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PENTRU ACELA CARE INDURA 
SUFERINTELE SAU II GUSTA 
PLACERILE, VIATA E LA FEL 
DE IMPORTANTA, FIE EL 
OM  DE SEAMA SAU DE RAND...
        
  THOMAS HARDY
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Mi se intimpla rar. Din ce in ce mai rar. De regula, ceea ce vad, ceea ce aud, ceea ce traiesc ma 
indispune pana la depresie. Si totusi, fara motiv aparent, fara iluzii si fara sperante utopice, ma 
trezesc, uneori, cuprins de o nerezonabila incredere in soarta lumii. 

SCURT ACCES DE OPTIMISM

Iata, imi spun, lucrurile 
functioneaza: exista inca 
versiuni cordiale ale 
luminii solare, exista inca 
tineri sfiosi si bine-cres-
cuti, exista o multime de 
insi fericiti, chiar daca 
multi dintre ei sunt feri-
citi prosteste. Exista inca 
paduri care n-au deloc 
un aer muribund, lacuri 
translucide, sate (aus-
triece) modernizate si 

incat comunitatea cu pricina sa fie “iertata”, 
ocolita de pedeapsa ultima? Cati dintre lo-
cuitorii unei cetati trebuie sa fie buni, pentru 
ca raul din ea sa nu duca la dezastru? Macar 
zece, suna raspunsul Domnului, dupa in-
termedierea patetica a lui Avraam. Zece. Adica 
foarte putini. 
 Nu se cere ca binele sa fie majoritar, 
nici in fiinta colectiva a planetei, nici in viata 
individului izolat. Se cere doar ca binele sa 
existe, sa fie identificabil, fie si intr-un dozaj 
minimal. Daca e prezent, lucreaza homeopatic, 
ca drojdia in alcatuirea aluatului. Lumea poate 
fi deci salvata, daca drojdia retetei ei originare 
se pastreaza, daca fiecare din locuitorii ei se va 
stradui sa fie numarat printre “cei zece”. Mie 
personal, la cei cincizeci si noua de ani ai mei, 
aceasta performanta esentiala nu mi-a reusit 
inca.

Articol din Bucuresti de la ANDREI PLESU

totusi patriarhale, familii demodate si trainice, 
chelneri stilati, domni si doamne, politicieni in-
teligenti fara sa fie smecheri, oameni de afaceri 
cinstiti, dar prosperi, texte bine scrise, vinuri 
paradiziace, pastravi, cremsnituri, chiparosi si 
stele. Exista Serban Foarta care se joaca frene-
tic cu psalmii si cu toate cuvintele lumii, exista 
seri si dimineti, oameni care merg la biserica 
fara evlavii ostentative si fara sa negocieze 
cu Dumnezeul lor, exista colinele Toscanei si 
Coasta Boacii, femei frumoase si destepte, carti, 
solidaritati curate, taclale prietenesti, coinci-
dente riguroase, savori melancolice, tigri albi.
 Daca iti acorzi un cat de mic ragaz, 
daca arunci, de jur-imprejur, o privire odih-
nita, curioasa si nepatimasa, vei gasi destule 
argumente sa te bucuri. Lucrurile (inca) 
functioneaza. Sarpanta lumii (inca) tine. Mai 
exista inca oameni intregi, traditii vii, intalniri 
miraculoase. Traim intr-un sos toxic, dar el 
contine inca mirodenii subtile, cu efect anes-
teziant. Marele animal cosmic nu pare inca sa 
ia in serios agitatia noastra propagandistica, 
spaimele noastre apocaliptice. Se poate trai. Se 
poate trai bine. Se poate (inca) trai frumos. S-ar 
spune, pe scurt, ca lumea sta intr-o tolerabila 
cumpana. Relele ei nu prevaleaza semnifica-
tiv asupra partilor ei bune. Putem inca sa 
ne asezam intr-un unghi convenabil fata de 
hartuiala zilnica, sa o interpretam pedagogic si, 
la limita, sa ne salvam luand, fata de tot si de 
toate, o relativizanta distanta. Cat va mai dura 
insa aceasta cumpana? Si ce e de facut pentru a 
intretine statica ei precara? 
 E o intrebare veche, intrebarea lui 
Avraam catre Dumnezeu, inaintea condamnarii 
Sodomei. Care trebuie sa fie, inauntrul unei 
comunitati, proportia dintre bine si rau, astfel 

Dilema veche este o revista saptamanala de 
cultura fondata de Andrei Plesu, Tita Chiper, 
Zigu Ornea, Mircea Vasilescu si Radu Co-
sasu in ianuarie 1993, specializata in numere 
tematice. Este singura revista post-1989 cu 
un format original care pune accentul pe eseu, 
dezbaterea de idei si publicistica literara.   
 De-a lungul timpului detin rubrici 
in Dilema scriitorii Radu Cosasu, Andrei 
Plesu, Mircea Vasilescu, Dumitru Solomon sau 
Zigu Ornea. Dilema a detinut si un supliment 
literar, revista Vineri. Actualmente sub egida 
Dilemei vechi apare prima revista glossy pe 
teme literare, Dilemateca.
 Revista a fost editata de Fundatia 
Culturala Romana pana la 1 ianuarie 2004 
sub numele „Dilema”. Pe 16 ianuarie 2004 
a aparut primul numar sub noua denumire, 
„Dilema veche”, cu aceeasi echipa redactiona-
la si editata in regim privat, dupa o demisie 
generala datorata presiunilor politice pe care le 
facea conducerea Fundatiei Culturale Romane 
(care intre timp devenise Institutul Cultural 
Roman). Acum, revista face parte din trustul 
“Adevarul”. Dilema Veche apare saptamanal, 
joi, si se distribuie in toata tara.
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STIRI

STIRI DIN CHRISTCHURCH
Dupa cum stiti, un puternic cutremur 
de pamant a zguduit Noua Zeelanda in 
noaptea de 10 spre 11 septembrie 2010, 
in apropierea orasului Christchurch al in-
sulei de sud. Cutremurul, cu o magnitu-
dine de 7,1 grade pe scara Richter, a fost 
resimtit nu numai in Christchurch dar 
si in imprejurimi. Cel de-al doilea oras 
ca marime, dupa Auckland, a fost foarte 
afectat la nivel structural, din fericire fara 
pierderi de vieti omenesti. Din semnalele 
pe care le avem de la cateva familii de 
romani ce locuiesc in Christchurch, 
cutremurul a produs pagube importante, 
fara sa afecteze insa vietile celor dragi si 
prietenilor. Am discutat si cu parintele 
Emanuel Crainic de la Parohia Orto-
doxa “Adormirea Maicii Domnului” din 
Christchurch, despre eventualele pagube 
pricinuite bisericii romanesti. Sfintia Sa 
ne-a declarat urmatoarele: “Suntem bine 
si sanatosi, slava Domnului. Nu sunt vic-
time si asta e cel mai important – restul 
se repara. Biserica nu a fost afectata, au 
cazut doar cateva caramizi si sambata 

Grupaj de stiri realizat de CRISTI DUMITRACHE

chiar am avut o cununie in biserica: oa-
menii s-au pregatit, viata merge inainte. 
Nu pot sa nu observ cat de frumos se 
poarta toata lumea acum aici: pe strada, 
in magazine, in trafic. Zici ca avem 
nevoie de cate un moment de criza ca sa 
ne aducem aminte ca suntem creaturi si 
nu stapani pe pamant, ca suntem doar 
lucratori in via Lui si nu proprietari. Nu 
cred ca am fost pedepsiti ci mai de-
graba poate ca a fost un avertisment.”  
Primele estimari ale Comisiei Guver-
namentale anunta ca pagubele celui mai 
puternic cutremur din ultimii 80 de ani 
din Noua Zeelanda se ridica la o valoare 
totala de peste 4 miliarde de dolari nz.

SUCCESE ARTISTICE
Marti 28 Septembrie a avut loc verni-
sajul expozitiei anuale a membrilor 
“Lake House Arts Centre”. In cadrul ex-
pozitiei, Cristina Ungureanu a castigat 
premiul intai, lucrarile ei fiind apreciate 
si elogiate de artisti recunoscuti in Noua 
Zeelanda, dupa cum ne informeaza bu-
letinul saptamanal al Asociatiei Doina.
Premiul a constat intr-o camera digitala 
Panasonic. Va prezentam mai jos 
cuvintele juriului: “Elegant restrained 
use of  colour that is still eye catching. 
The use of  black and white tones serves 
to heighten the iridescent greens. The 
painting has a dreamlike quality that 
draws you in and changes your mood, a 
quality that very good paintings tend to 
do”. De asemenea, la cea de a patra edi-
tie a Concursului National de Literatura 
“Agatha Grigorescu Bacovia” - Mizil, 
octombrie 2010, Constantin Rosu-Pucu 
a obtinut Premiul special al juriului, cu 
lucrarea “Colivarul“. Felicitari Pucu! 

STIRI DE LA AMBASADA
Iata in continuare cateva stiri preluate 
de la Ambasada Romaniei in Australia si 
Noua Zeelanda de la Canberra:
 Cu adanc regret si nespusa 
tristete colectivul Ambasadei Romaniei 
la Canberra anunta neasteptata dispari-
tie dintre noi, in cursul serii de 18 au-

CANOTORI ROMANI IN NZ
Un grup de canotori romani, in frunte cu 
presedinta Federatiei Romane de Cano-
taj, Elisabeta Lipa, va fi prezent la Regata 
de Cupa Mondiala ce se va desfasura pe 
Lacul Karapiro, din Insula de Nord a 
Noii Zeelande, intre 30 octombrie si 7 
noiembrie 2010. 

Se poate ajunge la “locul faptei“ mergand 
spre Hamilton si apoi spre Cambridge, 
cu masina personala sau cu autobuzele, 
consultand tabelele la www.busit.co.nz. 
Biletele se pot achizi-tiona prin ticketek 
si incep de la pretul de $20 pe zi, pana 
la $340 pentru intreg evenimentul. Va 
vom tine la curent cu desfasurarea acestei 
competitii. Hai tricolorii! 

gust 2010, a celui care a fost Mihai Cris-
tea, membru al personalului ambasadei, 
coleg respectat si apreciat, admirat pentru 
tenacitate si profesionalism. Condoleante 
si din partea comunitatii romanesti din 
Noua Zeelanda! 
 Vineri, 10 septembrie 2010, la 
Ambasada Romaniei la Canberra s-a ofi-
ciat casatoria domnului Teodorescu Octa-
vian cu domnisoara Stoica Mirela, ambii 
cu domiciliul la Melbourne. Felicitari si 
din partea noastra!
 Ambasadorul Romaniei, Ex-
celenta Sa Mihai Stefan Stuparu, a avut 
o intalnire de lucru cu domnul Augustin 
Luchian, Presedintele Asociatiei pentru 
Bunastare, Sanatate si Servicii din Statul 
Victoria, care a facut, in numele asociatiei 
pe care o conduce, o donatie de carte ro-
maneasca pentru tanara biblioteca „Iulia 
Hasdeu” din Noua Zeelanda. Lista car-
tilor este publicata la adresa www.doina.
org.nz. Adresa Bibliotecii “Iulia Hasdeu” 
este 62 Donovan Avenue, Massey, Waita-
kere City 0614, 833 6171, 021 0240 4277. 

ROMANI DESPRE ROMANI
Din 5 octombrie, in fiecare marti, de la 
ora 21.00, fiti alaturi de  TVR Inter-
national pentru a  dezbate impreuna 
problemele care va intereseaza. Alaturi de 
jurnalisti romani din tara si din diaspora 
vom incerca timp de 60 de minute sa atra-
gem atentia asupra greutatilor pe care 
le intimpinati, dar si sa gasim posibile 
solutii impreuna cu factorii decidenti. Re-
alizatorul emisiunii, Marius Dobrescu, va 
asteapta cu opiniile dvs la adresa emisi-
unii romanidespreromani@tvr.ro

ADUNARE DE FONDURI
“Toamna romaneasca pe meleaguri de 
primavara neo-zeelandeza”, iata genericul 
sub care parohia “Sfantul Ignatie Teo-
forul“ din Auckland organizeaza, in data 
de 24 octombrie 2010, prima functie 
sociala cu adunare de fonduri. Acorduri 
si arpegii de toamna, gustari si bucate 
traditionale, toate asortate cu cate o cupa 
de vin pentru ca impreuna, prin gand, 
prin miresme, prin ritmuri si crampeie de 
armonii ruginii sa retrezim si sa man-
gaiem nostalgii si amintiri tomnatice.
Locul de desfasurare este: 24 Octombrie 
2010, Bay View Community Centre, cu 
incepere de la orele 17:00. Intrarea este 
libera. In timpul functiunii va fi organizat 
un moment in care, cei doritori, vor putea 
sa faca donatii catre parohie, intr-o expre-
sie a milosteniei si darniciei din prinosul 
binecuvantarii celei ceresti, revarsate de 
Dumnezeu asupra noastra, a fiecaruia.
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FESTIVAL DE PIAN
Canalul de televiziune Arts a programat 
recent un interviu exceptional al marelui 
pianist roman Tamas Vesmas, in cadrul 
emisiunii “Profiles“. Vom reda si noi acest 
interviu, dupa ce vom obtine dreptu-
rile aferente, pana atunci insa va putem 
anunta ca maestru Tamas Vesmas se pre-
gateste pentru o noua editie a Festivalu-
lui International de Pian, in primavara 
anului viitor. L-am intrebat pe maestrul 
Vesmas cum a decurs adaptarea la lumea 
muzicala din Paris si iata si raspunsul 
domniei-sale:

“M-am bucurat sa primesc randurile voastre 
si va multumesc ca inca nu m-ati uitat. Eu 
citesc din cand in cand revista voastra plina 
de informatii interesante si va felicit pentru 
eforturile voastre de a tine lumea de acolo 
la curent cu evenimentele. Aici la Paris ne 
simtim intr-adevar foarte bine si suntem mai 
aproape de prieteni si familie. Am fost de mai 
multe ori in tara pentru concerte, si pe 9 si 10 
decembrie voi canta la Bucuresti cu Filar-
monica “George Enescu”  la Ateneul Roman. 
Desigur ca stiti ca Festivalul International 
de Pian a trebuit sa aibe loc la Auckland in 
octombrie dar din motive financiare (criza 
economica din pacate afecteaza toate ramu-
rile de activitate...) am fost nevoiti sa ami-
nam evenimentul muzical pentru luna aprilie 
2011, asadar sper sa ne revedem peste cateva 
luni. Din toata inima va doresc numai bine, 
sanatate, bucurii si succese. Tamas Vesmas.”

ROMANUL AUSTRALIAN
A aparut numarul 192 al revistei Ro-
manul Australian, publicat de domnul 
Emil Cica in Melbourne, Australia. Din 
sumarul atractiv am retinut cateva titluri:
“Sperantele fotbalului romanesc din 
Australia“, “Proiect de constructie a unui 
centru cultural si a unei noi biserici“, 
“Revizuirea taxelor consulare“, “Consu-
latul Australiei in Romania“, “Romani in 
Australia: Carmen Florea - la etajul 20!“.

JURNALISTI ROMANI IN NZ

O importanta delegatie de jurnalisti 
romani a vizitat luna trecuta Noua Zee-
landa. Toata actiunea s-a desfasurat in 
cel mai mare secret, insa revista “Pagini 
Romanesti in Noua Zeelanda” va aduce 
detalii picante despre aceasta vizita, care 
a a starnit un urias scandal in tara noas-
tra. Iata cateva dintre gandurile jurna-
listilor care au cotropit Noua Zeelanda, 
cu intentia clara de a certifica folosirea 
cianurilor in proiectul Rosia Montana 
din Apusenii Romaniei.
 “Am vizitat o mina de aur din 
Waihu care, la fel ca proiectul din Apuseni, 
foloseste cianura. Am colectat acolo fapte pe 
care le-am relatat aici. Am pus mitologia 
patetica a otravii din Carpati alaturi de 
evidenta relaxata a unui caz real. Calatoria 
s-a dovedit, iata, folositoare. Am vazut cu 
ochii mei ca, minuita cu seriozitate, cianura 
nu omoara mediul, asa cum povestesc, 
incontinent, basmele ecologiei romanesti.”  
DORU BUSCU, Academia Catavencu.
 “Gandindu-ma la ce vor zice 
principii deontologiei, in tara, despre 
calatoria noastra la mina de aur din Noua 
Zeelanda, m-am dus la ghidul nostru, i-am 
luat cana de metal din mana si am baut 
zdravan. Era apa din lacul cu cianuri al 
minei Martha din Waihi. Apoi am asteptat. 
Nu s-a intamplat nimic. Au mai baut si 
altii din grup. Macar sa o facem lata nu!? 
Ce-ar mai fi frematat titlurile de prima 
pagina daca am fi patit macar un mic de-
ranjament stomacal! Ce triumf  al aparato-
rilor puritatii naturale, al luptatorilor anti-
cianura din Romania! Nu s-a intamplat 
nimic pentru ca “lacul cu cianuri”  contine 
o apa curata. E lacul in care, pe 21 iunie, 
in fiecare an,  se desfasoara un concurs de 
inot la care participa familiile minerilor si 
membri ai comunitatii locale. Si tot acea 
apa este deversata in rau, de unde, anterior, 
a fost colectata petru a fi folosita in procesul  
de obtinere a aurului “cu cianuri”. Acelasi 
rau de-a lungul caruia se desfasoara concurs 
de pescuit pastravi. Procedeul pe baza 
de cianuri folosit aici, in, poate, cea mai 
ecologista tara din lume, este foarte sigur. 
Iar cel pe care Gold Corporation il va folosi 
la Rosia Montana este, ni s-a spus,  si mai 

perfectionat. Asadar, tabloul apocaliptic in 
care lacurile de cianura vor omori orice urma 
de viata face parte din repertoriul propagan-
distic al ecologistilor de pripas. De aceea si 
isteria iscata de calatoria catorva ziaristi la 
mina neo-zeelandeza: se va narui sperietoa-
rea asta atat de eficienta pana acum.”
IOAN T. MORAR, Academia Catavencu.
 “Chiar daca vizita noastra in Noua 
Zeelanda a fost prezentata in fel si chip de o 
parte a presei si de o bucatica din blogosfera, 
nu regret nici o secunda decizia luata. Sunt 
convins ca dintre cei care au criticat depla-
sarea noastra acolo se remarca trei catego-
rii. Prima sunt, cu siguranta, cei de buna 
credinta, care cred in multi dintre jurnalistii 
prezenti in Auckland si care, pur si simplu, 
asteapta doar lamuriri. Din pacate, acestia 
sunt cei mai putini. A doua categorie sunt 
“frustratii de serviciu”, “invidiosii si rauta-
ciosii incurabili”  care populeaza din oficiu ju-
rnalismul românesc, care nu arata in nici un 
fel altfel decât insasi societatea româneasca. 
Culmea tupeului unora dintre aceste personaje 
care astazi se intituleaza “aparatori ai Rosiei 
Montane”  este dat tocmai de faptul ca multi 
dintre ei nu au vizitat niciodata Rosia Mon-
tana sau Apusenii, dar astazi li se pare trendy 
sa sustina ceva fara a asculta cealalta parte.”
RARES BOGDAN, Ziua de Cluj.
 “Nu vreau sa dezbat celelalte mo-
tive pentru care Rosia Montana este un pro-
iect controversat in Romania, dar in privinta 
cianurii ceea ce pot spune este ca, in Noua 
Zeelenda, o tara ecologista din toate punctele 
de vedere, aceasta substanta este folosita in 
cel mai controlat mod cu putinta. Atat de 
controlat incat apa care iese din fabrica in 
urma distrugerii cianurii este... potabila. Nu 
i-am cerut permisiunea lui Ioan T. Morar sa 
ii public fotografia in care domnia sa bea din 
acea apa, dar credeti-ma, e o imagine teribil 
de convingatoare! Ca sa concluzionez ideea 
“proiectului controversat”, repet: poate sunt 
o mie de motive pentru care Rosia Montana 
este un proiect nociv pentru Romania, dar 
va asigur, printre acestea nu se afla cianura. 
Sigur, atata vreme cit se foloseste tehnologia 
pe care am vazut-o in Noua Zeelanda.”  
ROXANA VOLOSENIUC, Elle.
 “Jurnalistul MIHAI TATULICI 
se declara „rezervat”  in privinta proiectului 
de exploatare miniera de la Rosia Montana si 
sustine ca, desi a mers in vizita de presa din 
Noua Zeelanda pe banii RMGC, nu va face 
publica nici o filmare de acolo pana nu vede 
anexele secrete ale contractului dintre statul 
român si Gold Corporation. “Ma intereseaza 
in ce masura se va realiza controlul statului 
si al comunitatii. Eu nu cred ca statul român 
poate controla exploatarea ca in Noua Zee-
landa. In acest moment sunt in expectativa.”
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NISTORESCU

MA COPII, MA...

“Ma, copii, ma!”, a inceput pitorescul politician ro-
man. N-a avut parte prin preajma de nici un ziarist 
mai trecut prin ciur si prin darmon care sa-i intoarca 
familiaritatea cu un “ia, zi-ne, tu, batrane”. Probabil 
ca, la auzul unei asemenea replici, chelia lui Traian 
Basescu s-ar fi facut margele de curcan! Cum de 
va permiteti atat de multe, ar fi replicat gutural si 
furios presedintele. Chiar faptul ca a fost intrebat ce 
parere are de afirmatiile lui Sorin Ovidiu Vintu, pe 
care statutul de cercetat penal pare a-l fi scuturat de 
pe cracile memoriei prezidentiale, l-a deranjat peste 
masura pe Traian Basescu. Ca atare, intrebarile lega-
te de cineva aflat in conflict cu justitia l-au tensionat 
de parca i-ar fi sculat si ultimele fire de par de pe tu-
guiata-i chelie. “Nu incercati sa va umiliti presedin-
tele care va reprezinta oriunde, in baza minciunilor 
unora care trebuie sa raspunda in fata legii, fie ca e 
vorba de furat de bani, de furat de accize, de furat 
terenuri, de furat tot ce au putut sa fure”, a spus 
Traian Basescu spre “ma, copii, ma” aflati la Aero-
portul “Henri Coanda”. Chestia cu umilitul prese-
dintelui e discutabila. Cand ia jurnalistii sau chiar 
cetatenii si populatia la misto, el e popular, spiritual, 
inteligent si spumos. Cand o primeste inapoi sau 
o incaseaza, se burzuluieste. Cum va permiteti sa 
vorbiti asa cu presedintele Romaniei? O zice pe tonul 
de parca ar spune, ma, dobitocilor, asa vorbiti voi cu 
Papa? Dar cea mai neprezidentiala afirmatie facuta 
joi seara de un Traian Basescu cocosat, gajait, cu 
o fata ascutita si cu o voce tabagico-metilica a fost 
urmatoarea: “Plecati de la premisa ca aveti un prese-
dinte care se respecta, care niciodata n-o sa spuna 
unui judecator - judeca asa, care niciodata n-o sa-i 
spuna unui procuror - ia-l pe cutare. Asta se facea in 
alte vremuri!”, zicea el cu vocea unui Grivei aflat cu 
ambele labe pe oasele catorva adversari. “Ma, copiii” 
de la aeroport l-or fi crezut. “Mai, fratilor”din restul 
tarii, nu. Si locatarii de la Gataia stiu ca Traian 
Basescu e mai mult dispecer de procurori si ofiteri de 
servicii secrete decat mediator intre fortele societatii. 
Adica presedinte. Si ca se reprezinta mai mult pe 
sine cu umorile si rabufnirile sale decat o Romanie 
debusolata. Chiar si invitatia la o asemenea premisa 
tine mai mult de o taverna din Constanta. Eu ma re-
spect, domnilor, nu beau whisky mai proaspat de 15 
ani! Nu ma sui pe orice rabla de vapor, nu flirtez cu 
orice toapa din provincie, nu stau la masa cu toti ne-
spalatii! Nu-i asa ca suna perfect à la Traian Basescu 
din colt, nu a adresare de sef  de stat care, cu cateva 
minute mai inainte, le-a spus ziaristilor, mai, copii!
Si care isi imagineaza ca ne reprezinta pe toti cand, 
din ce in ce mai mult si mai des, se reprezinta doar 
pe sine insusi, cu damfurile sale umorale cu tot!

Aveti un presedinte care se respecta, care niciodata nu o sa 
ii spuna unui judecator - judeca asa!”, spunea joi presedin-
tele Traian Basescu unor jurnalisti, baieti si fete, domni si 
doamne, aflati cu microfoanele intinse spre el.

Articole din Bucuresti de la CORNEL NISTORESCU

Viteza cu care lucrurile se deterioreaza in toate domeniile este mai mult decat alar-
manta. Nu doar economia, infrastructura, educatia si sanatatea decad cu fiecare zi. 
Si institutiile! Am ajuns la un pas ca seful statului sa fie fugarit de cei chemati sa 
asigure respectarea ordinii si legalitatii. In locul unor semne de redresare avem parte 
doar de un potop de reprosuri. Conducatorii acuza populatia ca nu este la inaltimea 
lor, ca nu este demna de momentul istoric, ca nu are vocatia respectarii legii, chiar si 
de faptul ca nu are educatie democratica. Toate acestea pentru a se strange in jurul 
celor desemnati sa coordoneze eforturile romanilor de depasire a dramaticei perioade 
de crize. Capos popor, zice nenea Iancu! Nici de-al dracului nu vrea sa se incoloneze 
in spatele “marilor experti in economie si transporturi”, doi aventurieri nimeriti in 
politica si indestulati la impartirea proprietatilor statului comunist. Romanii nu vor 
sa-l urmeze nici pe Funeriu pentru ca are o logica balbaita iar functia acordata de 
partidul la putere nu-i restaureaza nici logica si nici capacitatea organizatorica. Nu 
le-a avut niciodata! Romanii sunt caposi, suciti si greu de strunit. Pur si simplu nu 
vor sa se incoloneze pentru a duce la bun sfarsit proiectele coordonate de o cucoana 
care n-a depasit conditia de umbra pe culoarele tribunalelor romanesti. O avocata 
care n-a castigat decat procese pentru institutii si potentati si care n-a facut nici o 
proba de mare performanta ne este bagata pe gat ca principala dirijoare a banilor 
pentru turism si dezvoltare, ca influent personaj al vietii politice, a distribuirii 
contractelor catre clientela politica s.a.m.d. Ce sanse are ordinea publica sub condu-
cerea unui fost ospatar? Traian Igas e mai anonim decat trecatorul prin noapte. Un 
cantaret de petreceri PDL-iste, stil Negoita, Alin Popoviciu sau Emil Boc, nimic mai 
mult. Un fel de galusca fara armatura a fost instalata cu forta de Traian Basescu la 
Administratie si Interne pentru a asigura disciplina si pentru a bara drumul politis-
tilor revoltati spre spaimele unui presedinte ingrozit de pierderea oricarui respect? Ce 
progrese putem astepta in domeniul administratiei si internelor de la un consilier de 
Lipova, promovat pe veresie in Parlament si impins peste noapte la linsul inghetatei 
si al presurilor prezidentiale? Ne scoate gasca de la Arad din criza? Poate eventual 
sa-i sperie pe adversarii presedintelui, dar in nici un caz sa-l pazeasca de furia 
multimii. De la cine sa vina competenta si viziunea pentru redresarea tarii noastre? 
De la vizionarii si inteleptii Ialomitianu, Ariton sau Nelu Botis, de la Igas si Elena 
Udrea? Oare realizeaza cineva ca acesti politicieni, dincolo de aparitiile televizate, 
nu detin nici un fel de competenta de care sa ne legam o speranta? Dimpotriva, 
amatorismul, dublat de tinuta lor morala, nu ne garanteaza decat fundul prapastiei! 
Multi dintre oamenii opozitiei palpita in secret, convinsi ca deteriorarea, penibiliza-
rea si prabusirea regimului Basescu le redeschid portile intoarcerii la putere. Nimic 
mai caraghios! Au fost si au ratat, care mai de care mai spectaculos. Ce sperante 
ne-am putea lega de o reintoarcere a unor Remes, Rusanu sau Vosganian, la Finante? 
Sa ne imaginam ca un frate Sechelariu revenit la Transporturi nu va mai construi 
case pentru Adrian Nastase? Sau ca fostul premier nu va mai face afaceri cu membrii 
cabinetului sau?Marturisesc ca nu vad nici o ratiune de ce din 1985 ne tot intoarcem 
la Teodor Melescanu ca solutie salvatoare cand la Externe, cand la Armata, cand la 
Culte sau la Ape? La ce sa ne mai gandim ca “universalul”  Borbely ar face fata si 
pe scena Operei Maghiare, si la viermii de matase, si la Finante? N-ar fi mai bun 
Morega sau Mischie? Macar stim sigur ca nu pierdem 5 ani! Zicem pardon dupa 2 
zile, ii injuram de mama si putem scapa de ei! Doar n-am mancat bureti sa ne imagi-
nam un guvern cu Mazare premier si salvator national? Sau cu Dragnea? Ce intelege 
dintr-o tara un automobilist de locul 5-6 ca sa-l creditam cu o asemenea incredere? 
Sau mai vrea cineva sa ne intoarcem la ministrii taranisti sau la oamenii lui Nicolae 
Vacaroiu, cu Dima de la FPS, cu Paul Teodoru, cu Temesan la o banca si cu G.C. 
Paunescu pe post de ganditor si constructor economic (ca tot joaca rolul de materie 
cenusie economico-financiara pentru Traian Basescu)? Cu batranii politicieni si 
experti ne-am ars!Ce sansa am avea cu juniorii, cata vreme intre Cristian Boureanu, 
Elena Udrea si Cozmin Gusa este doar o diferenta provenita nu din pricepere, ci din 
abilitatea cu care au practicat jongleria zerourilor. Sa-i asteptam pe EBA si pe Syda? 
Oricum am incerca sa gasim o lumina prin hatisul acestor personaje funeste pentru 
tara, o cale de iesire nu se arata de nici un fel. Asta ma si face sa ma intreb daca nu 
cumva suntem intr-o fundatura, daca nu ratacim pe un drum aiurea? Daca dupa 
doua decenii de incercari de reconstructie a Romaniei n-am ajuns decat aici inseamna 
ca greseala nu este numai la oameni. S-ar putea sa fie si una de formula. Toate rete-
tele politice ne-au secatuit. Si pe noi, si increderea in asemenea variante. Nu cumva 
consumarea (ca sa nu zic compromiterea) tuturor formulelor posibile ne duce acum 
spre o alta solutie, de natura tehnocrata? Sau spre reinstaurarea monarhiei? Nu stiu 
daca altorta le este, dar mie mi-e destul de clar! Cu Nelutu Botis, cu Igas si Falca, cu 
Udrea si Banicioiu, cu Orban si independentul Oajdea, cu Popoviciu si cu Gelu Visan, 
cu Boureanu, Ridzi si Videanu, cu Radu Moldovan si cu Cristian Rizea, cu Vlad 
Moiescu, Negoita si Poteras si cu atatia altii care au puricat politica nu ramanem 
decat tot in mizerabila si comica Republica de la Ploiesti!
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Asa cum anuntam in revista Actualitatea Muzicala, am inceput o serie de filmari 
pentru TVR International (emisiunea „Lumea si noi”) pentru portretele unor 
muzicieni romani stabiliti in strainatate. Dupa Germania si Austria (la Bad Ischl 
activeaza cu actiune in toata Austria cel mai important organizator roman de jazz, 
Emilian Tantana!), urmeaza Elvetia, Franta, Olanda, Suedia. Un making of  al 
emisiunilor ce vor fi difuzate in toamna incepe aici, fara a divulga insa toate surpri-
zele care le-au fost pregatite telespectatorilor...

MUZICIENI ROMANI DIN STRAINATATE

POVESTI CU CANTEC
Articol de la realizatorul Televiziunii Romane, DORU IONESCU

Turneul european al emisiunii 
„Lumea si noi” a avut mai multe halte 
in Germania, incepand cu Munchen. 
Langa marele oras, la Dingolfing, 
este stabilit de cativa ani fostul chi-
tarist si lider al grupului jazz-rock 
si progresiv Experimental Q, care a 
functionat la Cluj in anii ’70 - ’80 (cu 
celebre participari la festivalurile de 
la Sibiu ori „Club A”). Plecat in ’87 
din tara, Valentin Farcas a continuat 
sa cante, aparand acasa in primii ani 
’90 cu un proiect solo. Nu si-a putut 
cara instrumentele cu masina person-
ala de prea multe ori, asa ca a con-
tinuat tot in Germania... cu de toate 
pentru toti, inclusiv muzica electroni-
ca experimentala la diverse festivaluri 
de muzica contemporana (Darmstadt, 
Trossingen). Nu in ultimul rand, a 
cantat cu diverse trupe rock, cea mai 
importanta numindu-se Starfighter. 
In 2005 - 2006 a venit cu proiectul 
Havoc pe la „Stufstock”, iar in 2007 
a debutat discografic in Romania, cu 
„Ektoplasmatische Suite”. Datorita 
emisiunii „Remix”, din primavara a 
reluat legaturile cu membrii vechii 
trupe, in primul rand cu pianistul 
Eugen Tunariu, stabilit in Montreal! 
Asa se face ca din 4 august, impreuna 
cu bateristul Nicky Bucaciuc (si un 
baterist nouazecist, Dominic Csergo 
de la Urma) se afla cu totii la Bucur-
esti pentru ceva concerte si eventual 
inregistrarea unui disc cu piese mai 
vechi si mai noi!
 Despre Viranyi Attila, 
basist si lider al grupului oradean 
Metropol, din nou numai de bine: 
maestru de sunet la Conservatorul 
din Freiburg, are o panoplie intreaga 
de discuri (re-)produse acolo, iar la 
subsol un adevarat muzeu al tehnicii 
sunetului (analog). Pe de alta parte, 
dupa ispravile reunirii legendarei 
trupe hard rock la Oradea (in 2004 
respectiv 2008, cand s-au implinit 

40 de ani de la fondare, daca n-ati 
vazut emisiunile „Remix”), spera la 
un comeback bucurestean cu care 
va voi tin la curent. Berlin-ul a fost 
pentru numerosi muzicieni romani, 
dupa scindarea sa prin infamul zid, 
interfata, puntea de legatura cu li-
bertatea. 

In cazul suflatorului Petre Iordache, 
metropola europeana s-a transfor-
mat in casa, dar si studio. In arhivele 
TVR stau la loc de cinste colabo-
rarile sale cu Sfinx, Modern Group, 
Paul Ghenter si multi altii. Cert e 
ca din anii ’70 a cantat cu diverse 
formatii de estrada germane, de 
fiecare data cu romani, cu bateristul 
Sandu Preda (remember Olympic 
’64) pana astazi. Are o mica scoala 
de muzica acasa, intr-un studio 
amenajat inedit, cu pupitre dotate cu 
instrumente. Neobosit din punct de 
vedere muzical, dintre numeroasele 
sale realizari am fost impresionat de 
remixul piesei „Plumb” (pe versurile 
bacoviene) la care a fost ajutat prin 
net de superchitaristul nouazecist 
(cunoscut acum cu Phoenix) Cristi 
Gram. Episodul emotionant al 
Revolutiei Romane traite in fata 
portii Brandenburg va fi ilustrat 
in emisiune de un clip pe care l-am 
incercat cu aceasta melodie. By the 
way, Petre viziteaza Romania din ce 
in ce mai des... 
 Paunita Ionescu, celebra 
voce pop-rock si soul din anii ’70 - 
’80 (inclusiv cu grupul Catena) a mai 

fost vazuta pe micile ecrane in ultimii 
ani. Plecata la Essen dar stabilita la 
Hannover din 1991, atunci cand a re-
luat cu Anca Vijan Graterol, Ortansa 
Paun si Lidia Creanga spiritul rocku-
lui feminin romanesc (Big Mama & 
The Kids), solista a ajuns in ultimii 
ani sa conduca o trupa gen gospel. 
 In emisiune vor putea fi 
vazute si fragmente de pe un Dvd 
inregistrat in concert, intr-o biserica 
germana, de Big Mama & The Kids, 
fabulos! Eu unul i-as vedea pe acei 
muzicieni negri (condusi admirabil de 
o alba!) concertand in decorul gotic de 
la clubul Silver Church, de Sarbatori!
 Pana atunci, mai am de poves-
tit despre cele 27 de portrete la care 
lucrez (si la care nu-i exclus ca in sep-
tembrie sa se alature inca vreo 8, din 
Statele Unite si Canada). Oricum... va 
urma! 
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MOVIE NIGHTS

Cel mai adesea reclama este cu mult 
peste filmul pe care urmeaza sa-l 
vezi. Inseala, deruteaza si mai ales 
creeaza asteptari pe care nu reuseste 
sa le satisfaca atunci cand se ajunge la 
lung metraj. In cazul „Inceputului”, 
lucrurile stau exact invers. Trailerul 
nu e nici pe departe atat de reusit pe 
cat este intregul, care cu siguranta 
va ramane in istoria celei de-a saptea 
arte, chiar mult mai bine pozitionat 
decat mult comentatul, asteptatul si 
afectatul „Avatar”. 
 El nu e in 3D, dar pare mai 
izbutit decat oricare dintre aceste 
noi inventii, pentru ca de fapt mintea 
noastra vede (daca are ce) tridimen-
sionat, iar atunci cand scenografia 
este realmente fabuloasa, nu mai e 
nevoie de adjuvanti, ca sa te bucuri de 
o adevarata capodopera arhitecturala 
a visului. Pentru ca despre asta este 
vorba. Cum poti patrunde in reve-
ria cuiva, in asa fel incat sa ii induci 
ganduri, principiul de baza, de altfel, 
al hipnozei, acea stare intre veghe 
si somn provocata, prin sugestie, de 
mari experti. 

Articole din Bucuresti de la criticul de film IRINA MARGARETA NISTOR

aproape uitata, intr-una foarte la 
moda. Remarcabil este ca pana si cei 
care nu sunt fani ai SF-ului, printre 
care ma numar categoric, se lasa 
cuceriti. Orasul si intregul labirint 
amintesc mult de o alta pelicula cult 
de la inceputul secolului trecut, de 
acum 83 de ani, „Metropolis”. 
 In plus, un pahar cu apa 
miscatoare va duce imediat cu gandul 
la „Calauza” lui Tarkovski. Calatoria 
cu un avion de lux poate deveni in 
orice moment un ideal de atins macar 
o data in viata, iar meseria de bodi-
gard al subconstientului (pe care cu 
siguranta psihanalistii de elita l-ar 
corecta ca termen, punandu-l pe cel 
mai adecvat intre timp: preconstien-
tul) ar putea deveni o optiune pentru 
o posibila cariera. Bine platita, dupa 
cum se poate vedea deocamdata, ca 
proiect... 

INCEPUTUL/INCEPTION
5 stele din 5
SUA, 2010
Regia: Christopher Nolan
Cu: Leonardo DiCaprio, Joseph Gor-
don-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, 
Ken Watanabe, Dileep Rao, Cillian 
Murphy, Tom Berenger, Marion Cotil-
lard, Pete Postlethwaite, Michael 
Caine, Lukas Caine, Lukas Haas, Tai-
Li-Lee, Claire Geare, Magnus Nolan
Durata:  148 min.

care a fost, nu de mult, Edith Piaf  
— Marion Cottilard si din nou ca sa 
ne starneasca memoria, apeleaza la 
o melodie arhicunoscuta si tulbura-
toare „Je ne regrette rien” a aceleiasi 
La Môme. Spectaculos este visul in 
vis, care si el are conotatii de para-
normal, caci este un text al strani-
ului Edgar Allan Poe, chiar daca nu 
este citat ca atare. Ca sa-si asigure 
credibilitatea si un public necondi-
tionat, acelasi realizator, scenarist si 
coproducator a apelat si la impeca-
bilul Michael Caine, innobilatul de 
Regina Angliei. 
 A avut, insa, grija sa nu 
ignore nici foarte tinerele generatii 
de actori, ca Ellen Page, candva 
Juno, adolescenta insarcinata, acum 
un mic geniu, un cap limpede la 
propriu, pentru convingatorul cu 
simbrie, DiCaprio, dar si Joseph 
Gordon-Levitt (care a dat lovitura 
anul trecut cu „Cele 500 de zile cu 
Summer”) ori Cillian Murphy (din 
Dinastia Tudorilor de pe HBO). Ken 
Watanabe si Tom Berenger  intra la 
categoria seniorilor, unul venit toc-
mai din Japonia, iar cel de-al doilea 

I N C E P U T U L

I N C E P T I O N

Pelicula debuteaza alb-negru ca sa 
ne induca in eroare si mai tare. Sau 
poate ca sa ne trezeasca amintiri si sa 
ne intoarca in timp, ca pe niste avizati 
cinefili ce suntem, catre producti-
ile de inceput ale lui Hitchcock si 
mai apoi, gradat, si catre cele color. 
Lucrurile nu sunt deloc simple atunci 
cand incepi sa stapanesti nu numai 
mintile oamenilor, ci si lumile, chiar 
si pe cea de Apoi. Obsesia persona-
jului lui Leonardo DiCaprio este o 
femeie puternica si fascinanta, despre 
care e greu sa spui unde salasluieste. 
Regizorul Christopher Nolan i-a 
incredintat rolul unei frantuzoaice, 

american get-beget. Pentru a mai 
reusi sa distinga intre vis si realitate, 
fiecare participant la aceasta misiune 
periculoasa, trebuie sa-si gaseasca 
un obiect fetis, o amuleta, care sa ii 
dea certitudinea dimensiunii in care 
se afla. Pentru personajul principal 
este un titirez, ceea ce probabil ca 
o sa transforme aceasta jucarioara 
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INTALNIRI CU DESTINE

Ilinca Goia este o actrita tanara, nascuta in 6 martie 1969 la Bucuresti. Este frumoasa, are ochi caprui si e o adevarata pro-
fesionista, fiind angajata la Teatrul National din Bucuresti. A studiat la ,,Teatrul Studentesc-Podul”  intre 1987-1990; la 
,,Academia de Teatru si Film”  intre 1988-1992; a facut specializari in Statele Unite ale Americii intre 1992-1996 urmand 
Academia Americana de Music-Hall si Arta Dramatica. Are o bogata activitate profesionala, in teatru a interpretat peste 40 de 
roluri, incepand din anul 1987 pe vremea cand era inca studenta. A jucat in peste 15 filme si tot atatea roluri in aparitiile de la 
televiziune, a participat la multe festivaluri si a primit numeroase premii si distinctii.

INTERVIU CU ILINCA GOIA

Vorbeste, scrie si citeste pe langa 
limba romana, franceza si engleza. In 
fata doamnei Ilinca GOIA ma inclin 
cu mare respect si admiratie.

Cum ati descoperit pasiunea pen-
tru acesta frumoasa meserie ?
 In copilarie imi amintesc ca 
o alesesem ca model pe matusa mea, 
Cornelia Hancu, actrita pe atunci 
la Teatrul National din Iasi. Stia sa 
inventeze jocuri imaginative, ferme-
catoare, avea o libertate interioara 
pe care inca de atunci am atribuit-o 
acestei magice profesii. Dupa ce am 
crescut, parintii mei m-au incurajat in 
aceasta alegere timpurie, prin edu-
carea si cizelarea gustului teatral si 
artistic in general. 
 M-au dus la spectacole, la 
concerte, la expozitii, mi-au pus 
cartea in mana la timp. Am fost ca-
lauzita, cu dragoste si atentie, pe ca-
lea potrivita firii si aspiratiilor mele. 
In acele vremuri urate, libertatea de 
gandire si de expresie erau imposibil 
de trait deplin si demn. Unul dintre 
spatiile de gasire a acestor libertati 
vitale era cel teatral.

E grea meseria de actor? Familia 
joaca un rol?
 Este o meserie care consuma 
individul, fiecare rol pe care il joc 
am senzatia ca-mi rapeste ani din 
viata, insa deopotriva imi daruieste 
o suplete in exprimarea sufletului 
omenesc, la care n-as fi avut acces 
altminteri. 
 Pentru mine, actoria ramane 
singura posibilitate de “calatorie in 
timp si spatiu” si de a cunoaste ceea 
ce este peren si maiestuos in om, 
indiferent de meridiane sau istorie. 
Noi actorii traim de aceea o viata 
atipica. Suntem mai ageri, mai impul-
sivi, mai atenti la fenomene de orice 
fel -psihologice sau fizice-, mai in-
confortabili ca parteneri (fie si numai 

Aveti un actor model?
 Este greu de numit unul 
singur, si inca mai greu de gasit acel 
anume actor care sa-si fi creat impe-
cabil toate rolurile, fara sa-si rateze pe 
alocuri propriile cautari in viata per-
sonala. De aceea ma voi gandi astazi 
la Elena Solovei in “Sclava iubirii”, 
la Oleg Menshikov in “Barbierul din 
Siberia”, la Al Pacino in “Scent of  a 
woman”, la Anthony Quinn in “Zor-
ba”, la Vivien Leigh in “A streetcar 
named Desire”, la Bjork in “Dancing 
in the dark”, la Toma Caragiu in “Ac-
torii si salbaticii”, la Audrey Hepburn 
in “My fair lady”, la Merryl Streep in 
“Sophie’s choice”, la Adrien Brody in 
“Pianistul”, si la Charlie Chaplin in 
toate filmele sale mute... Credeti-ma! 
Nu mi-e deloc usor sa ma opresc aici..

Ati avut un rol care sa va reprezin-
te in totalitate ?
 Nu, chiar ar fi fost grav! Din 
fericire, aceasta profesie presupune 
sa descoperi, sa detaliezi “cinetica 
psihologica” a unor persoane ce nu 
sunt (cel putin nu in totalitate) tu 
insuti. N-as fi gasit toate personajele 
in mine insami, altminteri n-as fi 
putut sa joc atatea! A ma confunda cu 
personajul interpretat mi-ar fi declan-
sat un semnal de alarma si probabil as 
fi renuntat la meseria aceasta, in fond 

prin programul de munca mereu “in 
asalt”), suntem “personalitati para-
normale”, daca vreti - ca si poetii - si 
in consecinta avem nevoie de o mai 
solida stabilitate in caminul propriu. 
Ma mandresc cu aceasta “oaza” pe 
care mi-am creat-o acasa, cu familia 
unita de care ma bucur. Toti ai mei 
ma ajuta, ma intampina, ma inteleg 
si ma motiveaza in munca mea. 

Sunteti o femeie frumoasa, pentru 
un actor/actrita e important?
 Frumusetea si bogatia inte-
rioara sunt notiuni interdependente 
pentru mine. Ele sunt adevaratele 
“unelte” ale actorului, fara de care 
munca sa este lipsita de concludenta. 
Trebuie sa va spun ca practic aceasta 
meserie cu o profunda raspundere, 
fiindca am pasit acum 18 de ani pe 
platoul de filmare cu idealuri fru-
moase si mentori de mare talent, ei 
m-au invatat sa ma respect pe mine 
insami si in aceeasi masura publicul 
caruia ma adresez. Subliminal fieca-
rui rol pe care-l abordez, am grija de 
cum arata acesta, ceea ce inseamna 
ca am mare grija de infatisarea mea.

Va bucura popularitatea? 
 Nu o resimt prea des, dar 
fireste ca ma bucura. 

Articol din Germania de la ADALBERT GYURIS
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ea nu este decat o meserie ca oricare altele - e adevarat, 
una prin care poti induce criterii in randul publicului 
tau - dar scopul ei nobil este in final acela de act emi-
namente cultural, nu personal. Exista insa in sufletul 
meu “locul aparte” pentru un anume rol, deoarece el 
mi-a deschis portile meseriei si ale vietii personale 
deopotriva: Eliza Doolittle din “Misterele Londrei”, 
musical romanesc adaptat dupa “Pygmalion” de G.B. 
Shaw in regia lui Dominic Dembinski, intr-o companie 
de mare talent si inspiratie, pe care l-am jucat 3 ani cu 
mare succes pe scena Teatrului Nottara (1995-1998) 
alaturi de Ion Dichiseanu, Valentin Teodosiu, Anda 
Caropol, Ruxandra Sireteanu si altii. Iata: dupa atatia 
ani sunt sotia lui Dominic, stabilita in Romania  (am 
inteles la timp ca aici imi e scris sa raman), actrita 
de musical in aceasta tara, si -nu in ultimul rand ci 
dimpotriva- mama fiului nostru, Nikita Andrei, elev in 
clasa a-IV-a la Liceul George Enescu.

Este rasplatita actoria in Romania?
 Ca actor de teatru, nu este rasplatita financiar 
pe masura. Nici ca actor de film. In televiziune insa, da.

Unde aveti satisfactia mai mare: in teatru sau film?
 Pe scena, munca actorului inseamna o volup-
tate a descoperirii continue, in timpul repetitiilor dar si 
al reprezentarii seara de seara in fata publicului: mereu 
altul, mereu ager, receptiv, inteligent, pretentios. Ca 
definitie a crearii/celebrarii clipei efemere si a trece-
rii ei in atemporal, voi alege teatrul inaintea filmului 
(unde comunicarea actorului cu spectatorul nu este la 
fel de directa si de vie). 

Care credeti ca este apogeul unei actrite?
 As spune momentul intens si cinstit cand se 
poate numi ea insasi cu sinceritate “Actrita”. As mai 
spune “momentul marilor intalniri”: cu un text, cu un 
partener, cu un rol, cu un regizor, cu o conceptie de 
creatie, care sa desteleneasca din faptura ei adevaruri 
transcendente, expresive si puternice. As mai spune 
sacrul moment al maternitatii, dar acesta nu este 
“un moment” ci o sumedenie de varste si o adevarata 
vocatie de sine statatoare de fapt. Si as mai cita pe Lee 
Strasberg, care spunea ca un actor adevarat nu se poate 
recunoaste decat dupa 20 de ani de cariera, de expe-
rienta chinuitoare, lucida, perfectionata. Asa incat eu 
inca imi astept “apogeul profesional”, nu ma pot lauda 
ca l-am cunoscut deja. Si nu-l astept ca Cenusareasa 
papucul printului, ci cu hotarare, cu ambitie, cu dem-
nitate si emotie. Sper sa fiu la fel de onesta cand el va 
veni, ca atunci cand doar visam la aceasta profesie -in 
curtea bunicilor mei, pe strada Parfumului- unde ma 
jucam cu florile si le numeam “printese” ori “tiganci”, 
si ca atunci cand descopeream lumea, in Upper West 
Side of  Manhattan, unde m-am specializat in actoria 
de musical.
      Va multumesc pentru interviu.                              

CE NU MERGE?
Jalnice vremuri am apucat iarasi, parca suntem blestemati. Parca nu 
suntem in stare sa facem fata istoriei. Parca nu suntem apti pentru 
supravietuire. Nu inteleg, nu pot intelege. De ce se concentreaza aici, 
tocmai aici la noi, toata mizeria lumii? De ce suntem mereu in coada 
la tot ce e bun si in frunte la toate relele si nenorocirile? Romanii nu 
sunt prosti, Romania nu e saraca in resurse, si cu toate acestea am 
ajuns de poveste in lume. V-o spun din proprie experienta de om care 
calatoreste mult: Romania nu exista in mintea europenilor, e ca o zona 
cenusie pe harta. Nimeni nu stie nimic despre ea, daca nu lucruri rele, 
si nici nu vrea sa stie. Nu se leaga de Romania nicio imagine cat de cat 
pozitiva in imaginarul, asa stereotip cum este, al Europei. Le pare rau 
ca ne-au primit, astazi nu ne-ar mai primi. Acesta e adevarul. 
 Fiecare roman care traieste in strainatate, definitiv sau 
pentru o vreme, poarta crucea imaginii lamentabile a Romaniei ca tara 
in care se intampla numai lucruri rele. Cum sa creada cineva ca tu esti 
bun (moral, profesional) cand vii dintr-o tara blamata de toti? Cand 
poporul tau e identificat cu hotia, coruptia si ineficienta? Ne-am obis-
nuit noi insine, cu un fel de voluptate masochista, sa vorbim despre 
noi ca despre ultimii oameni de pe lume, ceea ce nu mai face niciun alt 
popor. Nu cred ca, in privinta stimei de sine, a felului in care-i privim 
in ochi pe ceilalti (si pe noi in oglinda) exista cineva mai umilit si 
mai deznadajduit decat noi. Patriotismul nostru, atat cat a fost, l-au 
compromis comunistii. Bombastic si obligatoriu, el ne-a starnit atata 
sila, incat, dupa Revolutie, am exagerat in celalalt sens. Ne-am negat 
furiosi toate valorile, ne-am calcat singuri in picioare cat am putut, din 
ura fata de minciuna de altadata. Ne-am straduit sa confirmam si sa 
augmentam proasta impresie despre Romania pe care o are lumea in 
care-am patruns si-n care existam de douazeci de ani incoace. 
 Exista insa si un patriotism pozitiv, fara fraze, fara batai cu 
pumnii in piept, fara “falsuri patriotice” in studiul istoriei, fara proto-
cronisme. Nu mandrie, dar macar stima de sine s-ar cadea sa avem, ca 
toate celelalte popoare. Nu se poate trai intr-o continua ura de sine. 
Avem nevoie sa credem in valorile noastre si sa intelegem de ce, in 
ciuda lor, am ajuns unde am ajuns. 
 De doua sute de ani ne taram la marginea Europei. Ne im-
pinge catre ea un imens bovarism. Ne-am straduit sa adoptam legile 
si institutiile ei, sa prindem din aer, arzand etapele, spiritul lumii 
civilizate. Probabil, insa, ca etapele arse nu ard de tot sau renasc din 
cenusa cand te astepti mai putin. Probabil ca jumatate de mileniu de 
tutela otomana are nevoie de tot atata timp ca sa se stearga din mint-
ile si sufletele noastre. Probabil, comunismul a revigorat mentalitatea 
fanariota, ca un autotransplant istoric malign. Dar toate acestea inca 
nu explica total tragedia noastra ca popor. Simtim ca ramane ceva 
nespus, ceva foarte dureros, pe care ni-l ascundem pana si noua insine. 
De ce am ratat uriasa sansa a Revolutiei? Nu ne vom mai intalni nicio-
data cu simpatia de atunci pentru Romania. De ce am ratat apoi sansa 
vietii intr-o lume libera? Cum am ajuns pe butuci dupa douazeci de ani 
de economie “capitalista”, cand nimic nu ne-a impiedicat sa muncim 
inteligent? 
 Astazi suntem, economic si moral, la nivelul anilor 1992-
1993, am dat deci inapoi cu optsprezece ani, si spectrul falimentului 
ne pandeste din nou. Cetateanul e iar sarac ca degetul, institutiile nu 
func tioneaza, clasa politica e jalnica, imaginea noastra in afara e din 
nou grotesca. Ce-i de facut? Pe unde scoatem camasa? As vrea sa stiu 
sa raspund la aceste prea multe intrebari. Ce simplu, ce imbucurator 
ar fi sa pot spune “Basescu e de vina” sau “Tariceanu e de vina”, sau 
“guvernul e de vina”, sau “parlamentul e de vina”, sau “noi toti suntem 
de vina”, sau “lobby-urile maghiare sunt de vina”, sau “comunismul e 
de vina”, sau “securistii sunt de vina”, sau “mogulii sunt de vina”, sau 
sa gasesc orice alta explicatie simpla, cu un singur factor determinant. 
As vrea sa inteleg de ce un popor pe care-l cunosc bine, despre care 
stiu ca e la fel ca toate celelalte, cu bunele si relele sale, nu este in 
stare sa functioneze ca o comunitate eficienta si nu poate gasi drumul 
catre normalitate (sa nu vorbesc de prosperitate sau implinire). Poate 
vom fi cu un pas mai aproape de adevar cand vom inlocui intrebarea 
“cine e de vina?” cu “ce nu merge? ce n-a mers niciodata?” Dar nici 
macar de asta nu sunt sigur. Mircea Cartarescu
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Acest articol a fost comunicat la a IX-a editie a Simpozionului „Experimentul 
Pitesti, reeducarea prin tortura”, desfasurat intre 2 si 4 octombrie 2009 la Pitesti. 
Articolul este semnat de unul dintre cele mai controversate personaje din istoria 
comunista a Romaniei, Ion Mihai Pacepa. Generalul s-a nascut la 28 octombrie 
1928 in Bucuresti si a fost sef  adjunct al Departamentului de Informatii Externe 
a Romaniei comuniste si consilier personal al presedintelui Nicolae Ceausescu. In 
anul 1978 el a cerut azil politic in Statele Unite, unde a lucrat pentru comunitatea 
de informatii a SUA in diferite operatii impotriva fostului bloc sovietic. Guvernul 
american a descris activitatea lui Pacepa ca “o importanta si unica contributie 
adusa Statelor Unite”. Pacepa este cetatean american si acum traieste in SUA. 
Concluzia raportului Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste 
din Romania (pagina 628), aprobat de Presedintele Romaniei si publicat la 18 
decembrie 2006, subliniaza “rolul exceptional jucat in demascarea naturii criminale 
a regimului si a Securitatii”  de generalul Pacepa. Potrivit acestui raport, el “a con-
tribuit la degradarea dramatica a imaginii lui Ceausescu”. Informatiile oferite de 
Pacepa au fost de asemenea un important revelator al caracterului criminal al dic-
taturii in influente cercuri politice si de media din Vest. Securitatea si mostenitorii 
sai nu i-au iertat vreodata lui I. M. Pacepa ceea ce ei considera a fi fost o „tradare”. 
Va prezentam in continuare ultimul episod din acest serial maraton.

EPISODUL 7: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

In 1996 am primit de la Virgil Ma-
gureanu, directorul SRI, Cartea Alba 
a Securitatii, o monumentala opera de 
dezinformare in patru volume con-
tinand 1.947 pagini care acrediteaza 
ideea ca dupa „indepartarea NKVD-
istilor” si „evreilor” din Securitate 
aceasta „a servit interesul national”, 
si ca deci securistii ar fi patrioti care 
trebuie mentinuti in serviciile secrete 
de azi. Occidentul, care a catalogat 
de mult Securitatea drept una din 
cele mai criminale politii politice 
ale fostului bloc sovietic, a zambit 
compatimitor. Regretatul sena-
tor Ticu Dumitrescu, presedintele 
Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, 
a condamnat insa zguduitor aceasta 
deformare a istoriei: „Vorbesc rareori 
despre anii mei de temnita si patimiri, 
si aproape deloc despre cosmarele care 
mi-au sfartecat somnul dupa eliberare.”  
Potrivit senatorului, aceste cosmare nu 
au fost determinate de „cei 14-15 ani 
de temnita, lagare de exterminare, de 
domiciliu obligatoriu sau viata de hai-
tuit”, ci de faptul ca «acesti calai» care 
m-au haituit, nu erau sovietici, ci erau 
fratii mei romani imbracati in uniforme 
de securisti, de militieni si nu in ultimul 
rand de magistrati.” Din pacate insa, 
Magureanu si securistii lui au invins. 
In 1996, „afacerea Bucur” a dovedit 
ca SRI-ul era, ca si Securitatea, un 
instrument personal al presedintelui 

ROMANIA RUPE TACEREA

Romaniei cu care acesta supraveg-
hea in secret opozitia politica. In 
acel an capitanul SRI Constantin 
Bucur a prezentat presei numeroa-
se benzi de magnetofon marcate cu 
emblema SRI, ce fusesera inregis-
trate ilegal de serviciul de intercep-
tari al SRI. Aceste benzi contineau 
discutii telefonice ale unor condu-
catori ai partidelor de opozitie cum 
ar fi Corneliu Coposu si Alexandru 
Paleologu, precum si ai principalelor 
ziare de opozitie. Capitanul Bucur a 
relatat ca s-a speriat de amploarea 
pe care a luat-o interceptarea ilegala 
a telefoanelor in SRI, si a vrut sa se 
puna la adapost pentru ziua cand „va 
veni o revolutie adevarata.” Potrivit 
relatarilor capitanului Bucur, larg 
publicate in presa vremii, „numai in 
cabina mea se faceau 1600 interceptari 
pe an; in unitatea SRI in care am lucrat 
sunt 3 asemenea cabine, deci totalul ar fi 
de 4.800.”  

Capitanul Bucur nu cunostea numarul 
total al telefoanelor ascultate ilegal de 
SRI, dar a estimat ca daca s-ar pune 
cap la cap toate interceptarile facute 
de toate cabinele SRI din Bucuresti 
si din judetele tarii s-ar ajunge la o 
„cifra inspaimantatoare ce contrazice 
flagrant comunicatul SRI care vor-
beste doar de 840 de mandate de in-
terceptare” date SRI-ului in mod legal 
de catre parchet. Aceasta a constituit 
o incalcare grosolana a Constitutiei 
Romaniei, care garanteaza inviolabi-
litatea telefoanelor. Din relatarile 
ofiterului a rezultat ca SRI incalca tot 
atat de grosolan si dispozitiile legale 
ce reglementau interceptarea tele-
foanelor. 
 Ordinele de interceptare, de 
exemplu, se dadeau verbal de catre 
diferiti sefi ierarhici din SRI si nu 
in scris de catre organele juridice 
insarcinate sa aprobe aceste masuri 
exceptionale. Pentru a ascunde acest 
abuz, SRI nu tinea o evidenta reala 
a numelor persoanelor ascultate, in 
majoritatea cazurilor folosind identi-
tati fictive. Tot pentru a evita depis-
tarea acestor ilegalitati, numerele 
de telefon interceptate erau scrise in 
creion si sterse din registrul unita-
tii dupa terminarea urmaririi. Nici 
macar Securitatea lui Ceausescu nu a 
comis asemenea ilegalitati. Din 1972 
pana in 1978 am coordonat o unitate 
speciala de ascultare (U.M. 0920/AT) 
si stiu cu certitudine ca aprobarile 
pentru fiecare cerere de interceptare 
se dadeau numai in scris, si ca exista 
o evidenta reala, nemasluita, a tuturor 
persoanelor care faceau obiectul in-
terceptarilor si ascultarilor. Cum s-a 
incheiat aceasta „afacere”? 

GEN. PACEPA

Articol din Statele Unite ale Americii de ION PACEPA
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Capitanul Bucur a fost trimis in jus-
titie pentru „divulgarea secretului de 
stat,” si nimeni nu a mai indraznit sa 
scoata o vorba despre interceptarea 
ilegala a telefoanelor de catre SRI. In 
SUA, presedintele Richard Nixon a 
fost fortat sa demisioneze pentru ca a 
aprobat doar trei interceptari ilegale, 
si a scapat de inchisoare doar pentru 
ca a fost gratiat de presedintele Ford, 
care l-a succedat. Colaboratorii apro-
piati ai presedintelui Nixon care au 
fost implicati in aceste interceptari, 
printre care si ministrul de Justitie al 
SUA, George Mitchell, au petrecut 
insa ani grei in inchisoare.

O POEZIE DE RILKE SI BINE V-AM REGASIT! 

Articol din Romania de LIVIU ANTONESEI

De ce practicile Securitatii continuã 
sã fie si azi la moda in Romania, care 
este membru NATO si al Comunitãtii 
Europene? Profesorul Tom Gallagh-
er, unul din cei mai informati experþi 
in problemele romanesti, care preda 
un curs de evolutie a statelor post-
comuniste la Universitatea Bradford 
din Anglia, a conchis cã „in ultimii 
25 de ani Romania s-a transformat 
dintr-un stat egalitarist intr-un stat 
super inegalitarist condus de fosti 
comunisti,” care „au adancit prapas-
tia dintre un guvern parazitar si o 
societate demoralizatã.” Acesta este 
si subiectul cartii sale Romania since 
Communism: The Denial of  Democ-
racy (Hurst, 2004), care conchide 
ca „o Romanie sub controlul acestor 
comunisti corupti ameninta sa devina o 
forta destructivã ce poate genera insta-
bilitate regionala.” In traducere libera: 
dupa 20 de ani de la caderea comunis-
mului stim cum o democratie poate fi 
schimbata in tiranie, dar continuam 
sa invatam cum sa inversam acel 
dezastru.

Poate ca sunt eu intr-un fel de 
stare lirica, de-mi tot vin in minte 
poezii pe care le stiu de tare multa 
vreme! Sau, poate ca ma apuca niste 
nostalgii… 
 La plecarea spre Venetia, 
am lasat „mostenire” o frumoasa 
poezie de Brecht. Frumoasa si, cum 
a observat toata lumea, actuala, 
foarte actuala.  M-am intors cu o 
poezie de Rilke in minte! Pe care 
am citit-o prima oara cind eram 
student, intr-o traducere interbeli-
ca, apartinand lui Jebeleanu, despre 
care n-as fi spus ca stia nemteste. Mai exista o traducere interbelica, 
comisa de Arghezi insusi, dar imi place mai putin. Exista si traduceri mult 
mai recente, dar mie mi-a ramas in minte asta, a lui Jebeleanu, care chiar 
mi se pare ca suna cel mai apropiat de original, asa ca pe asta o voi si cita 
in continuare: 

  “Moartea e mare
  Guri rizatoare ii suntem noi
  Cand ne credem in mijlocul vietii,
  Apare
  Si ride in fiecare din noi,
  Apoi”.

E actuala poezia lui Rilke? As spune ca e etern actuala, deci e actuala si 
pentru vremurile pe care le traim. Si, atunci, ma intreb: ce-si imagineaza 
puternicii zilei, cand se incontreaza unii impotriva celorlalti si, cu totii, 
impotriva noastra? Ca sunt nemuritori? Din fericire, nu sunt. Dar nici noi 
nu suntem! Si, daca nu suntem, daca avem o singura viata aici pe pamant, 
nu doar foarte scurta, ci pur si simplu imprevizibila, de ce naiba ii rabdam? 
Nu de ce ii rabda pamantul, ca e treaba pamantului ce face cu cei care-i 
calca coaja, ci de ce ii rabdam noi, cand atata de putina viata purtam in 
gurile noastre rizatoare?
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CALATORIILE LUI AKILI

KIRALIA
O noapte pe mare poate fi superba, daca stii sa o privesti, isi zise Akili, tolanindu-se 
pe punte si privind spre stele. Se ridica intr-un cot si scotoci in buzunarul vestei, de 
unde isi scoase pipa marinareasca si punguta cu tutun. Prinse intre degete tutunul 
parfumat si il indesa in gura hulpava a ustensilei nepretuite. “Arde”  urla pipa, si el, 
ascultand-o, dadu foc mirificei plante. Trase odata, si expira. Valatuci albastru-gri, 
impreunati cu mici particule scanteietoare de tutun zburator il invaluiau din toate 
partile. Ii inconjurara capul si pornira sa-i gadile placut urechile. 

Si tolanindu-se din nou, porni sa-si 
depene amintirile, ca pentru sine, 
intr-o spirala de emotii si tulburari, 
vestite de amurguri triste si-nserari 
de poveste. Se facea ca era crepuscul, 
intr-unul dintre cele mai frumoase 
orase ale pamantului, Kiralia. Aici 
locuiau piticii auriferi, care scoteau 
cu truda aur din maruntaiele globu-
lui. Cu ravna si spor munceau toata 
ziua, iar seara se intalneau in port, 
la barul Scoica Argintie, pentru a 
depana istorii nemaivazute. Tot aici 
veneau si piticii negutatori, care 
carau aurul lor peste mari si tari. 
Goeletele erau pline de minereu, iar 
aerul era saturat de povesti din adan-
curile pamantului si apei.
 Povestea din seara in care 
ne aflam incepuse si era spusa de un 
pitic barbos. “... si-atunci capitanul 
iesi pe punte. Nu-si facea griji ca apa 
il va rasturna si-l va rapi oceanului, 
caci se ancorase strasnic. Tangajul 
devenise amenintator, iar valuri uriase 
incepusera sa biciuie micuta goeleta. 
Aceasta, purtata de vant ca o frunza 
mare si alba, inainta rapid spre nici-
unde. Spaime trecatoare se-auzeau de 
sub punte, acolo unde doamnele se rugau 
pentru izbanda vasului, aflat in lupta cu 
elementele dezlantuite ale naturii. Situ-
atia incepuse sa devina disperata. Unul 
dintre catarge se rupse si, cu un zgomot 
ingrozitor panza il desprinse si-l duse 
departe, ca o pasare mare, ranita... 
Ramasese o singura tertarola, care ii 
transporta cu viteza. Daca si aceasta 
s-ar fi desprins, nu ar mai fi existat nici 
un fel de control. Deodata, de niciunde, 
se auzi un strigat: Pamant! Ce cuvant 
simplu, ce usurare dar si ce deznadejde. 
Din scapare, pamantul devenea acum 
amenintare. Ramas fara posibilitatea 
de a-si controla viteza, capitanul urma 
sa-si vada vasul izbindu-se de stancile 
din fata, care deja se vedeau iesind de 
sub apa agitata.”

Aici piticul se opri putin sa isi traga 
sufletul. Se uita in jur si toata lumea 
il asculta cu gura cascata. Pana si 
barmanul isi incetase treaba si parea 
vrajit de povestea depanata. Trase o 
dusca de cidru si isi mai indesa putin 
tutun in pipa. Satisfacut de aroma 
obtinuta, isi relua istorisirea, spre 
bucuria asistentei.
 “Fara sa deznadajduiasca, tana-
rul capitan isi chema matelotii pentru a ii 
pregati de impact. Intre stanci se vedea un 
minigolf, din pacate inaccesibil. Goeleta 
nu putea zbura, in schimb se putea face 
tandari. Era un spatiu ingust prin care ar 
fi putu trece, insa nimeni nu avea puterea 
sa linisteasca apele, pentru a o orienta 
spre salvare. Nu se mai intrezarea nici o 
sansa, cand, deodata isi aminti de lecturile 
sale din copilarie. Isi amintise de o situa-
tie similara, citita intr-o carte de demult. 
Merita incercat, pentru ca orice era mai 
bun decat pieirea. Urla cateva comenzi 
scurte, iar matelotii se repezira catre cele 
cateva butoaie de la babord. Acolo tineau 
uleiul ce urma sa fie vandut contra hrana, 
acolo se afla si singura lor speranta. La 
momentul potrivit, cand coltii stancilor 
erau la un pas de a musca din bordajul de 
lemn, striga comanda decisiva. Marinarii 
dadura cep si aruncara uleiul peste bord. 
Instantaneu, o pacla de ulei se intinse peste 
tot. Cateva secunde marea va fi linistita. 
Goeleta nimeri intrarea si patrunse in 
golful salvarii. In spate, marea isi relua 
furioasa indeletnicirea sa: furtuna.”
 Pentru cateva minute nu se 
mai auzi nici un sunet in bar. Insetatii 
uitasera de sete, rumegand aceasta is-
torisire de demult. Dupa o vreme insa, 
ecourile acesteia se stinsera si lumea 
isi relua activitatile intrerupte. Era 
din nou bere, era mancare, era viata 
in Kiralia. Akili zambi linistit si trase 
din pipa. Sarind peste palarie, fumul i 
se amesteca cu gandurile si, impreuna, 
purcesera sa strabata intinderea ape-
lor albastre. Se facuse noapte.         

Visasem ca-s un gand
cu cuget si simtire,
pornit in vajaiala

prin universul necuprins.
Intai m-am furisat

cu-a gandului iuteala
si-n a lui piele cheala

in lumea nucleara.
Valeu ce ameteala

in lumea asta mititica
ades numita cuantica!

Particule ce crezi ca nu-s,
se nasc, traiesc si-apoi s-au dus;

caci fara capat e miscarea
si tot asa si transformarea...

M-am intrebat urmand in zbor
fotoni, quarci si tahioni,
de s-or gasi acei pioni

cu rol de ultim constructor...
Nu stim si nu ni-i dat sa stim

ale genesei taine-ascunse –
pamant suntem chiar daca jinduim

la fructele din zone nepatrunse.
Apoi m-am indreptat

spre macrounivers,
cu ceruri si distante infinite,
unde trecui in zbor de gand
prapastii siderale fara fund,

genuni si hauri indesite
nemangaiate de lumina,

caci aste zone fara de hodina,
vartejuri sunt si-n ele sorb

de-a valma camp, si praf, si stele,
pana ramane spatiul orb,

intens brazdat de radiatii colosale.
Dar care spatiu, care timp,
cand  ele-s multe, diferite

de ce stiam eu pe pamant?...
In universuri nesfarsite, paralele

gasesti si bune, dar si rele:
afli ca-s spatii vaste, aiurite,
cu brate multe ca de Briareu,
unde fixarea cere un nou eu;

afli la fel ca timpu-i sui
si te indrepti spre inceputul lui
cand zbori mai iute ca lumina,
ce-n nerepaus daruie-si hodina.

Obosit si plictisit
de hoinareala fara tinta,
am revenit la locul meu

unde-i lumina si caldura,
chiar daca oamenii se mai injura,

si-ndat-apoi m-am si trezit.

CALATORIA GANDULUI
de George Petrovai

Articol din Auckland de CRISTI DUMITRACHE
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PLANTE EFICIENTE IN TRATAREA ASTMULUI
De astm si alergii sufera milioane de persoane, si in fiecare an apar noi si noi victime. Sistemul imunitar intampina dificul-
tati majore in ce priveste recunoasterea antigenelor, respectiv producerea de anticorpi pentru neutralizarea lor. Simptomele sunt 
dintre cele mai neplacute, constand din: dispnee, rinite, unele eruptii cutanate, stranuturi, lacrimarea ochilor, eczeme uneori. Cei 
suferinzi vor cauta sa evite contactul cu alergenii, care pot fi de natura alimentara, emotionala, factori ai mediului inconjura-
tor – poluarea, praf, par de animale, acarieni, sau microbieni si chiar virali. Va recomandam in continuare cele mai importante 
plante cu principii activi, care contribuie la terapia cailor respiratorii (astm, bronsite astmatiforme), precum si modul lor de 
preparare, respectiv de administrare.

Carcelul (Ephedra vulgaris):
 Modul de extragere a principi-
ilor activi prin infuzie: 1-2 lingurite de 
planta la 200 ml de apa. Se administreaza 
de 2 ori pe zi.

Laptele cainelui (Euphorbia petlus):
 Se folosesc semintele plantei, cu 
actiune antidispneica, in accesele de astm, 
sub forma de decoct, 1-2 grame la 100 ml 
de apa. Se bea numai in timpul crizelor.

Visnaga (Amni visnaga):
 Extras de tinctura 10%. Se 
administreaza 15-25 picaturi pe zi.

Negrilica (Nigella sativa):
 De la aceasta planta se folosesc 
semintele pisate, 2-4 grame pe zi sau 
decoct 2-3%.

Laur, ciumafaie (Datura stramonium):
 Se folosesc frunzele uscate si 
macinate sub forma de pulbere. Se ad-
ministreaza 0,05-0,03 grame în 24 de ore. 
Se utilizeaza si sub forma de decoct 0,5 
pana la 1 gram la 200 ml apa. Se con-
suma fractionat in 24 ore.

Nalba mare (Folium etradix Althaeae):
 Se beau 1-2 cani pe zi dintr-o 
infuzie de flori si frunze, o lingurita la 
o cana. Radacina se foloseste macerata 
la rece (o lingurita la o cana, timp de 30 
minute, la care se adauga si un varf  de 
cutit de bicarbonat). 
 Se strecoara, se îndulceste cu 
miere si se bea treptat în cursul unei zile.

Ciubotica cucului (Flores Primulae):
 Se utilizeaza florile ca infuzie, 
1-2 lingurite la o cana, si se bea în cursul 
unei zile. Radacinile se folosesc sub forma 
de decoct, adaugandu-se si un varf  de 
cutit de bicarbonat, bandu-se o cana pe 
zi în mai multe reprize; 1-2 linguri la 2-3 
ore interval.

Lichenul de piatra (Cetraria islandicus):
 Are o actiune puternic antibi-
otica. Se beau 2 cani pe zi dintr-un decoct 
de lapte de capra, o lingurita la o cana.

Lichenul de stejar (Evernia prunastri):
 Se beau 2 cani pe zi dintr-o 
infuzie 2-5%.

Isopul (Hysopus officinalis):
 Este bronhodilatator si expec-
torant. Se beau 2-3 cani pe zi.

Coada soricelului (Achilleia milleforium):
 Antispastic bronsic, antialergic, 
antiseptic si bronhodilatator. Infuzie 
din doua linguri de flori la 500 ml apa 
clocotita. Se bea calduta si fractionata în 
cinci reprize în cursul unei zile.

Salvia (Folium salviae):
 Infuzie preparata din 2 lingu-
rite de planta la 100 ml apa, plus o lin-
gurita de musetel si o lingurita de coada 
soricelui, combinatia avand actiune 
antialergica, antiinflamatorie si anti-
spastica. Se administreaza 2 cani pe zi, 
pretandu-se sub forma de ceai, gargara 
si inhalatie. Sub forma de inhalatii se 
pot folosi si uleiurile de isop, brad, pin, 
molid, cimbru, busuioc, cu efect antiin-
lamator, antiseptic, bronhodilatator. Se 
inspira adanc vaporii degajati din cele 4-
5 picaturi de ulei, turnati în apa clocotita 
dintr-un vas emailat. Se fac doua sedinte 
pe zi- dimineata si seara.

Musetelul (Matricaria chamommilla):
 Infuzia preparata din 3 linguri 
planta la o cana de apa. Dupa racire se 
strecoara, adaugandu-se 4 grame de acid 
boric, folosindu-se pentru gargara. Cand 
se foloseste pentru inhalatii, este reco-
mandat preparatul seara si dimineata.

Jebghiul de munte (Lobaria pulmonaria):
 Se beau 2-3 cani pe zi dintr-o 
infuzie 2-5%;
Mesteacanul (Betula pendula/verrucosa):
 Mugurii au proprietati anti-
biotice. Se beau 2-3 cani pe zi dintr-o 
infuzie cu 1 lingurita la 200 ml apa.

Plop negru (Populus nigra):
 Are actiune puternica antisep-
tica, antiinflamatoare, antibiotica fata de 
10 tulpini bacteriene care ataca si caile 
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respiratorii. Pe langa aceasta are si acti-
une antifungica. Se beau 2 ceaiuri pe zi 
dintr-o infuzie de 1-2 lingurite de muguri 
la 200 ml apa.

Vascul (Viscum album):
 Se recomanda in cazul in care 
astmul este insotit de hipertensiune arte-
riala. Modul de administrate: Sub forma 
de macerat la rece, cu 2 lingurite de 
palnta la 250 ml apa (la temperatura cam-
erei). Se lasa 8-12 ore la macerat. Se bea 
in 2 reprize, jumatate dimineata, celalta 
jumatate seara la culcare. Se va folosi nu-
mai vascul de mar, par, brad si stejar. Cel 
de salcie este contraindicat, fiind toxic. 
Cura cu vasc dureaza 25 de zile.

Usturoiul (Allium sativum):
 Este un puternic antibiotic cu 
actiune antimicrobiana. Mod de pre-
parare: 80 grame catei pisati se pun in 
250 ml apa in clocot, intr-un vas emailat, 
aco-perit. Dupa un minut se ia de pe foc 
si se lasa acoperit pana la racire. Toata 
cantitatea se bea intr-o zi, cate o lingura. 
Se face o cura de 20-30 de zile.

Ceapa (Allium cepa):
 Are deasemenea actiune antibi-
otica, antiseptica, emolienta, pretandu-se 
cailor respiratorii in tusa rebela, catar 
bronsic, gripe, raceli. Se administreaza 
sub forma de suc, 100-200 grame pe zi, 
sau decoct cu 2 lingurite de ceapa tocata 
la 200 ml apa, 2 cani pe zi. Ceapa zdrobita 
se preteaza la inhalatii.

RETETA NUMARULUI:
In cazul tuselor rebele, recomandam 
un sirop, care se prepara in felul urma-
tor: Intr-un vas de ceramica se aseaza 
in straturi alternative rondele taiate din 
ridiche neagra si zahar candel sau miere 
de tei, respectiv poliflora. A doua zi, com-
pozitia pastrata la temperatura camerei 
va genera un sirop care se va decanta, 
administrandu-se 4-6 linguri pe zi, la 
intervale egale. Acest sirop se dovedeste 
foarte eficient si in cazul copiilor care nu 
se dezvolta normal, precum si la adoles-
centi care dau semne de oboseala cronica.
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Nu demult, un prieten imi atragea atentia  ca exista locuitori ai Bucovinei care, fara sa fi parasit vreodata casa in care s-au 
nascut, si-ar fi putut schimba cetatenia de sase ori, in 80 ani! Am intalnit, nu demult, in Bucovina romaneasca, o persoana care 
a trait tot atatea schimbari de identitate, presarate in plus cu nenumarate aventuri demne de un roman in genul “Orei 25”. 
L-am cunoscut pe Dl. Carol Ludovic Lemne multumita prietenilor mei care locuiesc in acelasi bloc cu el la Suceava. E drept 
ca citisem un articol care vorbea, acum un an, despre acordarea titlului de cetatean de onoare al orasului cu ocazia implinirii 
varstei de o suta de ani. Insa, cu greu mi-as fi putut imagina ca un secol de viata poate fi presarat cu atatea evenimente tragice 
sau comice.

DE LA OPAIT LA CELULAR... (1)

A fost destul sa discutam numai cateva 
minute pentru a avea revelatia ca o 
astfel de marturie nu trebuie pierduta 
cu nici un pret. L-am rugat deci sa-mi 
povesteasca pas cu pas aventura vietii 
sale. Si iata ce mi-a spus:
 M-am nascut pe 5 august 1909 
in satul Isaora, judetul Suceava. Acolo 
am locuit pana in 1914, cand tatal meu 
a fost mobilizat in armata austriaca si a 
plecat pe front. Noi, mama cu un frate si 
o sora, ne-am retras in casa noastra din 
Suceava. Tata era functionar imperial si 
a fost un fel de granicer pe apa Sucevei. 
In austriaca ii spunea K. und K. Finan-
zoberausseher. Deci in 1914 a plecat pe 
front. Tata a cazut prizonier in munti, 
langa Mestecanis. Fusesem ocupati de 
catre armata imperiala rusa. Intr-o zi 
vine cineva din oras, casa noastra era la 
margine, si zice: Vin prizonierii de pe 
front! Mama a pregatit merinde, tigari. 
Am asteptat la colt, langa biserica Sf. 
Dumitru, vreo trei zile. Intr-o zi a sosit 
o coloana si am avut norocul ca tata 
era in ultimul rand, escortat de armata 
imperiala rusa. Autoritatea rusa ne-a 
lasat sa mergem cu prizonierii pana 
la tribunal. Acolo i-a cartiruit in fosta 
inchisoare si noi am plecat acasa. Asta 
a fost dupa amiaza. Pe inserat, vine 
bunica, mama lu’ mama mea, care locuia 
alaturi, si zice: “Angelica, ia-ti copiii si 
mergem - eu am niste ruble - la tribunal 
sa-l rugam pe comandantul rus sa ne 
dea voie sa vorbim cu Rudolf.” Si asa 
am facut! Dar bunica era prevazatoare! 
Pe timpuri, femeile purtau niste fuste 
pana-n pamant, s-a bagat cu doua din 
astea si la fel pe cap broboade. Ne-am 
dus la comandantul rus si ne-a dat voie. 
Am intrat intr-o celula si am stat cu 
tata. Pe parcurs, bunica a inceput sa-i 
propuie, cand va fi vorba de plecare, sa 
se imbrace cu ele si sa plece. Dar tata a 
refuzat! Asa ca, spre dimineata, a venit 
ofiterul si ne-a dat afara. Ne-am luat ra-
mas bun. Apoi tata a plecat in Siberia. A 
lucrat in niste mine in care se extragea 
materia prima pentru fabricat plumb. 
Noi traiam in casa parinteasca. Intr-o 

pe timp de razboi si mama ma daduse la 
o invatatoare particulara. Am dat exa-
men in clasa III-a si a IV-a si am intrat 
la liceu. Am facut un an pregatitor pen-
tru limba romana. Am mai facut o clasa 
si a doua, dar pe urma nu s-a mai putut 
pentru ca mama n-avea posibilitati. M-a 
dat ucenic la uzina electrica. Am facut 
ucenicia din 1923 pana in 1926. Pe urma 
am dat examenul si, asa era obiceiul, ca 
dimineata, cand se platea lucrul, stateai 
in spatele lucratorului si eu stateam in 
spatele mes-terului meu. Zice: “Vino in-
coace! Uite carnetul; de azi incolo ai voie 
sa fumezi!” Mi-a dat si o tigara. “Dar 
sa stii ca nu avem locuri. Trebuie sa-ti 
cauti de lucru.”
 Am venit acasa, i-am spus 
mamei; mama necajita. Umblam prin 
oras si zice unu’: “Mai, la Roman e o 
fabrica de zahar. Sa mergi, poate gasesti 
de lucru!” Si din putinul care-l avea 
mama, mi-a dat niste banuti. M-am dus 
la Roman. Am intrat. “Buna ziua!”. “ 
Buna ziua! Ce e?”. “Sunt cutare si cutare 
si vreau sa ma angajez.” “Actele!” I-am 
dat actele. Ala zice: “Ma, tu ce esti? Ro-
man, jidan, neamt...?” Eu nu-mi pusesem 
niciodata problema ce sunt! Zic: “Dle, 
eu asta sunt!”. “De ce religie?” “Catolic”. 
“Esti neamt! Nu te angajam!” “De ce?” 
“Decat sa castigam cu un strain, mai 
bine pierdem cu un roman!”
 Acasa vorbisem nemteste, 
pentru ca tata era functionar de Stat si 
biroul lui era chiar in cladirea in care 
locuiam. La noi se vorbea curent si ro-
mana si germana. Cand s-a instalat ad-
ministratia romana am fost entuziasmat 
sa vad ca toata lumea canta “Traiasca 
Regele!” In 1926, m-am trezit in gara 
la Roman si am inceput sa plang pentru 
ca aveam putini bani si mi-am spus: 
“Ce fac acum? Unde sa ma mai duc?” Si 
cum stateam acolo, asa, vine un cetatean 
cam zabalos, nu stiu cum mi se parea 
mie, si zice: “Ce-i cu dumneata?” “Zic: 
“uite dle. Asa si asa!” “Nu mai plange, 
ca vii cu mine. Te angajez eu!” “Da’ cine 
sunteti?” “Eu sunt inginerul Wasser-
man de la Steaua Romana din Moinesti 

noapte, bate cineva la geam si striga: 
“Angela!”  Mama se uita si vede un om 
cu o barbie. Peste gard era casa buni-
cilor. Langa gard era un cosar in care 
se punea porumb. Acolo era legat un 
caine de-al nostru, care era adus de la 
Tesov. Omul care striga de la fereastra 
era tatal meu. A vazut ca nu raspunde 
nimeni, a deschis portita si a trecut pe 
langa casa; s-a jucat cu cainele. Mama a 
ramas mirata, pentru ca acest caine era 
foarte rau, nu primea pe nimenea, chiar 
daca ii aducea de mancare! Dupa cateva 
secunde, tata a trecut portita si tocmai 
iesea bunicul, care avea vite, sa le dea 
de mancare. 
 S-au imbratisat. A venit ime-
diat o matuse: “Vezi c-a venit Rudolf !” 
Era tata, un om c-o barba, cu niste 
bocanci grei si c-un miros deosebit. 
Ne-a luat in brate si noi... ne instrain-
asem. Cu timpul, ne-am imprietenit! 
Profitase de o conventie internationala 
cand au liberat toti prizonierii. A venit 
insa bolnav de inima in 1918 si in 1919 
a si murit. Au ramas patru copii. Din 
avute, din neavute, ce-a mai vandut 
mama, ne daduse la scoala pe mine si 
pe sora mea, ca ultimul frate, nascut in 
1919, era  mic. Scolile fusesera inchise 
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si sunt seful schelei Tazlau.” “Da, dar 
nu-mi ajung banii...” “Nu-i nimic!” M-a 
luat si m-a angajat pe valea Tazlaului, 
ca electrician. Acolo era o mica centrala 
electrica, era cam mizerie...Eu, facand 
curat pe acolo, am schimbat firele. Intr-
o zi, vine directorul de la Moinesti in 
inspectie. Eu eram in spatele tabloului 
si incarcam lampile cu un acumulator. 
Il aud pe director ca intreaba: “Ce se in-
tampla aici?” Si Wasserman spune: “Am 
un baiat bun.” “De unde este el?” Eu ies 
de acolo. “Buna ziua! Cum te cheama? 
Cati ani ai? Unde ai invatat?” “Bine! De 
maine esti numit electrician in atelierul 
central de la Moinesti.”
 Asa m-a luat la oras, pentru ca 
asta era la tara. Am primit locuinta, ga-
zul si lumina gratis, un salariu bunicel. 
Asa ca am chemat si pe mama si pe fratii 
mei, acolo. Am lucrat acolo pana in ’31.
Atunci a fost o criza mare, s-a oprit san-
tierul si ne-a concediat. Mama, grijulie, 
mai stransese banisori si-a fost bine, 
c-am avut bani sa plecam acasa. Am 
venit acasa, dar sa revin. Cat timp am 
fost ucenic, maistrul meu era operator 
la un cinema-tograf  mut. El era cam 
afemeiat, avea dragute si ma punea pe 
mine sa lucrez in locul lui. Deci invatas-
em sa lucrez. Am venit la Suceava si era 
nevoie de un operator. Aparuse filmul 
sonor, dar eu la Moinesti, de prin rev-
iste, invatasem  ceva electronica si-mi 
era usor. M-am angajat la cinematogra-
ful Dom Polski, cu film atasat pe o placa 
mare. Am lucrat acolo din ’31 pana in 
’36. La Suceava erau trei cinemato-

traiti Dom’ director!” A mers totul bine. 
In timpul razboiului fusesem mobilizat 
pe loc. Asta nu-i convenea unuia de la 
Directie si mi-a venit ordin de chemare. 
Tocmai atunci s-a cedat Transilvania! 
Eu stiam de treaba asta si m-am dus la 
comenduire, la Targoviste. “Eu ce fac? 
Toata lumea vine de acolo!” Am ajuns la 
Gheorghieni Ciuc in gara, unde trebuia 
sa ma prezint. Cu mare greutate, erau 
multe unitati, toate trenurile veneau de 
sus, pline cu refugiati. Eu nu facusem 
armata, ca eram dispensat, ca fiul cel 
mai mare la mama vaduva si saraca. Ma 
prezint acolo; am dat de cativa colegi 
din Suceava. La un moment dat, a venit 
colonelul Zimbeski: “Mai, el ma cunos-
tea, de ce-ai venit?” Si mi-a facut ordin 
de lasare la vatra! Aveam un geamantan 
in care sotia-mi pusese un pui fript, 
mancare... Am lasat si geamantanul, am 
lasat tot! Ma duc in gara, vine un tren, 
nu pot sa ma urc! Era ca strugurii pe 
scari! La al treilea tren am reusit sa ma 
agat cu o singura mana... si-am venit 
acasa. Bucurie mare! Am gasit fetita, co-
pilul, mama si sotia. Cand m-a vazut ala 
la birou a doua zi: “Ce-ai facut?” “Uite ca 
nu ti-a mers!” In continuare, tot razboiul 
am ramas mobilizat la lucru. La sfarsitul 
razboiului, armata germana era pe deal, 
cu tunuri antiaeriene.

Dar nemtii n-au incercat sa-i adune pe cei 
de origina germana ?
 Nu ei i-au adunat! Ei singuri 
s-au adunat, ca si azi e Forumul ger-
man. Sigur ca m-am dus si eu la Forum, 
acolo. In fine, a trecut si asta. Bateria a 
fost repusa, au fost doua zile de razboi.
Eu, la societatea Concordia, aveam pe 
terenul de futbol un megafon puternic. 
Intr-o seara vine ing. Ionica Dumi-
trescu si spune: “Este ordin sa montam 
instalatiile astea pe o masina si sa te 
duci dimineata la sonda 13 Lazarescu 
sa vorbesti ostasilor ca intram in razboi 
cu Germania.” In noaptea aceea, am 
chemat ajutoare, am montat instalatia. 
Dimineata, la ora 6, i-am dat drumul; a 
venit un colonel si mi-a dat o declaratie 
pentru baterie ca Romania se afla de la 
ora 6 in stare de razboi cu Germania; 
ca recomanda ofiterilor si ostasilor de 
pe baterie sa se predea; ca varsarea de 
sange n-are nici un rost. Si n-am apucat 
sa termin, ca nemtii au inceput sa traga 
cu tunurile; s-a inceput razboiul de colo 
pana colo. A durat pana dupa masa, 
i-au facut pe toti prizonieri si au plecat. 

grafe: unu’ apartinea unui professor, 
Dalfen, mai era langa Dom Polski un 
cinematograf, Unirea. M-am insurat 
in ’35, in ’36 a venit pe lume o fetita, 
Brigitte. Tot in ’36 noi aveam o bucata 
de pamant, afara din oras. Era pe tim-
pul cand se prasea porumbul si femeile 
organizasera pe grupe, un fel de claca: 
astazi mergem la tine, pe urma la 
mine. Au pus niste bors la fiert, m-au 
lasat sa-l pazesc si au plecat. Ca dupa 
un timp, mama plecase pe la 6, pe la 8 
sau 9, vine o trasura. Se dau jos doua 
persoane. “Aicea cine sta?” Zic: “Cutare 
si cutare.” Doamna, mai energica, ma 
impinge, intra-nauntru in camera 
mare, unde era fotografia noastra, pe 
care o sa v-o arat acum. Zice: “Tu stii 
cine sunt astia?” “Da, asta-i tanti Maria 
de la Targoviste.” “Ia uita-te la mine!” 
“Parca sunteti dvs!” “Da’ mama ta 
unde-i?” “Mama-i pe camp!” A trecut 
in bucatarie; era mai saracacios. Se uita 
ea incolo, incoace, baga mana-n poseta, 
scoate niste bani si zice: “ Mai, te duci 
pe camp la mama si da-i banii astia sa 
se duca sa cumpere ceva de mancare 
ca noua ne e foame si sa spui c-a venit 
matusa, sa vina acasa.” M-am dus, am 
adus-o pe mama, bucurie! Au stat vreo 
doua zile pe la noi s-au plecat. Dupa 
un timp, primesc o scrisoare sa vin ca 
mi-au aranjat serviciu. M-am dus la 
Targoviste prin parohia catolica, cu o 
doamna care era femeie de serviciu la 
un inginer pe acolo.
 M-am angajat la societatea
Concordia* ca electrician. Pe vremea 
aia, erau cateva societati petrolifere. 
Astra era cea mai mare, Steaua Ro-
mana, Concordia, Mobil Oil, Petrolul. 
Am adus-o pe Lidia si copilul, pentru 
ca am primit locuinta la Moroieni. 
In 1939, a venit pe lume fiul meu, 
Cornel, care mai traieste si acum, a 
implinit 71 ani. La Concordia aveam 
un director belgian. O data pe luna 
venea la Moroieni directorul general 
de la Bucuresti. Intreprinderea asta 
facuse locuinte, cooperative, brutarii, 
tot ce trebuia muncitorilor. Au cladit si 
biserici! Intr-o zi au trecut printre lo-
cuinte , dupa orele de lucru, directorul 
schelei si directorul de la Bucuresti. 
Acolo, la o casa, era cazut din zid. S-a 
oprit administratorul si ii zice: “Data 
trecuta ti-am spus sa repari acolo si 
n-ai reparat. Daca lasi, mai cade si o 
sa fie mai scump. Spune! Daca nu poti, 
eu pun pe altcineva!” “Cum sa nu? Sa 
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Dupa un timp s-au linistit lucrurile. 
Intre timp, mi-a murit sotia si, in 1942, 
a murit si fetita care se nascuse aici la 
Suceava. E inmormantata la Moroieni, 
in acelasi mormant cu mama sa. Mer-
gem acolo in fiecare an.
 Intr-o buna zi, era la sfarsi-
tul anului 1944, venisem tocmai de la 
lucru, vine seful de post. Noi tineam de 
comuna Gura Ocnitei. Pe sef  il cunos-
team bine pentru ca avea motocicleta 
si venea la noi pentru partea electrica. 
“Mai, trebuie sa-ti spun ceva trist! Sa 
te pregatesti cu ce-ti trebuie ca maine 
dimineata vine o masina sa va ia, sa 
va duca la Slobozia,  sa va trieze. Nu 
stiu de ce, dar cred ca esti vinovat ca 
vorbesti limba germana.” M-am urcat 
in masina cu lucrurile care mi-au fost 
indicate. Ne-au dus la Slobozia. Era in 
noiembrie 1944. Acolo erau nemti din 
astia, din Romania, din toata tara, cateva 
mii de persoane. Am sarbatorit Craci-
unul acolo. Printre noi erau si resiteni, 
era o orchestra de muzicanti si capitanul 
Trandafirescu a fost foarte cumsecade si 
le-a dat voie sa vina cu un butoi cu vin. 
Erau si capitalisti cu noi, au platit si s-a 
servit ca pe timpurile bune, de Craciun. 
A mai durat inca pana-n primavara. Ne-
au tinut acolo. Eram paziti de armata 
romana. La Slobozia era un camp foarte 
mare cu cazarme romanesti. Intr-o buna 
zi, vine sergentul care ne pazea si scoate 
toata lumea afara, pe doua randuri. A 
aparut un ofiter sovietic cu o lista. Si 
striga! I-a trecut pe unii pe partea asta, 
pe altii pe partea cealalta. Pe aia, la 
drum! Pe noi ne-a luat si ne-a incartiruit 
in alta cazarma, sub comenduire sovi-
etica, de acum. 
 Sovieticii s-au purtat bine! Intr-
o zi, toti nemtii astia erau in curte si 
ofiterul de legatura intre lagare a trecut 
pe la noi. Ne arata un ordin al generalu-
lui Radescu: “Catre lagarele de detinuti 
politici din Slobozia. Sa fie eliberati 
imediat.” Noi, de bucurie, am inceput sa 
aruncam palariile in aer! Vine ofiterul 
sovietic, ii explica si ala rupe ordinul. 
Din bucurie, deodata, te secera! Ce mai! 
Suntem la sovietici! Dupa vreo luna 
de zile ne imbarca la tren si ne duce la 
Galati. Acolo era un mare lagar, foarte 
bine aranjat, unde s-au transferat nemtii 
din Romania, pentru ca era o conventie 
intre Hitler si Antonescu. Si ziceau unii 
ca ne duce in Rusia, in lagare sunt fel 
de fel de stiri. Ba ca plecam, ba ca ne 
omoara, ba ca…stiu eu ce? Ca, intr-o 

noapte sa intre in lagar o locomotiva 
sovietica, tragand semnalul! Toata 
lumea s-a speriat. Unul din Targoviste 
a facut pe el! Dimineata ne-au imbarcat 
in tren. In gara acolo, pe o alta linie, o 
taranca imbracata cu opinci, descarca 
saci cu grane din vagoane. Rusul care 
ne-a invagonat acolo ne tot numara si 
nu-i iesea. Asta era boala lor! A vazut 
ca era romanca si-a bagat-o intre noi, 
ca mai erau cateva femei. Cand a aflat 
femeia despre ce este vorba, a inceput 
sa strige! Vine comandantul sovietic. 
Bunicii mei, dupa mama, erau ruteni. 
Eu, locuind aproape de bunici, stiam 
limba ucraineana. Si-am reusit sa-l 
lamuresc pe comandant, ca asta era 
romanca. I-a dat drumul! Ne duce cu 
trenul si am ajuns noaptea la Iasi, in 
gara. Acolo ne-a transferat din vagoa-

aicea?” Ii explic. “Mai, te iau la mine la 
regiment. Daca nu stii sa scrii, te dau la 
bucatarie, sa cureti cartofi. Si-am sa-ti 
dau drumul!” “ Dle. ofiter, nu va supara-
ti! Mi-e frica, nu se poate!” “Mai, nu fi 
prost! Vino cu mine; daca nu vrei, treaba 
ta!”
 Si ma duc cu geamantanul 
printre cateva linii, dau de un tren cu 
un prieten de-al meu. Dar rusu’, cu un 
caine lup, daca a vazut, ma ia de guler 
si ma impinge inauntru. Cand am intrat 
inauntru, m-am gandit: “Da, singur m-
am bagat!” Prima gara in care s-a oprit 
trenul era Znamenka. Soldatul sovietic 
ma apuca de pulovar si ma trage jos. 
Eu i-am raspuns: “Sto takoe?” Da’ el: 
“De unde stii tu ruseste?” Zic: “Si eu 
sunt rus!” A spus: “No, idi!” Si mi-a dat 
drumul. In acel moment a venit coman-
dantul rus si a spus: “Toata lumea care 
are nevoie, sa iasa si sa-si faca nevoile 
intre linii.” Si erau excremente intre 
linii cam asa, inghetate! Barbati si femei, 
ne-am suit pe ele, sa ne facem nevoile. 
Pe dreapta, era un cimitir cu soldati rusi 
si germani. In dreapta, rusii cu steaua 
si in stanga, germanii cu cruci cu casca. 
Intr-o parte scria: “Geffallen für Gross 
Deutchland”. Erau din Primul Razboi 
mondial. Ne-au dus prin doua sau trei 
lagare, care erau ocupate. Ca, pana la 
urma, sa ajungem in Donbass, in locali-
tatea Buros. 
 Ne-au bagat intr-un lagar pre-
gatit, de acuma. Era o cladire enorm de 
mare, cu 367 camere patrate. Insa toate 
usile si geamurile erau devastate de 
razboi. Ne-au tinut 21 zile in carantina 
si in fiecare zi, prelucrare politica facuta 
de un NKVD-ist. El vorbea ruseste si 
era un traducator. Mi-a placut foarte 
mult NKVD-istul la deschidere: “Dra-
gilor! Nu stiu pentru ce ati fost adusi 
aici. Eu va declar ca va aflati in primul 
stat socialist din lume! Unde toata lumea 
are drepturi egale, femei si barbati. La 
munca si la plata. Noi avem sarcina sa 
va ingrijim si sa va mentinem sanatosi.” 
Dupa o luna de zile, ne-au scos pe san-
tier. Lucram. Eu eram sef  de brigada, 
ei ziceau ca sunt inginer. Ca intr-o buna 
zi, venind de la “rasciatka”, sa soseasca 
ofiterul de serviciu pe coridor si sa 
spuna: “Toata lumea la birou!” Acolo, 
dormeam in paturi suprapuse; deasupra 
mea dormea un inginer din Timisoara, 
pe care-l chema Erwin Repolski. Mi-a 
spus: “Tine-mi un loc ca vin.” I-am tinut 
un loc. Cand am ajuns la ghiseu, rusul 
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ne romanesti in vagoane rusesti. Era 
un vagon mare de 96T plin cu ai mei. 
Rusii: “Davai! Davai!” Eu nu-mi gas-
eam geamantanul! Am ramas ultimul. 
Pana la urma, am gasit geamantanul si, 
cand ma dau jos, nu mai era nimenea. 
Se auzea din gara, galagie. 
 Si cum stateam asa, ma 
uitam spre gara, era o doamna, parca 
o vad cu geanta in mana, se plimba. 
Stateam si ma gandeam: “Ce sa fac? 
Sa plec acasa?” Aveam toate actele cu 
mine, aveam si 32 000 lei. Dar rusii 
ne indoctrinasera sa nu fugim ca vom 
avea probleme cu sotiile, cu copiii. 
Si am stat asa! Apare un pluton de 
soldati. Vine ofiterul si intreaba: “Ce-i 

FOTOGRAFIA FAMILIEI LEMNE DIN PERIOADA 
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intreaba: “Nationalnosti?” Repolski mi-a 
spus ca nu intelege ce vrea. Un ofiter, 
care ne cunostea, a raspuns: “Poliak”. 
Vine randul meu si ma intreaba si pe 
mine. Ii zic: “Ia toje poliak!” Eu ple-
casem cu cel mai gros palton, ca stiam 
ca-n Rusia e frig. Dar pe santier ma 
incurca la carat ciment cu roaba. Aveam 
de descarcat vagoane de sute de tone 
cu roaba. Da’ un ofiter zice: “E pacat 
de paltonul asta! Hai sa facem schimb!” 
“Da’ ce-mi dai?” “Iti dau un costum 
nou, vatuit sovietic, iti dau o vesta din 
America, umpluta cu fulgi si un palton 
ofiteresc.” Am facut schimb. 
 Pe santier incepeau sa spuna: 
“Asta se pregateste sa fuga!” Ma cheama 
comandantul. “Stai linistit ! Eu n-am de 
ce sa fug!” Asa c-am dus-o bine cu cal-
dura! Dupa un timp, vin in lagar ostasii, 
noaptea, cu comandantul sa ma caute. 
“Davai na kontrol!” Ma duce si ma ia la 
interogatoriu: “Ce nationalitate?” Eu: 
”Polonez!” Dupa vreo saptamana, vine 
alt ostas si ma duce la comandant care-
mi spune: “Te duci la baie, te barbier-
esti, te tunzi... Maine dimineata pleci!” 
Aveam acum, la un fel de banca, 800 
ruble depuse, pentru ca aveam salariu. 
Si-o duceam binisor! In sala de mese 
veneau si-mi cantau pentru ca depas-
eam norma. La ei era mare cinste! Ca, 
dupa un timp… dimineata era cam frig 
afara si noi lucram deja intr-un bloc la 
Odessa, pe Baratinskaia. Pentru ca ne-a 
luat ofiterul si ne spusese “sa nu fugiti, 
sa nu-mi faceti probleme si va duc acolo 
unde-i mai bine!” Si ne-a dus la Odessa, 
pe Baratinskaia 13, intr-un lagar de pri-
zonieri germani. Ne-au tinut acolo si di-
mineata, la lucru pe santier! Se daramau 
blocuri...Eu aveam vreo trei pantaloni 
in plus. O zidarita mi-a spus: “N-ai ceva 
in plus?” Eu speram sa iau ceva bani. 
Ea mi-a luat pantalonii, dar nu mi-a dat 
banii! Intr-o zi ne scoate afara si ne tot 
numara sentinela ca sa ne duca la lucru 
si nu-i iesea. Deodata trece comandantul 
si ne cheama pe mine si pe Repolski. Zic: 
“Hai c-ai incurcat-o! Sa vezi ca ne duce 
in Siberia la exterminare!” 
 Iar cu parere de rau, ca aici 
eram deja asezat. Ne-a dus la magazie 
si a doua zi, de dimineata, ne-au luat pe 
amandoi si ne-au dus prin toata Odessa, 
ca nu erau de loc de acolo, pana au gasit 
linia de tramvai respectiva. Da’ trecuse 
o jumate de zi ! La jumatatea drumului, 
linia era bombardata. Ia geamantanul 
si du-te! Am ajuns pe malul marii, la 

localitatea Lustdorf**, un orasel care 
fusese locuit de rusi germani. Da’ erau 
dusi in Siberia! Ne-au tinut acolo fara 
munca, mancare buna. Ne puneau 
doar sa facem florarie, sa caram apa, 
dar eram liberi. Intr-o buna zi, vine 
un ofiter sovietic, invalid de picior si-l 
roaga pe comandant sa-i dea niste oa-
meni pentru ca avea un teren unde voia 
sa sadeasca o vie. Noi ne-am dus, ca era 
frumos. Am lucrat vreo doua – trei zile. 
Pe noi ne pazea ordonanta lui. Intr-o 
buna zi, vine ordonanta si-mi zice: “As-
culta, mai! Iti spun ceva: comandantul 
a primit ordin, maine dimineata plecati!  
Sa nu spui la nimeni!”  Da’ ce, am putut 
sa rezist? Dimineata au venit masinile, 
ne-au incarcat si ne-au dus la gara la 
Odessa. Mergem inapoi, escortati de 
ofiteri sovietici. Si am trecut fron-
tiera pe nu stiu unde, ca era noaptea. 
Noaptea Pastelui!  Sunau clopotele! 
Cativa de-ai nostri, infometati, s-au dus 
pana-n oras. Intre timp trenul a plecat. 
Dupa o vreme se face iar numaratoarea 
si comandantul a ordonat: “Trenul 
nazad!” Ca, dupa cateva statii... ce ve-
dem ? Veneau aia pe jos!
 Eram in 1948. Cand am ajuns 
la Brasov, in gara, s-a oprit trenul. Se 
auzise prin tara ca vin deportatii si o 
doamna, cu un copil in brate, a venit la 
vagon. Intreaba de sotul ei si copilul 
imi sare de gat si nu se mai dezlipeste. 
Suna plecarea trenului si copilul, nimic! 
Cu mare durere l-am smuls de pe mine 
si l-am dat inapoi. Fiecare se dadea jos 
unde voia. Eu am coborat la Ploiesti, 
ca am plecat de la Moroieni. Eram 
flamand, nu mancasem de o zi si ceva. 
Era ora 3 noaptea. Pun geamantanul 
langa un stalp si-mi vine un miros de 
ou si de mamaliga. 
 Ma trezesc langa mine cu 
un cetatean cu servetul desfacut, cu 
oua si...  Eu, imbracat ruseste! Si-i 
spun: “Nu te supara, da-mi si mie... 
Nu te speria, nu sunt rus, sunt ro-
man!” Mi-a dat vreo doua oua si o 
bucata de mamaliga, am baut apa. El 
a plecat, i-am multumit, l-am sarutat. 
M-am culcat, ca era inca noapte. Cand 
ma trezesc, soarele sus! Ce fac acum? 
Aveam vreo 800 ruble la mine, docu-
mente n-aveam, ca mi le luasera ei. Iau 
geamantanul, stiam unde este directia 
Concordiei. Acolo dau de doi tovarasi 
de la Moroieni. “Cum a fost?” “Va 
spun, dar dati-mi sa mananc, ca mi-e 
o foame...” Mi-au dat niste paine cu 

miere si cu unt. Am mancat, am baut. Ei 
acum au spus: “Ce faci acuma?” “Ma duc 
la Moroieni.” “Nu mai e nimeni acolo! 
Nici mama, nici copilul. Doar o sora.” 
Ma uitam pe unde-s autobuzele. Intre 
timp apare un prieten al meu, sofer cu 
masina tocmai de la Gura Ocnitei. “Mai 
Vasile, uite care-i treaba: ma iei?” “Da, te 
iau!” M-a luat si m-a dus. M-am dat jos, 
m-am dus la cumnatul meu care statea 
langa uzina electrica. Era la poar-ta. Si 
la un moment dat zice: “Bunica, a venit 
Carol!” Si se invartea ca o gasca beata! 
Sora mea a dat imediat telegrama la 
mama la Suceava si, dupa cateva zile, 
a venit mama cu Cornel! Nu pot sa va 
explic revederea  cu Cornel si cu mama! 
Oamenii de acolo, de la fosta Concordie, 
m-au angajat imediat, mi-au dat locuin-
ta. Un inginer foarte cumsecade - cand 
am plecat eu, au dat-o afara pe mama 
- ii daduse o camera libera, alaturi de 
sora mea, unde si-a bagat toate lucrurile. 
Asa ca am avut tot necesarul. M-am 
angajat, a venit Cornel, a venit mama. 
Pe parcurs, m-am recasatorit, am venit 
la Suceava si sunt aici. M-am casatorit 
in ’50, in ’51 a venit pe lume odrasla 
asta (fiica Gerlinde Maria, care asista 
la discutia noastra), in ’97 am pierdut-o 
pe sotie.Intre timp s-a facut SOVROM-
ul, eram de mare ajutor consilierului 
sovietic pentru ca stiam limba rusa si 
m-au pus sef  peste un atelier SOVROM, 
ca asa se chema atunci. Astia, sovrom-
istii au strans toate atelierele mecanice 
si electrice in anumite locuri, au facut 
centre si m-au pus sef  pentru ca stiam 
ruseste. In ’64 am plecat de acolo si m-
am transferat la Suceava la combinatul 
de celuloza si hartie ca maistru.  In ’71 
m-am pensionat.
        * Concordia - societate petrolifera 
belgiana  creata in 1924 in scopul exp-
loatarii petrolului in Romania. In 1948, a 
fost nationalizata. ** Lustdorf  – ora-
sel pe malul marii Negre, la 20km de 
Odessa, fondat de o populatie germana 
la inceputul secolului XIX. Azi, statiu-
nea balneara Cernomoret. VA URMA
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Ne mangaiem sufletul cu versuri din colturi diferite ale lumii, facute de romani celebrii sau de anonimi, pentru ca acest spatiu 
este dedicat tuturor celor care iubesc poezia. Trimiteti-ne asadar creatiile voastre si noi vom face tot posibilul sa le publicam, 
acordandu-va astfel credit pentru munca depusa, in clubul celui de-al cincilea anotimp... pinecota.

CLUBUL DE POEZIE “PINECOTA”
Selectie de poezii din intreaga lume

BURETI PANDITORI
de Adrian Botez

miros de greu-al-pamantului
buretii: stingheri 

banuitori panditori si balbaiti de sfiala 
– ies de dupa

un trunchi de copac – fara fala – 
si ma-ntreaba – in soapta

indelungita – hodorogita – clefaita –
cate si mai cate – 

despre mersul prin vazduhuri al stelelor 
– vazduh si stele pe care ei – 

din pivnita vintrelor (avand-o gazda pe
bufnita rastignitilor asfintitilor noptii) – 

nu le vor vedea niciodata
nu – niciodata – de-acolo – dintre 

spaimele pitite - ale lutului slutului – atat 
de trist – mutului -  nu se va vedea

scrisul de foc de pe copertile
vazduhului duhului

SCRUM
de Stefan Doru Dancus

in marmura mintilor mele
ai fost candva iubito

acolo in sevele trupurilor ostenite
in substantele pure ale sangelui
acolo ai fost in cifrele aruncarii

de pe bloc
in sudoarea fonetica a streangului

in marea cea mare a venelor deschise
in seductia tamplei

din care glontul a evadat
acolo ai fost cand a trecut trenul

cand locuitorul unei lovituri de cutit
am ajuns cand galeria minei

si-a napustit carbonul
in oasele mele tinere

cand prietenii m-au indopat
cu medicamente si alcool
acolo ai fost cand otrava

cinei celei de taina
m-a tarat la groapa

de la marginea cetatii
cand n-a mai fost oxigen pentru inima

cand zapada a navalit si inghetul
acolo ai fost sufland abur cald

peste pleoape
langa parapetul zdrobit de masina

langa seringa lui lakatos tiganul din 
celula puscariei

acolo unde plec diseara nu poti veni
acolo focul e mai inalt decat mintile

pierdute intr-un oras romanesc

LUI NOSTRADAMUS
(ab absurdum)

de George Roca

Cu un binoclu xenofob
Ascult din nou padurea 

Doar laurii cu flori si bob
Imi scot peri albi aiurea.

Afara-i frig si-i mohorat
Iar clima-i australa

Simt o durere mov in gat
Pe placa mea stradala.

Camila verde s-a smintit
La stalpul infamiei

Cand ochii lunii au citit
Istoria prostiei.

Piticul rosu si-a muscat
Creionul ud de vata

Alaturi pietrele-au crapat
De-njuraturi de fata.

O stea din galben univers
Dansa in zori de ziua

Iar pepenii cu ris pervers
Bateau iar apa-n piua.

Parlamentarul treaz din nou
Armura si-o indreapta
Spre o drezina cu furou
Ah, ce frumoasa fapta!

Albastru, este alb acum
Ca si la Copsa Mica

Batranu-si vede-ncet de drum
De-o rata si-o furnica.

Iar eu ma duc, ma duc spre cer
Sa joc sotron cu-o cioara

De sub peruca nasc si pier 
Trei doamne si-o vioara.

In catacombe-aud un glas
Precum marea perfida

Ma uit cu farmece la ceas
Si vineri la clepshidra.

Lumina de la rasarit
Imi da o veste trista

Imi plange umarul ranit 
De strofa-mi pesimista...

(Evadare din spatiul virtual
Editura Anamarol, Bucuresti, 2009)

incendiul se va stinge nefiresc
de data asta ca o struna de chitara

ce se rupe in mijlocul
celui mai divin spectacol
ca un polizor ce se sparge

in mijlocul turatiei maxime
Sfanta Maria pentru noi roaga-te

CLEMENTA CRESTINA
de Valeriu Cercel

 
Ferice de acel stejar

Ce pica mandru pe la noi
Si-ajunge-n viata de apoi,
Ales cu har de Al divin,
Pana in gat satul de vin

In cercuri, doage de butoi,
Si cat de binecuvantat
E dudu’ fara vina, care,

Sub lame de securi, topoare,
Balerci renaste, fasonat,

Ca el, rachiului curat
Sa-i dea arome si culoare…

Dar eu as vrea, de cand ma stiu,
Un tei sa fiu, ca de-oi cadea

Rapus tot de-un topor sadea,
S-ajung apoi…ca-i cu rachiu  

Sau vin alb, negru, ghiurghiuliu…
Vr’unui butoi baban, canea;
De-aceea, cat de blestemat              
A fost si e de-atat popor,           

Ca bun crestin, consumator            
Cinstit, declar ca am iertat            
Orice copac ce-a acceptat                 

Sa fie... coada de topor.

SENTIMENTE ASCUNSE
de Cristian Chirculescu

Imi este usor sa cred ca am plecat,
Sa stingi tu lumina visului meu, 

Am mai privit odata si te-am cautat,
Dar am inteles ca n-am fost decat eu.

 
Zidurile goale, inalte si discrete,

Pastreaza imagini in ganduri atarnate, 
Si tin la departare

tipatul tristelor trompete, 
Simtindu-te inca aproape si ma doare...

Inchid cu strofa ultimei priviri, 
Raman lipit de zid, cersind tacere,

Amestecul fluid de amintiri, 
E singura mea cruda si trista mea placere.
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PAUL JOHNSON: CATEDOCRATIA SI GHETOUL

Dar, ma rog, ce sa faca cu scrierile 
istorice un popor umilit, persecutat si 
izgonit din loc in loc, un popor crunt 
lovit de ura semenilor prin atatea si 
atatea forme de antisemitism: de la 
antisemitismul existent in fapt inca 
din antichitate (termenul a aparut de-
abia in 1879) pana la “solutia finala” 
pusa in practica de Hitler si acolitii 
lui, in sfarsit, un popor incarcat de 
istorie insa fara tara?!
 Dar ce se intelege prin cate-
docratie? Este noua forma de orga-
nizare a evreilor, in care comunitatea 
va fi condusa din scaunul profesoral; 
rabinul si sinagoga aveau sa devina 
institutii normative ale iudaismului, 
care astfel ia chipul unei religii con-
gregationaliste. Tot atunci eruditia 
ajunge la mare cinste, indeosebi prin 
rationalistul Maimonide, cel situat 
la jumatatea drumului dintre Filon 
din Alexandria si lumea moderna, 
caci cuvantul de ordine la vremea 
aceea era: Studiul precede si conduce 
la actiune! De altfel, insusi cuvantul 
talmud inseamna studiu, invatatura. 
Insa intreaga actiune evreiasca se 
marginea ba la camatarie, ca pana 
la urma locul camatarilor evrei sa 
fie luat de cavalerii Templieri, ba la 
incercarile disperate de-a evita perse-
cutiile indreptate impotriva lor prin 
cumpararea bunavointei atotputerni-
cilor zilei aflati mereu in criza finan-
ciara, ba la curajul lor rabdator si la 
uimitoarea lor capacitate de adaptare 
la loviturile inevitabilului, ce lua 
chipul pogromurilor cruciatilor ori pe 
cel al expulzarilor. La vremea aceea 
Europa a fost cuprinsa de furia expul-
zarilor, iar expulzarile evreilor sefarzi 
din Spania (1492) si din Portugalia 
(1497), au fost precedate de expulza-
rea evreilor aschenazi din Germania 
si Moravia, respectiv din Italia. Axa 
evreilor s-a mutat mai spre est, si 
astfel in jurul anului 1500, Polonia 

Continuam incursiunea noastra in scrierile lui Paul Johnson si densitatea informatiilor furnizate de tratatul sau “O istorie a 
evreilor”... Apoi in urma celor doua infrangeri catastrofale: revolta din anul 70 e.n. si rascoala lui Bar Khoba din anul 135, 
evreii renunta cu totul si cu totul la violenta, chiar atunci cand ar fi avut tot dreptul sa riposteze intr-un fel dur si barbatesc. 
Este perioada catedocratiei, in care evreii s-au resemnat sa fie tratati ca o minoritate oprimata, in care ei si-au dezvoltat o 
adevarata filosofie a negocierii pentru a-si salva pielea si in care in mod firesc pasiunea lor pentru scrierile istorice cunoaste un 
lung declin de la Josephus Flavius si pana in secolul al XIX-lea. 

devine patria evreilor aschenazi. 
A urmat in trista istorie a evreilor 
perioada ghetoului, primul ghetou 
fiind cel din Venetia. Aceasta perioa-
da se caracterizeaza prin trei mari 
categorii de evenimente, cu impact 
nu doar asupra destinului evreilor, ci 
chiar asupra lumii intregi, datorita 
inaugurarii noilor cai de rulare ale 
capitalismului modern:
 1)Aparitia asa-zisilor evrei 
de curte, care aveau voie sa ajute 
monarhii, insa nu aveau voie sa con-
duca efectiv. Peste mai bine de doua 
sute de ani, un fenomen asemanator 
se va petrece in Rusia sovietica...
O figura aproape legendara printre 
acesti evrei de curte este cea a lui 
Samuel Oppenheimer (1630-1703), 
supranumit marele Oppenheimer. 
A avut un rol cheie in razboiul de 
aparare al Vienei din anul 1683, i-a 
imprumutat pe Habsburgi cu sume 
fabuloase ce nu i-au mai fost restitu-
ite, si-a ajutat sute de coreligionari 
saraci si la urma el insusi a murit 
sarac;
 2)Ghetoul poate fi consid-
erat locul de nastere al mercantil-
ismului si al conservatorismului 
religios. Banii au ajuns sa fie con-
siderati o marfa ca oricare alta, iar 
inventivitatea evreilor in materie de 
comert modern s-a vadit in urma-
toarele patru directii: Bursa prin 
care se faceau transferuri de capital; 
Reclama si publicitatea; Evreii aveau 
mereu privirile atintite spre piata cea 
mai mare; Erau preocupati de redu-
cerea preturilor si de comercializarea 
produselor ieftine, care sa satisfaca 
pe toata lumea. In paranteza fie spus, 
nu acesta este principiul de baza 
dupa care se conduce si economia de 
piata din zilele noastre?
 3)In anul 1618 a izbucnit 
Razboiul de 30 de ani. Evreii au avut 
un rol decisiv atat in aprovizionarea 

armatelor catolice, cat si a celor pro-
testante. Insa la sfarsitul razboiului 
(anul 1648), a pornit rascoala tara-
nilor ucraineni condusi de hatmanul 
Bogdan Hmelnitki. In sprijinul lor 
au venit cazacii de pe Nistru si tatarii 
din Crimeea. Rascoala pornise nu atat 
impotriva marilor latifundiari polone-
zi, cat mai ales impotriva arendasilor 
evrei, considerati cauza principala a 
exploatarii taranilor ucraineni. Pen-
tru a-si salva propriile vieti, trupele 
poloneze i-au dat pe evrei pe mana 
cazacilor. Nu se stie cu exactitate cati 
evrei au murit in aceasta sangeroasa 
rafuiala. Cronicile evreiesti pomenesc 
de 100.000 de morti, insa cifra este 
mult exagerata. Oricum, povestile 
refugiatilor i-au impresionat profund 
nu doar pe evreii polonezi, ci toate co-
munitatile evreiesti. Dupa anul fatidic 
1648 a inceput emigratia evreilor 
spre apus. Iar tara cea mai ravnita de 
evrei pentru conditiile omenesti de 
viata oferite inclusiv unor transfugi 
(aici, dupa opinia lui Johnson, exista 
doar un antisemitism de salon), era 
batrana Anglie. Termenul ebraic 
medieval pentru desemnarea Angliei 
era “capatul pamantului”, iar evreii 
aveau convingerea ca primirea lor in 
aceasta tara avea sa grabeasca venirea 
lui Mesia. 
 Desigur, nu un Mesia asa ca 
Mantuitorul Iisus, ci unul puternic, 
pragmatic si necrutator cu cei ce i-au 
facut sa sufere pe copiii lui Israel...
Astfel, Anglia s-a dovedit a fi primul 
loc unde s-a constituit prima comuni-
tate evreiasca moderna. Nu mult dupa 
aceasta data a  inceput emigrarea 
evreilor spre America, unde ei nu 
s-au organizat pe baze comunitare, 
ci congregationale, la fel ca celelalte 
biserici. Asa s-au format in decursul 
timpului cei trei mari poli ai evreimii 
mondiale: Israel, diaspora si evreimea 
americana. VA URMA

Articol din Romania de GEORGE PETROVAI
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SPORT

Spania ’82. Pentru mine n-a fost Copa del Mundo, ci el fin del mundo. Sfirsitul lumii noastre in handbal. Caderea de cu 4 ani 
inainte fusese considerata nu doar un hic. Ne batusera RDG si Iugoslavia, doi colosi. Se mai intimpla, ne-am zis, e un sughit 
fara urmari. Avea sa se dovedeasca, insa, ca totul pleca de la inima, ca in bizarele cazuri medicale. Meciul cu Spania (pe atunci 
un fel de Albania cu mingea in mina) s-a transmis la radio. 

TIKI TAKA BATE APA

Vorbele din difuzor s-au insinuat ca o 
otrava, vocea pe care o cunosteam din 
totdeauna devenise de nerecunoscut. 
Transmisiunea era secventiala, intr-
erupta de reportaje despre socialismul 
in picaj. La fiecare revenire in direct 
speram sa aflu ca ai nostri au trecut la 
conducere. Nu, deloc. Spaniolii luasera 
un avantaj si se incapatinau sa-l tina 
strins la piept. 
 Sirena de final a intrerupt 
imposibila cursa de urmarire. 22-
20. Atunci am inteles ca se trasese 
cortina. Gata, din viata intram direct 
in muzeu. Si tot de atunci am un dinte 
impotriva spaniolilor. Cit tupeu sa nu 
se indoaie in fata nemuritorilor mei!
Azi am senzatia ca dau afara din piept 

Am castigat o competitie a carei
titulatura e pompoasa, dar nu repre-
zinta mare lucru. Va mai aduceti 
aminte de Surpercupa campionilor 
mondiali si olimpici la handbal mas-
culin? Era o operatiune de marketing 
vest-germana pe care o “sterpeleau” 
romanii. Tare ne mai umflam in 
pene! Uneori invingatorii primeau 
si cite un radiocasetofon Blaupunkt, 
o minune!, cu buton de “recording”. 
Era bine. 
 Astazi e un pic mai bine. La 
Cupa Mondiala a fetelor premiile, 
per total, sint de citeva zeci de mii de 
euro, cam cit doua salarii ale Bojanei 
Popovici. Danezii organizeaza nunta, 
noi le furam mireasa, ei raman cu 
milioanele din rascumpara-rea platita 
de sponsori, toata lumea e multumi-
ta. Ba chiar, acasa, unii sint in extaz, 
cred ca Romania e campioana lumii si 
se enerveaza ca nu vad focuri de ar-
tificii. Confuzia e fireasca si adecvata. 
Ne-am cons-truit a fi cei mai buni la 
repetitii, reprezentatiile oficiale au 
fost prea multe decenii pentru noi 
niste falsuri. Genetica de moda noua. 
Am batut din nou pentru onoare, ca 
si anul trecut, ca si baietii acum vreo 
trei decenii. Ramine, mereu, de rezol-
vat un amanunt: sa batem “pe bune”. 
Atunci cind se trage cu gloante 

le ai si sa mai si plutesti.  Si inca ceva: 
buticul privat al acestei discipline a 
fentat criza. A zis: “Ne puneti sa mer-
gem cu autocarul? Prime obiectiv de 
1000 de lei, la misto? Ba pe-a ma-tii!”. 
Si bang, victorie. 
 Asa, ca vor ei, in rasparul 
tarii, pentru ca azi succesele se obtin 
in ciuda tricolorului, si nu pentru el. 
Niste romani au cistigat, guvernati de 
un ungur care n-a fost adus conform 
algoritmului politic. Inainte de plecare, 
Istvan Kovacs a scos una grea de tot. 
“In Romania n-am vazut ura interet-
nica. Am vazut doar ura fata de sport”. 
Au, doare! Pe cei care suntem si pe 
care i-am pus sa ne conduca ne doare 
tare, dur. Fix in …

aerul pe care il tin inchis de 28 de 
ani. Romania a batut Spania, vice-
campioana mondiala, la Europeanul 
de polo, 11-10. Ok, n-a batut-o prima 
oara, dar chiar asta e remarcabil. 
 In aceeasi logica in care pe 
vremuri infringerea la iberici ne-a 
darimat de tot, asa aceasta victorie 
confirma soliditatea proiectului. Pina 
la ea s-a mers 10 ore cu autocarul si 
nimeni nu s-a plins de oboseala. E 
drept ca poloistii nu joaca din trei in 
trei zile, ca fotbalistii. Joaca in fiecare 
zi. Ei, cetatenii asmatici ai bazinu-
lui, ne-au adus aer proaspat bagind 
la fund reprezentatii unei natii care 
cocoseaza lumea cam in toate sportu-
rile care conteaza. Asta inseamna sa 

MUNTELE DE DUPA CUPA

adevarate. Cand premiile nu se varsa 
in cont, ci in istorie. Putem?
 Traditia ne spune ca nu. 
Dupa Cupa Mondiala de anul tre-
cut am capotat relativ rapid, intii 
la Norvegia, apoi la Spania, cu care 
sintem in grupa si la Europeanul ce 
vine. Din experienta, Rusia, Franta 
sau Norvegia, echipe de care fetele 
lui Radu Voina au trecut acum, inca 
fac experimente. Ba chiar publicatia 
norvegiana “VG” titra: “Romania 
pedepseste echipa “B” a tarii noastre”. 
Poate fi patriotism de circumstanta, 
dar e si ceva adevar. 
 Asa ca bine ar fi sa nu scoa-
tem inca steagurile. Putem, totusi, sa 
le pastram aproape, si exista argu-
mente, cu care trecem la mierea aces-
tei victorii. O interesanta tranzitie 
pare sa se fi facut repede si eficient. 

Retragerile lui Lecusanu, Varzaru sau 
Gilca nu dau semne a afecta dinamica 
echipei, dovada ca mustim inca de 
talente. 
 Apoi faptul ca am batut nu o 
data, ci de doua ori Norvegia nu poate 
fi intimplator. Rar echipele nordice 
patesc asemenea pocinog, indife-
rent de starea in care sint. In plus, 
cu Franta si in finala romancele au 
reusit sa stopeze cursele de urmarile 
la scor ale adversarelor, o calitate nu 
foarte romaneasca. Asta e speranta. 
Si avertismentul. Daca toate acestea 
nu se translateaza, imbunatatite, peste 
intrecerea oficiala din decembrie, 
atunci Cupa Mondiala va fi fost doar 
Cupa de Momeala.

Articole din Romania de la RADU NAUM



VIATA SPIRITUALA

ISTORICUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

La Radauti au pastorit, intre altii, 
Ioanichie(1472 - 1504), in timpul lui 
Stefan cel Mare, Eftimie (1558 - cca. 
1561), autorul unei Cronici in limba 
slavona, Isaia (cca. 1564 - 1577), car-
turar, trimis in misiuni diplomatice, 
Teodosie Barbovschi (1598 - 1605), 
devenit, pentru scurt timp mit-
ropolit, Efrem (1608 - 1613 si 1616 
- 1623), copist de manuscrise in limba 
slavona, Dosoftei Herescu (1750 
- 1789), cu o pastorire indelungata, 
sub care scaunul episcopal s-a mutat 
la Cernauti. La Husi, consemnam pe 
primul episcop Ioan (1598 - 1605) 
si pe Inochentie (1652 - 1782) care 
a condus o delegatie moldoveana la 
tarina Ecaterina a II-a a Rusiei. 
 Mentionam aici si faptul 
ca teritoriile romanesti ocupate 
de turci si transformate in raiale 
(Giurgiu, Turnu, Tighina, Braila), 
au fost scoase de sub conducerea 
ierarhilor munteni si moldoveni si 
organizate intr-o unitate bisericeasca 
aparte, sub numele de Mitropolia 
Proilaviei(Brailei), cu sediul la Braila 
(uneori in alte parti), in frunte cu 
ierarhi greci, sub jurisdictia directa a 
Patriarhiei Ecumenice. A functionat 
de la sfarsitul secolului al XV-lea 
pana in 1828. Credinciosii ortodocsi 
romani din Dobrogea au ajuns sub 
carmuirea mitropolitilor greci de la 
Braila, pana in 1828, si de la Dristra 
(Silistra) pana in 1878. 
 Paralel cu aceste institutii 
bisericesti superioare, s-a dezvoltat si 
viata monahala. Stiri despre existenta 
acesteia avem inca din secolele IV-VI 
(Sfantul Ioan Casian, Cuv. Dionisie 
Exiguul, “calugarii sciti”, bisericutele 
de la Murfatlar), continuand cu ma-
nastirea de la Morisena, la inceputul 
secolului al XI-lea, cu asezarile mo-
nahale rupestre de la Cheile Cibinului 
(jud. Alba) si din partile Salajului 
(Moigrad, Jac, Creaca, Brebi). Din a 
doua jumatate a secolului al XIV-lea, 
o data cu organizarea statelor ro-
manesti independente si a mitropoli-

ilor lor, domnii tarii, unii dintre 
marii boieri si dintre ierarhi au 
ridicat numeroase biserici, schituri 
si manastiri. Unele dintre ele exista 
pana azi, altele au disparut. 
 Un rol insemnat in reorga-
nizarea vietii monahale de la noi a 
avut Sfantul Nicodim (+1406), un 
aroman din Prilep (Serbia), calugarit 
la Muntele Athos, care a ridicat 
Manastirile Vodita (langa Turnu 
Severin) si Tismana (jud. Gorj), cu 
ajutorul material al domnitorilor de 

Botosani, Dorohoi, Harlau, Reuseni si 
altele, existente pana azi. 
       Secolul al XVI-lea cunoaste un 
alt sir lung de ctitorii domnesti si boi-
eresti in Tara Romaneasca: Dealu si 
Govora ale lui Radu cel Mare, Arges 
a lui Neagoe Basarab, Viforata, Sfanta 
Troita (Radu Voda) din Bucuresti, 
apoi ctitoriile boieresti: Brancoveni, 
Strehaia, Caluiu, Gura Motrului, 
Stanesti, Bucovat (Cosuna), Cernica, 
ctitoriile vladicesti de la Izvorani si 
Olteni etc. In Moldova au fost ridi-
cate acum ctitoriile voievodale de la 
Probota, Rasca, Moldovita, catedrala 
episcopala din Roman si cateva bi-
serici de mir, toate ale lui Petru Rares, 
Slatina si Pangarati ale lui Alexan-
dru Lapusneanu, Agapia, Galata si 
Hlincea ale lui Petru Voda Schiopul, 
Sucevita familiei Movilestilor, apoi 
ctitoriile boieresti de la Humor, Co-
sula, Golia (in Iasi) si altele. 
       Secolul al XVII-lea este cel mai 
bogat sub raportul ctitoriilor. S-au 
ridicat acum numeroase manastiri si 
biserici de catre domnii celor doua 
tari, de mitropoliti si episcopi, de 
mari dregatori, de calugari si preoti 
de mir, de locuitori ai targurilor si 
credinciosi tarani. Intre marile ctitorii 
de acum trebuie sa fie consemnate 
manastirile: Arnota, Sadova, Caldaru-
sani, Maxineni, Plataresti, Strehaia, 
Plumbuita, Slobozia si cateva biserici 
de mir, toate ctitorite de Matei Ba-
sarab, apoi Hurezi, Sfantul Gheorghe 
Nou din Bucuresti si un numar de 
biserici noi la manastirile mai vechi 
(Brancoveni, Mamul s. a.), cat si unele 
biserici de mir, ctitorite de Constantin 
Brancoveanu. Tot in acest secol s-au 
ridicat si ctitoriile brancovenesti de 
la Dintr-un lemn, Margineni, Bradu, 
Polovragi, Jitianu, Cornet, Aninoasa, 
apoi ctitoriile familiei Cantacuzini-
lor: Adormirea din Ramnicu Sarat, 
Zlatari si Coltea din Bucuresti, Sinaia 
si Poiana, Trivale de langa Pitesti, 
Turnu, pe Valea Oltului si Antim din 
Bucuresti. VA URMA

La Roman consemnam pe episcopii Macarie (1531 - 1548 si 1551 - 1558), autorul unei Cronici in limba slavona, ctitorul 
Manastirii Rasca, Pahomie (1707 - 1713), ucenic al Sfantului Dimitrie, mitropolitul Rostovului, ctitorul Schitului Pocrov, 
Ghedeon (1734 - 1743), ctitorul Manastirii Sihastria. WWW.PATRIARHIE.RO
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atunci. In acelasi timp, Mircea cel 
Batran a ctitorit Manastirile Cozia 
pe Valea Oltului si Cotmeana, in 
partile Argesului. In primele decenii 
ale secolului al XV-lea, s-au ridicat 
Manastirile Nucei, Snagov, Glava-
cioc, Comana, si altele. Dintre biseri-
cile de mir, notam pe cea cu hramul 
Sfantul Nicolae sau “domneasca” de 
la Curtea de Arges, pe la mijlocul 
secolului al XIV-lea. 
       In Moldova, consemnam Ma-
nastirea Neamt, in a doua jumatate 
a secolului al XIV-lea, pe locul uneia 
mai vechi, iar la inceputul secolului 
urmator Bistrita, ctitoria lui Alex-
andru cel Bun, Itcani, Horodnic, 
Bohotin, apoi Varzaresti si Capri-
ana, dincolo de Prut etc. In a doua 
jumatate a secolului, notam ctitoriile 
lui Stefan cel Mare (1457 - 1504): 
Manastirile Putna, Voronet, Do-
brovat, Tazlau, Sfantul Ilie, precum 
si bisericile din Borzesti, Vaslui, 
Razboieni, Piatra Neamt, Husi, 

MANASTIREA COZIA



INTERVIU

OROLOGIILE BUNICULUI

Nascut la Zvoristea, la jumatatea 
celui de-al doilea deceniu al secolului 
XX, Gheorghe Matei a urmat Scoala 
de Arte si Meserii de la Cernauti 
unde a invatat tainele mecanicii fine 
mesterind cu precadere mecanisme de 
ceasuri.

MESERIE SI BATAIE 
 La scoala in care, asa cum 
isi aminteste el, se spunea ca „bataia 
este rupta din rai”, a invatat meserie, 
dar a incasat si „corectii la palma” de 
la inginerul sef  Vaskavoivici „pana 
se umfla mana cat painea” si a stat in 
genunchi pe graunte. „Din te miri ce 
- isi aminteste el - primeam cativa pumni 
dupa cap si picioare in fund”.
 Primul ceas, pe care l-a avut 
inca din scoala, era un ceasornic de 
buzunar marca Roskopatent. Piesele 
veneau din Germania, iar elevii mon-
tau ceasurile la orele de practica. 
 Cu gandul la colegii sai de 
la Cernauti, Gheorghe Matei spune 
incet: „Din 30 de colegi cati am fost, 
numai eu mai traiesc. Toti au murit”.

CIORBA DIN PICIOARE DE CAL
 Dupa absolvirea scolii a fost 
incorporat la Regimentul 6 Vanatori, 
din cadrul Diviziei 14 Infanterie. A 
facut armata la Balti, in Basarabia, 
“atunci cand Basarabia era a noas-
tra”. Dupa modificarile teritoriale din 
vara anului 1940, Gheorghe Matei a 
revenit la Suceava si a lucrat un timp 
in Politie (cu gradul de plutonier) dar, 
la 17 aprilie 1944, a fost mobilizat si 
trimis din nou in Basarabia unde a 
ajuns pe frontul de la Odesa. 
 A cazut prizonier la sovie-
tici cu tot regimentul si, vreme de 
5 ani, a lucrat la minele de carbuni 
din Donbas. Au fost vremuri grele 
si povesteste ca, pana cand perime-
trul lagarului de prizonieri a fost 
imprejmuit cu sarma ghimpata si s-a 
amenajat, cat de cat, o veche cazarma 
militara, prizonierii au stat 12 zile 

Gheorghe Matei, sau Bunicul cum ii spun toti cei care-l cunosc respectandu-i venerabila varsta nonagenara, nu poate sa se insele 
niciodata asupra orei, fie ea din zi sau din noapte. In micro-apartamentul sau din Suceava, in care locuieste singur din anul 
2001, de cand a ramas vaduv prin trecerea in vesnicie a sotiei sale, timpul se scurge masurat cu exactitate de cele 20 de orologii, 
ceasuri mari, de masa sau de perete, care-i impodobesc incaperea. 

sub cerul liber. Mureau cate 20 de 
oameni pe noapte din pricina dizen-
teriei. In lagarul de la Holona Balka, 
in care a mancat „ciorba din picioare 
de cal cu tot cu potcoave”, au murit 
din toamna anului 1944 pana in anul 
1949, din cei 20.000 de prizonieri 
(12.000 romani si 8.000 germani), 
peste 2.000 de oameni. „Carau mortii 
noaptea cu camioanele”, isi aminteste. 
 Gheorghe Matei a rezistat, 
a razbit prin toate greutatile si a 
revenit in satul sau de bastina. Nu 
s-a impacat cu noul regim comu-
nist. “Comunistii - spune el - au facut 
din cai magari si din golani functio-
nari”. Cu o meserie buna la baza si-a 
rostuit singur destinul: “N-am vrut 
sa fiu supus nimanui si am lucrat ca 
meserias liber. In 1950 mi-am deschis 
la Zvoristea propriul meu atelier de 
lacatusarie mecanica”. 
 Pentru ca n-a vrut sa fie cu 
comunistii, a pierdut 4 ha de pa-
mant si, desi si-a platit ca meserias 
independent asigurarile sociale, nu 
i s-au recunoscut 10 ani de vechime 
in munca. Mai tarziu, pe la inceputul 
anilor ’60, s-a angajat la Combinatul 
de Celuloza si Hartie din Suceava, 
unde a lucrat ca maistru AMC (apa-
rate de masura si control). A iesit la 
pensie in anul 1976. Este veteran de 

razboi si pastreaza pe perete, in rama, 
brevetul medaliei cu care a fost deco-
rat. Din cei doi fii ai sai mai traieste 
unul, fost maistru mecanic, acum 
pensionar si el, in varsta de peste 70 
de ani. 

AURUL E OCHIUL DRACULUI
 Din reparatul ceasurilor nu te 
imbogatesti, dar nici nu traiesti in lip-
suri. Printre clientii sai erau oameni 
cu pozitii sociale bune, ofiteri, medici, 
avocati. Exista o retea de voiajori care 
aduceau ceasuri si piese de schimb din 
strainatate. Aduceau si bijuterii, dar 
acestea nu l-au tentat niciodata. „Am 
urat aurul - spune el - puteam sa procur 
aur de la voiajori dar nu mi-a placut, 
m-am ferit de el. E periculos, e ochiul 
dracului”. Imi arata un ceas mare de 
birou, decorat frumos, care imita un 
ceasornic ce se gasea pe “Titanic”. 
 “Pe Titanic - spune Bunicul 
- erau numai oameni bogati, dar aurul 
nu le-a purtat noroc!”. Fiecare din 
ceasurile sale are o forma aparte si 
dispune de mecanisme rotative cu 
diverse figurine. Dar toate functio-
neaza numai cu baterii electrice. „Am 
renuntat la ceasurile mai vechi, mecanice, 
pentru ca la varsta mea nu mai pot sa le 
intorc. Astea, cu baterii, nu mai trebuie 
intoarse”.
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EVENIMENT

DUMNEZEU M-A TINUT
 Ceasurile au fost procurate 
fie din magazine, fie de la voiajorii 
care aduceau piese de schimb pentru 
reparatiile pe care inca le mai facea cu 
cativa ani in urma. 
 Ceasuri cu pendula, cu cuc, cu 
fel de fel de figurine rotative fabricate 
in Germania, Rusia, China, Thailanda 
sau Japonia. Langa perete, cu o lampa 
cu brat flexibil fixata pe colt, se afla 
masa de lucru. „Masa speciala, elve-
tiana” spune Bunicul, cu sertare pline 
cu piese de ceasuri si instrumente. 
 Ma invita mai aproape si 
scoate dintr-un sertar o trusa de 
buzunar pe care, candva, o purta 
permanent cu el. „Reparam ceasurile pe 
strada - isi aminteste cu nostalgie - acum 
mai mesteresc doar la ceasuri mari. Nu 
mai vad asa bine ca odinioara”. 

La plecare, imi arata pe perete o 
icoana cu chipul Mantuitorului Iisus 
Hristos. E veche, mama lui a cumpa-
rat-o de la niste femei care venisera 
din Basarabia. „Dumnezeu m-a tinut”, 
imi spune Bunicul la despartire si 
inchide usa incet in urma mea. 
 Pe scari, coborand, auzeam 
bataile ceasornicelor care marcau 
ora exacta. Ramas singur, Bunicul le 
privea, cu siguranta, atent si verifica 
daca nu cumva a ramas vreunul in 
urma.
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Gabriel García Márquez s-a retras din 
viata publica din motive de sanatate: 
cancer limfatic. Acum, se pare ca boala 
s-a agravat din ce in ce mai mult. A 
trimis o scrisoare de ramas bun priete-
nilor, cititorilor si admiratorilor lui, 
si datorita Internetului acum este 
difuzata. Va recomand s-o cititi, intru-
cat acest scurt text scris de catre unul 
dintre cei mai stralucitori latinoameri-
cani din ultimii ani este mai mult decat 
miscator.
 „Daca pentru o clipa Dumnezeu 
ar uita ca sunt o marioneta din carpa si 
mi-ar darui o bucatica de viata, probabil 
ca n-as spune tot ceea ce gandesc, insa in 
mod categoric as gandi tot ceea ce zic. As 
da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce 
valoreaza, ci pentru ceea ce semnifica. As 
dormi mai putin, dar as visa mai mult, 
intelegand ca pentru fiecare minut in care 
inchidem ochii, pierdem saizeci de secunde 
de lumina. As merge cand ceilati se opresc, 
m-as trezi cand ceilalti dorm. As asculta 
cand ceilalti vorbesc si cat m-as bucura de 
o inghetata cu ciocolata!
 Daca Dumnezeu mi-ar face 
cadou o bucatica de viata, m-as imbraca 
foarte modest, m-as intinde la soare, 
lasand la vederea tuturor nu numai corpul, 
ci si sufletul meu. Doamne Dumnezeul 
meu daca as avea inima, as grava ura 
mea peste ghiata si as astepta pana soarele 
rasare. As picta cu un vis al lui Van Gogh 
despre stele un poem al lui Benedetti, si un 
cantec al lui Serrat ar fi serenada pe care 
i-as oferi-o lunii. As uda cu lacrimile mele 
trandafirii, pentru a simti durerea spinilor 
si sarutul incarnat al petalelor... Dum-
nezeul meu, daca as avea o bucatica de 
viata... N-as lasa sa treaca nici o zi fara 
sa le spun oamenilor pe care ii iubesc, ca 
ii iubesc. As convinge pe fiecare femeie sau 
barbat spunandu-le ca sunt favoritii mei si 
as trai indragostit de dragoste. Oamenilor 
le-as demonstra cat se insala crezand ca 
nu se mai indragostesc cand imbatranesc, 
nestiind ca imbatranesc cand nu se mai 
indragostesc! Unui copil i-as da aripi, dar 
l-as lasa sa invete sa zboare singur. Pe 
batrani i-as invata ca moartea nu vine cu 
batranetea, ci cu uitarea. Atatea lucruri am 
invatat de la voi, oamenii... Am invatat 
ca toata lumea vrea sa traiasca pe varful 
muntelui, insa fara sa bage de seama ca 
adevarata fericire rezida in felul de a-l 
escalada. Am invatat ca atunci cand un 
nou nascut strange cu pumnul lui micut, 
pentru prima oara, degetul parintelui, l-a 
acaparat pentru intotdeauna. Am invatat 
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ca um om are dreptul sa se uite in jos la 
altul, doar atunci cand ar trebui sa-l ajute 
sa se ridice. Sunt atatea lucruri pe care am 
putut sa le invat de la voi, dar nu cred ca 
mi-ar servi, deoarece atunci cand o sa fiu 
bagat in interiorul acelei cutii, inseamna ca 
in mod nefericit mor. 
 Spune intotdeauna ce simti si fa 
ceea ce gandesti. Daca as stii ca asta ar fi 
ultima oara cand te voi vedea dormind, 
te-as imbratisa foarte strans si l-as ruga 
pe Dumnezeu sa fiu pazitorul sufletului 
tau. Daca as stii ca asta ar fi ultima oara 
cand te voi vedea iesind pe usa, ti-as da o 
imbratisare, un sarut si te-as chema inapoi 
sa-ti dau mai multe. Daca as stii ca asta ar 
fi ultima oara cand voi auzi vocea ta, as in-
registra fiecare dintre cuvintele tale pentru a 
le putea asculta o data si inca o data pana la 
infinit. Daca as stii ca acestea ar fi ultimele 
minute in care te-as vedea, as spune “te 
iubesc”si nu mi-as asuma, in mod prostesc, 
gandul ca deja stii. Intotdeauna exista ziua 
de maine si viata ne da de fiecare data alta 
oportunitate pentru a face lucrurile bine, dar 
daca cumva gresesc si ziua de azi este tot ce 
ne ramane, mi-ar face placere sa-ti spun cat 
te iubesc, ca niciodata nu te voi uita. 
 Ziua de maine nu-i este asigurata 
nimanui, tanar sau batran. Azi poate sa 
fie ultima zi cand ii vezi pe cei pe care-i 
iubesti. De aceea, nu mai astepta, fa-o azi, 
intrucat daca ziua de maine nu va ajunge 
niciodata, in mod sigur vei regreta ziua 
cand nu ti-ai facut timp pentru un suras, 
o imbratisare, un sarut si ca ai fost prea ocu-
pat ca sa le conferi o ultima dorinta. Sa-i 
mentii pe cei pe care-i iubesti aproape de 
tine, spune-le la ureche cat de multa nevoie 
ai de ei, iubeste-i si trateaza-i bine, ia-ti 
timp sa le spui “imi pare rau”, “iarta-ma”, 
“te rog”  si toate cuvintele de dragoste pe 
care le stii. Nimeni nu-si va aduce aminte 
de tine pentru gandurile tale secrete. Cere-i 
Domnului taria si intelepciunea pentru a le 
exprima. Demonstreaza-le prietenilor tai 
cat de importanti sunt pentru tine.”  
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QUE PASA?

Ca-ntr-o poveste moderna se facea ca un-
deva in Romania la Cluj traia o pereche de 
tineri casatoriti bine situati, ea profesoara 
iar sotul activist de partid. Si pentru ca nu 
intotdeauna lucrurile se petrec ca-n basme, 
ea avea un amant care era securist. Sotul ei 
nu stia de amant, bineinteles. Dar pentru 
ca pana si in astfel de situatii usor deraiate 
de la firul  idilic, basmul se incapataneaza 
sa continue, sotul primeste ca rasplata 
pentru comportamentul adecvat si abnega-
tia fata de cauza partidului o deplasare pe 
linie de partid in strainatate, nici mai mult 
nici mai putin decat in Statele Unite. 
 Hotarat sa ia lumea in piept si sa 
se intoarca plin de succese inapoi la tur-
turica lui, sotul pleaca peste ocean. Cum 
dracul isi baga coada in povestile care i se 
par prea dulcege, securistul cu misiunea de 
a nu-l scapa din ochi pe sotul calator s-a 
intamplat sa fie tocmai amantul doamnei. 
Cei doi nu se cunosc si nici nu au ocazia 
sa se cunosca vreodata, ca soarele si luna, 
perfecti pentru rolurile pe care li le-a dat 
viata, in plan privat si in plan profesional. 
 Sotul isi indeplineste bine datoria 
dar pe masura ce se apropie data intoarce-
rii il cuprinde panica pentru ca nu stie ce 
cadou potrivit sa-i aduca minunatei sale 
sotii. Sau mai bine zis, stie dar nu-i ajunge 
solda comunista pentru mirifi-ca rochie 
pe care o admira in fiecare dimineata pe 
manechinul din vitrina unui magazin de 
lux din apropierea hotelului.Amantul, ca o 
umbra, il urmareste pas cu pas si, automat, 
vede aceleasi lucruri ca si sotul, inclusiv 
rochia din vitrina. Si pe el il preseaza 
timpul si nu stie cand si unde va mai 
apuca sa-i cumpere amantei un cadou pe 
masura. In penultima zi, la trecerea prin 
dreptul magazinului, sotul inregistreaza 
cu usurare disparitia rochiei din vitrina si 
cumpara un colier pentru sotia lui. 
 Fericit se intoarce acasa si 
petrece o prima noapte, din nou alaturi 
de ea, povestindu-i cu de-a fir a par toate 
peripetiile lui in America. Dupa un pahar 
de vin ii descrie in amanunt rochia; tinerei 
neveste i se incetoseaza ochii de emotie si 
in sinea ei blestema destinul implacabil. 
Dar nici colierul nu e de ici colo; colegelor 
de la catedra sigur le va crapa fierea de in-
vidie! Ce mai tura-vura, bine ca s-a intors 
sotul acasa si se pare ca si amantul e din 
nou la post, venit inapoi dintr-o deplasare 
secreta, numai Dumnezeu stie de unde. 
Nu-i de mirare asadar ca a doua zi, la in-
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talnirea cu amantul, tanara e extaziata la 
vederea cadoului adus de amant, o rochie 
superba exact asa cum i-o descrisese 
sotul ei. O probeaza si ii vine perfect, ca 
pentru ea facuta. Izbucneste apoi intr-un 
plans isteric, neconsolata. Niciodata nu 
va putea imbraca minunatia, cel putin nu 
atata vreme cat tine la casnicia ei. Sotul 
ei ar recunoaste rochia imediat! Asa ca se 
resemneaza si o vinde unei foste colege 
de facultate din Bucuresti, departe, cat 
mai departe...
 La circa un an inainte de imensa 
schimbare provocata de eliminarea 
„Cortinei de Fier” care ne despartea de 
lumea larga, eram studenta si locuiam 
in capitala, intr-un apartament de bloc, 
impreuna cu o prietena cu niscai ani mai 
in varsta decat mine. Din perspectiva 
varstei mele de acum, amandoua eram 
tinere si pline de viata dar pe atunci, anii 
de experienta in plus ai prietenei mele 
o proiectau in mintea mea intr-un plan 
mult mai avansat decat pe mine. 
 Asupra mea, in calitate de 
proaspata studenta cu vederi ardelenesti 
destul de inguste - venita dintr-un linistit 
oras de provincie, nici prea mic dar nici 
prea mare, cu vocatie medievala molcoma 
- viata trepidanta a capitalei avusese un 
impact socant. Ca un fluture fascinat 
de lumanare incercam sa ma apropii de 
lumea asta pestrita pentru a o intelege 
mai bine si ma straduiam in acelasi timp 
sa nu-mi parlesc aripile. Prin contrast 
fata de mine, prietena stapanea un intreg 
arsenal de cunostinte, experiente si expli-
catii menite sa-mi reveleze pe zi ce trece 
dedesupturile caleidoscopului pestrit care 
ne inconjura, ca niste solutii matematice 
ale unor ecuatii complicate.
 Pentru a completa imaginea 
capitalei de pe atunci, trebuie spus ca, la 
fel ca orice sistem aflat in prag de colaps, 
totul era strident si exagerat. Societa-
tea noastra era dominata de personaje 
indoielnice; puterea si bunastarea se 
concentrau in mana activistilor corupti, 
a securistilor privilegiati si a catorva co-
mercianti cu dexteritati pe sub tejghele. 
Clasa cea mai nefericita era cea a intelec-
tualilor – adica a noastra – care, spre 
deosebire de clasa muncitoare multumita 
cu traiul calau, avea discernamantul 
necesar pentru a realiza abisul dar nu 
dispunea de instrumente pentru a se raz-
vrati impotriva starii de fapt. Situatia se 

lasa manevrata pe muchia suportabilului cu 
ajutorul unei retele de sfori pe care fiecare 
le tragea cat mai discret posibil. 
 In circul asta general si-n regia 
unui haos cu valorile intoarse pe dos, 
omul de bine blestema sistemul nedrept 
si opresiunea vaduvitoare de demnitate 
elementara, dar acelasi individ se considera 
printre norocosi daca numara printre 
cunostintele sale cativa diplomati straini 
(o cutie de ness, un sapun „Lux”, un Kent 
– tigara medicinala pentru un medic, un 
garaj...), un securist-doi acolo pentru o pila 
sau o informatie semisecreta, un sef  de 
restaurant samdp. 
 Intr-o astfel de lume, simpla 
posesie a unui bun de larg consum de 
provenienta occidentala il putea propulsa 
pe posesor pe culmile sau – dupa caz – in 
prapastiile scarii sociale. Daca obiectul cu 
pricina era mai mult decat o cutie goala de 
tigari si mai venea si de departe, de peste 
ocean, avea toate sansele sa schimbe cateva 
destine. Nu e deci de mirare ca prietena 
mea nutrea sentimente foarte adanci 
pentru rochia ei superba, de satin negru, 
cu captuseala de tuel, care plutea impon-
derabil in jurul genunchilor, cu decolteul 
maiestru impletit intre sani si cu umerii 
goi. Pe scurt „rochia din America”. 
 Un vis de rochie pana si pentru o 
cetateana bine situata din cel mai dusma-
nos occident capitalist, daramite pentru 
o profesoara dintr-o tara modesta in curs 
de dezvoltare, de care nimeni n-a auzit! 
Lasand la o parte faptul ca ocaziile pentru 
imbracarea unei asemenea rochii erau 
practic inexistente in lumea noastra, rochia 
mai avea si marele dezavantaj ca nu o mai 
incapea de mult pe trupesa posesoare. 
Nimic mai logic si mai evident decat dilema 
tipic feminina intre cele doua alternative: 
a pastra trofeul fara a se bucura de el sau 
a vinde marul discordiei pentru a satisface 
alte nevoi stringente? 
 Asa a vrut Dumnezeu ca mie sa 
mi se potriveasca rochia pe care am obti-
nut-o dupa o serie de tatonari si care mai 
tarziu avea sa-mi aduca admiratie in cateva 
ocazii festive. Poate doar Mona Lisa sa fi 
zambit mai ambiguu decat mine cand ma 
intrebau rudele si prietenii de unde m-am 
ales cu asa podoaba. 
 Ma gandesc sa o donez crucii ro-
sii. Asa neagra cum e s-ar potrivi in multe 
ocazii. Se poate spune ca rochia mea are o 
vocatie universala?
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