi cel mai longeviv director al Casei, care prin 1963, preia ºi la
Facultatea de Filologie clujeanã un curs de literaturã rusã ºi sovieticã,
în tandem cu ªtefan Bitan. Lui Hoderog i-au urmat Victor Bercea ºi
Silviu Corpodean, care au trebuit sã facã faþã unor condiþii de
management economic eficient, fãrã sã facã prea mult rabat de la
calitatea actului de culturã. Directorul actual, Dumitru Fãrcaº este ºi
cel mai de seamã reprezentant al „Mãrþiºorului” folcloric studenþesc
de altãdatã ºi, un nume impunãtor în muzica popularã româneascã. În
conexiune cu „Mãrþiºorul” sunt evocate ºi alte ansambluri folclorice
clujene, mai vechi sau mai noi, cu remarcabile portrete ale unor
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cunoscuþi interpreþi de muzicã popularã: Maria Peter, Maria Marcu,
Dumitru Sopon, Ana Pop Corondan ºi pânã la Sava Negrean-
Brudaºcu, Mia Dan, Maria Morcan, Ovidiu Purdea – Someº. Când
Petru Poantã se scuzã cã nu are pregãtire de specialitate în domeniul
muzicii culte sau populare, nu trebuie sã-l credem întru totul, pentru
cã avem în aceste pagini câteva caracterizãri absolut memorabile,
care ies din ºablonul unui lirism gãunos ºi particularizeazã niºte voci
cunoscute ºi îndrãgite.

Pagini consistente sunt consacrate Echinox-ului, grupare literarã a
studenþilor clujeni. Care a dus la înnoirea literaturii contemporane, ºi-
a avut propria publicaþie, aici fãcându-ºi anii de ucenicie, poeþi ºi
prozatori apreciaþi astãzi sau profesori la diferite universitãþi din þarã.
De altminteri Petru Poantã a scris un eseu cuprinzãtor despre
aceastã miºcare literarã: Efectul Echinocþiu sau despre echilibru,
Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2003; De data aceasta sunt
remarcabile câteva portrete colegiale: Grigore Zanc, Ion Cristoiu,
Adrian Popescu º.a.

Casa ºi evocarea ei, devin un pretext pentru înfãþiºarea Clujului
cultural, pentru cã avem aici ºi câteva „figuri universitare clujene”,
evocate fugar – D.D. Roºca, Liviu Rusu, Mircea Zaciu, poeþi ºi
scriitori „tribunuºti”: Al Cãprariu, Vasile Rebreanu – compozitori ºi
muzicieni ca Alexandru Fãrcaº ºi Gelu Furdui etc.

O lecturã care va trezi celor ce au trãit acea perioadã clujeanã
nostalgii ºi reverii sentimentale, precum Heidelbergul de altãdatã. O
lecturã la finalul cãreia, în aproape deplin acord cu autorul ei, ar
putea spune: E ºi Clujul meu!

Notã:

* Clujul meu. Oameni ºi locuri. O istorie subiectivã a Casei de
Culturã a studenþilor, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2006



45

Hanna BOTA
JURNALUL UNUI NABI

ziua a 2-a
nu trebuie
sã cuceresc nimic nu cred în regate
ºi imperii
totuºi mi-ai dat arme invincibile
cãlimara la brâu suluri de papirus nescrise
tãbliþe de lut
obeliscuri ºi temple

prinþule
nu cred în împãrãþiile lumii
mi-a spus Solomon cã ele vin ºi trec
cã totul e zãdãrnicie – avea mult cinism înþeleptul acela
chiar mi-a plãcut de el – 

scrie
scrie
ºi n-am scris
într-un târziu am zãrit 
niºte cuvinte scrise cu degetul în nisip
ºi-am râs de un scrib atât de neghiob
am râs
dar nu pentru mult timp

ziua a 3-a
cuib de cuc.
mi-am fãcut cuib în smochin
ascunzând în verde golul din nãuntru
care tot creºtea rotunjindu-se

apoi blestemate frunzele au cãzut
ºi-am cãrat paiele cãminului meu
pe o barcã la þãrm de întrebãri
mi-am fãcut cuibul pe valuri
eºuând când într-un golf când în altul
nehotãrât
speriat cã s-ar putea s-apara fisuri
în barcã 
m-am mutat pe-un colþ de satelit
mã tot roteam în jurul terrei fãrã popas
ºi tot strãin de lume am rãmas strãin de voi
ºi cuibul gol
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am cãutat semãnãtorii de muºtar
credinþa lor sã îmi dureze cuib
dar toþi dorm

ziua a 42-a
asemãnare.
ca un copac înscris în
sfera lunii
eul meu devine tot mai alungit
când rãsari tot mai îngust
lumina tot mai curat mã înghite
nu
n-ai sã mã frângi trestie uscatã ci mã transformi în luminã
tot mai spre ziuã ridicându-mã din neguri
pânã zenitul sã pipãi 
n-am sã mai cobor spre apus
vei deschide cerului fereastrã aºa cum ai sfãrâma
un cerc gigant de albastru 
ca sã privesc în dincolo

lungi telurice mâini o sã încerce
sã-mi sugrume lumina dar eul meu de-acum sferic 
va fi ca al tãu
ºi-o sã se dea în lãturi îngroziþi
cã semãnãm atât de mult

ziua a 44-a
oraºul de fier
avea plãmânii giganþi
mã absorbeau în sterpiciunea tãcerii
de-atâtea ori am tãcut pentru cã aºa am ales eu
mi-am poruncit corzilor vocale sã amuþeascã
acum însã voiam sã strig
dar nu gãseam gura oraºului
înþepenit în metal gâtlej aburit
ardea manganul în focul foalelor altoite
nu-mi foloseau tastele cursorul blocat
nici cãlimara ºi pana ancestralã
în uruitul torentelor strigãtul era chiar tãcerea
ºi-am scris cu pasul desenam cãrarea din oraºul de fier
peste câmpia de bumbac sclavi negrii îmbrãcaþi în 
costume de funcþionari culegeau pãmãtufuri
ºi-am tot desenat cãrãri soterice
pânã la marginea lumii am ajuns
gata sã cad spre urcare
în urmã cãrarea devenise cale
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Valeria MANTA TÃICUÞU

Parolã pentru Bunavestire

Liviu Nanu deschide volumul
„Apãsaþi tasta any” (Editura
Marineasa, Timiºoara, 2005) cu o
„autobiografie” de tip etic, construitã
pe polaritatea bine-rãu („Naºterea
mea e o consecinþã / a luptelor dintre
vechile triburi. // Când ºamanii cei
buni i-alungau pe cei rãi”). Ideea ar fi
cã omul, contrar filosofiei de tip
folcloric, se naºte bun, dar cã ceea
ce se întâmplã ulterior altereazã
zestrea geneticã ºi ursita; poetul se
fereºte de formulãri maniheiste,
introducând în ambele câmpuri
lexicale (ºi în cel al binelui, ºi în cel al
rãului), termeni cu încãrcãturã
semanticã ambiguã, aºa încât
„cerºetorul de cuvinte” sã fie, deopotrivã, înger ºi inculpat: „Trebuia sã
devin personaj pozitiv / ursit sã-mi caut prin lume duºmanii / Mama-mi
cânta printre lacrimi balade / Tata-ºi pitea sub treptele casei banii. //
Însã eu am devenit cerºetor / de cuvinte, de taine, de sensuri / pe care
le ciopleam apoi din topor / ºi le-aºezam cu migalã în versuri // Dar
acum, vai, când mã vãd ºtampilat / cu cernealã de înger, pe umãrul
drept / într-un fel de instanþã mã trezesc inculpat / ºi aºtept”... Din
„naºterea cu report” va ieºi un candidat la hoinãrealã ºi boemã,
confuz, nesprijinit de îngerul de pazã „beat criþã” atunci ºi mai târziu,
când poetul va fi mai atras de latura orgiastic-dionisiacã decât de cea
apolinicã a actului de creaþie: „aºa cã mi-am agãþat strâns cârceii de
lume / de þâþele mamei cu alcool ºi cu lapte / cântecul ei îmi suna în
urechi ca un clopot / ziua murea prea devreme în noapte” „naºtere cu
report”).

Liviu Nanu construieºte mesaje astfel organizate, încât potenþialul
sãu receptor sã le poatã completa; ne aflãm aºadar în plin proces
interactiv de creaþie, în care codul este comun, atât la nivel verbal, cât
ºi nonverbal. Lupta cu banalul ºi cu derizoriul, alterarea psihologicã a
conturului lucrurilor simple face parte dintr-un arsenal atitudinal la
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modã, astfel cã fiecare primeºte exact ceea ce se aºteaptã sã
primeascã: puþinã vulgaritate, puþinã debusolare, greaþã de tip
existenþial, în elegii parodiate: „voi lupta pentru cauza dreaptã / a
copiilor de þâþã / ºi a femeilor blonde / a florilor de garsonierã / a
mâþelor negre ºi a maidanezilor cu pedigree / voi lupta pentru
dialectica ºutului / cu stângu-n dreptu’ // sunt un apãrãtor al culorilor
pastelate / aruncate pe cearceafurile hotelurilor / de douã stele / voi
milita pentru dreptul sfânt al parcãrii / pe trecerea de pietoni / pentru
dreptul punctelor g la identitate / mã voi bate / ca un che guevara de
cartier / cu pistoale de unicã folosinþã // lupta mea o voi duce în timpul
liber / în pauza dintre libaþii ºi elegiac / (dar asta nu vã intereseazã pe
voi) / pentru drepturile cititorilor / se luptã altcineva” („cauza dreaptã”).
Relaþia ludicã stabilitã cu cititorul virtual nu este lipsitã de dramatism;
poetul pare conºtient de absurdul existenþial, de lipsa de sens ºi de
semnificaþie a lumii moderne, robotizarea ºi cibernetizarea aducând
cu ele convingerea cã ne miºcãm printre simulacre: „Calculatorul s-a
scurs pe birou / precum ceasurile lui Dali rotunde / pe monitor scrie
press any key din nou / oricum nu mai conteazã / cine / ce / sau de
unde / deºi acestea-s întrebãri esenþiale / cine-ce-cumpãrã ºi cine-ce-
vinde / la care primim rãspuns în vocale / a-e-i-o-u / sau depinde //
iatã-ne ajunºi la sfârºit, lectura-i gata / am învãþat numai cuvinte
frumoase / sã plecãm pâº pâº cã vine cititorul / ne trimite-n recycle bin
/ cu lopata” („apasaþi tasta any”). În universul dezumanizat pe care-l
comenteazã Liviu Nanu îmbinând bârfa subþire, cârcoteala ºi
monologul adresat cu angoasa în faþa incapacitãþii omului de a
comunica real ºi plenar, jocul capãtã dimensiuni noi: el nu mai este
simplu amuzament ori refacere inocentã a unei realitãþi
extrasenzoriale, ci devine un pact cu întunericul, cu forþele ascunse în
acest întuneric, o simulare a vieþii ºi a morþii: „Mai întâi vine unul /
îmbrãcat în alb, / aprinde o luminã ºi zice: / iatã-te, ia de colea filmul
ãsta / ºi învaþã replicile pe de rost / (e bine sã începi cu mama, tata /
ºi tatãl nostru). // Pe urmã te urcã-ntr-o cãruþã / ºi mergi aºa... pe un
drum cu hârtoape / o zi plinã / cât o viaþã de om. // La sfârºit vine altul
/ îmbrãcat în negru / te întreabã cum e cu tatãl nostru / ºi dacã îl vezi
cumva / sã-i spui ºi lui. // ªi iar te urcã-n cãruþã” („în cãruþã”).

Cu toate cã poemele lui Liviu Nanu se încadreazã în „moda
timpului” nostru, ele nu cad în verbiaj, nu pãcãtuiesc prin
dezorganizarea voitã a mesajului ºi nici nu etaleazã scatologia ca unic
reper „estetic”. Nici chiar parodierea lirismului lacrimogen din cânticul
þigãnesc (pe urmele lui Miron Radu Paraschivescu) nu-i lipsitã de un
anume echilibru ºi muzicalitate, în ciuda construcþiei abrupte: „dã-mi
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o veste despre / tine / nu-mi ascunde întâmplãrile / recente fie ele ºi
penibile / cântã-mi ceva / sau / spune-mi minciuni mie îmi plac
minciunile / de când eram copil / ºi strigam prin casã limalo mamo //
citeºte-mi chiar ºi acte contabile / mi-e totuna / pe mine mã excitã
efortul de a descifra / logica facturilor // pe de altã parte eu voi sta
cuminte / pitulat între umbre ºi vis / ca-ntr-o zonã crepuscularã / cu
întâmplãri ºi chestii ºucare // deja simt lipsa verii / lipsa ta / iarna îmi
intrã pe sub pleoape / prin gânduri / prin carne / are ºi frigul partea lui
bunã am auzit cã / întãreºte oasele nervii plãmânii caracterul / ºi
cristalizeazã lacrimile / mai ales în lunile cu r” („poezie puþin
rromales”).

În situaþiile de comunicare create, Liviu Nanu nu mizeazã numai pe
capacitatea receptorului sãu de a reface un profil psihologic, de a
descifra din simpla înºiruire a unor obiecte ºi fapte banale ceea ce se
aflã dincolo; implicitului el îi adaugã explicitul ºi, deºi limbajul folosit
este în general despuiat de artificii stilistice, nu s-a renunþat total la
metaforã ºi la exprimarea eufemisticã.: „în fiecare zi / trebuie sã ucid
/ o lighioanã ce creºte în mine / peste noapte. // folosesc pentru asta
/ mai multe arme personalizate / mãºi noh / ºi gânduri / pe care
scrijelesc / fiecare faptã de vitejie // o zi=o victorie // iatã deviza mea
/ scrisã pe fiecare decoraþie / pe care mi-o prind în piept / undeva spre
nord-est // serile adorm cu gândul / la duºmanul de-a doua zi / acelaºi
cãlãreþ indispus / înarmat cu suliþã / ºi cãrþi de poveºti” („relativitate”).

Ba, pentru ca desprinderea din corul fracturiºtilor sã fie ºi mai
evidentã, Liviu Nanu scrie impecabil o poezie cu formã fixã, sonetul,
singurul capabil sã dea mãsura unui poet autentic: „mai nou, privesc
absent înspre niciunde / cum fac la praznic rudele sãrace) / cãþeii
îndoielii nu-mi dau pace / ºi mârâie înverºunaþi la umbre // aceeaºi
plictisealã mã inundã / - destinul meu, ghinionist scenariu - / aºtept
cuminte ca-ntr-un lapidariu / sã-mi cadã-n cap piatra de veci, rotundã
// din tubul vieþii storc uimit doar cearã / de lumânãri (i-aprins deja
fitilul) / cui sã mã plâng? ºi pentru-a câta oarã? // de undeva mã
cheamã-ncet Copilul / ºi eu ciudos, îl îmbrâncesc pe scarã / iar el
murind sã-mi spunã care-i ºpilul” („sonet”).
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Liviu NANU

PÃTRÃÞICÃ 

de cîte ori sãream din telescaun
la mijlocul traseului
în pãtrãþica aleasã de mine din timp
mã simþeam ca o piesã de ºah 
mutatã de un orb

în dreapta mea e cãsuþa din poveºti
dar eu n-am ce cãuta acolo
nici mãcar nu m-ar primi
pleacã de-aici mãgar bãtrîn vor spune
locul tãu e în altã poveste
însã urmãtorul telescaun vine abia peste un veac

***
a trecut ºi sîmbãta morþilor 
femeile ºi-au plîns toate lacrimile de peste an
- þi l-am jelit fã ºi p’al tãu zice una
- sã fie sãnãtos, nu mai e al meu 
acum toþi sunt amestecaþi ca în cimitirul ostaºilor
cînd le agaþã elevii 
coroane de ziua eroilor
ºi la ai noºtri ºi la duºmani
de-i plîngem pe toþi de-a valma

***
sînt tot în telescaun
ºi-mi fac socoteli cum sã sar din el
direct în pãtrãþica mea
la care e pusã o cruce
încã de cînd m-am nãscut

PISICA NEAGRÃ PE COALA NESCRISÃ

m-am aºezat pe malul Vezii 
nici nu mai ºtiu de cînd stau aºa nemiºcat
ochii mei urmãresc apa 
trec zilele verzi ºi mici
trec apoi umbrele lor
tinerii aºteaptã fericirea poeþii muza
alþii cadavrul duºmanului personal
(toþi aceºti oameni au timp ºi rãbdare)
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numai eu mi-am mînjit degetele cu marmeladã
ademenesc altceva mai viu

*
mai viu aº fi
dacã mi-ar cãdea capul în apã ºi s-ar crea un mic vîrtej 
m-ar ocoli unda lichidã ca pe un pietroi
peºti microscopici m-ar ciupi de pleoape
alge perene s-ar încurca în pãrul meu
aº deveni un ciudat animal acvatic ºi s-ar scrie o baladã despre asta
cu mai multe strofe decît codin
cel cu pluta

*
vom merge în punctul desãvîrºit fierarule
nu-i pune dinþi imaginaþiei mele
n-o strivi

KAIGOMAI KAIGOMAI

aman aman

s-ar zice cã sunt îndrãgostit dar nu e aºa
deºi cãmaºa arde pe mine ca un foc
pielea devine transparentã ºi cade
în tîmple îmi bate cineva cu ciocanul
„sînt eu metafora, deschide sau mori
fii te rog un poet cumsecade”

ia un fluier de soc un fluier de os
cîntã-þi dragostea poete, ca pe o doinã
pune mîna pe butoane ºi agreseazã-le
sentimentul trebuie urlat în urechea surdã 
a lumii

dacã nu fumezi, apucã-te de îndatã
tutunul nu face nici un rãu vizibil
ai deja un ochi cu albeaþã prin care vezi acelaºi curcubeu în sepia
poþi lua la rînd toate viciile pãmîntului
oricum nimeni nu te bagã de seamã
decît în ziua cînd mori 

m-aº întoarce acasã dar nu mai am casã
m-aº duce în pustiu dar pustiul e deja aici
aº face rugãciuni ºi aº numãra mãtãnii
ºi cîte ºi mai cîte...
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Adrian ÞION

ÎNSERAREA FIINÞEI

Reluând titlul volumului din 1998
Propoieziþii, un compus pretenþios ºi bizar, s-o
recunoaºtem, care denunþã din start apetenþa
pentru ghiduºii lingvistice a autorului, Vasile
Gogea stabileºte de fapt consecventa
încorporare a lirismului sãu în matricea
structuralã a fragmentarismului ce anunþã
desprinderea de magnetismul epicului cultivat
iniþial în Scene din viaþa lui Anselmus sau în
Fragmente salvate. Unele dicþionare (cel al lui
Ion Bogdan Lefter din 2001 nu face excepþie)
ni-l recomandã încã, mai ales ca „prozator,
eseist”. Aºa se face cã volumul Încã
Propoieziþii autentifica pe „încã” poetul Vasile
Gogea ca figurã ce trebuie menþionatã printre
favoriþii generaþiei sale, din care, iatã, unii s-au
grãbit sã plece înainte vreme dintre noi, cum s-a întâmplat recent cu
Gheorghe Crãciun, scriitor din acelaºi spaþiu cultural braºovean unde
Vasile Gogea s-a afirmat ºi a activat o bunã bucatã de timp, înainte de a
descinde în oraºul de pe Someºul Mic.

Încã Propoieziþii ni-l prezintã pe poet aºa cum e: stãpânit de
luciditate, cizelându-ºi hâtru ideile, retras în sine pentru a-ºi rumega
fantasmele obsesive ca personajele dostoievkiene cu care seamanã
izbitor, fizic vorbind. Silueta lui fragilã strecurându-se zgribulit, ca o
umbrã fugarã pe lângã zidurile cetãþii umede, cuprinse de frig hibernal,
i-a atras atenþia lui Ion Mureºan. Este ceea ce reuºeºte sã sintetizeze el
în formula „un om de iarnã” din rândurile ce însoþesc „propoieziþiile”
actuale. Desigur, o paralelã între autorul Cãrtii de iarnã ºi Valile Gogea e
oricând posibilã, deºi temperamental sunt diferiþi. Navalnicei panoramãri
ionmureºenene, agrementatã cu arborescente ºi suculente divagaþii,
Gogea îi opune o stenicã precizie verbalã, o coagulare a imagismului
conotativ în formulãri concise ºi studiate. Mai mult decât atât, poezia lui
Gogea e purtãtoarea unor „dureri înãbuºite” ce vin din biografismul
laconic sau poate din spaimele/ neliniºtile asumate, proprii unei întregi
generaþii cãreia i s-au furat iluziile, ba chiar ºi o revoluþie. Aceste
decepþii, trãite „la limita fiinþei”, sunt exhibate nu de puþine ori în rânjet
camuflat, reþinut, de filiaþie bacovianã: „Adun cu grebla/ umbrele
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prietenilor plecaþi/dincolo de deal./ºi/cãpiþa de întuneric/creºte/prea udã
încã, prea verde/pentru a arde./Totuºi/e vremea sã facem
curãþenie./Hârleþul e pregãtit./Coasa asemeni.”  Crâmpeie sângerânde
din rana deschisã în pieptul generaþiei astfel pãcãlite prin simulacrul
revoluþiei decembriste transpar ºi aici tãios, obsesiv: „Nu mai trageþi!/Nu
mai trageþi!//Striga/colecþionarul de gloanþe.//Ce sã facem/cu atâtea/
trupuri?”

Locuit de fantomele amurgirii, poetul se lasã ademenit de strania
recoltã verbalã întrezãritã în logosul tãinurii miraculoase, al tãcerilor
purificatoare, mistuitoare, sacrale: „ªi nici un cuvânt/e Divinul Cuvânt.”
Reticenþa nativã face ca discursul lui poetic sã se înscrie în limpezirile
simplitãþii; lecþia aceasta, a simplitãþii, fiind uitatã de mulþi saizeciºti-
ºaptezeciºti sufocaþi în ornamentaþii lingvistice, dupã cum pe bunã
dreptate remarca ªtefan Manasia într-o cronicã la aceastã carte din
Tribuna. 

Poet al ironiilor scrâºnite ºi dureroase, congener cu „umbrele
prietenilor plecaþi”, copleºit de amãrãciuni cotidiene ca ºi de crize
majore, Gogea simpatizeazã complementar ºi cu sonoritãþile dimoviene
sau cu sarcasmul de finã extracþie geodumitrescianã, elemente
spectaculoase retoric, înviorãtoare formal, prelucrate cu sârg auctorial,
ce dinamizeazã critic, din interior, filiaþiile livreºti, fãrã a se teme de
grotesc, autopersiflare sau libaþii haioase, libere de orice constrângere:
„Oho, Luceafãr blând,/de câte ori am fost flãmând!//Cutreieram pustie
strãzi/cãtând în lãzi niscaiva prãzi://un muc, o coajã, un ziar/sã pot mai
zice-o datã: iar!//Oho, Luceafãr bun/de câte ori am fost nebun/ºi nu m-
au pus în sanator/ºi n-am putut pentru sã mor.” Fluxul cadenþat de
cuvinte se cantoneazã frecvent în cronica/jurnalul de tip spitalicesc,
experienþã faþã de care eul liric se detaºeazã prin aceleaºi manevre de
rãstãlmãcire zeflemitoare a faptului real. Trimiterea spre Salonul numãrul
6 cehovian sporeºte interesul pentru surprinderea atmosferei hilar-
tragice a consemnãrii: „Cei din salonul 7/(vecin cu salonul 6 care e de
mult ocupat)/gândesc mai mult. Normal/ei sunt ºapte ºi eu - singur./  Ei
reuºesc, cam o datã la trei zile,/sã construiascã o fraza
corectã,/întreagã./Eu nu reusesc nici dupã zece zile./De aceea stau
totdeauna/la masã cu ei.//Dupã trei zile de ploaie mãruntã/cei din salonul
7/au spus (în timp ce ne beam ceaiul):/Las’ sã plouã/cã atunci ies tãte
cele/din pãmânt - /numa’ soacra sã nu iasã!//Dupã încã trei zile de
ploaie/ºi trei zile cu soare/le-am spus ºi eu cã mã tem//de ce ar putea
sã-mi iasã mie din minte.” Evident, prozaismul conþinut în construcþia
poemului trebuie abstras, diluat în pitorescul ºi umorul închegat cu
meºteºug în firescul relatãrii. E ºi acesta un fel de a scrie poezie cu
infuzii prozaice personalizate, tratate ca picanterii demne de creaþia lui
Vasile Gogea. 



54

Victoria Milescu

EVOLUÞIA HAOSULUI

Bate ºi poemul îþi va deschide
prãpastia fumegând
cere ºi poemul îþi va da
cucuta neîmblânzirii

aici locuieºte glodul primordial
al poemului
eludând legile universului
ai cãrui supuºi suntem
îmbrãcaþi în ploaie
ne-a ales fãrã sã ne întrebe

bate ºi þi se va deschide
toracele pentru poemul înghiþit
din cauza unui pariu, la un chef
cere ºi þi se vor înapoia poemele
consumate în puºcãrie sau balamuc…

FENOMENELE FÃRÃ CAUZÃ

Precum glonþul pornind fãrã voie
venim pe lume
fãrã a desluºi propriul drum
fãrã a ne împotrivi
viaþa ne ia în stãpânire
ne dã hranã ºi adãpost
ne munceºte, ne umileºte
fãcând din fiecare un fenomen rãbdãtor

vine pe lume sufletul
pregãtind calea
e sedus apoi de mlãdioasele trupuri
e sedus de durerea fericirii
scãpate printre degete

sã rãsplãtim fericirea
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printre mestecenii dãruind toate darurile
sã luptãm, sã murim fãrã cauzã
sub coroana lor albã
ºi scut ºi spadã

sã pãzim inima zdrobind ritmic
orele pãmânteºti
în numele legii, fiþi apþi
pentru libertatea sufletului
fiþi apþi pentru libertatea disoluþiei

precum glonþul pornind fãrã voie
venim pe lume
odatã cu poemul
circulând prin trupuri, distrugându-le încet
în virtutea vieþii, vei muri, vei învia
poem fãrã autor, amor fati
în cercul fenomenelor fãrã cauzã…

JOCUL JEOPARDY

Existã un vierme în univers
opera lui e perfectã
ignorând timpul
nimic nu mai degradeazã
civilizaþia ce prinde alte puteri

ne prindem în joc
în cea mai mare libertate posibilã
viaþa doare
venind la banchetul celest
când totul a fost deja consumat
rãmânând de cules doar câþiva copaci
fãrã rod, câteva lumi în repaus

ardem ruguri pentru voluptuoasa 
noapte perpetuã - 
închisoarea secretã a luminii
cu variante umane
Elefantina, Precocia, Rubia zboarã
neºtiind cã pot zbura cu
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ura noastrã cea mai angelicã

sensul jocului e sensul vieþii
aruncãm în ocean
cartea cu formulele viitorului
viaþa decade ºi pentru îngerul adolescentin
pãºind din greºealã-n greºealã
înger inconºtient de puterea lui colosalã

viaþa doare
mai mult decât moartea
de la care învãþãm demnitatea

viaþa doare
experimentând desfrâul inimii
beþia zeilor lãsându-ne-n grija nimãnui

existã un vierme în univers
neadormit, nevãzut de ochiul nostru – 
închisoarea ta secretã…

Daniel Puia-Dumitrescu

DE ZIUA TA

Acum ºtiu: niciodatã nu voi face versuri
ºi niciodatã nu voi spune cã scriu poezie

am sã îþi scriu azi sã afli ºi tu cã nu sunt numai partenerul de sex
care pleacã în fiecare dimineaþã fãrã sã întrebe dacã ºi mâine
sau dacã mãcar nu te prefãceai când ai gemut ºi mi-ai spus cã îþi
place

cu mâna pe inimã pot sã spun acum: sunt varzã!
ºi nici nu mã deranjeazã cã tu îi cunoºti pe prietenii mei
care se machesc cu mine în fiecare zi ºi-apoi veseli
borãsc dupã ziduri se sparg în figuri ºi cântã versuri de cartier

e o poezie care vrea sã trãiascã singurã
e poezia de ziua ta þi-e dedicatã e de la mine
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nu se vrea a fi sânge din sângele meu nici vreun tabu
sau vreo fiþã de poem apãrut în revistele pe care
dorm fraþii prin tunelul de la metrou
þi-am mai spus: ea vrea sã respire sã-þi batã la uºã

într-o stradã naºpa niciodatã nu vei face filme
cu gangsteri sau telenovele româneºti cu împuºcãturi
ºi nicoleta luciu sictiritã pe banca din spate a vreunui merþan
aºteptându-ºi iubitul care nu mai vine e cu prietenii lui
cu care mai bea o bere mai sparge o mie de parai mai face-o afacere
dintr-un bãiat de cartier nu va ieºi niciodatã un star
doar o iubire pe care þi-o dãruieºte-ntr-o foaie
scrisã de mânã ºi-ascunsã de privirile curioase
ale tovarãºilor care nu mã vor aºa slab: eu nu scriu poezii!

Radu CREÞU

VIAÞA CA ªI TANGOU

Viaþa ca ºi Tangou,
un pas înainte, doi paºi înapoi...

Un pas înainte, doi paºi înapoi,
cui îi pasã de mine
când pe scena vieþii
totul pare frumos,
un pas înainte, doi paºi înapoi!

Un pas înainte, doi paºi înapoi,
cercul se strânge ºi se dilatã,
ca iluzia care bântuie
ºi apoi se îneacã la marginea ringului:
un pas înainte, doi paºi înapoi!

Un pas înainte, doi paºi înapoi,
stresul începe cu „unu”
ºi se sfârºeºte cu „doi”,
un pas înainte, doi paºi înapoi!

Un pas înainte, doi paºi înapoi,
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vãd lumea burlacului super,
iar a cuplului ca pe un halou
care ne prinde pe toþi cei care
visãm la eternitatea unui tangou fericit
deºi... viaþa e ca ºi tangoul:
un pas înainte, doi paºi înapoi!

Un pas înainte, doi paºi înapoi,
doi paºi înapoi, un pas înainte,
tangoul – viaþa,
viaþa – tangoul,
un perpetuum joc de cuvinte:
„la început a fost cuvântul,”
ºi cuvântul era cu tangoul, 
ºi cuvântul era tangou!

Victoria DUÞU

FRUMUSEÞE

25

cunosc lumea,
privesc,
o privesc de la distanþã,
nu ºtiu cum
sã pãºesc,
nu ºtiu
cum sã merg,
îmi este fricã
de pasul meu,
care ar putea distruge
frumuseþea
ce nu o poate 
înþelege.

26

frumuseþea aceasta
se ascunde mereu.
nu ºtiu pe unde
sã merg,
pentru cã ea, 
fiind a lumii,
vreau sã o 
pot cunoaºte,
dar pot înþelege
oare nesfârºitul,
atunci când rãmân
singurã în faþa 
unei frumuseþi
ce mi se ascunde?
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Dumitru CERNA

PANAIT CERNA, DESPRE DEBUTUL POETIC AL
LUI MATEIU I. CARAGIALE: “TRECUTUL

NOSTRU TOT ÎNVIAT ÎN CÂTEVA RÂNDURI”

Din Leipzig, Cerna îi trimite lui I. L.
Caragiale o carte poºtalã, felicitându-l
pentru debutul1 fiului sãu, Mateiu,
remarcând, cu bucurie ºi sinceritate,
talentul literar al acestuia, mai mic în
vârstã cu aproape patru ani decât Cerna:
„Iubite nene Iancule,// Bãiatul d-tale e un
talent remarcabil. Cele mai multe din
poeziile lui sunt simple schiþe, momente
prinse în versuri bine legate. Dar câtã
poezie ºi fantezie e în unele din ele
(Noapte roºie,2 Cronicarul3) ºi cât
meºteºug de caracterizare dovedesc
altele (Boierul,4 Trântorul5)! Trecutul
nostru tot înviat în câteva rânduri! De
mult, de mult n-am mai cetit o strofã aºa frumoasã cum e aceasta:
„Desprins din stemã parcã, spre depãrtãri senine,/ Un corb bãtrân ºi
’ntinde puternic negrul zbor,/ ªi ’n liniºtea adâncã, din când în când,
uºor,/ Din ulmi cad frunze moarte, plutind6 în clipe line”.7// Te felicit cu
adâncã fericire, nene Iancule! O parte din puternicul d-tale talent a
întinerit în odrasla d-tale, luând o formã proprie ºi fãgãduind flori care
nu se scuturã niciodatã.// Al d-tale preaplecat, Cerna”.8

Câtã dreptate avea Cerna când caracteriza poeziile drept „simple
schiþe”, poeziile, în adevãr, nu sunt decât schiþe de atmosferã, încercãri
heraldice de atelier, atinse de culorile curcubeului domnesc preparând,
astfel, marile decoruri ale romanului „Craii de Curtea-veche”, mãiastra
creaþie a lui Mateiu. Cât simþ literar la Panait Cerna, cu câtã previziune
seninã îl anunþã, încã de la debut, pe magicul Mateiu ce-avea sã fie.
Emoþionat de cuvintele lui Cerna, I. L. Caragiale îi mulþumeºte mai
tânãrului sãu prieten pe versoul unei ilustrate reprezentând
reproducerea fotograficã a unui desen de Ottilia Michail, din 1911,
înfãþiºându-l pe Caragiale din profil, stând în fotoliu ºi consultând o
carte cu dedicaþia: „lui Cerna, Caragiale”. Dar iatã ce-i rãspunde
Caragiale: „Iubite Cerna,// îmi place a crede cã nu exagerezi peste
mãsurã dintr-un exces de magnanimitate, ºi cã în încercãrile bãiatului
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meu poate fi ºi ceva real care te-a atins, inspirându-þi interes ºi
simpatie.// Îþi mulþumesc pentru el, care nu ºtie încã ce preþios sufraj a
avut noroc sã obþinã, ºi te salut cu toatã prietenia ce mi-o cunoºti.// Al
d-tale, cu pãrinteascã dragoste, Caragiale”.9

Ion Luca Caragiale moare subit10 în cãmãruþa sa din locuinþa
berlinezã, în urma unei comoþii cerebrale, dupã o discuþie prelungã cu
fiul sãu adorat Luki, ºi este gãsit abia spre amiaza zilei de cãtre soþia
sa. Paul Zarifopol îi trimite lui Cerna aceste informaþii legate de
înhumarea lui Caragiale: „Iubite domnule Cerna,// Pânã acum nu s-a
hotãrât dacã sã transportã cadavrul în þarã ori sã îngroapã la Berlin.
Mâne searã soseºte, probabil, Delavrancea. Te voi aviza la timp de
hotãrârea definitivã.// Cordiale salutãri, Zarifopol”.11

Scriitorul român, autoexilat ºi din cauza unui paradoxal impuls
alimentat de varii orgolii, este înmormântat departe de þarã, în Berlin.12

La înmormântare ia parte ºi Panait Cerna, împreunã cu Barbu
ªtefãnescu-Delavrancea, Alexandru Vlahuþã, Constantin Dobrogeanu-
Gherea ºi Paul Zarifopol. Panait Cerna este profund marcat de moartea
scriitorului român care i-a arãtat o simpatie ºi o prietenie încurajatoare.
Mateiu I. Caragiale, fiul nelegitim al marelui scriitor, va fi prezent la
Berlin ºi atins de durere, conducându-ºi tatãl pe ultimul sãu drum.

Ca un semn amar al soartei, Luki avea sã moarã din cauza aceleiaºi
boli de care a fost atins ºi „preparatorul” sãu întru ºtiinþe, Panait Cerna.

Note:
1 Debut produs în nr. 4 al revistei „Viaþa româneascã”, din aprilie 1912,

cu poeziile: Clio, Lauda cuceritorului, Prohodul rãzboinicului, Noapte roºie,
Cãlugãriþa, Boierul, Aspra, Înþeleptul, Cronicarul, Domniþa, La Argeº,
Trântorul ºi Curþile vechi.

2 „Trecând ca o nãlucã, prin vifor, prin noroi/El fuge’nvins ºi besna
pãdurilor l-înghite;/Nu simte cum în valuri, din rãnile cumplite,/Îi curge
mândrul sânge pe platoºã ºiroi.//Dar gându-i vajnic sboarã sãlbatic
înapoi,/ªi când îºi aminteºte cum, de pãgâni rãpite,/Plãpândele domniþe în
lanþuri zac robite,/ªi cum tãiaþi pierirã coconii amândoi,//Pe-un mal de râpã
calul ºi-opreºte de odatã,/Priveºte plin de turbã spre zarea’nflãcãratã,/ªi
alba barbã-ºi smulge ºi blestemã hain,//ªi-ameninþând vãzduhul, cu pala’n
mâna dreaptã,/Se’ntoarce Voevodul mânat de-un aprig chin/În valea unde
lupta ºi moartea îl aºteaptã.” Din volumul Mateiu I. Caragiale,
„Pajere/Aigles Royaux”, ediþie ilustratã ºi postfaþatã de Romulus Vulpescu,
Editura Cartea româneascã, Bucureºti, 1983, p. 38.

3  „Cu uºa zãvorâtã, în dosnica chilie/În care raza zilei se cerne tainic,
lin,/Departe de-orice sgomot, ferit de ochi strãin,/Bãtrânul amintirea îºi
deapãnã ºi-o scrie.//An dupã an înºirã, domnie cu domnie,/Rãnit de soartã
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însã, de pãrtinire plin,/El pana’nverºunatã îºi moae în venin,/Ca’n viitor
isvodu-i mai mohorât sã’nvie//Acel veac de restriºte cu sângerânde zãri./Iar
pe asupritorii batjocoritei þãri,/Amarnic îi huleºte în mãestrite rânduri//ªi-i
tremurã-atunci mâna de patimã, dar când/Rãsare printre umbre domniþa cu
chip blând,/Miºcat închide cartea ºi cade trist pe gânduri.” Din vol. cit., p.
58.

4 „Pe-o culme, lângã-un iezer, dureazã-o mãnãstire/Boerul… Mult
bãtrân e: dinþi nu mai are’n gurã,/Posteºte, se grijeºte, bârfeºte ºi strâmb
jurã,/Stã cuvios în stranã ºi zice din psaltire.//E mic de stat, fãþarnic, semeþ
ºi crud din fire,/Viteaz spãtar fu’n lupte, dar azi când barba-e surã,/Cu
dreapta se închinã, cu stânga smulge, furã,/Despoae ºi ucide în setea-i de
hrãpire.//De neam e Basarabã, ºi rudã cu Voevodul,/De bogãþii e putred ºi-
l blastãmã norodul,/Dar, la Stambul, îl sapã Cislar-Aga harpanul.//ªi tocmai
de Rusalii, când plin de veselie/Aºteaptã sã-i soseascã fermanul de
domnie/Îl prind cu pâri ascunse ºi-armaºu-i tae capul.” Din vol. cit., p. 46.

5 „În trândavã-aromealã stã tolãnit greceºte/Urmaºul lor. Urât e,
bondoc, saºiu, peltic./El antereu alb poartã, metanii ºi iºlic./În puf, în blãni
ºi’n ºaluri se’ngraºã ºi dospeºte.//ªi gura-i strâmbã numai mãscãri
bolboroseºte./E putred, deºi tânãr: sãrmanu-a fost de mic/Crescut pe mâini
strãine. El joacã din buric,/Înjurã, se rãsgâe ºi râde-apoi prosteºte.//Îl
leagãnã maneaua, e veºnic beat de vutcã,/Sã’ncalece i-e fricã, pe braþe-l
duc la butcã;/Dar, el, ce os de Domn e ºi viþã de-Împãrat,//Adesea, fãr’ sã-
ºi dea seama, îºi mângâie hangerul,/ªi când în faþa morþii odatã s’a aflat,/În
trântorul becisnic s’a deºteptat boerul.” Din vol. cit., p. 70.

6 Rotind, în original, în volumul Mateiu I. Caragiale, Pajere/Aigles
Royaux, ediþie ilustratã ºi postfaþatã de Romulus Vulpescu, Editura Cartea
româneascã, Bucureºti, 1983, p. 66.

7 Prima strofã din poezia La Argeº.
8 Scrisoare datatã 3/16 iunie 1912, Leipzig, în revista „Steaua

Dobrogei”, nr. ºi art. cit.
9 Scrisoare datatã 5/18 iunie 1912, despre care, în tabelul cronologic

întocmit de Perpessicius (la volumul Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-
veche, Editura pentru literaturã, colecþia BPT, nr. 309), Bucureºti, 1965),
acesta spunea: „textul scrisorii necunoscut”. Scrisoare preluatã din revista
„Steaua Dobrogei”, nr. ºi art. cit.

10 În noaptea de 8/21 spre 9/22 iunie 1912 :
11 Scrisoare nedatatã, publicatã în revista „Steaua Dobrogei”, nr. ºi art.

cit., p. 19.
12 În data de 14 iunie 1912.
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Dan BRUDAªCU

OCTAVIAN GOGA ªI FRANCMASONERIA

Un capitol neglijat în cvasitotalitate al activitãþii desfãºurate de
Octavian Goga este cel referitor la apartenenþa sa la francmasonerie ºi
legãturile lui cu aceasta. În parte, puþinãtatea informaþiilor, ca ºi lipsa de
interes a poetului însuºi de a se referi la astfel de aspecte sunt de
înþeles ºtiut fiind faptul cã francmasoneria este o organizaþie secretã, iar
membrii sãi nu sunt încurajaþi sau autorizaþi sã facã publicã activitatea
lor.

Dupã cum se ºtie, francmasoneria era destul de bine reprezentatã,
de secole, în spaþiul transilvan. Mulþi dintre reprezentanþii ardeleni ai
curentului iluminist au aparþinut diverselor loji francmasonice. De
notorietate, în acest sens, este calitatea de francmason avutã de
medicul Ioan Piuariu-Molnar sau de însuºi Horea, conducãtorul revoltei
þãrãneºti din anii 1784-5.

Francmasoneria s-a implicat în organizarea ºi desfãºurarea
rãscoalei conduse de Tudor Vladimirescu (1821), dar ºi a revoluþiei de
la 1848-9. Cu acel prilej au fost fãcute, inclusiv prin intermediul
munteanului Nicolae Bãlcescu, tentative de aplanare a conflictului cu
reprezentanþii lojilor francmasonice maghiare1.

Violenþa ºi urmãrile tragice ale evenimentului vor avea, însã,
consecinþe negative, amplificate ºi mai mult de cursul  ulterior, nefiresc,
al istoriei. Decizia realizãrii compromisului istoric de constituire a
dualismului austro-ungar – încercare disperatã de salvare a monarhiei
habsburgice multiseculare – a înstrãinat radical – cel puþin la început –
clasa politicã ºi clerul românesc din Ardeal. Implicit, aceasta a avut
consecinþe în rãcirea relaþiilor acestora cu cercurile francmasonice de la
Viena ºi din alte centre importante ale imperiului considerate vinovate
de sacrificarea naþiunii române.2

Francmasonii români, în cãutare de soluþii ºi de noi aliaþi, în noile
condiþii ºi circumstanþe, se orienteazã spre alte loje dispuse sã se
implice ºi sã sprijine lupta lor pentru realizarea obiectivelor ºi idealurilor
lor.

Un moment încurajator, dar ºi deviant, îl constituie accederea lui
Franz Ferdinand la rangul de prinþ moºtenitor. Conºtient de criza uriaºã
ce ameninþa spulberarea imperiului, arhiducele, el însuºi francmason,
promoveazã, principial, ideea unor reforme social-economice ºi politice
pentru minoritãþile etnice, inclusiv pentru românii ardeleni, menite a
transforma þara într-o confederaþie de tip helvetic.

Programul reformator al arhiducelui a produs derutã mai ales în
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rândurile conducerii conservatoare, comodã ºi lipsitã de curaj ºi
imaginaþie, a P.N.R. Mulþi dintre liderii ei, membri ai unor loje
francmasonice, vor susþine programul prinþului moºtenitor ºi vor adera
la el gãsindu-i chiar justificãri în plan doctrinar ºi ideologic. Exemple, în
acest sens, sunt lucrarea Statele Unite ale Austriei Mari a lui Aurel C.
Popovici, consilier al arhiducelui, precum ºi numeroase articole pro-
monarhice apãrute în presa austriacã a vremii, semnate, între alþii, de
Al. Vaida-Voevod.

Adepþii ardeleni ai tendinþelor reformatoare ale imperiului vor
declanºa chiar confruntãri dure cu adversarii orientãrii pasiviste ºi
promotorii angajãrii luptei politice pentru afirmarea identitãþii naþionale ºi
obþinerea de drepturi pentru românii majoritari în Transilvania. Un
grãitor exemplu îl constituie episodul “tinerilor oþeliþi”, grupare a tinerilor
intelectualiu ardeleni condusã de O. Goga, angajaþi ferm într-o amplã
bãtãlie politicã ºi publicisticã în perioada 1909-1911. Mai mult chiar,
pentru compromiterea adversarilor aripii vechi a conducerii P.N.R., unii
din reprezentanþii acesteia, cum a fost, din nou, cazul lui Al. Vaida-
Voevod, au recurs inclusiv la acuzaþii de “trãdare” ca ºi cea îndreptatã
împotriva poetului ºi luptãtorului Octavian Goga.3

Atitudinea conciliantã a unora dintre liderii politici ardeleni, dar mai
ales susþinerea de cãtre ei a imperiului, au stârnit preocupare ºi
îngrijorare în rândurile francmasoneriei occidentale (în principal
britanice, franceze, italiene etc.) ºi maghiare. Deosebit de activã a
devenit francmasoneria britanicã interesatã în cãderea dualismului
austro-ungar pentru a-ºi intensifica prezenþa politicã ºi economicã în
Europa Centralã ºi de Sud-Est. La fel de active s-au dovedit, din cu totul
alte motive, ºi unele cercuri francmasonice ungureºti. Ele reprezentau
poziþia ºi interesele acelor formaþiuni politice care urmãreau
desprinderea Ungariei din imperiu ºi obþinerea, pentru prima oarã dupã
dezastruoasa înfrângere ºi distrugere a statului maghiar la Mohacs, în
1526, a statutului de stat independent ºi suveran. Amintim, în acest
sens, grupãrile francmasonice constituite în jurul publicaþiei orãdene
“Vilag”, dar ºi cel din cadrul Societãþii literare “Petofi Tarsasag” din
Budapesta.

Toate cercurile francmasonice ungureºti favorabile ideii unei Ungarii
independente sperau ca între fruntariile ei sã fie obligatoriu incluse
teritorii ca Slovacia, Ucraina Subcarpaticã, Croaþia, Voivodina ºi
Transilvania.

Atât francmasoneria britanicã, cât ºi cea maghiarã au încercat sã
atragã de partea lor pe reprezentanþii de frunte ai minoritãþilor etnice din
spaþiul geografic menþionat.

Unul dintre agenþii neobosiþi ai intereselor britanice în regiune a fost
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istoricul W. Seton-Watson, cunoscut ºi sub numele de “Scotus Viator”.
Atât lui cât ºi cercurilor francmasonice maghiare le-a atras atenþia

lupta dârzã, plinã de curaj, pe plan politic ºi în presa vremii, dusã de
tânãrul, pe atunci, poet ºi publicist Octavian Goga. Prin poetul Ady
Endre, faþã de a cãrui creaþie literarã Goga manifestase un interes
deosebit, traducând, cu har, în româneºte unele poeme, grupul “Vilag”
a urmãrit atragerea acestuia de partea intereselor maghiare. Poetul
român a dovedit, însã, o maturitate deosebitã ºi o înþelegere realistã,
profundã a situaþiei. El a intuit faptul cã interesele maghiare nu
corespundeau celor ale românilor ardeleni. În opinia lui susþinerea
cauzei maghiare ar fi însemnat nimic altceva decât o simplã schimbare
de stãpân, dar ºi posibilitatea materializãrii visului formãrii unei Ungarii
Mari.

De aceea, deºi faþã de principalul reprezentant al grupului “Vilag” –
Ady Endre – O. Goga a continuat sã-ºi exprime admiraþia, din punct de
vedere politic el nu a agreat ºi nici nu a susþinut poziþia acestuia.

Justeþea atitudinii lui Goga a fost confirmatã, la sfârºitul anului 1918
ºi începutul lui 1919, când clasa politicã maghiarã de inspiraþie
francmasonicã, în frunte cu Ady Endre ºi sociologul Jaszi Oszkar, a
fãcut eforturi disperate pentru a anula efectele Marii Adunãri Naþionale
de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia ºi, pe cale de consecinþã, pentru
a se opune desprinderii Transilvaniei din cadrul statului maghiar.

Tot fãrã succes a fost ºi demersul grupãrii francmasonice din cadrul
“Petofi Tarsasag” din Budapesta, care îl primise în rândul ei pe poetul
român ca semn al recunoºtinþei faþã de traducerile excepþionale fãcute
de acesta din opera patronului ei spiritual, ca ºi din opera altor
importanþi poeþi maghiari. Al. Vaida-Voevod considerã cã poetul român
ar fi fost susþinut, în disputa cu el ºi aripa conservatoare a conducerii
P.N.R., de francmasoneria maghiarã: “Legãturile prin “Petofi Tarsasag”
cu francmasoneria ungureascã i-au prins atunci bine lui Goga. Corb la
corb nu scoate ochii ...”4

Este adevãrat cã atât Ady Endre, cât ºi reprezentanþi ai altor cercuri
francmasonice maghiare (inclusiv universitarul clujean Gyulai Farkas)
vor protesta împotriva condamnãrii, în anul 1911, a poetului român
pentru delicte de presã, intervenind chiar pentru graþierea lui pe motiv
cã tradusese din literatura maghiarã. Ady îi va adresa ºi o emoþionantã
scrisoare deschisã în semn de solidaritate cu cauza lui. În rândurile
intelectualilor unguri din Cluj sentinþa de condamnare a lui Goga a
stârnit o puternicã dezaprobare. Se recunoºtea, astfel, cã s-a comis o
nedreptate împotriva “celui ce a tradus pe Petofi ºi pe Madach”.5

E greu, totuºi, de crezut cã tocmai cei care fãceau parte din elita
clasei politice maghiare – âinta multor atacuri de presã ale poetul român
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– nu numai cã nu erau deranjaþi de adevãrurile crude rostite de acesta,
dar chiar aprobau ideile ºi acþiunile sale iredentiste. În realitate,
atitudinea lor subliniazã încurajarea oricãror manifestãri menite a slãbi
puterea ºi autoritatea instituþiilor dualiste în speranþa cã, astfel, se va
ajunge ºi la realizarea idealurilor maghiare de independenþã ºi
suveranitate, de refacere a unui stat maghiar de sine stãtãtor, dispãrut
din istorie dupã tragica bãtãlie de la Mohacs din august 1526.

Deºi rãmas în relaþii de cordialitate cu mulþi intelectuali ºi scriitori
maghiari din epocã – unii reprezentând diverse grupãri francmasonice
– Octavian Goga nu le-a fãcut jocul ºi a continuat sã promoveze, prin
scris ºi acþiuni politice tot mai curajoase, idealurile dragi naþiunii
române.

Nici una din extrem de puþinele, dar
ºi neconcludentele, referiri la calitatea
de francmason a lui Octavian Goga nu
precizeazã data primirii sale în
aceastã organizaþie, nici loja din care a
fãcut parte. Mircea Popa este de
pãrere cã accederea sa în
francmasonerie ar fi avut loc în
perioada interbelicã: “în perioada
interbelicã el nu va ezita sã intre
alãturi de Sadoveanu într-o lojã
masonicã.”6 Este o precizare vagã,
nesusþinutã de dovezi sau argumente
credibile. Ea confirmã cunoaºterea
insuficientã a vieþii ºi activitãþii lui O.
Goga ºi este departe de a clarifica
acest aspect din biografia lui.

Mircea Popa este la fel de
neinformat ºi în privinþa lui M.
Sadoveanu, cel care, lucru destul de
rar, a reuºit în deceniul al IV-lea al secolului trecut, sã unifice, sub
conducerea sa, toate lojile ce funcþionau în perioada respectivã pe
teritoriul României. Numai cã, atunci, O. Goga încetase a mai fi
francmason.

Abordând acest subiect, Veturia Goga7 a afirmat adesea cã O. Goga
a fost francmason, fãrã a intra, însã, în prea multe detalii. Ea a precizat
cã, prin 1925-1926, înainte de a deveni ministru de Interne, Mihail
Sadoveanu, neºtiind cã poetul era deja francmason, a încercat sã-l
recruteze în aceastã organizaþie. Tot Veturia Goga a mai afirmat cã, în
virtutea poziþiei sale de francmason, Sadoveanu i-a cerut, ulterior,

Veturia Goga
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ministrului Goga fonduri pentru editarea unei publicaþii cultural-literare,
care ar fi trebuit sã se numeascã Comoara. Potrivit Veturiei Goga,
Sadoveanu ar fi obþinut circa 27 de milioane de lei din fonduri ale
Ministerului de Interne, sumã pe care, în marea ei majoritate, la
încheierea mandatului, nemaiputând-o recupera sau justifica, Goga a
fost nevoit s-o achite din propriul buzunar. Relatând aceastã
întâmplare, vãduva poetului a susþinut cã, personal, a fost nevoitã sã
renunþe la multe blãnuri ºi bijuterii ale ei pentru ca soþul sãu sã poatã
face rost de banii respectivi.

Raporturile de prietenie ºi chiar de colaborare în domeniul publicistic
– invocate de M. Popa – nu au nimic de-a face cu calitatea de
francmasoni, calitate anterioarã – cel puþin în cazul lui Goga - datei
menþionate de autorul respectiv.

Nici Horia Nestorescu-Bãlceºti, într-o lucrare recentã8, nu clarificã
prea mult raporturile poetului cu aceastã organizaþie. Informaþiile oferite
de el se referã aproape exclusiv la anul 1929. El nu spune nimic în
legãturã cu data primirii poetului în Francmasonerie ºi trece cu vederea
demisia acestuia din organizaþie9

Astfel, autorul citat semnaleazã prezenþa lui Goga, în 17.02.1929, la
proclamarea lui Constantin Argetoianu ca Mare Patron al Ordinului
Masonic Român. O sãptãmânã mai târziu, respectiv la 24.02.1929,
poetul primeºte, cu inscripþie nominativã, sub numãrul 15, exemplarul
din Grands Constitutiones, fapt ce vorbeºte de la sine despre respectul
de care se bucura.

Douã luni mai târziu, adicã în luna aprilie, pe când avea gradul
masonic 30, poetul militeazã pentru fondarea Blocului creºtin
francmasonic. Prin aceasta, el vroia ca miºcarea francmasonicã
românã sã-ºi declare oficial opþiunea pentru o linie politicã clarã, fapt ce
intra în contradicþie flagrantã cu statutele ºi cutumele organizaþiei. De
altfel, au existat luãri de poziþie ferme care au respins ca inacceptabilã
solicitarea lui Goga. Astfel, în anul 1932, legionarul V. Trifu afirma: “d.
Octavian Goga, care deºi este mason, habar n-are de rostul
francmasoneriei, cãci ºi-a permis sã vorbeascã în lojã despre
creºtinism – greºalã ce masonii nu-i vor ierta niciodatã. D. Goga a mers
aºa de departe cu naivitatea sa încât a propus ca Loja Naþionalã sã se
numeascã Loja Creºtin-Naþionalã.”10

Tot potrivit lui Horia Nestorescu-Bãlceºti, la 26 octombrie 1929
Octavian Goga a devenit consilier federal propus garant de amiciþie al
Marii Loje Elveþiene Alpina pe lângã Marea Lojã Naþionalã a României.
Acelaºi autor mai precizeazã doar cã poetul ar fi avut gradul 33 ºi s-a
aflat în conducerea masoneriei naþionale.

Calitatea de mason a poetului este reamintitã, de acelaºi autor, ºi în
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lucrarea Masoneria – o stare de spirit: o ai sau nu o ai. Interviuri
1993-200211, unde se precizeazã: “Cine ar fi putut, dintre cei ce nu
agreazã sau chiar condamnã Francmasoneria, sã-ºi imagineze cã
fruntaºi ai naþionalismului român, precum Alexandru Vaida-Voevod,
Octavian Goga, au fost masoni”12 sau “Pentru cã de orice poþi sã acuzi
un Brãtianu, un Bãlcescu, un Vaida, un Goga, dar nu poþi sã-i acuzi cã
au fost antinaþionali”13 ªi Dan Amadeu Lãzãrescu, Suveran Mare
Comandor al Supremului Consiliu de gradul 33 ºi ultim pentru România
al Ritului Scoâian Antic ºi Acceptat, îl prenumerã printre fransmasonii
oameni politici: “ªi în timpuri mai noi generalul Arthur Vãitoianu, prim-
ministru, Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga, deºi a fãcut
legislaþie antisemitã, doctorul Anghelescu ºi, mai ales, I.G. Duca.”14 Tot
Horea Nestorescu-Bãlceºti se întreabã: “Dacã erau niºte naþionaliºti
fanatici – unul dintre ei ºeful Partidului Naþional-Creºtin – Alexandru
Vaida-Voevod ºi Octavian Goga ar fi intrat în Francmasonerie?”15 El
revine, subliniind, încã o datã, cã: în aceºti 4000 de francmasoni sunt ºi
membri ai Partidului Naþional, naþionaliºti de talie politicã româneascã.
Dacã ar fi sã dau douã nume celebre: Alexandru Vaida-Voevod,
Octavian Goga.”16 În aceeaºi idee el mai afirmã: “Nici Vaida ºi nici Goga
n-au abjurat francmasoneria. Nu uitaþi Goga era ºeful unui Partid
Naþional Creºtin. Ba dimpotrivã, existã documente certe cã Octavian
Goga a încercat sã proclame Francmasoneria Naþional Creºtinã, deci
sã alipeascã la denumirea de Mare Lojã Naþionalã din România
componenta creºtinã; chiar o fãcea (...) cãci, ei erau, ori-cum creºtini ...
Deci vroia ºi prin titulaturã sã demonstreze cã sunt creºtini.”17

Volumul citat mai cuprinde o serie de referiri la calitatea de mason a
poetului18. Goga este citat alãturi de mari personalitãþi ale culturii
naþionale. Redãm, în sensul celor arãtate, ºi opiniile urmãtoare: “... ca
sã revenim la români, Ion Ghica, I.G. Duca, Dimitrie A. Sturdza sau
Petre Carp, Octavian Goga sau Mihail Sadoveanu, Nicolae Titulescu
sau Mihail Ralea au avut sentimente antinaþionale?”19

Autorul a mai þinut sã sublinieze: “Antonescu s-a dus sã vadã locul
incriminat (sediul Ordinului Masonic Român –n.n.) ºi când a vãzut pe
pereþii încãperilor atârnând portretele lui Bãlcescu, Brãtianu, Goga ºi
ale altor bãrbaþi de frunte ai neamului, i-a reproºat ferm subalternului
sãu cã îl face sã-ºi piardã timpul cu asemenea treburi mãrunte, când,
de fapt, cei vinovaþi (francmasonii –n.n.), venerau tocmai pe cei ce
fãcuserã România modernã.”20

Numele poetului este evocat, din nou, printre cele ale scriitorilor
români masoni: “Sã începem cu cei mai “sonori”: Mihail Sadoveanu, Ion
Minulescu, Victor eftimiu, Pãstorel Teodoreanu, Octavian Goga,
Garabet Ibrãileanu, Duiliu Zamfirescu, Gala Galaction, Mihail Sorbul,



68

Mihail Ralea etc. etc.”21

Cei menþionaþi nu sunt singurii care se referã la apartenenþa lui O.
Goga la Francmasonerie. În lucrarea sa, Daniel Bresniak22 pomeneºte
numele lui O. Goga printre cele ale prim-miniºtrilor români23, respectiv
ale scriitorilor români.24 Ideea este reluatã ºi de Dan A. Lãzãrescu.25

Revenind, trebuie arãtat cã, prin Seton-Watson, O. Goga îºi asigurã,
de asemenea, accesul la cercuri europene influente, decisive pentru
acþiunile sale politice ulterioare. Seton-Watson era un cunoscãtor avizat
al vieþii politice nu numai din Ardeal, ci ºi de pe cuprinsul întregului
imperiu dualist. Întâlnirea lui cu Goga nu este întâmplãtoare. Ea are
drept cauzã renumele ºi prestigiul în creºtere de care se bucura poetul
român, atât în plan literar, cât mai ales în cel al luptei politice acerbe în
care se angajase.

De altfel, într-o scrisoare de rãspuns adresatã lui Goga, la 29
decembrie 1910, Seton-Watson îl considera deja pe acesta “viitor
conducãtor al românilor” ºi, prin urmare, îi fãcea recomandãri utile cu
privire la demersurile lui viitoare pe arena politicã.26

Încã de la prima întâlnire, între Goga ºi Seton-Watson s-a stabilit o
strânsã legãturã. Poetul îl însoþeºte, de îndatã, într-o scurtã cãlãtorie
“de studiu” în Slovacia. Este, credem, momentul în care se încerca
atragerea atenþiei poetului român asupra problemelor de ansamblu ale
luptei politice din imperiu, stabilirea de noi contacte utile pentru
demersurile viitoare ale liderilor minoritãþilor etnice, identificarea unei
strategii comune etc. Deºi anterior datei întâlnirii dintre cei doi, Goga se
afirmase ca un luptãtor cu o solidã gândire politicã, demersurile lui erau
de o anvergurã limitatã, interesând ºi implicând factori ai spaþiului
transilvan ºi cel mult budapestan. El nu se preocupase sã asocieze
lupta politicã a românilor ardeleni într-un context mai amplu, cel puþin la
nivelul imperiului, dacã nu chiar unul central sau sud-est european. 

Contactul cu istoricul englez era tocmai nesperatul prilej al unei
asemenea deschideri de orizont, inclusiv al înlesnirii contactelor utile
unei acþiuni de amploare ºi impact politic major.

Din aceastã cauzã, acþiunile politice iredentiste ale poetului român
nu vor mai rãmâne simple întâmplãri, fãrã ecou, înghiþite rapid de uitare.
Contactele stabilite prin intermediul istoricului englez, inclusiv acesta
însuºi, vor lua poziþie, prin materiale de presã, faþã de ºicanele fãcute
poetului român militant de cãtre autoritãþile maghiare sau de cele
dualiste. Totodatã, Seton-Watson îl invitã, insistent ºi repetat, sã-i facã
o vizitã în Anglia ºi Scoþia.

Dupã o cãlãtorie, la începutul lui august 1910, în Europa Centralã,
poetul ºi soþia sa Hortensia pleacã în Scoþia în jurul datei de 30
septembrie. Potrivit  propriilor sale afirmaþii, cuprinse în corespondenþa
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ulterioarã, cu diverºi apropiaþi, Goga a rãmas pe tãrâm britanic vreme
de ºase sãptãmâni, o bunã perioadã beneficiind de ospitalitatea lui
R.W. Seton-Watson ºi a soþiei acestuia.

În opinia noastrã, pe durata ºederii lui Goga în Anglia, pe lângã
diverse discuþii ºi proiecte de colaborare ulterioarã, inclusiv fondarea,
mai târziu a periodicului European Review, preconizat ca o publicaþie
având colaboratori din spaþiul central ºi sud-est european, s-a discutat,
cel puþin, despre intrarea poetului român în Francmasonerie.

Dupã ºederea soþilor Goga în Scoþia ºi Anglia, relaþiile cu Seton-
Watson au cunoscut o dezvoltare constantã, poetul român, în
corespondenþa purtatã, beneficiind de sfaturi, îndrumãri ºi observaþii
utile demersurilor sale politice imediate ºi de perspectivã.

La rândul lui, Seton-Watson este informat ºi þinut la curent cu
evenimentele ce aveau loc în viaþa politicã, cu evoluþia în arena publicã
a lui Goga. Asemenea informaþii le primea fie de la alþi colaboratori ai
sãi, fie direct de la poet sau de la soþia acestuia Hortensia.

Mai mult chiar, între ei vor avea loc întâlniri ºi în afara Transilvaniei
sau Scoâiei, fapt elocvent în ce priveºte bunele sentimente dintre poet
ºi istoricul britanic.27

Frecvenþa schimburilor epistolare, grija pentru inserarea diverselor
detalii, inclusiv de ordin personal, subliniazã relaþiile de amiciþie
statornicite între cei doi. Acest fapt îndreptãþeºte supoziþia privind
accederea, între timp, a poetului român, la intervenþia ºi recomandarea
lui R.W. Seton Watson, în Francmasonerie. De altfel, la o analizã, pe
text, a scrisului publicistic al lui Goga, se poate observa relativ uºor pe
de o parte o clarificare în plan doctrinar, o anume “înþelepþire” ºi
clarviziune ce vor conduce nu doar la stingerea conflictelor cu partenerii
lui politici, ci ºi la revenirea în conducerea P.N.R., iar pe de alta o mai
atentã ºi motivatã fixare a obiectivelor politice de urmãrit, în sensul
renunþãrii la conflictele, neproductive pentru cauza naþionalã, cu ceilalþi
membri din conducerea P.N.R. ºi al concentrãrii atenþiei sale pe
contracararea acþiunilor duºmanilor poporului român. Octavian Goga va
milita inclusiv pentru principii elaborate ºi susþinute de cercurile
francmasonice: introducerea celui mai larg regim democratic, vot
universal, abrogarea legilor ºi ordonanþelor – majoritatea vizând
deznaþionalizarea cetãþenilor ne-maghiari ai imperiului – promovate de
contele Apponyi ºi alþi politicieni retrograzi unguri, îndreptate, mai ales,
împotriva ºcolilor româneºti, asigurarea realã de libertãþi cetãþeneºti
tuturor supuºilor, indiferent de naþionalitate, limbã, rasã, convingeri
politice sau religioase etc., libertate de acþiune pentru Partidul Naþional
Român, ca ºi pentru formaþiunile politice ale celorlalte minoritãþi de pe
cuprinsul monarhiei.
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Participarea lui Goga la alegerile  electorale parlamentare din 1910,
ca ºi candidat pentru Chiºineu Criº, despre care, cu siguranþã, R.W.
Seton Watson a fost informat, a reprezentat, în fapt, un test important
pentru fundamentarea strategiei politice de urmat în viitor. Ieºirea la
rampã a poetului, dincolo de eºecul ei rãsunãtor, graþie terorii de
nedescris, abuzurilor, ilegalitãþilor celor mai abjecte, dar ºi a corupþiei,
la care au recurs autoritãþile, a avut un impact decisiv asupra trezirii
electoratului român din starea de indiferenþã ºi letargie la care-l
condamnase doctrina pasivistã promovatã de mitropolitul baron Andrei
ªaguna.28 Totodatã, ea a determinat analize ºi dezbateri în rândul elitei
politice a românilor ardeleni favorabili luptei pentru drepturi politice,
economice ºi sociale pentru conaþionalii lor.

Ziaristul Ion Clopoþel, oaspete la Ciucea prin anii 1968 sau 1969,
referindu-se la relaþia dintre O. Goga ºi R.W. Seton Watson, afirma cã
poetul român, la solicitarea cercurilor francmasonice occidentale, în
primul rând a lui Seton Watson, a încercat sã refacã legãturile acestora
cu Francmasoneria rusã, bulversatã dupã revoluþia din Octombrie
1917. Tot Ion Clopoþel preciza cã, pe tot parcursul deplasãrii lui Goga,
prin Rusia revoluþionarã, Finlanda, Suedia ºi Scoþia, spre Paris, poetul
ºi politicianul român a beneficiat de protecþia ºi sprijinul cercurillor
francmasonice occidentale ºi chiar ºi a celor ruseºti.29

Venirea lui în Franþa era mult mai beneficã ºi utilã scopului urmãrit:
recunoaºterea, în virtutea principiului – de inspiraþie masonicã ºi datorat
unor francmasoni celebri ca Woodrow Wilson ºi V.I. Lenin – al
autodeterminãrii, a dreptului ardelenilor de a se uni cu Regatul român,
iar ulterior pentru încheierea acordurilor ºi tratatelor internaþionale care
sã reglementeze frontierele noului stat unitar ºi relaþiile lui pe plan
european ºi internaþional.

Graþie mediilor – politice, diplomatice ºi jurnalistice - frecventate în
capitala Franþei, O. Goga a contribuit esenþial la recunoaºterea de cãtre
marile puteri a Consiliului Naþional Român ca reprezentant legal al
poporului român, mandatat sã-i apere interesele la masa negocierilor
ce vor urma.

Într-o lucrare, apãrutã recent30, Alexandru Vaida-Voevod face
frecvent, cu vechea ºi arhicunoscuta lui ranchiunã, referire la anturajul
lui Goga de la Paris, cel mai adesea format din englezi, membri ai
Francmasoneriei.

Horia Nestorescu-Bãlceºti susþine ºi el faptul cã: “ ... la Conferinþa de
Pace de la Paris (...) reprezentanþii Marilor Puteri (...) toþi – repet, toþi –
erau francmasoni.”31

Calitatea de francmason, obþinutã, dupã opinia noastrã, cu sprijinul
lui R.W. Seton Watson, în anii 1910-1911 sau în anii premergãtori
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primului rãzboi mondial, îi va fi utilã poetului în activitatea sa politicã
ulterioarã, asigurându-i ºi înlesnindu-i ascensiunea spre demnitãþi
guvernamentale ºi parlamentare.

Aºa cum arãtam, în noiembrie 1933, Octavian Goga decidea
retragerea sa din rândurile Francmasoneriei. La fel ca decizia de a intra
în aceastã organizaþie, ºi cea de a o pãrãsi n-a fost motivatã sau
explicatã de poet. Presupunem cã ea a fost determinatã de cel puþin
douã tipuri de factori. Pe de o parte e vorba de condiþiile interne, de
deziluziile ºi nemulþumirile trãite tot mai intens de omul politic Octavian
Goga. La fel ca majoritatea clasei politice a momentului, O. Goga
contribuise, cu o mare dozã de naivitate ºi credulitate, la revenirea pe
tron a aventurierului rege Carol al II-lea, pe baza promisiunii – nicicând
respectatã de acesta – de a renunþa la amanta sa Elena (Wolf)
Lupescu.

Al doilea ºoc major trãit puternic ºi de Goga a fost determinat de
diversiunile de joasã speþã iniþiate de Carol al II-lea de a constitui, pe
parcursul anului 1931, un aºa-zis guvern de uniune naþionalã. (Printre
cei “consultaþi”, adicã manipulaþi s-a numãrat ºi O. Goga, care,
sesizând jocul murdar al monarhului, a refuzat sã-i dea satisfacþie). În
realitate, o primã mãsurã a regelui de a destabilizza întreaga viaþã
politicã româneascã, de a discredita ºi, apoi, submina partidele politice,
credibilitatea acestora, de a compromite democraþia ºi sistemul
democratic din þarã.

Cu siguranþã, aºa cum reiese din  Jurnalul sãu politic, Goga a
dezavuat sprijinul acordat regelui în aceste demersuri ale lui de o serie
de importanþi oameni politici, cunoscuþi ºi pentru apartenenþa lor la
Francmasonerie.

Prostituarea clasei politice naþionale – implicit ºi cu largul concurs al
grupãrilor francmasonice româneºti ºi externe – a reprezentat pentru
Goga o abdicare de la principiile ºi obiectivele urmãrite de aceastã
organizaþie, ostilã dictaturii ºi regimurilor despotice.32

O altã nemulþumire posibilã a poetului a reprezentat-o refuzul
fondãrii Blocului creºtin francmasonic ºi angajarea declaratã a acestuia
în efortul scoaterii þãrii din criza economicã ºi social-politicã în care se
afla.

Al doilea set de posibili factori þine de alunecarea lui treptatã,
ideologic ºi doctrinar, spre dreapta. De aici ºi admiraþia exprimatã nu o
datã faþã de Italia fascistã. În 1933 are loc, în Germania, ascensiunea
fulminantã a lui Hitler, personaj faþã de care omul politic român a nutrit
ºi afirmat sentimente de apreciere ºi care va marca radical evoluþia sa
politicã pânã la sfârºitul vieþii.

Dupã cum subliniazã Horia Nestorescu-Bãlceºti existã o
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incompatibilitate funciarã “dintre Francmasonerie (eminamente adeptã
a libertãþilor democratice, egalitãþii ºi fraternitãþii între oameni ºi
popoare) ºi totalitarismul extremist de la dreapta la stânga.”33

Poate cã, conºtientizând ºi el acest raport de incompatibilitate, O.
Goga a decis sã-ºi înainteze demisia din Francmasonerie.

Lipsit de sprijinul, dar ºi de controlul acestei organizaþii, în anii ce au
urmat omul politic Octavian Goga va comite erori majore, care-l vor
împinge spre formaþiunile ºi oamenii politici de extremã dreaptã,
compromiþând, astfel, într-un fel, pânã ºi obiectivele ºi idealurile sale de
tinereþe.

Dacã avem în vedere explicaþia lui Petar Skok, romanist ºi balcanist
croat renumit34, cu privire la sensul cuvântului “goga”, considerat de el
un apelativ pentru zidar35 , am putea considera, evident, exagerând un
pic, cã Octavian Goga a fost, prin însuºi numele ce-l purta, predestinat
sã devinã membru al Francmasoneriei. 

(fragment din volumul “Goga ºi Francmasoneria” 
în pregãtire la Editura SEDAN)

Note:
1 O dovadã a implicãrii francmasoneriei în desfãºurarea evenimentelor

este legatã de soarta conducãtorilor revoluþiei transilvane, respectiv
maghiare. În timp ce Avram Iancu, luptãtor progresist pentru cauza
neamului sãu, promotor al necesitãþii acordãrii de drepturi ºi libertãþi
economice ºi social-politice egale ºi pentru românii ardeleni, majoritari, a
fost, dupã înfrângerea revoluþiei, hãituit prin Munþii Apuseni, având un
destin ºi sfârºit tragice, Lajos Kossuth, vinovat de uciderea a peste 60.000
de români, ca ºi de distrugerea completã a sute de sate româneºti din
Ardeal, a fost salvat, de francmasonerie, se pare, ajutat, tot de ea, sã
emigreze în S.U.A. ºi, culmea culmilor, onorat, dupã moarte, tot la iniþiativa
francmasoneriei, inclusiv prin aºezarea bustului sãu în chiar interiorului
Senatul Statelor Unite ale Americii!

Un caz similar se va petrece, din nou, la sfârºitul celui de al II-lea rãzboi
mondial. Un criminal odios ca Horthy Miklos, vinovat de atâtea nenorociri ºi
crime îndreptate împotriva populaþiei paºnice din Ardealul ocupat, dar nu
numai, inclusiv împotriva minoritãþii evreieºti, inchisã în ghetouri înainte de
a fi trimisã în lagãrele naziste ale exterminãrii ºi morþii, nu numai cã nu a
fost arestat sau condamnat vreodatã de o instanþã de judecatã,  i s-a
permis sã plece ºi sã trãiascã fãrã griji de ordin material în strãinãtate, iar,
ulterior, a fost reabilitat ºi considerat chiar un fel de erou naþional. În acelaºi
timp, însã, mareºalul Ion Antonescu, a cãrui vinovãþie, atâta cât a fost, nu
o judecãm aici ºi acum, a fost ucis, cu concursul iresponsabilului rege Mihai
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I de Hohenzollern, susþinãtor al miºcãrii legionare, implicit al atrocitãþilor
comise de aceºtia, dar medaliat, în schimb, de sovietici ºi de dictatorul
Stalin cu înaltul ºi extrem de exclusivistul ordin “Victoria”, poate chiar ca
rãsplatã pentru sacrificarea celui care îndrãznise sã-i sfideze pe ruºi ºi
care salvase România, într-un moment critic, de la distrugerea totalã.
Rãmâne o obligaþie pentru francmasoneria românã de a clarifica atitudinea
(ºi laºitatea, credem noi) avutã în acest ultim episod dramatic, ca ºi în
perioada ce a urmat.

2 Grãitoare, în acest sens, este, dupã pãrerea noastrã, decizia tot mai
hotãrâtã a cercurilor ºi familiilor boiereºti sau avute româneºti de a orienta
majoritatea tinerilor, din toate cele trei Principate, pentru a urma studiile
universitare în Franþa, Belgia, Germania etc. Mai mult, studenþii români din
Budapesta, Viena sau alte centre universitare din spaþiul dualist stabilesc
strânse legãturi de colaborare cu colegi ai lor provenind din celelalte
provincii subjugate, angajându-se, împreunã cu aceºtia, inclusiv în acþiuni
politice, de protest faþã de politica deznaþionalizantã iniþiatã de
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mondial, dar ºi în alte momente tensionate din perioada dintre cele douã
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Nick SAVA (Canada)

ÎN CARE PÃCALÃ MOªTENEªTE O VACÃ

Trãia odatã ca niciodatã, într-un mic sat, nici bogat, nici sãrac, un sat adicã
aºa ca pe la noi, o familie de þãrani. Nici bogaþi dar nici sãraci de tot, nici
frumoºi dar nici urâþi de tot, nici harnici dar nici trândavi de tot, nici isteþi dar nici
proºti de tot, adicã aºa ca tot omul, ca mine ºi ca tine, bunãoarã; român, într-
un cuvânt.

Ba, sã avem iertare, unul din feciori era Pãcalã. Pentru cã þãranului nostru
i se prãpãdise muierea, lãsându-l cu trei feciori, care se potriveau întrutotul
descrierii noastre, mai puþin mezinul. Acesta era poate mai trândav decât fraþii
lui, mai isteþ decât aceºtia, mereu vesel ºi cu un cântec pe buze, gata oricând
sã facã vreo pãcãlealã vreunui sãtean, sau numai vreunui frate mai mare. Aºa
cã lumea din sat îl poreclise Pãcalã, ºi cu timpul toþi i-au uitat numele de botez,
pânã ºi tatãl ºi fraþii lui îl numeau acum aºa. Sã nu mã întrebaþi care era
numele lui adevãrat, cãci nu ºtiu. Poate era Ion, sau poate Gheorghe, sau
poate Toader, sau ªtefan... ca pe mine sau pe tine, bunãoarã; nume de sfânt,
cã aºa este datina la români.

ªi iatã cã, într-o zi, bãtrânul þãran nu se simte prea bine ºi, pânã sã bage
cineva de seamã, picã la pat. Cheamã el pe cei trei fii în jurul patului.

- Mãi, feciorii tatii. Eu cred cã mã duc, se pare cã mi-am trãit traiul dat mie
de Sfântul Dumnezeu. Eu nu vã las avere multã, dar atâta câtã vã las,
împãrþiþi-o frãþeºte, sã nu ajungeþi de râsul satului. Sã vã iubiþi ºi sã vã ajutaþi,
ca fraþi adevãraþi ce sunteþi, ºi atunci ºi Dumnezeu vã va sta alãturi. ªi astea
fiind zise, dãdu bãtrânul ochii peste cap ºi trecu la dreapta Domnului. Îl plâng
cei trei fraþi, rãmaºi de acum orfani singuri pe lume, îl plânge tot satul, cãci
fusese om gospodar ºi trãise în bunã înþelegere cu toþii.

ªi dupã ce îl plâng cei trei fraþi cât îl plâng, bagã ei de seamã cã viaþa merge
înainte ºi trebuie sã dea la animale de mâncare, sã le adape, sã vadã de
munca pe ogor, cãci timpul trece ºi viaþa þãranului nu are hodinã pânã nu dã
zãpada, ºi nici atunci... Aºa cã ei se ºi hotãrãsc sã împartã toatã averea
rãmasã de la bãtrânul lor tatã.

- Cum o facem? întrebã unul din fraþii mai mari. Dacã împãrþim totul,
rãmânem cu mai nimic...

- Nici nu ar fi drept, zise celãlalt frate mai mare. Unii au muncit din greu sã
þinã averea, alþii au cam tãiat frunze la câini. Zicând acestea, privi cu înþeles
spre Pãcalã.

- Ba sã împãrþim frãþeºte, cã aºa ne-a învãþat tãtuca, sãri Pãcalã de colo.
Ce-o sã zicã el de dincolo, dacã nu-i respectãm dorinþele?

Aºa ºi fãcurã pânã la urmã, deºi fraþii mai mari se scãrpinau în creºtet ºi
mormãiau, nemulþumiþi. Începurã de la câmp:

- Locul ãsta þie, ãsta mie, ãsta lui Pãcalã.
- Frãþeºte, cum o zis tãtuca! completã Pãcalã mulþumit, fãrã sã parã sã

bage în seamã cã locul lui se nimeri mai pe coastã, iar cel al fraþilor mai pe
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luncã.
- Locul ãsta mie, ãsta þie, ãsta lui Pãcalã... Ce facem cu bucãþica asta, a

rãmas singurã?
- O împãrþim frãþeºte, cum o zis tãtuca! sãri Pãcalã de colo.
O împãrþirã frãþeºte. Se aleserã fiecare cu o unghie de pãmânt, dar cel puþin

Pãcalã era mulþumit. Trecurã la livadã. 
- Mãrul ãsta þie, ãsta mie, ãsta lui Pãcalã, cum o zis tãtuca. Ceilalþi fraþi

încuviinþau, îndeplinind cu sfinþenie porunca pãrinteascã. Un pãr mie, unul þie,
unul lui Pãcalã; un prun mie, unul þie, unul lui Pãcalã...

Se oprirã încurcaþi în faþa nucului. Era un singur nuc, mare ºi frumos... Ce
sã facã cu el? Cum sã îndeplineascã porunca pãrinteascã? Se uitau unul la
celãlalt, negãsind rãspuns.

- Îl tãiem, hotãrî Pãcalã.
Se puserã cu topoarele pe el ºi îl tãiarã. Împãrþirã butucii ºi apoi vreascurile,

frãþeºte, în timp ce tot satul îi privea, dând a lehamite din cap. Noroc cã stupii
se împãrþirã taman-taman, cãci cine ºtie ce soluþie mai gãsea Pãcalã. Trecurã
la curþi.

- O odaie mie, una þie, una lui Pãcalã.
- Frãþeºte, cum o zis tãtuca.”
Asta fusese uºor. Împãrþirã animalele: cei trei cai, trei vaci, trei purcei, cele

câteva oi, gãinile, raþele... O gãinã singuraticã sfârºi în oalã, spre bucuria
tuturor, dupã care trecurã la împãrþit sacii, lãzile, cutiile... Pânã mai spre searã
împãrþirã totul! Mai puþin o vacã.

Acum trebuie sã vã spun câteva cuvinte despre vaca aceea. Aþi vãzut vaci
mari ºi frumoase, roºii cu pete mari, albe, cu coarne frumos încovoiate, cu
ugerul dolofan atârnând plin cu lapte pânã aproape la pãmânt? Vaci care dau
câte o gãleatã plinã ochi cu lapte la fiecare muls? Câte un viþel sau doi în
fiecare primãvarã, frumoºi, sãnãtoºi, de mai mare minunea? Gândiþi-vã la ce
aþi vãzut pânã acum ºi pe urmã gândiþi cã nu aþi vãzut încã nimica! Vacã
precum vaca aceea nu era nici una în sat, dar ce zic eu „în sat”? - în toatã
lumea! Nici mãcar lui Pãcalã nu-i trecu prin cap sã o taie, când ajunseserã la
împãrþirea ei. Oamenii din sat venirã sã-i roage sã le-o vândã lor, pe oricât,
decât s-o vadã prãpãditã. Aºa cã se duserã ei la culcare, gândindu-se cum ºi
ce sã facã pentru a împãrþi minunea de vacã. Se foirã aºa mai toatã noaptea,
somnul refuzând sã li se anine de pleoape ºi, într-un târziu, Pãcalã spuse:

- Mãi fraþilor, ºtiþi voi ce m-am gândit eu?
- Ce te-ai gândit? întrebarã fraþii, cam cu teamã în glas. Gândurile lui Pãcalã

se lãsau de obicei cu urmãri neplãcute pentru ei.
- Ce ar fi sã ne facem fiecare câte un grajd, coºar, ceva, pentru cã oricum

ne trebuie câte un grajd la fiecare, sã ne punem vitele împãrþite. ªi în care grajd
o intra vaca mai întâi, a aceluia sã fie!

Stãturã fraþii cei mari cu ochii holbaþi în întuneric, întorcând ideea lui Pãcalã
pe o parte ºi pe cealaltã. O fi vreo pãcãlealã la mijloc? Umblã miºelul de mezin
sã-i înºele din nou cu ceva? Pânã la ziuã se foirã ei fãrã somn, ascultând
sforãitul liniºtit al fratelui mai mic. Spre zori se hotãrârã fiecare cã nu e loc de
pãcãlealã, cã pânã la urmã asta este singura cale de urmat - dacã vor sã
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pãstreze vaca în viaþã fãrã a o vinde. Aºa cã sãrirã din pat ºi se repezirã sã îºi
înalþe fiecare un grajd minunat, care sã le aducã mult doritul câºtig. Îl lãsarã pe
Pãcalã sã doarmã, zâmbind cu rãutate pe sub mustãþi.

Dormi Pãcalã liniºtit, pânã spre prânzul cel mare. Îl sculã mai ales foamea
ºi bocãnitul care venea prin ferestre dinspre curte. Când ieºi afarã, fraþii lui
munceau cu spor, construind care mai de care un grajd mai grozav. Fratele cel
mare înãlþase deja pereþii din chirpici a unui grajd minunat, grajd cum nu mai
era altul în sat. Acum se apucase de acoperiº, din þiglã roºie, frumoasã. Fratele
mijlociu, mai puþin priceput, înãlþa un grajd mai puþin arãtos, dar frumos nevoie
mare: din trunchiuri frumos geluite, mirosind a lemn proaspãt ºi rãºinã, cu
ºindrilã nouã pe acoperiº. Vaca era dusã la ciurdã, ca în fiecare zi, dar celelalte
animale, mai ales gãinile, se uitau prostite la forfota din curte.

- Tu ce faci, nu-þi construieºti grajdul? îl întrebarã fraþii pe Pãcalã, zâmbind
cu rãutate. 

- Ba da, nici o grijã. Am timp...
Acestea zise, se puse Pãcalã de mâncã liniºtit, bãu o canã cu apã proaspãt

scoasã din fântânã, se puse la umbra unui prun ºi cântã din fluier vesel, pânã
îl furã din nou somnul... Razele soarelui cãzând spre apus îl trezirã, aºa cã
socoti el cã venise timpul sã-ºi construiascã ºi el grajdul: tãie la repezealã niºte
pomiºori mai tinerei, cu trunchiul subþirel ºi înalt, plini de frunze verzi ºi
proaspete, iar din ei construi un umbrar verde ºi rãcoros.

- Iac-aºa!, zise Pãcalã mulþumit, admirându-ºi grajdul.
- Bãi frati-miu, nu e dreaptã întrecerea, zise unul dintre fraþii mai mari. Hai

sã te mai lãsãm o zi, sã îþi înalþi ºi tu un grajd ca lumea.
- Nuuu, nu vã faceþi griji, dãdu Pãcalã liniºtit din mânã. Sã lãsãm vaca sã

aleagã. Nu-i nici un bai dacã nu alege grajdul meu, o fi vaca vreunuia din voi.
Rãmâne în familie, cum se zice. ªi le zâmbi vesel.

- Cum vrei tu, frate al nostru. Numai sã nu ne scoþi vorbe cã te-am pungãºit!
ªi îºi dãdeau fraþii cei mari coate, fãcându-ºi unul altuia cu ochiul, ºmechereºte.

Dar iatã cã se auzi cornul vãcarului ºi începurã sã aparã vacile pe uliþã, în
drumul lor cãtre casã. Deschiserã fraþii larg poarta spre uliþã, sã poatã intra
vaca, ºi aºteptarã cu nerãbdare apariþia vacii cu pricina. Apãru în curând ºi
aceasta, nãduºitã ºi plinã de praf, ºi întrã în curte, rumegând liniºtit. Acolo se
opri uimitã, vãzând douã grajduri nou-nouþe în locul vechiului grajd în care îºi
dusese veacul. ªi un umbrar verde ºi rãcoros!

Se aºezarã fraþii pe lângã propriul grajd ºi începurã sã îndemne vaca sã
intre înãuntru. Dar animalul stãtea þeapãn, mirosind nehotãrât când spre
zidurile proaspãt spoite cu var, când spre lemnul proaspãt geluit. Într-un târziu,
dând din coadã dupã muºte, se îndreptã hotãrâtã spre frunzele verzi ºi
proaspete ºi spre umbra deasã a umbrarului construit de Pãcalã. Pãscând din
frunze, intrã sub poala umbrarului, la adãpost de zãduf ºi de muºte...

- Apoi, mãi fraþilor, nu vã supãraþi pe biata vitã! le spuse Pãcalã mucalit
fraþilor, care priveau holbaþi la vaca dispãrutã sub umbrar. Minte de animal, ce
sã ºtie el ce înseamnã grajd frumos?

Plecarã fraþii înjurând cu nãduf. Iar Pãcalã moºteni o vacã.
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Daniela GÎFU

FIGURILE RETORICE ÎN DISCURSUL POLITIC

Pentru a înþelege mai bine rolul figurilor retorice în discursul politic,
vom avea în vedere tipologia propusã de Oliver Reboul1:

1.  Figurile de cuvinte sunt acele figuri folosite în discursurile politice
pentru a impresiona prin sonoritatea lor, facilitând astfel reþinerea
acestora de cãtre auditor. 

Ritmul unui discurs politic este adecvat contextului, lãsând senzaþia
cã reprezintã ritmul acþiunii politice a respectivului grup de putere. 

Iatã o secvenþã discursivã - „Criza politicã ia amploare: Traian
Bãsescu, ales preºedinte de mai puþin de un sfert din populaþia
României! Nici guvernul ºi nici parlamentul nu pot funcþiona fãrã marele
arbitru: PRM.” 2

– în care regãsim ritmurile solemne ale discursului lui Vadim Tudor,
în vederea impresionãrii opiniei publice.

Tot în aceastã categorie, întâlnim ºi aliteraþia, „procedeu stilistic care
constã în repetarea aceluiaºi sunet sau aceluiaºi grup de sunete în
cuvinte care urmeazã unul dupã celãlalt”3 sau – conform lui Reboul –
„repetarea unei aceleiaºi consoane.”4

Iatã o secvenþã discursivã -  „Noi nu trebuie sã înjurãm pentru a ieºi
în evidenþã. Doar Bãsescu ºi ai lui fac asta! Noi nu trebuie sã plângem
în public pentru a pãrea umani. Doar Bãsescu ºi ai lui fac asta! Noi nu
trebuie sã jignim conducãtorii þãrilor occidentale pentru a pãrea
puternici. Doar Bãsescu ºi ai lui pot face asemenea mizerii!”5 - unde se
observã repetarea consoanei „n” în cuvintele „Noi nu”, cu intenþia de a
accentua calitãþile membrilor PSD ºi de a sublinia o stare de fapt, jocul
de imagine fãcut de opoziþie, pentru impresionarea receptorului.

2. Figurile de sens sunt figurile retorice utilizate în discursul politic
pentru a evidenþia o contradicþie venitã din organizarea conþinuturilor
cuvintelor.

În discursul politic, una dintre cele mai rãspândite figuri de sens este
metafora. Metafora este o comparaþie subînþeleasã ºi se bazeazã pe
„schimbãrile de sens” care „sunt privite ca atare, inovaþii, adicã
fenomene de vorbire; adeseori aceste inovaþii sunt individuale ºi chiar
intenþionate.”6

Exemplificãm cu o serie de metafore7 - Nãstase ºi Bãsescu sunt
numiþi „competitori socialiºti”, revoluþia din ‘89 e vãzutã ca „un cutremur
politic ºi militar”, presupusa fraudã electoralã creionatã ca „un
mecanism infernal al furtului”, ideologia UDMR apare ca „anacronica
ideologie hungaristã”, Uniunea Europeanã este consideratã „un far în
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noapte” etc. – folosite de Corneliu Vadim Tudor în discursul susþinut cu
ocazia Plenarei Extraordinare a Consiliului Naþional al Partidului
România Mare. Liderul PRM face apel intenþionat la comparaþii
subînþelese pentru a sublinia importanþa sa ºi a partidului „creºtin ºi
pacifist, conservator-moderat” pe care-l conduce, pe scena politicã
româneascã.

Forþa metaforei este pusã în valoare de mãiestria oratorului de a
evidenþia stãrile, atitudinile ºi faptele care sunt de interes public, dar „nu
scuzã pe nimeni sã se abatã de la regulile argumentãrii raþionale ºi
echilibrate.”8

Din aceeaºi categorie a figurilor de sens face parte „metonimia, care
presupune transpunerea de nume.”9 Este figura retoricã prin care se
înlocuieºte ceva cu altceva (opera cu autorul, autorul cu opera, partea
cu întregul, întregul cu partea, cauza cu efectul ºi efectul cu cauza,
ideea abstractã cu una concretã ºi invers etc.). 

Iatã o secvenþã discursivã - „Ctitor al noii noastre Românii, neostenit
descoperitor ºi pãzitor al izvoarelor acestui popor.”10 - unde numele de
Nicolae Ceauºescu este înlocuit de Adrian Pãunescu cu renumele
datorat realizãrilor sale, ceea ce este mult mai sugestiv pentru imaginea
fostului conducãtor.

Pe aceeaºi linie proceduralã întâlnim sinecdoca, care constã în
lãrgirea sau restrângerea sensului unui cuvânt, prin substituirea
întregului cu partea (ºi invers), a particularului cu generalul (ºi invers),
a problemei cu fondul ei etc.

Iatã o secvenþã discursivã - „Nici NATO, nici Uniunea Europeanã nu
riscã sã se încurce cu un regim (…), care poate compromite orice
program militar, economic, diplomatic. România e perceputã drept
veriga de mucava a lanþului, sau punctul slab al cristalului european, din
pricina manierei catastrofale în care se desfãºoarã politica internã, ºi
politica externã.”11 - în care sesizãm substituirea sensului cuvântului
„corupþie” cu o suitã de sintagme în vederea amplificãrii efectului de
receptare. 

De asemenea, în categoria figurilor de sens este inclus ºi
oximoronul, figurã care constã în punerea împreunã a doi termeni care
sunt contradictorii, cu scopul de a da respectivei îmbinãri un caracter
neaºteptat.

Exemplificãm cu urmãtoarea secvenþã discursivã - „Una din greºelile
pe care le fac toate forþele politice din România este cã se adreseazã
electoratului ca fiind o masã amorfã. Nu mai este aºa de mult.
Societatea româneascã, dupã 15 ani de tranziþie, este stratificatã, este
alcãtuitã din grupuri sociale cu nevoi ºi aspiraþii complet diferite.”12

- unde remarcãm folosirea a doi termeni contradictorii („amorfã”-
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„stratificatã”) determinatã de perceperea deformatã a electoratului
românesc ceea ce nu scuzã acþiunile grupurilor politice.

În campaniile electorale, actorii politici amplificã intenþionat anumite
fapte pentru a atrage atenþia asupra lor ºi a grupurilor de putere pe care
le reprezintã. Ne aflãm în prezenþa hiperbolei ca figurã retoricã, prin
care se exagereazã cu bunã ºtiinþã însuºirile unei fiinþe, caracteristicile
unui fenomen sau ale unei situaþii. 

Luãm spre exemplificare o secvenþã discursivã - „Am auzit cã ºi pe
aici în ultima vreme s-au plimbat o mulþime de iepuraºi îmbrãcaþi în
portocaliu. Mici, dar rãi. Vreau sã vã spun un singur lucru: pãziþi-vã
portofelele ºi grãdinile când îi vedeþi. Ei vor sã punã mâna pe putere,
folosindu-se de minciunã, vor sã aducã din nou dezastrul ºi anarhia în
þarã.”13 – unde observãm o hiperbolizare a faptelor adversarilor lui
Nãstase, pentru a-i îndepãrta de o opþiune favorabilã din partea
electoratului. 

3. Figurile de construcþie sunt figurile retorice în care distanþa
resimþitã de auditor se bazeazã pe anumite operaþii care se aplicã unor
secvenþe discursive. În aceastã categorie, o figurã retoricã cunoscutã
este repetiþia (fie a unui cuvânt, fie a unei expresii sau chiar a unei
propoziþii) care are rolul de a sublinia partea esenþialã a discursului.

Iatã un fragment discursiv - „Numai eu pot lichida Mafia care sufocã
România. Numai eu nu am nici un cont bancar, nicãieri, ºi nu sunt
amestecat în afaceri dubioase. Numai eu pot instaura o Nouã Ordine
Moralã în iubita noastrã þarã, întemeiatã pe cinste, justiþie socialã,
solidaritate naþionalã, iubire fierbinte de Dumnezeu.”14 – în care repetiþia
sintagmei „Numai eu”, folositã de Vadim Tudor, creeazã un efect
puternic asupra electoratului ºi atrage atenþia asupra rolului de salvator,
pe care-l poate avea, drept esenþial în discursul sãu.

Amintim o altã figurã de construcþie, ºi anume antiteza, care pune
faþã-n faþã doi termeni 

antagonici pentru a trage un semnal de alarmã auditoriului cu privire
la diferenþele fundamentale dintre cei care reprezintã aceºti termeni. 

Luãm spre exemplificare o secvenþã discursivã - „Momentul de
opþiune fundamentalã pentru poporul român între o guvernare
modernã, agresivã, în favoarea României ºi o guvernare coruptã, de tip
clientelar, care va face din demnitatea României o vorbã goalã.15 – unde
se fac aprecieri cu privire la momentul 12 decembrie, turul II al
prezidenþialelor. 

Este aici vorba de o receptare prin contrast din partea electoratului:
Alianþa PNL-PD oferã o guvernare „modernã, agresivã, în favoarea
României” prin contrast cu guvernarea Uniunii PSD+PUR, „coruptã, de
tip clientelar”. 
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În discursurile politice regãsim ca formã retoricã ºi gradaþia care, prin
politica „bulgãrelui de zãpadã”, ajunge sã convingã auditoriul. Un bun
orator politic trebuie – aºa cum afirma Gusti - „sã satisfacã ºi sã
intereseze raþiunea, sufletul ºi inima. A convinge, darã, este esenþialul,
a plãcea este argumentul, a miºca sau atinge este a învinge.”16

Astfel pot fi cercetate faptele, evenimentele, într-o ordine
ascendentã, în scopul îndeplinirii rostirii politice. Descrierile se fac într-
un limbaj care deºteaptã pasiunile auditoriului faþã de discursul
oratorului politic. 

Exemplificãm cu un fragment discursiv - „În acest moment, PSD a
reuºit sã creeze o imagine extrem de defavorabilã României datoritã
modului de desfãºurare a alegerilor. Frauda a fost un lucru premeditat
cu câteva sãptãmâni înainte de alegeri prin introducerea în ultima clipã
a transferului responsabilitãþii organizãrii alegerilor (…) de la primari la
prefecþi. (…) Au fost puºi oameni ai actualei Puteri ºi rezultatul s-a
vãzut. (…) Alegerile din 1946 au fost fraudate de înaintaºii celor care au
fraudat scrutinul din 28 noiembrie. Actuala fraudã va fi cu atât mai gravã
cu cât ea nu dã ºanse României sã continue procesul de integrare în
UE.”17 – unde Traian Bãsescu descrie modul de fraudare a alegerilor
electorale de cãtre forþa politicã aflatã în 2004 la putere.

Desigur, în politicã, nici o probã nu poate fi definitivã. Se aplicã
principiul pas cu pas, în vederea descalificãrii adversarului politic prin
prezentarea gradualã a argumentelor care combat o stare de fapt ºi
influenþeazã opinia receptorului în favoarea oratorului. 

4. Figurile de gândire sunt figurile retorice, de mare amplitudine, în
care contradicþia este rezultatul unei relaþii artificiale între un alocutor ºi
locutorul sãu.

În discursul politic, întâlnim, adesea, ironia, ca „act de limbaj de
disimulare transparentã, induce o schimbare de sens de la pozitiv la
negativ (…), iar semnificaþia implicã exact opusul ei, de aici
transformarea ei într-un act de ameninþare a feþei interlocutorului.”18

Iatã un fragment discursiv - „Se plimbã prin þarã iepuraºul Traian,
întrebând: «Unde-i ursul, sã-i mãnânc urechile?».

O sã-l iau de urechi ºi o sã dau cu el de pãmânt de n-o sã se mai
vadã!”19 - în care Adrian Nãstase îl ironizeazã agresiv pe
contracandidatul sãu.

Exemplificãm, de asemenea, cu o altã secvenþã discursivã -
„Iepuraºul îl ajunge din urmã pe Ursuleþ. Diferenþa dintre mine ºi Adrian
Nãstase s-a redus la 3 procente, deºi eu am promis cã voi câºtiga din
primul tur.”20 - unde contracandidatul este la fel de ironic.

Manifestarea ironiei ca figurã retoricã trebuie sã ia în considerare
anumite exigenþe21:
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a) Ironia se manifestã doar într-o intervenþie discursivã, când pot
interveni diferiþi factori în scopul de a împiedica o comunicare realã:
competenþa lingvisticã, ambiguitatea discursului, obscuritatea
discursului, ambianþa intervenþiei discursive.

b) Într-o situaþie de comunicare în care predominã ironia,
respectiva secvenþã discursivã trebuie sã fie receptatã ca neregulã. Va
fi perceputã opus sensului direct, de la „ce se spune”, la „ce vrea sã se
spunã”.

c) O intervenþie discursivã ironicã depinde de cunoaºterea
contextului discursiv în care se manifestã. Oratorul trebuie sã cunoascã
pulsul auditoriului pentru a fi capabil sã aprecieze dacã existã un
context benefic ironiilor.

d) Intervenþia ironicã devine eficientã dacã þine seamã de
auditoriul pe care oratorul îl are în faþã. Se cunoaºte faptul cã, publicul
electoral, este eterogen, astfel eficienþa intervenþiilor ironice scade din
cauza imprevizibilitãþii reacþiilor acestuia. Insã, intervenþiile
parlamentare ironice au o eficienþã sporitã datoritã publicului care, în
general, este omogen.

În cadrul acestei categorii de figuri de gândire întâlnim ºi alegoria,
care constã în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete.
Prin intermediul alegoriei se asigurã o anumitã „transparenþã a
abstractului”22 care reuºeºte sã impresioneze auditoriul. 

Iatã o secvenþã discursivã - „Adevãratul ºi singurul motiv care þine
România ca pe-o Cenuºãreasã, la porþile Europei civilizate, este
corupþia. O corupþie unicã în Europa. O corupþie devastatoare ca un
uragan, paralizantã ca un cancer, înspãimântãtoare ca un spirit al
rãului. Ea a intrat în prizã încã din ziua de 22 decembrie 1989, atunci
când au fost jefuite sediile fostei Puteri (…) de cãtre pegra socialã care,
chipurile, se lupta cu dictatura, dar nu pentru cã ar fi fost însetatã de
democraþie, ci fiindcã nu era lãsatã sã fure ºi sã trândãvescã.(…) Jaful
a fost sistematic, în absolut toate domeniile. (…) România a fost (…) un
sat fãrã câini, fiind tâlhãritã ºi de mafia autohtonã, ºi de mafia strãinã.”23

- în care constatãm cã, din descrierea situaþiei de corupþie din
România, receptorul trebuie sã înþeleagã mai multe concepte abstracte,
precum: spirit, pegra etc. Complexitatea ºi dinamica discursului alegoric
duc la creºterea puterii de semnificare în raport cu receptorul.

Note: 
1 O. Reboul - „Le slogan”, P.U.F., Paris, 1975; Le language de

l’education, P.U.F., Paris, 1985, p. 81.
2 C. V. Tudor - revista „România Mare”, nr. 753, 17 decembrie 2004, p.
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1
3 conf. „DREV”, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1983
4 C-tin Sãlãvãstru - op. 1 cit,  p. 330
5 D. I. Popescu, preºedinte PSD, Bucureºti, în timpul campaniei

electorale din 2004 - Sãptãmânalul „Dilema veche”, nr. 43, 5-11 noiembrie
2004, articolul „Faþã de preºedinte” semnat de Cristian Ghinea, p. 4

6 P. Ricoeur - „Metafora vie”, Ed. Univers, Bucureºti, 1984, p. 185
7 v. revista „România Mare”, nr. 753, 17 decembrie 2004, pp. 12-14
8 Gh. Mihai ºi ªt. Papaghiuc – „Încercãri asupra argumentãrii”, Ed.

junimea, Iaºi, 1985, p. 235
9 M. Arsith - op.cit., p. 109
10 A. Pãunescu - „România liberã”, 4 iulie 1982, p. 5, în „Cotidianul” nr.

268 (4043), 3 decembrie 2004, articol semnat de A. Ionescu, p. 24
11 C. V.Tudor - Conferinþa de Presã a PRM, 18 aprilie 2003
12 Dinu Patriciu într-un interviu realizat de Robert Turcescu, în

„Cotidianul”, nr. 270 (4045), 6 decembrie 2004, p. 5  
13 A. Nãstase, într-o secvenþã de discurs din cotidianul „Adevãrul”, nr.

4476, 22 noiembrie 2004, articol semnat de Liliana Ruse, p. 3
14 C. V. Tudor, într-o secvenþã de discurs din cotidianul „Adevãrul”, nr.

4476, 22 noiembrie 2004, articol semnat de Liliana Ruse, p. 3
15 T. Bãsescu, într-o secvenþã de discurs din „Cotidianul”, nr. 269

(4044), 4-5 decembrie 2004, articol semnat de M.G, p. 5
16 D. Gusti – „Retoricã”, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,

1984, p. 566
17 T. Bãsescu, într-o secvenþã de discurs din „Cotidianul”, nr. 269

(4044), 4-5 decembrie 2004, articol semnat de M.G, p. 5
18 E. Goffman – op.cit. în D. Rovenþa-Frumuºani „Semioticã. Societate.

Culturã”, Institutul European, 1999, p. 168
19 A. Nãstase, Catalog politic, supliment la „Evenimentul zilei”, nr. 3919,

18 noiembrie 2004, p. 5
20 T. Bãsescu - articol în „Cotidianul”, nr. 265 (4040), 30 noiembrie

2004, p. 8
21 C-tin Sãlãvãstru - „Logicã ºi limbaj educaþional”, Ed. Didacticã ºi

Pedagogicã”, Bucureºti, 1995, pp. 206-210
22 O. Reboul - „L’allégorie est-elle pédagogique?”, în: Oliver Reboul,

Jean Francois Garcia (sous la direction), „Rhétorique ei Pédagogie”,
Cahiers du Seminaire de Philosophie, no. 10/1991, Presses Universitaires
de Strasbourg, 1991, pp. 1-25

23 C. V. Tudor  - Conferinþã de Presã a PRM, 18 aprilie 2003
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CÃLÃTORI CLUJENI ÎN ITALIA
Fragmentarium

Experienþa cãlãtoriei a fost deseori asociatã cu dobândirea unor
cunoºtinþe pe care ni le-ar putea furniza, în timp, câteva rafturi de bibliotecã.
Pagini de istorie, frânturi de civilizaþie autohtonã, gusturi, obiceiuri ºi tradiþii,
toate încarcã o astfel de experienþã cu semnificaþia unor schimbãri radicale.
Goethe însuºi propunea conceptul de „Bildungsreise” (cãlãtorie de studiu),
dupã cãlãtoria sa în Italia, consacrând-o ca pe un ideal al fiecãrui intelectual
european. 

Istoria românilor care au vizitat Italia este îndelungatã ºi variatã, însã
impresiile de cãlãtorie, care vorbesc despre „nevoia sufleteascã” de a vizita
Italia, le gãsim în însemnãrile lui Nicolae Iorga. În „Primele mele drumuri
italiene” nota: „când scrii (despre Italia) se cere îndemânare de spirit, fãrã a
mai pomeni de o adâncime ºi fineþe sufleteascã fãrã de care sã nu aºtearnã
cineva câteva rânduri despre Italia, fiindcã, astfel face un pãcat”. 

În lumina acestor mãrturii, Centrul Cultural Italian a lansat la sfârºitul
anutului trecut un proiect pe termen lung, „Oameni de culturã clujeni în Italia”,
inedit atât prin statutul cât ºi prin diversitatea experienþei personale a fiecãrui
invitat. Muzicieni, istorici, scriitori, pictori prezintã celor interesaþi „Italia
subiectivã”, izvoditã din amintirile fiecãruia, împletitã cu propriile vise ºi
rãtãciri, ascunsã în lecturi, muzicã ºi filme, regãsitã la final în întâlnirea vie ºi
realã. 

Cea dintâi dintre conferinþe a fost „Jurnalul Genovez” semnat de Mircea
Petean. Evenimente familiale fericite l-au dus pe scriitorul ºi editorul clujean
în oraºul de baºtinã a lui Cristofor Columb, de unde s-a întors cu pagini întregi
de observaþii, comentarii, exerciþii de admiraþie, împãrtãºite nouã chiar în
primele zile ale lunii octombrie. I-au urmat apoi conferinþele „Milano –
permanenþa fascinaþiei” susþinutã de artistul Adrian Corojan, în care
cunoscutul dirijor clujean a prezentat secvenþe memorabile din peregrinãrile
milaneze ale corului „Voci Transilvane”; „Italia mea”, glossãri pe marginea
unor filme italiene grefate pe amintirea primei cãlãtorii în Italia a scriitorului
Adrian Grãnescu; „Descriptio Umbriae”, un interesant itinerariu spiritual retrãit
de poetul Adrian Popescu ºi, nu în ultimul rând, conferinþa „Relaþiile politice
italo-române dupã 1990”, susþinutã de Adrian Ivan, o documentatã incursiune
în istoricul relaþiilor dezvoltate de Italia ºi România, în special dupã 1990,
relaþii înrãdãcinate dealtfel într-o îndelungatã tradiþie. 

Seria de conferinþe va continua pe tot parcursul anului 2007. Îmbucurãtor
este faptul cã textele acestor conferinþe vor fi adunate într-o carte, în cuprinsul
cãreia diversele faþete ale întâlnirii cu Italia vor primi un numitor comun: acela
al þelului exprimat de Centrul Cultural Italian de a crea la Cluj atmosfera
culturalã propice descoperirii, apropierii, învãþãrii acelor particularitãþi care
creeazã unicitatea culturii ºi civilizaþiei italiene în lume. 

CENTRUL CULTURAL ITALIAN 
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Ion CRISTOFOR

COLETTE NYS-MAZURE ªI GRAÞIA SCRIITURII

Una din cele mai mari poete de expresie francezã de azi, Colette Nys-
Mazure, s-a nãscut la 14 mai 1939, la Wavre, în Belgia. Profesoarã de
literaturã, poeta e absolventã a Universitãþii Catolice din Louvain, unde va
lucra pânã în 1980. Din 1989 conferenþiazã în Franþa, în cadrul Centrului
Vauban al Universitãþii Catolice din Lille. Autoare a numeroase volume de
poezie, prozã, teatru, eseuri, Colette Nys-Mazure e o personalitate
complexã, extrem de dinamicã, fiind, printre altele, animatoare a unor
cercuri de poezie ºi un excelent critic literar, ce se manifestã mai ales în
paginile revistei belgiene Indications. A debutat în poezie cu volumul La Vie
à foison (1975), încununat cu premiul Froissart, editând de-a lungul timpului
numeroase cãrþi de poezie, unele în colaborare cu poeþi ca Françoise Lison-
Leroy, Pierre Dhainaut, Lucien Noullez. Prodigioasa ei activitate poeticã a
fost recunoscutã cu premii prestigioase precum Charles Plisnier, Max-Pol
Fouchet, Edmond Roche ºi altele.

Indiscutabil, Colette Nys-Mazure este una din cele mai mari personalitãþi
ale literelor belgiene de azi. De calitãþile lirismului sãu, cititorul român se
poate uºor edifica datoritã unei recente antologii, Ordinul focului, publicatã
la editura AMB (Bucureºti, 2006). Versiunea  în româneºte aparþine unei
tinere ºi talentate poete, Linda Maria Baros, un nume deja cunoscut în
literele noastre. Excelentã cunoscãtoare a limbii ºi culturii franceze,
traducãtoarea a efectuat o transpunere fidelã a poemelor, ce respirã
prospeþimea textului originar. Datoritã acestei traduceri atente, antologia
reuºeºte sã reþinã “graþia scriiturii”, “densitatea, limpezimea incontestabilã”
a unei arte în acelaºi timp austerã ºi sãrbãtoreascã – spre a prelua, din
poemul liminar Poeticã, douã sintagme ce caracterizeazã lirica poetei
belgiene. Traducãtoarea a reþinut poeme din volumele La criée d’aube
(1995), Le for intérieur (1996), Trois suites sans gravité (1999). 

Poemul amintit mai sus constituie o artã poeticã, edificatoare pentru un
lirism ce se constituie ca o eticã a libertãþii. Poemul e întrevãzut ca o
posibilitate de evadare din cadrele sufocante ale unei tradiþii literare, dar ºi
din limitele banalitãþii cotidiene, ca un gest ritualic ce rãspunde nevoii
interioare de a “smulge din colbul cotidian, din colbul zilelor fade”, un adevãr
ireductibil al fiinþei (“adevãrul unic al fiecãrei fiinþe”). Textul poetic se iveºte
ca rezultat al unei  nevoi irepresibile de “a dãinui, de a crea”, creaþia fiind
întrevãzutã ca un fenomen stihinic, ca o erupþie din straturile cele mai
profunde ale eului. Nu de puþine ori, poeta mediteazã asupra limbajului
vãzut ca o revãrsare a subconºtientului, ca o eliberare pe care raþiunea o
controleazã doar parþial, ca “un verb profetic”. În acelaºi timp, poezia e o
înfruntare a morþii, o  expresie a “fluxului neîntrerupt al vieþii”. Într-un secol
de poezie în care s-a trãit intens sub sumbra fascinaþie a thanatosului ºi
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absenþei, Colette Nys-Mazure este una din acele luminoase spirite pentru
care  viaþa ºi poezia sunt indisolubil legate, prin mii de fire ºi conexiuni dintre
cele mai neaºteptate. Nu e întâmplãtor cã prima secþiune a cãrþii se
intituleazã Viaþã din belºug,  lirica sa fiind întemeiatã pe un angajament
existenþial plin de fervoare, fiinþa respirând prin toþi porii scriiturii poetice.
Poezia ei cultivã o senzualã complicitate cu preajma, cu natura ºi lucrurile.
Viaþa e surprinsã cu o infinitã tandreþe, cu notarea atentã a micilor miracole
cotidiene. Impresia e trecutã prin filtrele unei intelectualizãri rafinate prin
culturã, ce refuzã exhibarea brutalã a sentimentului. Aici drama e mereu
surdinizatã, tensiunile lãuntrice sunt rostite în ºoaptã. Printre valorile
fundamentale ale acestui lirism sunt  discreþia ºi  interiorizarea. “În lãuntrul
ei s-adunã sorii” – iatã un vers din poemul intitulat Precarã, emblematic
pentru imaginea acestui univers liric în care suferinþa nu e niciodatã
exhibatã, ci doar sugeratã. E conþinutã aici o atitudine de o aleasã nobleþe
spiritualã, rod al unei profunde educaþii religioase, pentru care suferinþa
(“pierderea ºi supliciul”) este una din treptele desãvârºirii morale. Spaþiul
poeziei devine, în lumina acestei etici, unul de reîntoarcere la puritatea
genezei, o “renaºtere”, o redescoperire a tiparelor originare. “Tãcerea”,
“fisura”, “prãbuºirea”, ca semne ale agresiunii, sunt receptate în acelaºi timp
ca posibilitãþi de redempþiune spiritualã, de reîntoarcere la izvoarele lustrale
ale fiinþei. Iatã poemul în prozã Cea care descoperã izvoarele, o pledoarie
pentru reîntoarcerea la elementar ºi simplitate, conþinând un impuls
modelator al acestei viziuni ce se articuleazã ca o celebrare a puritãþii
naturii, a unei relaþii tandre cu universul: ”Tãcere, sigiliu al uitãrii; pândind
fisura. Prãbuºire. O ploaie peste mare ar deºtepta grãdina ruginitã de soare.
Macul lipit de varul orbitor al unui zid va albãstri sãlbatic zambila în codrii
copilãriei. O închidere uºoarã a ochilor spune pe litere umbra tatãlui. Un
moment. Vremelnicã-nþelegere. Aºa cum niºte aºchii împrãºtiate cheamã
pãdurea. Doar c-un simplu atelaj de silabe, cu o cascadã de vocale, cântã
armonicele. Distanþã, mare distanþã între obiect ºi poem. Nu atât reflex, cât
renaºtere. O vrãjitorie.”

Ipostaza de zeu al câmpurilor, de Orfeu silvatic e o imagine fascinantã
pentru acest poet ce pune “balize tenebrelor”. Aparenta precaritate a fiinþei
(“N-are nici armurã, nici sac de merinde. Îºi mãrturiseºte sãrãcia tufiºurilor
pline de bace.”) nu exclude frumuseþea spiritualã ºi nobleþea artistului, vãzut
într-o ramã virgilianã: ”Ca o þigancã, merge desculþã, crin al câmpurilor.
Pleacã. Orfeu cu fluieru-n mânã”(Cea care culege spice).

Aceste poeme impecabil articulate, în care orice amãnunt este ales ºi
plasat în contexte intens revelatoare, mãrturisind o  repliere a spiritului în
real, au, în subsidiar, o funcþie catharticã. O subtilã ecologie le este
subsumatã, cãci în aceste versuri din care se aud ecouri culese din
“strãfundurile fiinþei”, cu “ascunziºuri ºi temniþe” (Cei care-au scãpat cu
viaþã), abundã în metafore vegetale, cu referinþe la o vârstã solarã, în care
natura exultã. E evocatã “virila magie  a amiezelor de varã”, cu “iarbã înaltã”
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ºi “copaci inerþi”. Uneori notaþia plinã de graþie reþine o naturã cantonatã în
spaþiul domestic, ca o sugestie moralã, reþinând pastelul unei primãveri
rebele, ce invadeazã civilizaþia artificialã, metalicã:“pe deasupra zidurilor
îndãrãtnice/ se revarsã liliacul,/ drobºorul, glicinele / se scurg pe-arcadele
de fier,/ grozama explodeazã-n umbrã.”                                    (Anotimpuri).

Observatorul e o “femeie solarã”, atrasã de marile combustii estivale,
care-i biciuie simþurile ºi-i deºteaptã-n imaginaþie “ochiul proaspãt, privirea
sincerã” cu care reþine somptuozitatea coloristicã a unor colþuri de naturã
vãzute cu un ochi de rafinat impresionist. În ciuda acestor parcele de lirism
plin de vitalitate ºi culoare, Colette Nys-Mazure cultivã deliberat asceza,
evitând cu consecvenþã retorismul ºi risipa de cuvinte, preferând notaþia
precisã, rostirea esenþializatã. Poezia sa mizeazã pe un lirism al nuanþelor,
pe structurarea câtorva nuclee iradiante ce reþin tensiunea dintre realitate ºi
ficþiunea artisticã. Mizând pe o esteticã a dicþiunii austere, pe eleganþa sobrã
a expresiei, scriitura ei reþine realitãþi ale unui univers anonim ºi precar, în
aparenþã insignifiant: “Inimã, mãcinatã de nimicuri, de complicitãþi fragile, de
surâsuri latente”(Umbroasã). Lucrurile, aceste “mãrunþiºuri de sãrbãtoare”,
lucind în penumbra memoriei, îi transmit semnale pe care poeta le
înregistreazã cu o discretã fervoare. Ea celebreazã “gloria lucrurilor simple”,
refuzând gesturile retorice ample în favoarea notaþiei unor dispoziþii
sufleteºti inefabile, difuze. Poezia se naºte adeseori din cumul de senzaþii
fine, din însumarea unor detalii expresive ale concretului existenþial.
Imaginile, de o mare consistenþã ºi sugestivitate,  sunt construite cu mult
rafinament pictural. Percepþia proaspãtã a unor fenomene dintr-o naturã
nepervertitã de oameni ºi de civilizaþia modernã transformã poemul într-o
celebrare a bucuriilor pure ºi elementare, într-o explozie a cântecului, a
luminii ºi culorii: “Irumpere a bucuriei/ care mãturã-n calea sa fericirea
flãmândã / zumzete de veselie / cântece fremãtãtoare:/ am putea sã
dansãm pe firul zilei,/ sã iubim iarba, / sã tivim o dimineaþã./  Verdele
copacilor explodeazã în voie,/ ardoare a timpului scânteind la adãpostul
nopþilor: / inima se-avântã cãlare prin livezile de pe alte
tãrâmuri.”(Semiviziune). 

Plenitudinea vitalã e prezentã în numeroase din poeziile acestui poet ce
nu refuzã complicitatea cu lucrurile simple, cu puterile firii. O mare puritate
ºi prospeþime a percepþiei prezideazã aceste descinderi într-un univers
marcat de exuberanþa materiei, de semnele sacralitãþii. În buna tradiþie a
poeziei religioase belgiene, Colette Nys-Mazure e autoarea unor poeme în
care prezenþa divinã e semnalatã într-un univers de o franciscanã umilitate,
în decorul casnic, amintind de jovialul, luminosul  Maurice Careme: “Copiii
mei sunt prin copaci, / Am deschis cuºca;/ Casa respirã-n luminã / ºi soarele
intrã în camere prin uºã / cu braþele deschise./ Praful cântã în razele oblice
/ ale acestei dimineþi lejere. / Domnul a intrat în casa mea / ºi S-a aºezat:
cât de bine e aici la tine! / Lucram, nu L-am vãzut intrând…/ Atunci am pus
de-o parte ceea ce coseam / ºi m-am aºezat lângã El / ªi am privit împreunã
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cu El scânteierea acestei zile.”(Cântec pentru o dimineaþã de Paºte). 
E prezentã în poemul citat mai sus nu numai o persistentã obsesie a

luminii, ci ºi o acutã nevoie de comuniune cu semenii, cu preajma, cu
lucrurile ºi fenomenele. Sensibilitatea ei este prin definiþie una solarã.
Simþurile se îndreaptã instinctiv spre luminã ºi claritate, dar înaintarea spre
certitudinile zilei, spre cunoaºtere, se petrece printre jaloane ale neliniºtii:
”Bâjbâi printre semne opace / spre-acele cuvinte încordate / ºi te loveºti de-
asperitãþile / de enigmele lor”(unanime).

Lirica sa concisã ºi gravã are o luminozitate funciarã a expresiei, o
claritate ce nu exclude ºi nu ascunde contradicþiile existenþei, asalturile
vidului ºi absurdului, cu “spaimele serii ºi sãrutãrile beznei”. Confesiunea
poetei, de obicei indirectã, se încarcã uneori de semnele trecerii timpului,
ale oboselii ºi uzurii  unei lumi rememorate sau invocate cu o particularã
tandreþe. Repere fundamentale ale acestor stãri deceptive, ce acompaniazã
întrebãrile ºi neliniºtile unui anotimp al maturitãþii depline (cu copacii
paradisiaci “ce ºi-au pierdut frunzele”), sunt ascunse în imaginile haotice ale
unui grafitti, hieroglife grãbite ale compasiunii, dar ºi ale derutei existenþiale:
”Povestea zidurilor./ Limbajul rãguºeºte / în fisurile betonului,/ ale cãrãmizii,
ale tencuielii./ Cuþitul îºi bâlbâie-n grabã / mesajul interzis:/ zgârieturi,
necazuri,/ se simte ura-n ele / scurgându-se neagrã, însângeratã, ucigaºã.
// ªi inimile þipã, / strãpunse,/ anonime, trãdate.”     (grafitti). 

De obicei, Colette Nys-Mazure refuzã transcrierea nudã a agitaþiilor
lãuntrice, a trãirilor haotice. Poemele ei au o accentuatã încãrcãturã
reflexivã, nereuºind totuºi sã acopere toate seismele interioritãþii. Mai mult
decât o supapã de eliberare lãuntricã, scriitura poeticã se naºte în urma
unui îndelung rãgaz contemplativ, în care poeta mediteazã asupra puterii
magice a cuvintelor, dar ºi asupra slãbiciunilor acestora, privilegiind mereu
expresia cea mai fireascã, mai apropiatã de viaþã decât de bibliotecã. Iatã o
altã mãrturisire de credinþã a acestui spirit devorat de pasiunea lecturii, de
vecinãtatea unor savante infolii, mãrturie în care descoperim nu numai un
program poetic, ci ºi unul care se confundã, pânã la un punct, cu un
program existenþial, de regãsit în aproape toate poemele cuprinse în
prezenta antologie: ”sã scrii / ca sã trãieºti / ca sã dai viaþã / sã scrii precum
iubeºti / împotriva morþii / împotriva curentului / sã scrii cu-n gest insolit /
creând atât cât þine provocarea.// scrii pe marginea unui orar / cuvintele de
dijmuit sunt la cheremul tãu / se elibereazã fãrã tine / în zadar te opui:
frazele-þi scapã / ºi pleacã sã se amuze / într-o sãrbãtoare oratoricã pentru
care doar tu plãteºti.”      (Variaþiunea II ).

Colette Nys-Mazure se apropie de mister cu o graþie care-l potenþeazã
printr-o rostire plinã de feminitate, cu o permanentã notã dramaticã, intens
spiritualizatã. Fluxul mereu supravegheat al scriiturii, ce îngãduie cu
parcimonie rimbaldiana ”dereglare” a simþurilor, acordã acestor poeme,
echilibrate ºi enigmatice, o remarcabilã putere de fascinaþie, o magie
proprie acestei poete de excepþionalã înzestrare.
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MEDALION ANTIGONA KEFALA (AUSTRALIA)

Antigone Kefala s-a nãscut, la 28 mai
1935, la Brãila, România, într-o familie de
greci. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
pãrinþii sãi, ca sã scape de prigoana noului
regim comunist, au emigrat în Grecia. Ei n-
au rãmas, însã, nici aici prea mult timp, atât
din cauza situaþiei politice instabile ºi
periculoase, inclusiv a rãzboiului civil, cât ºi
din cauza celei economice precare a þãrii.
Asemenea a mii de familii de greci, ei au
emigrat în Noua Zeelandã. Aici, Antigona
ºi-a continuat studiile, începute în România
ºi reluate în Grecia, absolvind cursurile de
limbã ºi literaturã francezã de la Victoria
University din Wellington. Tot aici ea va
urma cursurile de masterat în literatura
francezã, încheiate în anul 1960, anul în
care va pãrãsi Noua Zeelandã, mutându-
se, definitiv, în Australia. Aici va lucra, ani de zile, în învãþãmânt, inclusiv
în cel superior, iar între 1971-1987 în cadrul Consiliului australian al
artelor.

Antigona Kefala s-a afirmat în literatura australianã, ca poetã ºi
prozatoare, fiind consideratã, în prezent, una din cele mai prestigioase
personalitãþi ale literaturii acestei þãri-continent. Debuteazã, în anul 1973,
cu volumul de poezii The Alien (Strãinul), urmat, în 1978, de Thirsty
Weather (Vreme însetatã), în 1988, European Notebook (Carnet
european), 1992, Absence (Absenþa) – volum apãrut ºi într-o ediþie
bilingvã englezã ºi cehã –, iar, în 2000, Poems (Poeme), într-o ediþie
bilingvã englezã-greacã. 

În paralel cu poezia, ea a scris ºi prozã: The First Journey (Prima
Cãlãtorie), în 1975, The Island (Insula), 1984, (o ediþie trilingvã: englezã,
francezã ºi greacã a apãrut în 2002, Alexia, 1984, (o ediþie bilingvã,
englezã-greacã, va apare în 1995) ºi Summer Visit (Vizitã vãraticã) în
2002.

Opera sa poeticã, în special, dar nu numai, poate fi regãsitã ºi în
numeroase antologii, dicþionare, lucrãri de sintezã sau în culegeri de
literaturã australianã editate în SUA, Marea Britanie, Australia, Germania
etc., precum ºi în cele mai prestigioase publicaþii literare din întreaga
lume. (Din pãcate, nu putem cita nici o publicaþie sau traducãtor român
care sã fi acordat atenþie operei ºi activitãþii sale prestigioase).

Antigona Kefala a susþinut numeroase conferinþe, în principal, pe teme
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literare, atât în marile aule ale unor universitãþi australiene, vest
europene, asiatice ºi nord americane, cât ºi la reuniuni literare ºi ºtiinþifice
sau festivaluri internaþionale sau regionale de poezie sau de la microfonul
unor posturi de radio. A participat, atât ca ºi concurentã, dar ºi ca membrã
în juriu, la numeroase festivaluri ºi concursuri internaþionale de poezie,
cucerind diverse premii, diplome ºi alte distincþii, ca semn al recunoaºterii
talentului ei poetic incontestabil, dar ºi a contribuþiei remarcabile pe care
ºi-a adus-o ºi îºi aduce la îmbogãþirea poeziei ºi literaturii australiene
contemporane.

Opera literarã a Antigonei Kefala s-a bucurat ºi se bucurã de atenþia
criticii literare nu doar australiene, ci ºi din alte pãrþi ale lumii, inclusiv sud-
est europene. Deºi se aminteºte, de obicei, cã ea s-a nãscut în România,
exegeþii ei susþin cã Antigona Kefala ar reprezenta exclusiv literatura
greacã din exil, numele ei figurând alãturi de ale celor mai remarcabili
autori greci din afara Greciei.

Dupã ºtiinþa noastrã, Antigona Kefala nu a dat nici un semn, literar, cu
privire la þara în care a vãzut lumina zilei, nefolosind limba românã în
scrierile ei, uitând, din pãcate, tradiþiile cultural spirituale româneºti,
rupând orice legãturã cu oamenii acestor meleaguri.

Readucem în atenþia publicului cititor, dar ºi al criticii literare din
România, opera poeticã a Antigonei Kefala – nume prestigios al literaturii
australiene de azi.

prezentare ºi traducere de 
Dan BRUDAªCU

TRANSFIGURARE

Sub pãmânt. Umbrele
s-au îngrãmãdit în încãpere
Apoi lumina a început sã curgã
din tavanul arcuit,
luminã explozivã
în care dansau
ºi sãreau s-o atingã
sã se prefacã-n luminã, lumina
o ploaie în care
se bãlãceau mâinile lor

s-au ridicat în sus
scãldate în aceste cioburi
de sticlã albã.
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FAMILIA

Grãdina plinã de pomi în floare
izvorãsc miresme, angelicã, pãsãri
þipând în lumina calmã, curatã.

În casa-ntunecatã din spatele
obloanelor
aºteptau
cu pâinea ºi mãslinii.
Marmura ºtearsã de praf, chipuri 

strãvechi
cu ochi erodaþi,
gãvane de ochi decolorate de 

timp.

Noaptea, umbrele lor
pe pereþii vopsiþi în alb
respirând în tãcere
mirosul crinilor albi
înflorind în lumina lunii
de parc-ar fi arºi de dor.

GRÃDINA DE BERE

Omul
continua s-atace stîlpul
de parc-un animal viu
ar fi gheaþã lichidã
ce-ar curge peste el
prin magazia nesfârºitã

Afarã, cãldura
se freca de noi
cu mâini de blanã.

ÎNTOARCEREA ACASÃ

Ce-ar fi dacã
am coborî din autobuz
în aceste suburbii pãrãsite
palide în luminile strãzii,
ce-ar fi dacã, când coborâm,

am uitat cine suntem
ne-am rãtãcit în absenþã
goliþi de-amintiri,
noi, singurii noºtri martori
ãnaintea cãrora
se va juca drama?

CÂNTEC

Tânjesc sã te gãsesc
în tãcerea incertã 
a serilor mele
când vine-ntunericul
ºi când strãzile
sunt dezolant de pustii
când nu vorbeºte 
decât nevoia mea de tine.

SÂNGE

În lumina metalicã
caldarâmurile
erau rîuri de sânge
inundând rigolele
acest lichid cald, transparent
de mãtase
trãieºte, respirând pe piatrã
încercând sã se apere de
ucigaºii nevãzuþi
ce priveau
priveau aceastã mãreþie
aceastã floare roºie
ce se strânge, îngheþând
dispãrând în pãmânt.

CEREMONIE

Ea urca scãrile
în rochia albã subþire
cu flori în pãr
nevãzând 
croindu-ºi drum
prin dupã amiaza lactee.
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Aceastã teamã teribilã
ce înainta din toate pãrþile
o mare
cãreia ea nu putea
sã se abandoneze.

ÎMBÃTRÂNIND

Îmbãtrânind
cu vânzãtorii de flori
în Piaþa Martin.

Aceasta zilnic unicul
nostru lucru
Aceasta zilnic ce
fericire
aceasta zilnic
gândind la prietenii care
se duc, împotriva voinþei lor,
care se ridicã la importanþa
bolii lor, morþii lor
adecvând-o.
Moartea ce vineri zilºnic
dulce, nevãzutã
în luminã.

Îmbãtrânind pe aceste
strãzi
adunând aceste cunoºtinþe
de care n-ai nevoie, pe care nu le
poþi folosi,
cunoºtinþe inutile ce se
repetã pe sine.
Aceleaºi feþe de cearã,
aceeaºi fricã
voci ce vorbesc la telefon
despre supe
în acest prezent ce
continuã
sã se.nvãluie-n absenþa noastrã.

JOCUL

Prinþul era foarte 
emoþionat,
îºi bea viaþa-n vitezã
s-o vadã uscatã,
o flacãrã metilicã ardea
în ochii lui,
o anume energie sãlbaticã
gata sã erupã, îi îmbujora
pielea palidã.

Curtenii
erau pe strãzi
adunaþi în ultima
imagine, cîmeºi roz, curele
din piele  neagrã, 
membre din biftec
ouã fierte ºi bere.

Când ceasul din turla Primãriei
a bãtut de 12, fiica 
lordului ºambelan 
a trecut pe lângã
zâmbind discret
imaginii ei
din vitrine.

NECUNOSCUTUL

I

Eºti ecoul
în culoarea fanaticã
a cerului
intoxicând lumina
ce vânturã deasupra mãrii
o pânzã grea de pâlpâitoare 
geme albe la orizpnt.

Excese ale unei terori
ce nu poate fi nicicând potolitã.
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II

Sã te atingem
ne-am dizolva în
incandescenþa bazinului tãu
de potop de foc
alb
bizareria înlãnþuitã
a nopþii
în suliþi de strãlucitor
praf de cristal
vedem prima oarã
vraja pãmântului
înãlþându-se-n aerul de briliant
cântând.

III

Vorbeºte-ne.
Vorbeºte-ne de râurile de foc
ce se potolesc în sângele nostru.

Ajutã-ne sã ne ridicãm
fãrã greutate
ºi sã nu jelim,
cãlãtoria, o dezlegare
ce nu cunoaºte-ntoarcere.

LOCUL

I

Locul era mic, plin de dealuri,
palmieri, migdali, oleandri,
flori din glastre cãzând din cer
pe dealurile ascetice, casele
pãprãsite.
Strãbunii fuseserã acolo în
cãutarea cuprului.

În jurul curþilor în amurg
oameni cenuºii în uniforme militare

îºi urmau comandantul pe
metereze.
Noaptea dupã dangãtul clopotului,
cei trei
vor veni îmbrãcaþi sã numere
sufletele.

Am aºteptat acolo douã veri.
Pãsãri uriaºe cu ciocurile-ntoarse
ne ciuguleau ca pe grãunþe.
Ne miºcam în cirezi
aºptam cu rãbdare sã fim hrãniþi
beam în locurile cu apã
între pereþi ne-au crescut gâturile
întinzându-se dupã noapte.

II

Vapoarele, am auzit noi, s-au înecat
încãrcate cu mila lumii noi
ce continua sã ne hrãneascã cu 

jucãrii,
scrisori în limbi strãine
pe care nu le puteam descifra.

Le dãdeam copiilor noºtri tãcuþi, cu 
ochi de onix,

crescuþi fãrã somn cãci duhurile 
care au plecat

ºi ºtiau fiecare picãtura ce adãugau 
ingrediente

zilei în mãsura indicatã.

Pentru ei, priveam la intersecþii
cã sã gãsim doar sunetul apei
curente
ºi amurgul aºezându-se în prunele
colorate
de pe dealuri
rãcoarea serii plinã de promisiuni.
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III

Au venit primãvara cu marile 
vânturi

cumpãrãtorii
au pãºit pe porþi în grupuri
însoþitorul lor decolorat
ochii lor de cenuºã
gesturi pline de caritate.
Licitatori, pe pieþele pentru cãrnuri
neatinºi de gustul cafelei
ºi de mireasma apei
pe pietrele calde.

IV

Am cãlãtorit cu vapoare vechi
cu inimi mici ºubrezite
am cãlãrit pe fiara uriaºã
incerþi
ne-am amintit alte cãlãtorii
ºi hãurile negre
zi de zi ne-am ospãtat cu trecutul
prietenii privind peste
mobilierul de generaþii
delfinii nu ne-au mai urmat
eram în apele strãine.

EI ÎNCÃ TOT VIN

I 

Ei încã tot vin
vin noaptea sã mã fure
iar eu fug din casa luminatã
pe strãzi pustii, cu câini lãtrând,
fluiere, voci de piele ale oamenilor.
Alerg împinsã de o teamã aºa de 

puternicã
cã îmi vãd umbra fugind

înaintea mea, albã ºi transparentã
în lumina lunii.

Totuºi alerg cu altã mamã
un tovarãº, târºâind cu picioarele 

lui 
acoperite cu zdrenþe, haina lui
neagrã lungã
umbra lui giganticã în luminile
de cãutare, iar eu îi ºoptesc
rãguºit în întunerec
fugi ... fugi ... ei vin.

II

În zori încã mai mergem
paralizaþi într-o luminã albã
peste mlaºtini, între paie cãrnoase 
groase, ameninþare pretutindeni,
sufocantã, 
ridicându-se de jos
apãsând deasupra
strâns tot mai strâns.
Nici un vânt.
Doar tovarãºul, tãcut,
fãrã chip, târându-se printre
buruieni, împovãrat
de aceastã suferinþã indicibilã
povara acestor morþi.

HERAKLION

Miere albastru argintie
marea
omul continua sã-ºi afunde vâslele
în tãcere.

Dincolo de vechiul fort
pescarii repºarându-ºi plasele
resturi de dopuri pe stâncã.
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Marea, s-a plimbat cu noi
un prieten la cotul nostru
în seara în care
ploua praf de alabastru
peste ape.

VÂNZÃTORUL DE ARAHIDE

Îi vezi rezemându-se dincolo de porþi
cu feþele plictisite în dupã amiezile de sâmbãta
ochii lor retrãind peisaje trecute.
Noi veniþi din þãri strãvechi.
Unul pe care-l vãd în fiecare searã prinzând ora nouã.
Întunecat, îndesat, cu doi ochi mãrgelaþi; palid acum,
cu chip însemnat de vreme, ciunt de o mânã,
cu un coº plin de-arahide.

Vechile cheiuri de-acasã l-au ºlefuit cu rãbdare
ani de zile, atât de profund ºi de bine, încât, când pãºeºte, 
cu picioarele-ncovoiate, mesele înmuguresc în jurul lui, iar marea
cunoscutã ºi înºelãtoare în tãcerea ca de gheaþã
a luminii, ºi pretutindeni, deruleazã în aer,
vocile tânguitoare ale trecãtorilor.

Deºi dacã i-ar fi vorbit cineva în parcuri, despre casã,
ochii lui ar fi pâlpâit o clipã doar,
pe lângã oboseala acumulatã de ani de zile,
refuzând sã fie ademenit, suspicios.

Stãpânul mort. Cel ce stãpânise în propria
lui tinereþe taina pãsãrii vii,
ºi care-ar fi putut-o face sã zboare,
tãind rãsuflarea, nervuri albastre ºi 
lumina soarelui.
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AGENDÃ

���� Vineri, 2 februarie a.c., poetul ºi editorul Mircea Petean ºi-a
aniversat împlinirea a 55 de ani. ªi poeþii îmbãtrânesc, nu-i aºa?
Colectivul redacþional al revistei “Cetatea Culturalã” îi ureazã: “La mulþi
ºi ... inspiraþi ani!”. 

����    Marþi, 5 februarie 2007, continuând ciclul manifestãrilor organi-
zate sub genericul “Serile culturale ale Cetãþii Culturale”. Dan
Brudaºcu, redactorul ºef al revistei, a prezentat comunicarea “Octavian
Goga ºi Francmasoneria”. El a mãrturisit celor prezenþi în sala de
conferinþe a Casei Municipale de Culturã din Cluj-Napoca faptul cã,
foarte curând, va publica o carte cu acelaºi titlu în care aduce clarificãri
ºi noi date privind viaþa ºi activitatea “poetului pãtimirii noastre”.
Lucrarea va aborda, în premierã, o serie de aspecte esenþiale, inedite
în cea mai mare parte a lor, privind traiectoria acestei existenþe
exemplare pentru cultura ºi viaþa politicã româneascã din prima
jumãtate a secolului XX. 

����    Sâmbãtã, 10 februarie a.c., s-a împlinit o jumãtate de veac de la
apariþia la Cluj a primului numãr al revistei “Tribuna”. Evenimentul,
important, credem noi, nu doar pentru prestigioasa revistã clujeanã, a
trecut complet nebãgat în seamã. El ar fi meritat mãcar un pic de atenþie
din partea actualei redacþii a revistei, dar ºi din partea instituþiilor media
ºi de culturã, atât din municipiul Cluj-Napoca, cât ºi din întreaga þarã. 

Constatând aceastã regretabilã omisiune, colectivul redacþional al
revistei “Cetatea Culturalã” adreseazã tuturor scriitorilor, istoricilor ºi
criticilor literari, precum ºi oamenilor de culturã invitaþia de a ne trimite
materiale pe tema: “Clujul cultural ºi literar de acum o jumãtate de
veac”. Am dori ca în numerele urmãtoare sã evocãm acest moment
important legat deopotrivã de apariþia revistei “Tribuna”, dar ºi de
numirea, tot în anul 1957, a poetului Aurel Rãu în funcþia de redactor-
ºef al revistei “Steaua”. 

����    Poetul ºi traducãtorul Radu Cârneci, preþuit colaborator al revis-
tei noastre, a primit înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al Universitãþii
din Bacãu. Evenimentul a avut loc, joi, 15 februarie a.c., în preajma zilei
de naºtere a maestrului. Sã ne fie permis a-i adresa cele mai
cãlduroase felicitãri pentru aleasa distincþie academicã, dar ºi urãri din
suflet de viaþã lungã ºi multã putere de muncã!
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

coordonate
- maºini de frezat
- maºini de honuit
- maºini de turnat sub

presiune
- maºini de prelucrat prin

electro-eroziune
- maºini ºi agregate la temã
- centre de prelucrare
- strunguri automate ºi 

cu comandã numericã

S.C. HIDROMAR S.R.L.
este o societate cu 
capital integral românesc.

Colaborãm cu parteneri
din Germania, Franþa,
Italia, Ungaria, Elveþia,
precum ºi cu cele mai
importante societãþi
comerciale româneºti din
domeniul construcþiei de
maºini-unelte

Str. Fabricii de Chibrituri 9A
400254 Cluj-Napoca
Tel: 0040-264-436690
Fax: 0040-264-455504
E-mail: hidromar@xnet.ro
Web: www.hidromar.ro
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pppprrrroooodddduuuucccceeee::::

- suporturi alveolare pentru ouã
- hârtie igienicã din maculaturã: semifabricat ºi produs
finit
- hârtie tissue din celulozã purã pentru: hârtie igienicã,
ºerveþele, batiste, prosoape
- confecþii din hârtie tissue gama PUFINA: hârtie igienicã,
prosoape de bucãtãrie, ºerveþele.

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

Petreºti. str. 1 Mai nr. 1, jud. Alba
Tel: 0258-743624; 743535

Fax: 0258-743625
E-mail: elena_silas@peharttec.ro
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