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Un apolide metafisico:  

“Căutarea gloriei  izvorăşte din frica de a m uri 
singur, din dorinţa de a te distruge în public. 
Numai cei fericiţi în această glorie au degradat-o 
în vanitatea absurdă. Nu sunt gelos pe o formă 
de glorie: să fi fost celebru în ochii  înaintaşilor, 
dar nu a contem poran ilor sau a posterităţi i. 

Nim ic nu mă poate mângâia că Iisus n-a auzit 
de mine.” 

Pensiunea 
PANORAMA - Ghelari



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Editorial sub egida Densuşiana

anul XVII 
nr. 66 / decembrie 2013 

 noua proVincia corvina pag. 1 
 

 
Eugen EVU 

Scrisoare către noi înşine (I). 
... Diversionismul este pervertibil, şi la tipul kombat, 

 şi la tipul pasiv-prea-supus, decadent în laşitate... 

I. Prin aceea că psihicul funcţionează prin autosugestie şi sugestie 
(sugestionare), scrisul ne este un continuu travaliu perfectibil, 
decantator, catharsic, eventual reechilibrant. El se propagă, aş zice prin 
focalizare şi „efectul coandă”: rosturile lui propagandistice, ab origine  

sumeriană (babilon, dinainte de „amestecarea limbilor”)... el este mistic-sociologic. Atributul este 
PROPAGANDA. Pe „modulaţia de frecvenţă” inefabilă, a NOUS-ului (Vezi „conexiuni inverse” – 
în biologie) – noetic adică, el este în oglindă al lui Axios: vis and raţiune! Anima-animus, binomul 
nostru... cyborgic. Am spus, acum OMUL tinde a recupera tehnologist remanenţele ancestrale 
(genomice) ale OMULUI VECHI, post-Noe (noezic, igitur!). Iar paradigma sa se ciocneşte, 
brownian!,  cu cea a Creştinismului de tip esenian-Enoh-ian (v. apocrifele de la Qoumran, Nad 
Hammadi) – (33 de evanghelii apocrife) – de unde actuala precipitare a tuturor teoriilor 
„directorilor de conştiinţă”, cum îi numeau teziştii Casei Scânteii, pe „formatorii de opinii” (neo-
conceptul perfid al problemei)... 

Pentru tipul (atipic?) ideologizant (de la ID,  idol, idolism, idolatrie) – este unul al „spiritului ce 
se agită în om”, vezi conceptul lui Umberto Eco şi altor exegeţi semioticieni, mai ales. Eco numea 
omul iniţiatic „sacerdot al barbarilor”. Scriptorii  iudaici-ebraici (V.T. şi in extens N.T.) – definesc 
scrisul CULTIC (recte cultural) – testamentar, altfel spus (prin parafrazare perversă!) –
EPISTOLAR (Liiceanu, Ion Ianoşi, Noica) pe colaterala platonică, a Codului – Mitului 
heideggerian al Peşterii (v. şi Ioan Teleologul, cu apocalipsa lui, sau  Casanova, Don Juan!).  

În totalitarisme, avem aşa-zişii „sfinţi ai închisorilor” (Nichifor Crainic, Radu Gyr ş.c.l., dar 
vezi istoria torţionarilor vs. victimelor stalinismului-paukerist-grozist! – şi  legionarismul lui Zelea 
Codreanu ş.a., A.E. Baconsky, recent Paul Goma, Horia Roman Patapievici  ş.c.l.). Scrisul de acest 
tip este făţiş sau codificat (alegorizat), unul conspirativ, Secret Service înregimentat puterilor 
istoriei, ca Monstru, securitatea „maşinizată” psiho-grotesc-cazon de sistem ştia şi ştie! – dinamica 
Terorizatului care terorizează, a „vânatului vânător”, a insului DEIDENTIFICAT patologic, este 
cheia, „şperaclul! –  legătura de chei” a tenebroasei „deveniri” în toate culturile ENTROPIZATE. 
Dedublarea este efectul care macină acest rău, numai că între timp face Răul societăţilor, 
popoarelor, lumii noastre în continuă re-devenire, sacrificială!  

Însă cine-cui sacrifică? Eroii de tip suicidar sunt de fapt victime ale acestui idealism... 
materialist-leninist-stalinist! Pentru scriitorul autentic, pentru artist, în Cetate (Agora), riscul de a 
deveni fie suicidar (genialozii, apostolii-misionarişti, post-esenieni, saducheii, megalomanii, 
erotomaniacii, psihopaticii deliranţi, cu fascinaţia lor la Mulţimile manipulabile) (horribile dictu!) - 
(v. Gustave le Bon, Psihologia mulţimii), fie a contamina (mediatic, cultic prin dogme-doctrine- 
utopii, medii şi carte - arte etc. Un lucru e sigur: toate aceste amutilări şi automutilări! sunt ale 
sociologiei mistificării (în toate sistemele politice) – şi au sorgintea în FRICILE 
FUNDAMENTALE, aşa cum le-au definit „trialiştii” Konrad şi Popper („Convorbiri la gura 
sobei”) în finele secolului recent trecut. Diversionismul este pervertibil, şi la tipul kombat, şi la 
tipul pasiv-prea-supus, decadent în laşitate; efects:  gregarism, turmă, mancurtizare. 

 
II. Prin vârste, am rămas „înrăit” cititor  şi al  altora - români de-ai mei, sau traduşi - începând 

cu fascinantele cărţi de călătorii, descoperiri, istorie  şi suind în amonte, spre Muntele Cunoaşterii 
ce ne atrage pe toţi, care-cum,  cu acel Dor inefabil de a reface legătura (Re-ligio) cu divinitatea. În 
sfera patrimoniului de carte – istorie,  m-au intrigat şi „pus pe gânduri” scrierile esenţiale, începând 
cu Mitologia lui Nicolae Densuşianu, - eu, din străbuni şi părinţi, fiind născut-crescut de prin 
„partea locului”, dar şi marii scribi-filosofi, gânditori, istorici ai Neamului, între care Mircea 
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Vulcănescu, Mircea Florian,  B.O.Hasdeu, Mircea Eliade, Anton Dumitriu, Lucian Blaga, Emil 
Cioran şi ceilalţi... Şcolile se succed, vin şi sunt resorbite de REAL, iar transcedentalul face Legea 
fără a se poticni de artefacte, măsluiri, patologii grafomaniacale etc., toate suferinţe, în fond, ale 
Sufletului şi eventual simptome ale absenţei Conştiinţei... Ar fi de parafrazat o „critică a raţiunii 
Impure”, însă aceasta încerc să o fac şi eu, mai ales prin poezia mea. M-au intrigat, zic, şi m-au 
derutat, continuă a nu-mi da „pace” subiectivismul unora, mai ales intruziunile alogenice dar şi 
„interior”, mercenariatul mercenarist, ciclic propagandistic, descalificant, ca lucrare 
„educaţională”, recte efectele malefice ale unor falsuri destinate Memoriei colective. Galaxia 
Gutenberg, iată, e-n agonie, tehnologizarea induce şi o TEHNOLOGICĂ (sic, n.n.) care, deja, 
precipită un fenomen cu previzibil efect uzurpator al id-entităţilor de Neam şi Patrie, acum reiterat 
de sintagma (paradigma zoon politikon şi a „căderii în lume”) – mai ales, Istoria Românilor, a lui 
A.D. Xenopol, operă academică antebelică, în 3 masive volume – în egală măsură, dar şi alte două 
cappo’d-opere ale culturii Române: Mitologia lui Nicolae Densuşianu şi Istoria Literatuii române 
de la origini până în prezent, a lui George Călinescu.  

În cazul lui Xenopol, odată în plus, existenţa ad literam, în  chiar numele său, evident grec, a 
etinomului (onomastic) XENO: mi-am spus că  poate şi de aici vine cuvântul XENO-FOBIE, citeşte 
„frica, fobia faţă de elementul străin, alogen”, aşadar (la români). Numai că românii sunt cel mai 
primitor Neam dintre toate! Conceptul este unul determinativ, justificat din milenii (!), la un popor 
ce suie scarat din istoria-i  multi-milenară, necontenit încercat de Condiţia indusă din situarea Sa 
într-un spaţiu al interferenţelor mereu tendenţios-expansive, ale Imperiilor ce s-au succedat tinzînd 
şi reuşind temporar, să... înghită, voaleze, ca Fiinţă şi Teritoriu, acest Neam indoeuropean. E de 
regîndit şi opera, niciodată superior-obiectivă(!) a unor geniali din acest spaţiu: Lazăr Şeineanu 
(mitologia sa), Pîrvan, Iorga,  Eminescu, Blaga, H.  Daicoviciu, Mircea Vulcănescu, Legionarii, 
Iosif C. Drăgan, Eugen Barbu,  IPS . I. Ploscaru, Ion Caraion, Marin Preda,... Napoleon Săvescu ş.a. 
Scrutînd retro-capitulativ perindarea unor atari persoane-cheie ale teoriei existenţiale – cu o întreagă 
cohortă de şcoli ce s-au arătat şi s-au estompat în memoria colectivă a Românilor remanenţi (!) – 
constaţi că acel substantiv, al xenofobiei, este de facto un reflex condiţionat, al instinctului originar-
genomic (sic) – însă corupt de factorii conjucturali ai Istoriei, cu toţi deviaţionişti (!) – paradoxal 
tocmai dinspre... alogeni!  

Doctrinele, utopiile, dogmele, sunt un summum al acestui, vorba lui Marin Sorescu, Triajului (v. 
poemul „Dreptatea liniilor”, vol. Tuşiţi).  Instinctul legitimităţii revendicative, resurect prin veac, 
al legitimităţii obsesionale, ca paradigmă a Fiindului, oricât răsună de preţios! Originismul, vs. 
asaltul cumva precesiv al veneticilor; prin substituire, prin cuceriri temporare, prin violenţă sau 
viclenie... Viclenia cea din mitul grecesc. „Timeo Danaos et dona ferente”? Sau una şi mai oribilă: 
viclenia pan-slavică, de unde inoculatul morb al amalgamului de după retragerea Aureliană şi tot ce 
a urmat! Un egregor, un „ciclotron” ce pare complice (sic),  al duplicităţii ca „raţionament” al 
supravieţuirii) – prin stigma prea-răbdării, sau a toleranţei ca dictatură (v. Francis Dessart,  Noua 
Reconquista...). Suntem un Neam vechi, ci nu bătrân (v. G. Călinescu, care afirma el însuşi, 
surescitat: „Eu sunt grec!”). Iar trăsătura de a tolera spre a continua, ne este şi ea o determinare din 
afara fiinţei originare, genomice! Extremele (atitudinale) se ating în spectrul „misterios” al acestei 
re-deveniri-redefinitorii, cum ar spune Mircea Eliade. Dumnezeul nostru, Zamolxis (Zeul Moş), sau 
Iisus, este  CEL din interior, sau nu va fi deloc! *Fobia existenţialistă nu ne poate scoate din 
Dilemateca (sic, n.n.) ceea ce  pare a fi id-entitatea Fiindului (v. Heidegger/ întreaga-ne străbatere în 
spaţiul-timp ACUM). Acelui Dumnezeu din NOI se cere a ne închina, fără a ne târî, ci cu starea 
perenităţii transcedentale, imuabile, a Noastră, cât anume ne vom recunoaşte cu limpezime în EA.  
* Omul, Specia? Cred că e vorba de  un experiment pe termen lung, mă tem că unul scăpat de sub 
control. Sau aşa zisul liber arbitru, e de fapt o pedeapsă: un program cu scop divin, din Arhetip, al 
Creatorului, ci nu al „demiURgilor”?... Vă rog citiţi opera ştiinţifică a lui Zecharia Sitchin şi 
Aparatul lui URiel.   

Am scris cândva un poem „Întrebarea ne născu şi muri”. Îmi retrag afirmaţia!?? 
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Elogiul zburătorului de la Orăştie 
Ioan Sebastian BARA   

„Aripi gemene române...”   

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva are deja o frumoasă 
tradiție în omagierea unor mari personalități române, cele hunedorene primind o 
atenție aparte. Figura legendară a lui Aurel Vlaicu s-a bucurat de o atenție 
specială, atât la împlinirea celor 130 de ani de la nașterea lui, moment marcat de 
noi anul trecut, cât și în această lună la comemorarea centenarului morții acestui 
legendar fiu, născut în Bințințiul de pe Câmpul Pâinii.  

De fiecare dată, ne-am adresat cu precădere unui public tânăr, elevilor din liceele devene, cărora 
le-am prezentat pe larg viața, activitatea și jertfa lui Aurel Vlaicu. Ne-am propus de la bun început 
să insuflăm, în felul acesta, generației tinere interesul faţă de valorile autentice ale poporului nostru, 
valori cu care ne mândrim. De fiecare dată, Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan 
Muntean” din Deva a fost plină până la refuz cu tineri care au venit să cunoască pe larg 
personalitatea lui Aurel Vlaicu. Acestora li s-au făcut ample și documentate prezentări despre viaţa 
şi activitatea lui Aurel Vlaicu, despre realizările impresionante din domeniul aviaţiei cu care s-a 
remarcat la începutul secolului XX, despre aportul lui la dezvoltarea aviaţiei româneşti şi mondiale.  

                         
Centenar  Aurel Vlaicu, Amfiteatrul Deva 

Din viaţa lui Aurel Vlaicu, urmărită cu interes de către tinerii din sală, aceştia au putut înţelege 
foarte bine ce înseamnă pasiunea pentru o idee, ce înseamnă munca, perseverenţa, dorinţa de a 
reuşi, de a nu ceda în faţa eşecurilor şi de a o lua de la început. Aurel Vlaicu face parte din „triada 
de aur” a aviaţiei române, alături de Traian Vuia şi Henri Coandă, nume fără de care istoria aviaţiei 
mondiale nu se poate scrie în mod obiectiv. El a întruchipat unul 
dintre cele mai temerare visuri ale omului, acela de a zbura, de a 
se înălţa la cer asemenea păsărilor. A fost stăpânit în scurta lui 
viaţă de această iubire mistuitoare de a se ridica deasupra 
munţilor, deasupra apelor, de a zbura şi a jertfit totul pe altarul 
acestei pasiuni.  Ne aducem aminte de Aurel Vlaicu ori de câte 
ori trecem prin satul lui natal, ne aducem aminte de Aurel Vlaicu 
ori de câte ori trecem Carpaţii şi ne imaginăm ziua de 13 
septembrie 1913 când n-a mai apucat să vină în zbor spre fraţii 
lui ardeleni, la Orăştie, la adunarea ASTREI. Ultimul lui zbor a 
fost parcă insuflat de dorința de a-i uni pe românii de dincolo și 
de dincoace de Carpați, vis pe care n-a mai apucat să-l vadă 
împlinit. Atunci, lângă Câmpina, „şoimul nostru ardelenesc a 
lunecat din slava cerului şi s-a sfărâmat de acest pământ aspru...”, 
cum a scris Nicolae Iorga. Aurel Vlaicu a avut prieteni dintre 
marile personalităţi ale timpului, a fost iubit şi apreciat de 
Octavian Goga, Spiru Haret, Ilarie Chendi, I.L. Caragiale, Al. 
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Vlahuţă, Nicolae Iorga. Dintre toţi, marele nostru istoric a surprins cel mai bine, ca într-o efigie, 
figura de neuitat a lui Vlaicu şi privilegiul deosebit al românilor de a fi dat lumii o asemenea 
personalitate: „Se uită bărbaţi politici, se uită scriitori de renume. Pe el, însă, nu-l vom uita. Oricând 
îndrăzneala omenească va smulge aiurea succese strălucite naturii învinse, nu vom privi cu invidie 
pe acel învingător, ci vom zice cu mândrie: Şi noi am avut pe Vlaicu!” Vlaicu este iubit şi azi, 
numele lui a trecut deja în folclor, în poezii şi cântece populare pe care creatorul anonim i le-a 
dedicat cu recunoştinţă şi mândrie. O dovadă a fost şi manifestarea noastră care i-a făcut mândri pe 
cei prezenți de faptul că de pe pământ hunedorean s-a înălţat în tării Aurel Vlaicu.  Chiar și acum, la 
un secol de când i s-au frânt aripile, românii au vie în memorie și în inimi personalitatea acestui 
pionier al aviaţiei româneşti şi mondiale, inginer, inventator, constructor şi pilot. Ne mândrim că un 
fiu al plaiurilor hunedorene a avut un cuvânt atât de greu de spus în dezvoltarea aviaticii mondiale 
și, de aceea, manifestarea noastră a fost un omagiu pe care generația tânără i-l aduce lui Aurel 
Vlaicu.   
 
Interculturale România-Italia

pag. 4 noua proVincia corvina  
anul XVII 

nr. 66 / decembrie 2013 
 

  
Punte neolatină 

La Alba Iulia s-au pus 
bazele unor relaţii de 
înfrăţire culturală între 
italieni şi români. La 
colocviul albaiulian au 
mai participat şi Angela 
Lo Passo, Enza Conti, 

albaiulieni şi Elena 
Daniela Sg dea.  

În octombrie, o d

Cornel Nistea, scriitori 

on
elegaţie USR Alba Hunedoara va fi primită de Raffaele D’Orazi. 

ncia Corvina”) 

Iniţiative culturale

De la stânga la dreapta:  
Eugen Evu, Angelo Manitta, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, Raffaele D’Orazi. 

(AsCUS “Provi
 

 
Mini-biblioteca Aqualand, Deva 

Începând din 16 septembrie, cei care obi
se

ceastă vară a unui punct de 
îm

c

e noi cititori, de aici fiind 
îm

şnuiesc să 
 deconecteze aici, se pot bucura de minibiblioteca 

deschisă de BJD în conlucrare cu administraţia. 
Minibiblioteca va funcţiona în regim de sală de 
lectură, cărţile şi revistele fiind consultate doar în 
incinta complexului. Orarul coincide cu cel al 
complexului acvatic.  

Organizarea în a
prumut la ştrandul din Deva s-a dovedit un real 

eea ce priveşte serviciile destinate celor care se destind 
la bazinul de înot şi în sezonul rece, deschizând un punct de împrumut la Aqualand. Pasionaţii de 
lectură vor avea posibilitatea să citească literatură de toate genurile, în special de loisir, vor putea 
consulta presa locală şi naţională, precum şi reviste de diferite genuri.  

Punctul de împrumut estival din cadrul ştrandului a adus 129 d

succes. Am dorit să creăm o continuitate în 

prumutate 1.285 de publicaţii şi 399 reprezentând cărţi. Sperăm că şi în alte locaţii din regiune, 
staţiuni sau urbe, să avem astfel de puncte utile, mai ales celor ce caută nu doar lumina solară, 
apolinică, ci şi lumina cunoaşterii, prin carte. 

(Ioan Sebastian BARA) 
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Excelsior  
Sub egida BJD „Ovid Densuşianu”, în Salle d’Or, Mall Deva 

Paulina
i plină de emoție și bucurie, o zi 

pe

În acordurile emoționante tigiosul grup coral 
„M

  
Paulina POPA îşi d
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 POPA – poezia unei vieți  
Ziua de 29 august 2013 a fost o z

 care am așteptat-o cu nerăbdare, o zi pentru care ne-am pregătit așa 
cum se cuvine, așa cum merită poeta Paulina Popa, cea pe care am 
sărbătorit-o la împlinirea a șase decenii de viață. Anii au trecut, dar 
poeta a rămas la fel de tânără, la fel de entuziastă, la fel de dornică să 
se implice în tot ceea ce înseamnă act de cultură. În acea după amiază 
de august, Salle d’Or din incinta Deva Mall a fost literalmente 
inundată de numeroșii prieteni ai poetei, de toți cei care au dorit să-i 
aducă o floare și s-o îmbrățișeze la ceas aniversar.  
 ale unui minunat Mulți ani trăiască intonat de pres

usica Divina” condus cu măiestrie de profesorul Gelu Onțanu-Crăciun, poeta Paulina Popa a 
primit felicitările din partea prietenilor care o iubesc și o apreciază.Cu acest prilej, Biblioteca 
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a prezentat biobibliografia dedicată poetei și omului 
de cultură Paulina Popa, biobibliografie care jalonează întreaga carieră literară și editorială a 
acesteia. Dăruită cu har poetic, Paulina Popa a debutat cu versuri în urmă cu peste 40 de ani, pe 
vremea când era elevă. De atunci, an de an, zestrea literară a Paulinei Popa s-a îmbogățit atât ca 
număr, cât și ca valoare intrinsecă, volumele lansate fiind o contribuție importantă la tezaurul literar 
hunedorean și nu numai. Prezență constantă, de peste 30 de ani, în viața culturală hunedoreană, 
Paulina Popa este un nume de referință în literatura română, un om de cultură complet care a 
contribuit cu întregul său talent și cu toată energia la îmbogățirea spirituală a județului Hunedoara.  

 

Sărbătorită de oficialităţi şi prieteni,
eschide aripile spre un nou deceniu... 

         

Imagini de la acţiunea o nizată de B.J.”Ovid Dens  Deva Mall 

Pasion ndată de 
ea 

rga uşianu” Deva în incinta

ată de carte, de cultură, Paulina Popa și-a identificat numele cu Editura EMIA, fo
în anul 1996, o editură care a scos de sub tipar cărțile unor autori renumiți precum Radu 

Ciobanu, Eugen Evu, Gheorghe Schwartz, Passionaria Stoicescu, Constantin Cubleșan, Vasile 
Andru, dar și a unor debutanți în al căror talent Paulina Popa a crezut. Importante cărți de 
spiritualitate, literatură beletristică, dicționare sau cărți ștințifice, toate au îmbogățit paleta Casei de 
Editură EMIA. În anul 2005 înființează la Deva Editura PAULA, editură care își propune să publice 
îndeosebi literatură română, autori contemporani si tineri debutanți. Ca fondator de revistă literară, 
în anul 1999, Paulina Popa și-a legat numele de revista de literatură Semne care a găzduit, de-a 
lungul anilor, texte literare, pagini de critică, dezbateri și traduceri sub semnătura unor prestigioși 
scriitori. Un an mai târziu, în 2000, fondează Asociația Culturală EMIA și pune bazele Festivalului 
Internațional de Poezie „Emia” a cărui primă ediție s-a desfășurat sub auspiciile Anului 
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Internațional Eminescu. În același an, devine membră a Uniunii Scriitorilor din România. Poetă, 
creatoare de editură, fondatoare de revistă, organizatoare de festival de poezie, Paulina Popa nu 
pregetă să se dedice culturii, slovei scrise și tipărite, poeziei de bună calitate. Ea este cea care 
încurajează tinerele talente, lansează cu generozitate și pricepere noi nume în peisajul literar 
hunedorean, nu ostenește niciodată să aducă iubitorilor de literatură noi și noi titluri, noi nume, 
pentru că Paulina Popa este un om dedicat trup și suflet culturii autentice. „Un poet este un om care 
înalță o scară spre o stea și se urcă pe ea în timp ce cântă la vioară” spunea un cunoscut critic literar 
francez din secolul XIX. Privind acum, retrospectiv, la viața și creația Paulinei Popa, ne dăm seama 
că această aserțiune i se potrivește cum nu se poate mai bine. Într-adevăr, de-a lungul întregii sale 
vieți, Paulina Popa a urzit zi de zi o scară spre steaua poeziei și a artei, o scară pe care a urcat 
treaptă cu treaptă și a dăruit iubitorilor de poezie peste 30 de volume scrise cu suflet și incontestabil 
har. O viață dedicată Poeziei, Frumosului, o viață dăruită celor ce iubesc cartea, aceasta poate fi, pe 
scurt, biografia distinsei poete Paulina Popa. Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-
Deva este onorată pentru că o are printre colaboratorii ei de frunte, pentru că are prieteni de 
valoarea și sensibilitatea acestei distinse scriitoare. La ceas aniversar și la ceas de bilanț, Paulina 
Popa poate privi cu mândrie în urmă și poate afirma că și-a făcut pe deplin datoria față de cultura 
hunedoreană, că a trăit în și pentru cultură, pentru literatură și pentru cei care iubesc cartea. În semn 
de prețuire pentru tot ce a făcut și încă va face Paulina Popa pentru cultura județului nostru, 
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva i-a înmânat o binemeritată Diplomă de 
Excelență.                                                                                                        (Ioan Sebastian BARA) 

 

P 

satul Vălani, judeţul Arad. Debutează concomitent în Crişana şi în Zbor Alb, în 
1970. În perioada 1970 – 1989 publică în reviste şi citeşte în diverse întâlniri 
literare. Accesul la public devine din ce în ce mai limitat datorită faptului că provine 
dintr-o familie de preoţi.   

Debutează editorial în

aulina POPA (e-mail: paulinapopa @emia.ro) s-a născut la 29 august 1953 
în 

 1990 cu Rugă Mântuitorului, versuri pentru cei mici. În 
per

 de Poezie – 
EM

 unde este cooptată în conducearea filialei. Membră 
a A

estivaluri şi Sesiuni de comunicări pe teme literare, îndeosebi – poezie, 

 
hu

ioada 1996-1998 – Membru în consiliul de Administraţie al S.C. Cofinec SA 
Timişoara. Înfiinţează, la Deva, în 1996, Casa de Editură Emia, cu cele două 
edituri: Editura Emia şi Editura Paula, (edituri care fac parte de APLER) pe care le 
conduce şi în prezent, editând peste patru sute de titluri de carte. În 1999 fondează 
la Deva, Revista de Cultură SEMNE-EMIA, revistă cu apariţie trimestrială, al cărei dir

În 2000 înfiinţează Asociaţia Culturală Emia şi organizează în judeţul Hunedoara Festivalul
ector este.  

IA, care determină, an de an, în judeţul Hunedoara o puternică efervescenţă culturală, propunând 
publicului valori ale literaturii române dar şi invitaţi de valoare din toată lumea, prima ediţie desfăşurându-se 
sub genericul: EMINESCU ÎN ARDEAL.  

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Arad,
SLA şi ARA. Semnează articole, editoriale şi versuri în reviste literare din ţară şi din străinătate: Semne – 

Emia, ProVincia Corvina, România Literară, Convorbiri Literare, Luceafărul, Ramuri, Poesis, Poezia, Hyerion, 
Arca, Europoesis (Franţa). ş.a.  

A participat la numeroase F
reprezentând România împreună cu alţi poeţi români la festivaluri de 
poezie în Iordania, Franţa, Serbia, Grecia şi Ungaria. Opera ei proprie, 
receptată elogios de numeroşi exegeţi, cât şi cea de editor, sunt 
semnicative pentru o prezenţă dintre cele mai admirabile în contextul 
literaturii actuale.                                                   (sursa internet) 

                                                                                                  
constantă în viaţa culturalăPentru cei peste 30 de ani de prezenţă 

nedoreană şi pentru zecile de volume de poezie oferite tuturor din suflet 
cu drag, poetei Paulina Popa i-au fost conferite „Diploma şi premiul de 
excelenţă” ale Consiliului Judeţean Hunedoara.  

(Ştire preluată după “Servus” Hunedoara) 
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Liviu FUMURESCU 
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Strauss al American Political 
Science Association (Asociatia 
Americană de Studii Politice) 
pe  2013  pentre  cea  mai   bună 
teză de doctorat în filosofie 
politică  din  ultimii  doi  ani   în 

America  de  Nord  (susţinută în 2011). Festivitatea de premiere a avut în Chicago, la Palmer 
House Hotel.”. 
  

 monografie O  
Dacian MUNTEAN –  

Aventurile şi călătoriile Baronului Nopcsa 
Societatea de Educa

Monografia „ Av
fost editată la Deva, de 
şi 

D

d
(?) a lui Baudelaire, pledînd 
vra

D
educa

ăită Atractiv; Conferinţa de la 
Pr rafia judeţului Hunedoara, cu 

ale 
Pseudonim literar:  D

 Săvescu, Haşa ş.a. 

ţie Nonformală şi Socială 

enturile şi călătoriile baronului Nopcsa” a 
SENS (Societatea de Educaţie Nonformală 

Socială), cu antetul  AFCN (Administraţia Fondului Cultural 
Naţional). 

Studiul, bogat în documente şi iconerie din epocă, a fost 
eleborat şi realizat cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Ovid 

ensusianu” Hunedoara- Deva. 
Lucrarea cuprinde traduceri, 
adaptare, texte, fotografii, 
aparţinîndu-i autorului Dacian 
Munteanu. Prefaţa e semnată 
olograf de descendenţii  Franz 
Baron Nopcsa şi de Francisc 
Nopcea, Timişoara, aug. 2013...  

e şi un catren în maniera  anticipativă 
onismul efemerei existenţe în..”Ia

N. Red. Franz Nopcsa inclu
hed rna 

jbei noastre”:  „Plăcerea, bucuria odată cunoscută/ Ce nice ur’-
ori pizmă n-o poate depărta/ şi fericirea veche, chiar de-i demult 
trecută/ Rămâne-ntotdeauna cu tine, doar a ta”.*  

 

Baronul Francisc Nopcsa de Silvaşu de Sus. 
 

acian MUNTEAN, cu o licenţă în pedagogie socială şi un master în 
ţie integrată, formator şi manager de proiect acreditat, fotograf şi 

videograf cu expoziţii în România şi stăinătate, autorul monografiei a 
activat, între 2001-2011, în domeniul educaţiei şi protecţiei sociale a 
copilului, coordonare şi management pentru proiectele naţionale 
nonguvernamentale din România. 

În anul 2005 pune bazele SENS...(...). 
Alte merite semnificative: Educaţia Tr

aga din 2011; contribuţii la monog
albumul „Comori Cultur Româneşti – Ţara Haţegului”.  

akian.  
Oarecum, Dacian Munteanu e din filiaţia protocroniştilor
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Poeţi hunedoreni 

Ioan VASIU, Orăştie Ilona Kriza KUN, Hunedoara
 

Când iu
cade noaptea ca un clopot 

 

 
ita m

de blestem să te
a 

 
O 

avere n-am făcut din poezii 
mintiri târzii 

zeu 
t şi greu 

, Braşov
 
 

El coronel no tienne 
quien le escriba 

O, iubirea mea, iubirea mea 
de ce m-ai părăsit, 

ustie. 
 

siţi violent: 

rea mea, 

ţelesele 

 
 

 
Nu mă mai te

Eu nu mă mai tem de moarte. 
ici atât ! 

te speranţe, 

tem de moarte. 

nt. 

RBAN, Geoagiu - Băi
 

Schimbăm 
     Schimbăm tăceri pe tăceri, 

ntelor. 

câmilor. 

or tale, 

i tristă reverie, 
te. 

Alegr

gă noi doi, 
e nea 

tarea. 

ce scrie gândul 
depărtării, 

Şi s
Fân

 
ciodată. 

 

birea dă în clocot 

peste somnul ne-nceput
când iubirea dă în clocot 
într-o ciutură de lut 
stoluri de-amintiri pribege

îţi trimit iub ea 
 dezlege 

când răsare prima ste

singură femeie 

Mă las furat de a
şi îmi e martor bunul dumne
că  am urcat pe-un drum abrup
spre un liman am rătăcit ades 
şi-o singură femeie m-a-nţeles... 
 

Mircea MOŢ

 
 
 
 

Gravură 

(Marquez)

murmura Colonelul în piaţa p
Îi bătuseră în umeri
cu piroanele ruginite ale veacului 
epoleţi de carton vop
tu eşi colonelul fluturilor! 
Şi ei credeau că el strigă 
o, ţara mea, ţara mea 
de ce m-ai părăsit, 
dar el şoptea doar 
o, iubirea mea, iubi
de ce m-ai părăsit, 
şi deasupra lor se roteau neîn
păsări 
înclinând zborul pe-o aripă. 

m 

De fiu-său n
Umblu printre feţe-ncremenite 
Şi suflete moarte. 
Doruri înhumate 
Frumoase, îngropa
Slabe lumini, 
Muribunde, plăpânde. 
Eu nu mă mai 
De fiu-său nici atât ! 
Eu, tu şi ea 
În juru-mi peste tot 
Doar mormâ

Viorel ŞE

tăceri pe tăceri 

În temniţa de foc a cuvi
- Jeratic de buze nesărutate. 
Rana deschisă, 
Tulbură cântecul de izvor 
Al  frunzelor sal
     Când scriu numele tău, 
Literele devin fierbinţi. 
Visez adesea la vinul buzel
Să-l beau 
Şi  ameţit să mă agăţ de viaţă. 
     Dulce ş
În jur  văd doar plecări îndurera

ia 
Lângă noi 
Lân
Ca fulgul d
Se topeşte aştep

Aş vrea să-ţi spun 
Şi seara-n geamul 
Să îţi ghicesc orice dorinţă 
Şi să-ţi sărut noaptea privirii. 

ap în jurul meu fântâni, 
tâni de dor. 

Sărutul alb ce ninge floarea,
Ce nu rodeşte ni
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Mâinile noastre 
     Mâinile tale cuibărite-n  

elor mele 
e-n celule. 

inile noastre, 

ă spunem. 
viri, 

. 
eut 

 

Manifestul antidepresiv 
- memoriei baciului T

perei roşii 
s-a spart din

şii 

         ă 
oarsă 

 

  
 

rimare 
ul 

 

a 

aţi 
onia-ntre fraţi nefârtaţi 

gheţaţi, 

 
Pe Tândală-l răzbună-n politica Lor, 
                                                Îngheraţi! 

ţi! 

i! 
. 2013

Lu
Adevăratul război este cel din 

decide trădarea 

Diasp

căuşul palm
Răcoresc jăratecul ce-mi ard
Cât de fericite sunt mâ
Când sunt împreună… 
     În liniile palmelor stă scris, 
Tot ce n-avem curajul s
„Cântarea cântărilor” arde-n pri
Dar cuvintele arse îngheaţă pe buze

* poet nevăzător, terap

Eugen EVU

oader Dragoşa 
Coaja de cianuri a sov-o

lăuntru, de propria-i farsă, 
Foamea şi frica cu care strămoşii 
Smereniei oarbe fac cale întoarsă 
Ca zombi-n politici. Se-aud iar coco
lui Blaga, prin satul şi statul  
                                 ce-n Smău se revars
„apocalypsis cum figuris”, şte
Din sperma lui Stalin şi Pauker, pîrţacă 
Ci nu din originea celest traco-dacă, 
Ci nu din Sămânţa ce Ei vor să tacă! 

-Voi, noi generaţii, Montanelor Roşii
Zdrobiţi-i histrionii and terror fricoşii

:

Din care prăsila tiranilor roşii 
Se iarăşi aburcă-n shambal- firoscoşii 
Ukraino- runthean- viermănoşi 
Eclecticei Stirpe, de moarte setoşii! 
De spaime şi chakrele spaimei p
Se vindece Neamul, Paideuma şi Hram
Acestui de-aiurea infern de implant 
Pe care cei orbi de lumina şi hamul 
Robirii de sine, -al orbirii tam- tamul
Cohortelor iar ni-l agită, bairamul! 
E mileniul la pragul cel critic! Mamon
Târâş se asmute-n Memorie, Clona 
Sauro- bălaurul, Zmăul, zgîmbăul 
Cu-al Zombilor fameni, neoameni, 
Lingăul!  
Ei cinic v-asmut între voi să vă lupt
Şi vârî dih
Fîrţaci, batracieni, falşi eroi, bulbucaţi 
Din cianURA memoriei, Vai, 
Se extrag  doar morminte de gnomi 
                                              în
Orbi, urmaşii lui Cain – strămutaţi, 

-E Mileniul la pragul cel critic! Lupta
Bucuraţi-vă-a fi, a mai Fi: nu uitaţi 
Despre Înşivă Voi din cuţite cântaţi! 
Despre Înşivă Voi din cuţite!  cântaţ

 23 sept
crarea în orb 

ascuns.  
Dinamica lui o 
La vederea orbită a lumii, străpuns, 
Logosul urii îşi face lucrarea 
Măcelul abatoarelor în tranşee 
- sacrificarea-   
Complicea negrei sine este  
uitarea. 

orene 2013 

Florentin SMARANDACHE

* * * 
M

Vin spre voi din alt mileniu.

Între viaţă
Albul, un fel de absolut,  

rte.  
nd  

epe cu sfârşitul ...  

ând  

Între cifr
Drum dr

l poeziei.  
ie sărutate.  

i.  

.  
ă.  

otto: Eu sunt scriitor de matematică. 

Am să cad în sus. 
 şi moarte  

până la negru.  
Viaţa înaintează spre moa
Versuri care pri
doar sfârşitul fenomenelor.  
De parcă viaţa ar înc
Mormintele gazoase 
ale străbunilor plutesc în aer.  

Eboşă în oglindă  
Mă împart la toţi.  
Cu fruntea mă hrănesc.  
Numai voi veţi şti c
mă voi naşte, numai eu  
voi şti când mă voi muri.  

e şi versuri  
ept : din ermetismul 

 cifrelor în ermetismu
Cireşele, pe buze care vor să f
Poezia e o floare, printre buruien
Între cifre şi versuri, port  
omenirea toată-n mine.  
Am obosit gândind.  
Car cuvinte grele-n spate
Viaţa are părul de sârm
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In Memoriam poeţi hunedoreni 

Carmen DEMEA

Suntem nespus de feric
poate 

i 

rs 

dii incurabile
 

Iv MARTINOVICI

Oţelarul din schimbul de noapte 
Înalt, subţire, ca un 

buri 

veşte 

l revoluţiei din 1989. 

SCU

Grădina japoneză 
Pe lespezi de

uit, 
s, 

i. 

Tur
ân, 

intea Porţii, 

 Germania 
 

Deva 
Dealul ăsta poartă pe c

roană: 

 
Pro

nd, 
intre furnici 

ot 

at:  

in suicid, Zam 

 

Dan CONSTANTINE

Gloria iubirii 
iţi 

Până peste 
Ne putem privi încă în och

arte Dar nu foarte dep
Urmăriţi drumul acesta perve

şoapte Continuarea există în 
Ca în frunzele moarte 

 Şi suntem departe în noapte?
iţi Suntem nespus de feric

În cealaltă realitate. 
- decedată datorită unei mala

lujer cu fibre 
Nebănuite, îl văd aici, printre a
Cu nervuri de lumină 
Creşte parcă într-o altă lume 

tea aceasta De care, sfios, în noap
Încerc să mă apropiu. 
Îi joacă pe faţă roşcată, sinilie, 
A cuptorului lumină. 
Stăpând pe materia dezlănţuită 

 frunte priCu ochiul albsatru din
Minunea lichidă a oţelului. 
Asemeni lui, în alteranţe de umbre, 
Prin geometria luminii 
Şi oale de flăcări 
Cresc oamenii noi. 

-  erou judeţean a

 piatră 
Păşesc şi, nebăn
Pasu-mi devine nepa
Şi oriunde-s ca nicăier

nul de sânge 
Înţeleptul fără vârstă bătr
Aşteaptă tăcut dina
În adâncul căreia se zăreşte 
Sfera cu sâmburele rotuns, 
De aur celest, 
Aburosul Străfund. 

     - mort în exil în

Ciprian NICHEL

reştet 
Co
O cetate-n ruină. 

fetul 
Am auzit, de curâ
Că pr
A apărut un profet- 

pe tA convertiti aproa
Muşuroiul. 
Poartă un nume predestin
E Banul. 

                  - mort pr

 
Destine idiane româneşti, via Alexandru CETĂŢ literare - alte  mer EANU 
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Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, (A.C.S.R.) 
are ca scop să reunească scriitorii  de origine română din 
Canada şi să promoveze cultura română în Canada şi cultura  
canadiană în România. A.C.S.R. este o organizaţie fără scop 
lucrativ. A  fost înregistrată la Montreal pe data de 1 martie 
2001, cu numarul 49899313. A.C.S.R. este o organizaţie fără 
orientare politică. Apartenenţa sau vederile politice ale  
membrilor Asociaţiei nu reprezintă şi implică intru nimic 
Asociaţia. A.C.S.R. va promova  ideile şi valorile naţionale 
şi  universale,  va  acţiona  pentru  înţelegere,  unire,  adevăr, 

prietenie şi pace. A.S.C.R. nu este şi nu  va fi subordonată nici-unei organizaţii canadiene  sau 
române, dar va colabora cu organizaţii şi instituţii de cultură din Canada şi România. 
În imagine: Grupul fondatorilor (cu Zoe Dumitrescu Buşulenga) 

http://www.scribd.com/doc/162025786/Destine-Literare-August-2013 
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Sărbători în diaspora 
Alex CETĂŢEANU 

Române la Montreal 

ând tră
ă, îţi aduc o mare bucurie în suflet.  Sunt

p
ţie  că în sfârşit, 

Pa

na tul  că şi noi am publicat în revista Destine 
ntru

serba la 
Mo

noastre romaneşti? 
Un

ă nu antrenăm la sărbătoarea noastră şi pe cei în 
mi

Cum am sărbătorit Ziua Limbii 

C
respirat odinioar

ieşti departe de ţara ta natală, veştile bune, venite din locurile unde ai 
 ca o adiere caldă de 

rimăvară peste coline îngheţate.  
Şi ce rare sunt veştile bune din România! Am aflat cu satisfac
rlamentul României a legiferat ca Ziua Limbii Române să fie sărbătorită pe 31 

august, aşa cum o serbează, încă din anul 1989, fraţii noştri basarabeni.  
tă! Bucuria a fost dublă, prin fapCe idee minu

Literare petiţii pe
Leu, “sufletul”  ac
Ziua Limbii Rom

 susţinerea acestei idei şi am fost necondiţionat  alături de maestrul Corneliu 
estei iniţiative. Deci, nu am stat pasivi şi am reuşit împreună cu Țara. Trăiască 
âne pe 31 august ! Prima întrebare pe care ne-am pus-o: Cum vom 

ntreal limba noastră românească pe 31 august?  Ce să facem ?  Este un eveniment istoric, trebuia 
să facem ceva deosebit. „Îndrumarul” trimis de maestrul Corneliu Leu ne-a fost „steag”.  Absolut, 
trebuia să fim uniţi cu ţara şi cu basarabenii noştri, încă separaţi de România, atât de  Prut cât şi de 
bolşevicii lui Stalin, „eliberatorul popoarelor”. Pentru prima dată în istorie, limba română a fost 
pusă oficial la locul de cinste care i se cuvine, ca „temelie”  a naţiunii române.   

Până la urmă, noi, scriptorii  din Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români am hotărât să 
celebrăm evenimentul  pe 31 august alături de Eminescu nostru, în Piaţa României de la Montreal.  
Cum să-l lăsăm singur pe Eminescu şi să ne închidem într-o sală oarecare, ca la „casele de  cultură”  
de altă dată ? Nu lui Eminescu trebuie să-i mulţumim pentru progresul limbii 

a a fost limba română înainte de Eminescu şi alta după el. Cât despre statuia lui Mihai Eminescu 
de la Montreal, considerată de unii „o urâţenie” trebuie citat  Jean Sibelius    care a zis : „ Nu băga 
în seamă ce spun criticii; niciodată, un critic nu a ridicat (făcut) o statuie.” Riscul de ploaie era însă 
foarte mare  - de aproape 30 de ani de când ”respir” în Canada, nu a mai existat un an cu atâtea ploi 
ca anul 2013.  Cu toate astea, ACSR şi revista Destine Literare (secretar literar poetul George Filip), 
împreună cu renumitul  artist plastic Dinu Marc Marinescu (directorul festivalului Just pour rire , al 
doilea eveniment cultural ca importantă după Festivalul de Jazz din Montreal) şi Cristian Bucur, 
preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor Români de Pretutindeni şi  realizatorul  emisiunii  de radio 
„marca ro”  (105.1FM) plus Simona Pogonat, redactor şef  la ziarul românesc Accent Montreal  şi 
Victor Roşca, redactor şef la Candela de Montreal, am hotărât să mergem înainte, indiferent „dacă 
plouă sau ninge”. De ce s-au inventat umbrelele?  

Dinu Marinescu a venit cu ideea de a invita la sărbătoarea noastră cât mai mulţi canadieni, în 
special cei care au învăţat şi vorbesc (sau „rup”) româneşte.  Minunată idee – de ce să nu le 
mulţumim cumva, indirect şi canadienilor care au învăţat limba noastră?  Şi de ce să serbăm numai 
între noi, românii (cum facem mai tot timpul)  şi s

jlocul cărora trăim?  I speak –  je parle...româneşte! În loc de litera „O”, o inimă roşie cu limba 
tricoloră – tot ideea lui Dinu Marinescu cel care a creat invitaţia . Ba chiar mai mult, am hotărât ca 
inima cu limba tricoloră să fie  făcută eticheta (colant)  de lipit pe geamurile maşinilor  şi oriunde. 
Poetului G. Filip nu i-a plăcut deloc această inimă cu limbă (o compara cu penisul tricolor al unui 
măgar, cum a văzut el în revista „Plai cu boi”). Părerea lui a fost în minoritate şi am mers înainte.  
Ce a urmat, este uşor (sau greu!) de imaginat: Telefoane la personalităţi canadiene, la artişti, 
aprobări de la Primărie, tipărire de invitaţii, de afişe, deplasare pe la locurile unde trec românii 
pentru a pune afişe şi lăsa invitaţii, rezervare de staţie de amplificare şi un „clavier” în loc de pian 
(am fi vrut să aducem renumitul „pianoforte” de la Universitatea  McGill , dar am renunţat – 
prognoza era nefavorabilă), cumpărături  (prelata şi un „gazebo” pentru a ne adăposti pe noi şi 
aparatele în caz de ploaie  – dealtfel era sigur că va ploua, aşa se anunţa pe toate canalele şi sursele 
meteorologice) şi fel de fel.     
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Primăria ne-a atras atenţia că nu avem voie să agăţăm nimic de teii lui Eminescu. Pentru cei care 
nu ştiu -  unul dintre aceștia este altoit cu muguri aduşi din teiul din Copou, şi nişte nemernici, care 
urăsc pe Eminescu, au tăiat unul din tei, acum 9 ani. Şi pe aici sunt indivizi care urăsc pe poetul 
no

 

ănase”  (de la Câmpul 
Ro

Mulţumesc mult reprezentanţilor Consulatului, care au fost alături de noi la 
am

stru naţional, ba chiar și pe noi, cei care il iubim. Revenind la Eveniment - nu ne-a fost uşor - câte 
nu au fost de făcut şi ce greu este să faci ceva, când nu ai  prea mult timp să te ocupi şi trebuie să te 
împarţi în fel de fel de locuri și activități! Am fi vrut să ne unim forţele cu mai multe organizaţii  -  
„Comunitatea” basarabenilor (moldovenilor) de exemplu, ar fi fost foarte bine-venită lângă 
Eminescu.  Dar aceştia - mai bine zis o reprezentanţă a lor – nu ştiu cât este de „reprezentantă” -  a 
ales să celebreze  Ziua Limbii Române într-o sală comunitară. Şi din nefericire, nu au găsit alte ore 
decât cele în care am programat și noi evenimentul. De ce oare, este greu de spus. Oricum, merita 
felicitaţi toţi cei care au sărbătorit această zi... sfântă, aşa îmi vine să-i zic.  

A fost o adevărată minune că nu a plouat „cats and dogs” cum spun cei de pe aici. Chiar şi cu o 
seară înainte, toţi meteorologii susţineau că va ploua pe 31 august - şi de obicei nu se prea înşeală – 
este chiar impresionant cât de bine prevăd vremea. Festivalul „Maria T

manesc - Val David, la aprox. 80Km nord de Montreal), programat să se desfăşoare tot în cinstea 
Zilei Limbii Române, a fost amânat de frica iminentei vremi nefavorabile.  Repet, a fost o minune – 
nu numai că nu a plouat – dar norii au fost prietenoşi cu noi – ne-au protejat de soarele arzător de 
august canadian.  Am avut parte deci – de o zi ideală pentru o zi specială - Ziua Limbii Române !În 
aceste condiţii optime, la ora 9 dimineaţa, eu, Cristina Mihai (venită de la Ottawa) ,  Cristian Bucur, 
Dinu Marinescu şi Valentin Luca, ne-am apucat de treabă. Dacă era nevoie să instalăm copertina şi 
acel „gazebo” ar fi trebuit să ne sculăm de la ora 5, dar am avut mare noroc.  Cel mai greu ne-a fost 
să fixăm imensul steag românesc.  Mesele de picnic aduse de primărie cu o zi înainte au fost atacate 
de „creatorii” de graffiti şi nu arătau bine. Cristina a plecat repede să cumpere fețe de mese şi a găsit 
exact culorile tricolorului. Le-am prins bine pe mese cu tape dublu adeziv şi atmosfera s-a înveselit. 
Cristian Bucur a instalat staţia de amplificare şi „clavie-rul”, apoi a plecat în grabă să o aducă pe 
Llovete Foster, care a adus cu ea şi un băieţel de vreo 4 ani şi ne-a vorbit într-o română aproape 
perfectă. Tot înainte de ora de începere (11.30) , pentru a ajuta, a venit şi colegul nostru în ACSR, 
profesorul univ. Antoine Soare, pentru care eu am o admiraţie deosebită  – îi învaţă pe francofoni, 
literatura franceză!  

Mulţumesc mult colegilor şi tuturor celor care au putut să fie prezenţi în Piaţa României (precum 
şi la al doilea eveniment din acea zi - lansarea de carte a domnului Herman Victorov la renumită 
biblioteca Atwater). 

bele evenimente. Mulţumesc Institutului Cultural Roman Bucureşti,  pentru "mâna întinsă" prin 
trimiterea cunoscutului actor Constantin Chiriac şi la statuia lui Eminescu. Îi mulţumesc domnului 
Costi (cum îl numesc prietenii cu drag pe cunoscutul actor, cel mai competent organizator de 
festivaluri în Ro.) pentru bucuria pe care ne-a făcut-o de a fi şi alături de noi în această zi specială. 
I-am mulţumit din suflet maestrei Stana Bunea şi îi mulţumesc din nou pe acestă cale, pentru 
minunatul aport pe care ni l-a adus la calitatea evenimentului,  cu harpa sa cea "fermecată".   I-am 
mulţumit şi îi mulţumesc din nou  maestrei Ruxandra Oancea care ne-a încântat simţurile cu 
măiestria ei de mare pianistă. Eminescu ne-a zâmbit, nu glumesc deloc.   

Altă minune! Este foarte curios ce s-a întâmplat. Eram aproape gata cu pregătirile, când deodată, 
un curent de aer a ridicat imensul drapel românesc deasupra statuii şi am observat un zâmbet pe 
faţa de bronz a poetului nostru drag. Să fi fost un joc înşelător de lumini? Ne-am repezit, ca la un 
gând  şi eu şi Dinu Marinescu  la aparatele de fotografiat, dar zâmbetul aproape dispăruse. Şi totuşi, 
am reuşit să prindem ceva - vedeţi poza alăturată.  

Le-am mulţumit deja personalităţilor care ne-au vorbit şi le mai mulţumesc odată pe această cale: 
Michel Dallaire, preşedintele Fundaţiei Nelligan;  prof. univ. Pierre Morel (care a vorbit 
româneşte), Richard Letendre (a scris piesa de teatru Cine este acest Ionescu? şi a interpretat un 
fragment, în limba română, împreună cu actriţa quebecoază – Lori Hazine Poisson, Llovet Foster- 
care a învăţat şi vorbeşte foarte bine româneşte şi prof. Martin Segal, care a adus un ARO din 1973, 
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ce a produs senzaţie. Ne-a onorat cu prezenţa şi a vorbit lângă Eminescu John Carpenter, şeful de 
cabinet al lui Thomas Muclair, şeful partidului NDP, în opoziţie oficială la nivel federal. Poetul 
Dumitru Ichim a fost printre noi cu sufletul,  prin poemul dânsului numit Odă limbii române  care a 
fost recitat de mine lângă Eminescu (am recitat mai multe poeme) și a stârnit un ropot de aplauze. 

Mulţumesc poeţilor din România care ne-au trimis poeme: Ion Scorobete, Ilarion Boca şi Marin 
Voican Chioroiu!  Revin cu mulţumiri pentru colegii care au fost fizic prezenţi în Piaţa României: 
Profesorul Antoine Soare, care ne onorează prin faptul  că ne este coleg în ACSR. (Martin Segal, 
proprietarul automobilului ARO 1973,  este vecinul distinsului nostru coleg). Carmen Doreal - care 
a recitat două poeme, dintre care unul şi în franceză. Felicia Mihali, un nume renumit nu numai în 
Quebec, dar şi în toată Canada. Corina Haiduc Luca, secretara ACSR, scriitoare și ... mare 
farmacistă. Ionela Manolescu (poemul dânsei numit tot Odă limbii române a fost recitat de Marc 
Dinu Marinescu) Prinţul Eugen Enea Caraghiaur, care ne-a vorbit din partea FederaţieiRomânilor 
din Canada şi a recitat un poem în limba franceză. Victor Roșca, colaborator la organizare cu revista 
Candela de Montreal şi bun coleg al nostru. Poetul George Filip, care ne-a recitat un poem dedicat 
limbii române şi un poem dedicat lui Eminescu. Colegul nostru Florin Calinic Toropu, care este şi 
preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Quebec a fost cu noi. Să nu uit să menţionez că a 
mai vorbit foarte frumos și convingător George Rusu, de la postul de radio românesc  şi îi 
mulţumesc. Vicepreşedinta ACSR Cristina Mihai care a venit din Ottawa, a vorbit despre limba 
română, a recitat,  ne-a ajutat (așa cum am mai menționat mai sus) şi îi mulţumesc din nou Lansarea 
cărţii "Din viaţa unui om obişnuit" la celebra bibliotecă Atwater (înființată în anul 1828 !)  a fost o a 
doua sărbătoare în această zi mare pentru toată suflarea românească.  

Trebuie să-i mulţumim în mod special profesorului univ. dr. Antoine Soare pentru prezentarea 
academică a cărţii, doamnei profesoare Mihaela Ignat pentru minunata descriere a activităţilor 
profesionale pline de succes ale domnului Victorov şi pentru modul absolut încântător în care ne-a 
citit un fragment din povestirea O întâmplare de neuitat. Cum am cunoscut-o pe Maria 
Tănase. Poetul George Filip a vorbit despre eroul nostru cu umoru-i recunoscut şi a primit aplauze. 
Pentru domnul Herman Victorov, cuvintele sunt prea sărace pentru a ne exprima gratitudinea. A 
străbătut drumul lung de la Windsor la Montreal pentru a fi alături de noi (şi pentru a întâlni vechi 
prieteni de la şantierele din România) şi ne-a umplut inimile de bucurie cu această minunată carte. 
Ne-a vorbit cu înţelepciune, ne-a recitat cu talentul său de mare actor şi a oferit cărţi şi autografe la 
toţi participanţii. În plus, ne-a potolit setea şi dorul de România cu vinuri bune româneşti şi ne-a 
« hrănit » cu gustări alese.  

A fost un eveniment de neuitat, în acestă primă zi de sărbătoare pentru Limba Română, în anul 
de graţie 2013. La mulţi ani şi să ne trăiţi, stimate domnule inginer, inventator şi scriitor Herman 
Victorov! Aşa am sărbătorit la Montreal, pentru prima dată în istorie. 

 

       

Imagini de la eveniment 
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Exegeze  
prof. Dr. Adrian BOTEZ 

Variantă aromânească a „Mioriţei”(VI) 
Ce poate uni, pe deasupra şi pe dedesubt de suflete, pe deasupra şi pe 

dedesubt de istorie - cele două ramuri ale valahilor/românilor – pe cei 
„traianici” şi pe cei „aurelianici” (cum îi numeşte Dimitrie Bolintineanu-
aromânul/român, pe românii de la Nordul Istrului, respectiv pe cei de la Sudul 
Istrului Sacru)? Noi credem că (pe lângă Duhul eminescian – Eminescu însuşi 
având, se pare, ascendenţă aromână!) tracismul autosacrificial al Mioriţei! 
Iată varianta Mioriţei, pe care ne-o oferă dl prof. Hristu CÂNDROVEANU 
(titanescul lider spiritual al aromânilor din România!), în cartea sa Aromânii, 

ri şi azi (Scrisul Românesc, Craiova, 1995, cap. Folclorul, p. 9):  
„Ñil`ioară vrută,/Ñi`lioară arudă,/Pri cale mutreşti/Şi iarbă nu paşti./ - Avdză tini, picurare,/M  

bag ş-mi scol,/Mi şuţ di-ună parte,/So ă videare,/Că va s-mori tu 
are/Ş-că, la ascăpitare,/Va s-hii tră vătămare.// -Cara s-mor, cara s-nu mor,/Ascultaţ-ñi 

un singur dor:/ Mine nu voi îngropare/La murmin ă./ S-m
iasă cupia di ñil`ioar ,/ Ţi te-am tu vreare,/ Plândzi-mi, 
plândzi-mi,/Di-adun cu s

Încercăm o transp
(deci, nu vom ţine c
textului aromânesc):  

„- Iubită mioară,/D
Mă aşez şi mă scol,/ 
prinde,/ Căci am avut
Ai să fii ucis.../ - De-o
În mormintele cimitir e mioare,/ 
Di

SACRIFICIULUI ZALMOXIAN! 1-Există indicaţia 
sac

rofund spiritualizată/religioasă, a sacrificatului;3-există indicaţia dobândirii, 
de

eriul Suprem, de pe Golgota!), desăvârşit 
spi

 

ie
i

mnul lai nu mi-acaţă,/Că ñi-avui un
prândzul m

i scuteţ tu Valea Mare,/ S-ţăl`i di tu hoar
e,/ Dimineaţa la păşteare./ Ş-tine, ñil`ioară

oarle ş-cu luna”.  
unere, cât mai fidelă, din dialectul aromânesc, în dialectul daco-românesc 
ont de prozodie, de măsură ori de rimă - ci, în primul rând, de semantica 

raga mea mioară,/Pe cale priveşti/Şi iarba nu paşti?/ - Ascultă, păstorule,/ 
Mă întorc pe-o parte, / Mă întorc pe cealaltă parte,/Întunecosul somn nu mă 
 o arătare:/ (Se făcea) C-ai să mori la prânzul mare/Şi că, la apus de soare,/ 
i muri, de n-oi muri,/Luaţi aminte la singura-mi dorinţă:/ Să nu mă-ngropaţi/ 
ului din sat,/ Ci să mă scoateţi în Valea Mare,/ Să iasă turma d

mineaţa, ca să pască!/ Iar tu, mioară,/ Dac-ai să vrei,/ Plânge-mă, plânge-mă, mioara mea,/ De 
să vină-n sfat şi adunare/Chiar Soarele şi cu Luna!”  

A se observa că, chiar dacă nu este atât de bogată imagistic, precum varianta Alecsandri, din 
Nordul Istrului – acestă variantă pare a fi, sau chiar este, varianta de bază, cea primitivă, în sensul 
bun, originar al cuvântului (fără niciun fel de „floricele” paşoptiste...): NU LIPSEŞTE NIMIC DIN 
CEEA CE CONSTITUIE RITUALUL 

rificiului spre ÎNVIERE (sacrificiul se face „la apus de soare”, pentru ca sacrificatul să urmeze 
destinul învietor/etern re-născător întru Lumină, al Soarelui);  2-există atitudinea de linişte 
desăvârşit-vizionară, p

 către sacrificat/solul spre Zalmoxis, a unui „trup de glorie”, corporalitate cosmic-luminoasă, 
sacră...Fratele Sfânt al „celor doi ochi ai lui Zalmoxis” – Soarele şi Luna... 

Desprins total de „hoară”-sat-comunitate socială – şi intrat în comuniunea de Duh cu 
cosmosul/Creaţia Divină! Într-o DIMINEAŢĂ VEŞNICĂ!!! (Paradisul se şi numeşte, în creştinism: 
„locul cu PATRU RĂSĂRITURI”...!!!). Acest popor profund religios (singurul rămas religios, 
dintre toate neamurile Europei, atât în veacurile dinainte de întruparea Dumnezeului-Hristos, cât şi 
la 14 (azi, 20...) de veacuri de la Minunea/Mist

ritualizat - poate, deci, să-şi permită atitudinea eroică deplină, aici, pe Pământul-Valea Plângerii 
– precum spunea, într-un manuscris aflat la British Museum/Londra, Benjamin de Tudela, pe la 
1170, după ce peregrinase prin ţinuturile de la sud de Dunăre: „De acolo începe Valahia, ai cărei 
locuitori trăiesc prin munţi. Este naţia cunoscută sub numele de valahi, care sunt uşori ca 
cerbii.Nimeni nu se poate război cu ei, niciun rege nu poate domni asupra lor” – pentru că, ei înşişi, 
TOŢI, erau Regi, erau „stăpâni ai Soarelui”/BASARABI – şi Îngeri-MUŞAŢI/”FRUMOŞII” DIN 
LUMINA LUI DUMNEZEU!!! 

pag. 14 noua proVincia corvina  
anul XVII 

nr. 66 / decembrie 2013 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 
Ecouri  literare neo-latine 

Accad. Angelo MANITTA, Italia despre... 

em con Eugen Evu una antologia din giovanni poeti e saggistici: 
Inel de aur fără corb”, e una antologia di poesie religiosi (con Eugen Evu) dal titolo „Harfele 

a raccolta di liriche ”Solie cu pană de înger”.  
Urda e speciale ed assoluta, ma an
 ricorrono spesso nelle sue 

 mondo e della nascita di un mondo
urisce da una visione cosmica e universale. Ecco
oesi
c
 

comunicare con il

Ca

Ion URDA şi cartea sa  
SOLIE CU PANĂ DE ÎNGER 
Editura CORVIN, Deva, 2007 

Ion URDA e nato in Romania a Tismana - Gorj il 13 genaio 1951. Di 
professione ingeniere, e redattore coordinatore della rivista Nova Provincia 
Corvina (nove serie), ma colaborara anche con diverse altre riviste (dal 
Romania e Germania, U.S.A.). Ha pubblicato non molti volumi di poesie, ma 

anche din argumente vario. E, infatto, saggista, umorista, epigrammista, oltre che autore din 
cronache letterarie e artistiche.  

Ha debutano nel 1998 con il volume di liriche ”Redefiniri sentimentale” (edit. Sigma Plus - 
Deva), mentre nel 2007 ha publicato (in colaborazzione con Eugen Evu) „Grădiniţa Prichindel 
pentru noi e un Castel”, in tand
„
Harului”. Recente e invece l

che profetica e La poesia di 
mistica. I termini
compozizioni. Si trata della fine di
nuovo, che scat
perche questa p
margherita fioris
definsece Eugen

apocalisse o apocalittico 
 
 

a, fatta di speranza, volge al futuro. Anche la 
e, come fiorisce la vitta. Lo stile colloquiale, come lo 

Evu nella postfazione, pemette all’autore din 
 lettore e promuovere un mesaggio intimo ed umano, 

anche attraverso un pensiero politico che tende a risolvere i problemi 
quotidiani.  

La poesia „Pelerin”, e emblema di quella cosmicita in cui l’uomo, 
pellerino del mondo, va alla ricera di se stesso e quindi alla conquista 
dell’eternita e della felicita. 

 

Grafică de Radu ROŞIAN (din volumul “Solie cu pană de înger”) 

rtea care vă caută sau istoria ca policer 
Dumitru HU

editura 
  „... În istoria omenirii există câteva personaje c
real-fabulos, sau altele, mitico-biblice care, deseori, 
de interesnat şi de important în timp, încât au dev
existenţă a influenţat istoria pe largi arii geografice
anumite privinţe.Icar, Prometeu, Ulise (şi Pene
Hamlet, Attila, Don Juan sau Socrate, Leonardo D
Galilei...Să nu mai vorbim de amestecul în treburile omenirii al ze

RUBĂ - Crime şi strălucire,  
Călăuza v.b., 2004 (fragment)
onstituinde într-un binom 
au reuşit să aibă un rol atât 
enit individualităţi a căror 
, dacă nu chiar lumea, în

lopa), Ghilgameş, Faust, 
a Vinci, Giordano Bruno,

ilor şi 
gulă neînţelese şi ca atare 
iavelic vorbind, un muritor 
sa  în urmă-le o oarecare 
ăcitor, unul dintre cele mai 

ternic în istoria poporului 

 

 

 

zei

ţă, da Ahasveruş, evreul răt
controversate şi

N.red. Cartea conţine capitolele: *Ahasverus sau Jidovul r
Macedon, o marionetă                
*Sf. Pavel, un intrus

ţelor, care, urmîndu-şi interesele, nu de puţine ori obscure şi, de re
neacceptate de către pământeni, nu se dădeau în lături să sacrifice, mach
oarecare”.( ...). “  o incursiune, începînd cu evangheliştii, fără a lă
lim e a chestiunii...Este vorba, în spepezim

 mai inexplicabile mituri, deşi cu impact extrem de pu
evreu, desigur, dar şi a creştinismului”. 
 

ătăcitor- un mit inventat!  *Alexandru 
 a reginei Olimpia   *Maria Stuart 

 printre apostoli?     * Moartea lui Socrate-un asasinat politic?. 
sau nenorocirea de a fi regină  
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… din Jalea Viului  
ION BARBU, un as al caricaturii  

Schiţă de portret 
Născut în Petroşani, în data de 6 iulie 1953. Participant la peste 

150 de expoziţii în ţară şi câştigator a  peste 30 de premii. Participant 
la peste 250 de expoziţii internaţionale şi câştigător a 24 de premii. 
Caricaturi publicate în: “Szpilky” (Polonia), “Ludas Maty” (Ungaria), 
“Witty World” (S.U.A.), “Stârşel”, “Apropos” (Bulgaria), “Hurriet”, 
“Mylliet”, “Cumhurriet” (Turcia), “The Romanian Morning Star” 

(Canada), “Alto Adige”, “La Repubblica” (Italia) etc. Co-autor (pentru 5 ani) a serialului 
C

ă” (1993 – 
t), “Academia Caţavencu” (1994 

u -prezent). Produc
e
6

M
S
M

“ aricaturiştii lumii” în “FLACĂRA REBUS”. Co-autor al serialului “Cronica marilor festivaluri 
de caricatură” în “REVISTA X”. Organizator al Salonului de Toamnă al Umorului / Petroşani (12 
editii, 1976 – 1987). Participant la The International Humor Conference (Phoenix/Arizona (S.U.A.), 

ham (Anglia)). Caricaturist-editorialist al ziarelor: “România LiberLuxembourg, Birming
1995), “Ziua”(1995 – p –prezent), “Dilema/Dilema Veche” 

ător al paginii “Noaptea” (1995 – 
rezen

(1998-prezent), “Supliment
prezent). Co-director la “R
Română” (Petroşani) (199
RADIOTEL, FIMAN, RO
HEWLET PACKARD, PO
SIEMENS, ZIUA, ACADE

l de Cultură” (2004
vista X” (1993 – 1995). Preşedinte al fundaţiei culturale “Condiţia 
 – prezent). Realizator de campanii publicitare pentru KNORR, 
STAL, SCOP, PRODVCTON, MOBIFON, ARTHUR ANDERSEN, 
TA ROMANA, OOPS MEDIA, CLUB TRAVELESCU, FUJITSU –
IA CATAVENCU etc. Profesor la Şcoala Superioară de Jurnalism - 

Bucureşti (cursul Caricatură de Presă). Manager la S. C. “Industriile caricaturii Ion Barbu” SRL. 
Art Director la “HUMORROR” – International Black Humour Festival (CONNEX GSM). 
Organizator al Festivalului “OM RĂU” – Petrila, 2000 - 2005 (5 ediţii + parastas) (expoziţii, lansări 
de carte, happening-uri, spectacole de muzică şi teatru organizate în curtea casei mele). Membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România. Director al Editurii HA, HA & HA.       (sursa Wilkipedia) 

 

Poetul editor 
Eugen EVU despre... 

Ştefan Doru DĂNCUŞ 
Un altfel de memorial al durerii, din RO-Mânia sau Strigătorul la cer 

Poetul, eseistul, memorialistul, editorul (şi al meu) Ştefan Doru DĂNCUŞ 
nu mi-a „ieşit în cale”, cum se zice, nici eu lui, ci mai degrabă drumurile 
noastre, cumva în suiş spre un sanctuar virtual al Memoriei – proprii şi 
colective – spiralice aşadar, era apriori... îngemănat.  Natură strict structurală 
şi genomică. Mi-a editat câteva cărţi şi mă publică în blogul său, Revista 

Singur, iar eu, când şi când, îi răspund prin paginile revistei Noua ProVincia Corvina, ori în unele 
dintre cărţile mele de memorialistică. Când mă apelează telefonic, îmi spune „Boier Evu”, iar io, 
unul şi mai singur ca el, de se poate, prin vârstă, mă gândesc la un companion de prin Zarandul 
anilor 80, Al. Paleologu şi la Marcel Petrişor, cu care altfel, mi-am răscrucit drumul.  

Eminentul p
(Editura Eikon, editor V

oet Ioan Es. Pop scrie despre cartea-antologie de autor, „Casa memorială Dăncuş” 
alentin Ajder, 2011, casă ce singură semnifică ceva 

e onspectînd regresiunea propriei m
a r de 

u
n

rar în actuala piaţă de 
emorii- poezice, sub carte !). Antologia 

semnul unui radic
„istorii” post-decem
cu te miri care, nec
cum o defineşte Io
juvenalian, al indign
parafrazic a unui C

ste stratificată ingenios, c
lism cerbicos, incomod tuturor farsorilor pseudo-elitice şi a făcătorilo
briste, cosmetizante şi descalificante. Nu e rostul şi simţirea mea de a polemiza 
m de a pune la zid pe alţii, din cealaltă singurăciune, a aplatizării  piramidice, 
 Pachia Tatomirescu. Ştefan Doru DĂNCUŞ nu este resentimentarul clasic, 
ării, nici unul al gărgăriţelor liicene, patapievicioase, au eclectismului parodic- 
ărtărescu and liota. „Oriunde deschizi această carte cu cărţi, ai impresia că 

asculţi discursul unui personaj nietzschean care s-a izolat pe vârf  de munte şi îşi strigă iluminările 
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şi întunecările imperativ”...Ioan Es. Pop.„ Clocot, vuiet, vâlvă (vâlvoră, grizzu, n.n.) – vaier”. 
(idem).  

Îi citesc şi recitesc, la noptiera sublunară a insomniilor noastre cioraniene, cartea; ce să mai 
ad

dă...). Varianta  clonă a aceluia fiind Popa Şapcă şi Rocşovanul de la Tanacu! Şase 
sec

e Sinele - Sinea lui, sacerdotic, dar  nehabotnic, necum răspopit, cum 

         

augi? Impresii? Mereu am avfut o reţinere faţă de criticii din stirpea unui Dan Hăulică, ori Mincu, 
D. C. Mihăilescu, via Doinaş ori Sorescu and Ulici: geniali însă doar prin farmecul de a se reflecta 
pe ei înişi, prin alţii... Parafrazici, parodianţi, cinici ori clinici... Axiomatic, poezia autentică nu are 
nevoie de translator, nici elitic, nici grafomaniac, cum „s-a făcut triaj” (Sorescu, Dreptatea liniilor, 
Tuşiţi). Ştefan Doru DĂNCUŞ este un „transatlantic cu fluture”, cum ar fi spus, superb 
suprarealist, din Absurdistan-ul său, bunul şi regretatul meu prieten Ion Chichere. Este un zimbru şi 
un neboierit.  El scrie din cuţit („melodios”)  şi pe griful  neflăcărist al  melosului cel străpuns, din 
teritoriul Fiinţei noastre.  
    Un protestatar-contestatar, rebel contra Urii de „sine” a alogenicilor, un fenomen al Naturii 
fiinţei române, nordic- vestice... Un Straniu, sub zodia-paideică a  lui Ion Stan Pătraş, de la Săpânţa, 
vs . Mioritismul ori balcanicul meşterism Manoleic (al Mănăstirii cu turle răsucite, comandate de 
Negru Vo

venţe de carte sunt tot atâtea epistole spre sine şi sinea neamului. Nu, nu se joacă nici „de-a 
Dumnezeu”, nici „de-a Antidiavolul” , dar este auroral, într-adevăr, nice (nietzche!) noican nu este, 
ci un semiotician al Proximei Moralia: „Aici odihnesc/ Domnul Dumnezeul nostru/ stăpânul lumii ( 
ungureşte Ur n.n.)- şi al Universului (versului unic,  în Fractalia, n.n.), şi poetul (practician, n.n.!) 
Ştefan Doru DĂNCUŞ/  născut la 4 august 1968/  decedat la 5 septembrie 1998/ Dormiţi în pace/ 
fie-vă ţărâna uşoară! (Ţarina de la Alburnus Major? n.n.). DĂNCUŞUL  cel bărbat şi  nelabişian, 
nedumitrescian, voroncaian, tristantzaran, a.e. baconsckyan, nici stănescian, nici dinescian, nici 
chiar ivănescian... este un spirit  al adâncurilor-înalte din Marele Eres, zmulse şi zburate prin 
Cuvânt Românesc, greu d
Creangă, nici fariseu, nici cărturar, nici esenian, ci pur-şi-simplu dăncuşian-densuşian!, aşa că 
îndemîndu-vă, azi, în ajunul unui alt 5 septembrie (...), anno Pomini 2013, aşa că fie primit prin 
lectura singurătăţii scrierii, orânduit pe capitole de sine explicite: *Dormi în pace, Doamne!  
*Antidiavolul  *Apocalipsa după Dăncuş  *Lume de mântuială.  *Amândoi.  (Casa memorială 
Dăncuş, ed. Limes.) ...  
 
Adevăruri dureroase 

Dumitru VELEA 
Jinduirea după cărţile de valoare 

Cu actualul „sistem” naţional de difuzare a cărţii, nu e de mirare că doar 
accidental intrăm în posesia unor noi apariţii editoriale de valoare. În schimb, să 
recunoaştem, difuzarea volumelor mediocre-submediocre-ridicole, este, în cele 
mai multe cazuri, de-a dreptul fabuloasă. Pe căi tainice, dar eficiente, ne trezim 
cu prezenţa pe rafturile librăriilor (câte mai sunt şi din acestea!), cu o grămadă de 
producţii editoriale semnate de autori care şi-ar putea folosi energiile şi intelectul 

(bănuind că îl [mai] au…) la activităţi cu mult mai utile lor şi altora. Dar nu o fac, fiindcă sunt 
încurajaţi de alţi inepţi, sunt premiaţi de jurii alcătuite ad-hoc, precum şi de tot felul de asociaţii, 

rganisme cu activităţi co iudate şi chiar instituţii importante. Pe nu-ştiu-ce criterii. Tot aşa cum, în 
u pătruns în Uniunea Scriitorilor pe căi misterioase o seamă de autori pentru 
ă şi normele limbii române sunt pentru veşnicie niş

îndepărtate (un fe r” al regizorului Richard 
Acest preambu de nostalgia întâlnirii cu o carte bună, cu un 

autor de încredere, fă
carte, primul gând
chiar a… Nobelul
avea să devină be

ultimele două decenii, a
care nivelul de cultur te… Poduri prea 

Attenborough). l de parafrază după „A Bridge Too Fa
l, poate nepotrivit, mi-a fost sugerat 

ră să fie… genial. Între altele fie spus, când se face, uneori, câte-o lansare de 
 este să te revolţi că autorul ei nu este posesorul unui premiu important, poate 
ui, într-atât e de formidabilă cartea care, nu încape discuţie, din ziua următoare 
stseller, în timp ce cititorii vor începe adevărate bătălii pentru obţinerea unui 
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exemplar, fie el şi fără autograf, iar scenariştii şi regizorii de film vor fi sortiţi infarctului miocardic, 
dacă nu vor avea şansa unei negocieri cu autorul. În context, fără glumă, cineva, un intrus apărut la 
o lansare de carte cu gând că, poate „se dă ceva la un preţ mai domestic”, ar putea să creadă eronat 
că, în anii de după marea revoluţie socialistă din decembrie 1989, s-au  scris cel puţin o mulţime de 
capodopere, odată ce libertatea a asigurat cadrul necesar.  

Să nu mai vorbim de jinduirea după „literatura de sertar”!  Însă, ghinion tipic românesc: este 
vorba tocmai de sertarul de la care „minerii lu’ Cozma” au şterpelit cheia sau, şi ei mari iubitori de 
lecturi interzise, au subtilizat manuscrisele şi le-au ferecat în cea mai adâncă galerie de mină întru 
de

muniste, au devenit peste noapte scriitori 
diz

 stare să le asigure imunitatea şi rezistenţa generând întrebarea: şi dacă acest stol de 

lectarea simpaticelor vâlve…  Aşadar, dinspre literatura de sertar – bate vântul a pustiu şi nu 
chiar, fiindcă, după un timp, adică, după ce romanele Sandrei Brown au făcut ravagii sexo-
sentimentale, au început să iasă la iveală şi cărţile oprite de cenzura comunistă. Ilaritatea apare, 
însă, exact de-aici: cele mai multe apariţii editoriale demonstrau (şi mai demonstrează!) „cu 
creionul pe hârtie”, cum ar fi spus regretata Olimpia Panciu, că au fost scrise DUPĂ Revoluţie. 
Tonul pătimaş, revolta acută, expresivitatea epică profund anticomunistă, denigrarea lui Ceauşescu 
etc., etc. într-un mod furibund, dar ceva mai greu credibil, au dus, până la urmă, la îndoiala 
asupra… vitejiei unor scriitori care, întâmplător sau nu, niciodată, în nicio scriere, mai ales 
antedecembristă, nu şi-au demonstrat asemenea calitate umană şi profesional-scriitoricească. 
Dimpotrivă, o seamă de lingăi profesionişti de funduri co

idenţi notorii, urgisiţii fostului regim, maltrataţi, interzişi să publice, gata-gata să fie puşcăriaşi… 
Excepţiile confirmă afirmaţia mea şi nu sunt greu de verificat. Astfel au apărut… capodoperele 
interzise, cele mai multe ilustrând lipsa de talent, de cultură generală, de neputinţe auctorial-
artistice.  

În atari condiţii, cititorul român în general, s-a îndepărtat de carte, de lectură, fiindcă, îndrăznesc 
să spun, nu degeaba se tipăreau cărţi, e adevărat valoroase, în tiraje de zeci sau chiar sute de mii de 
exemplare, ci tocmai pentru că erau căutate, erau citite, fiindcă aveau valoare. Era la modă evadarea 
din cenuşiul existenţei cotidiene în lumea cărţilor, situaţie din care avea de câştigat toată lumea 
(autor-cititor-literatură) – mă refer la nivelul de cultură generală… Din păcate, statutul de cititor de 
calitate s-a deteriorat în câţiva ani, tocmai pentru că el, cititorul, începuse să intre în contact cu o 
literatură nonvalorică, o literatură în care obscenităţile şi ponderea trivialităţilor, sexualismul şi 
vulgarităţile îşi impuseseră dominaţia scârbindu-l.  

Părerea mea este că ar trebui ca toţi factorii de care depinde invazia acestei imense maculaturi pe 
piaţa cărţii, să aibă o mai mare responsabilitate în faţa istoriei literare şi chiar a patrimoniului 
naţional, pentru că, se pare, zicerea consacrată „Fiecare pasăre pre limba ei piere”, nu mai este 
valabilă. Explicaţia: neaveniţii în literatură sunt injectaţi de soartă, probabil, cu un antidot psiho-
biologic în
păsări-vietăţi nu vor muri pre limba lor?  Dacă!  ( sursa Agero Stuttgart) 

 

Remember Ioan I. IANCU           
Editurile Helicon şi Signata  

              

pag. 18 noua proVincia corvina  
anul XVII 

nr. 66 / decembrie 2013 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

In Memoriam 

anul XVII 
nr. 66 / decembrie 2013 

 noua proVincia corvina pag. 19 
 

Dumitru VELEA despre...  Dumitru VELEA despre...  

asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

In Memoriam 

Ion CÂRJOI                                 (fragment) 
I. A fi pe dos. Pictorul Ion Cârjoi s-a născut la 28 martie 1940, în Tismana, 

comuna Devesel, de lângă Dunăre, judeţul Mehedinţi şi a încetat din viaţă în 17 
mai 2013, la Deva. S-a născut în anul cutremurului şi al tulburărilor din preajma 
războiului:  “Pe Ştefan, bunicul dinspre mamă – mărturiseşte el, într-un mod 
pitoresc şi sorescian, prozatorului Dumitru Hurubă – n-am avut fericirea să-l 
cunosc, iar cu tata am făcut cunoştinţă după ce împlinisem 4 ani. 

 Se zvonise c-ar fi mort la Sevastopol. Şi deranjam tot satul. Cum se crăpa de ziuă o tuleam din 
pat, numai în cămaşa mea de cânepă, descult, fie iarnă, fie vară, bine proptit pe picioarele 
crăcănate, îmi învârteam cu arătătorul părul negru, neted şi lucios, până ajunsese o claie de 
cârlionţi şi urlam turbat la Soare sau la Lun ă poarta-i larg 

 săream gardul şi zburam la Cocoţat pe malul cel mai înalt, bălăngănind
desculţe, urlam ca un scrântit la sclipirile albastre ale Dun

consătenilor mei care ă acas
pescar sârb cu ba e-ai mă, cuscre (aşa ne zic ei nouă, 
românilor), de urli 
nostru, ajunsese 
naştere al bunici
“ce-i cu nărodul
înfoaie cele 7 fus
nărodul vostru? cămaşa mea de 
câ

abil”.  De aici începe cazna: ”să fii capabil de sacrificii” şi să ştii că eşti “dinainte un 
sac

ă. În toate eram pe dos – vedeam c
 Dunăre.  deschisă, dar eu

din picioarele ării, spre spaima 
ă. Mi-amintesc că odată un -mi purtau de grijă şi mă duceau de mân

rca pe sforul Dunării striga la mine furios: ”C
aşa? Că-mi sperii peştii…” Unchiul meu Gheorghe, fratele mamei şi vecinul 

la disperare. Într-o dimineaţă, înhamă iapa la şaretă, pleacă la Vrivina (satul de 
i mele) la 9 km distanţă şi vine acasă cu vrăjitoarea, ţiganca Vrâncioaia să vadă 
 nostru?”. Grasă, sbârcită, cu luleaua în gură pufăia ca o locomotivă cu aburi, îşi 
te plisate şi se asează pe treptele de ciment ale casei.”Care-i fă, muică Anico, 

” În bătătură nu era nici o arătanie sau jigodie, numai eu în 
nepă groasă şi aspră. M-a chemat lângă ea pe scară, dar nu mai aveam loc. S-a uitat lung în 

ochii mei, mi-a pipăit spatele destul de aspru, s-a uitat atent în podul palmelor şi i-a zis muicii:  
”N-are nici pe dracu, muico Anico. E sănătos tun, dar îţi zic că ăsta va fi cărturar.” Muica tresare 
de supărare. “Cum fă, Vrâncioaie, cum să fie cărturar, că nu-i ţigan, e copilul Ioanei, fata mea a 
mică, făcut cu Gheorghe, acu-i pe front şi e băiatul lui Constantin Bugeaga (poreclele neamului), 
bun gospodar al satului”. “Stai fă, muico Anico, şi nu te oţărî aşa la mine. Eu am zâs că va fi 
cărturar, adică de-ăi din ăia de scriu cu pană”(Cu pictorul Ion Cârjoi, în Opinii culturale nr. 3-4, 1998, 
pg. 12-13). 

Învăţătorul Gheorghe Stăiculescu îi apreciează desenele şi compunerile despre satul sau cu 
împrejurimile şi sătenii săi; la 12 ani, la Reşiţa, în cartierul Stavila, decorează gangul de intrare în 
cabinet al dentistului Drexler; la 14 ani, fiind elev la un liceu de “îmbunătăţiri funciare” din 
Timişoara, îi surprinde harul Vasile Vâlsan, profesorul de desen şi pictură al Cercului de artă 
plastică al Casei pionierilor. Aici va ucenici, iar mai târziu, pentru scurt timp, îi va fi coleg de atelier 
la Cinematografia judeţeană Timişoara, ca graficieni pentru lansarea filmelor. Ajunge conductor şef 
de tren, unde, cu lacrimi în ochi, ori de câte ori vedea un elev sau student cu planşe de desen, îl 
poftea să urce fără bilet la clasa I. În fine, urmează cursurile Facultăţii de Arte Plastice a 
Universităţii din Timişoara, cu prof. Adalbert Luka (pictura) şi Hildegard Fakner Kleppen (desenul 
şi grafica). Atunci, când zgârcitul cu laude, Adalbert Luka l-a prezentat: “Ion Cârjoi, student 
eminent!”, şi-a dat seama că “de-acu începe arta”, că trebuie să-şi descopere o filosofie proprie şi, 
fireşte, după cum spune şi opera o confirmă, şi-a întins “o mână spre trecutul ancestral al Olteniei 
natale şi mai apoi spre leagănul istoriei românilor” şi alta “spre viitor”, pentru a deveni 
“inconfund

rificat”.   
Absolvă facultatea, promoţia 1969, iar după efectuarea stagiilor de şantier - frescă la Mănăstirea 

Comana şi restaurare la Biserica Icoanei, Bucureşti, cu maestrul Ion Taflan, în 1971 - este autorizat 
de Sfânta Patriarhie Bucureşti, ca pictor şi restaurator de biserici. Nu este întâmplător că o 
dimensiune a arhitecturalului va trece în pictura sa. Este profesor la şcoli generale în Târgu Jiu, 
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Petrila, la şcoli populare de artă Petroşani, Deva; instructor la Centrul judeţean de îndrumare a 
creaţiei populare Deva, de unde scârbit se retrage. Era trimis în diverse comisii să achiziţioneze 
lucrări “cu cotul” ale bucureştenilor versaţi în arta linguşelii, dar de lucrările sale neintinate de timp 
şi comenzi nimeni nu-şi amintea. Evenimentele din decembrie ’89 nu-i aduc nici o satisfacţie 
artistică. Pentru un moment încearcă să ia atitudine în presă prin caricaturi şi articole (Lăsaţi-mi un 
strop de albastru!) împotriva “culturnicilor”, dar, tot mai dezamăgit şi mâhnit, se retrage în 
solitudinea atelierului. Singur cu singuratatea artei sale. Despre această nevoie îi spusese cândva lui 
Aurelian Sârbu: “Adevărul e că nu pot picta oriunde. Nu-mi sunt deloc indiferenţi pereţii şi ceea 
ce-mi solicită ochiul. M-am străduit şi, în bună parte, am reuşit să-mi creez microuniversul naşterii 
şi evoluţiei expresiei mele artistice. Mă echilibrează şi stimulează orice privire aruncată asupra 
ico

, Finlanda, Suedia, Statele Unite. La 18 mai 2000, Biblioteca 
ud

anelor mele pe sticla de la Nicula, asupra celor olteneşti pe lemn; sentimentul cosmic al 
rotundului mi-l trezesc farfuriile hurezeanului Victor Vicşoreanu; mă tulbură îndeajuns lada de 
zestre cu scoarţele bunicii mele, atâtea umbre ale trecutului ascunse în tot felul de obiecte de 
ceramică, lemn sau textile din jurul meu. Toate acestea sunt doar câteva dintre argumentele ce-mi 
ţin pământul sub picioare, deci durează punţile spre obârşia cu întreaga ei mitologie şi gândire”  
(De vorbă cu pictorul Ion Cârjoi, într-o toamnă policromă, în Ritmuri hunedorene, nr.1, dec. 
1980, p.14). 
 

În iunie-iulie 1970 deschide la Muzeul judeţean Gorj prima expoziţie personală, din 13 lucrări. Titus Rădoi scrie în 
Gazeta Gorjului, din iulie, 1970, articolul Un talent autentic şi surprinde, în mare parte, acele determinante ce se vor 
adânci şi lumina în opera lui Ion Cârjoi: “armonii de contrast” şi incipienta viziune “modernist-simbolică”. Apreciează 
îndeosebi lucrarea Singurătate pentru “densitatea ideii”: ”E o singurătate a gândurilor, a aducerilor aminte, a retrăirilor, 
accentuată de expresia feţei, de ochii aţintiţi în indefinit şi de tovărăşia impasibilă a motanului care toarce trecerea 
vremii”.  Participă la expoziţiile de la sala Dalles, din Bucureşti, în 1970, la Bienala de pictură şi sculptură, cu lucrarea 
Împărtăşanie de frumos, ce va fi şi prima achiziţie de stat; în iunie-iulie, 1973, 
la Expoziţia “125 de ani de la Revoluţia din 1848”; iar în august, 1979, la 
Anuala de pictură şi sculptură. Are expoziţii personale, ani după ani, la 
Petroşani, Deva, Craiova.În aprilie-mai, 1981, expoziţie de grup, la Hyvinkaa, în 
Finlanda. În februarie, 1985, Sala Eforie Bucureşti îi găzduieşte Expoziţia de 
pictură, personală, cuprinzând 30 de lucrări, care îl impune definitiv criticii de 
specialitate. Face călătorii de studii prin U.A.P. în Polonia, Bulgaria, U.R.S.S., 
Finlanda, Turcia.  Are lucrări de artă în colecţii muzeale şi particulare în Franţa, 
Italia, Germania
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J eţeană “Ovid Densuşianu” organizează la Casa de cultură din Deva un 
moment aniversar: ”Ion Cârjoi la 60 de ani”, cu o expoziţie doar din câteva 
lucrări, datorită unui spaţiu impropriu. (va urma). 

 

Ion Cârjoi, Tibor Fazakas şi Eugen Evu în 1996 la un vernisaj stradal în Hunedoara, 2001 
Meridiane neo-latine  

Pierra ROSSI CELANT, Italia 
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Observator nedumerit 
Daniel MARIAN despre...  

Dumitru TÂLVESCU  

Cum e lumea făcută din pământ, apă şi văzduh, astfel şi viaţa omului poate fi înţeleasă prin 
emoţie, bucurie ori tristeţe (ar mai fi şi alte sentimente, dar ecuaţia lor e una mai complicată); ceea 
ce au în comun însă acestea în cuprinsul omenesc, este, sau ar putea fi definit cu o „iluzie de dor, 
strânsă-ntre coperte, poetic”. Exact acea „Veste bună” care vine parcă de la sine uneori odată cu 
naşterea, alteori mai târziu după trecerea multor piedici… „Ea chiar dorea să vină, întunecându-mi 
clipa,/ Suavă, în rochia verde, zâmbetul cioplit, în pripă/ De-o aripă de ger, purtată de un vânt 
bezmetic/ … / Şi iar mă arde dorul, de-a fi, din nou, doar noi./ Femeia lină, de lumină, se-ascunde-
ntre mesteceni/ Şi lasă dorurile coapte, spre răsărit s-aştepte (…).” Poate fi vorba aici la fel de bine 
de „Nostalgia iubitei”, sau doar de trăirea clipei celei timpul – ca un grăunte, o piatră de moară… 

A fi „Observator nedumerit”, înlăuntrul ori în afara lumii aceleia omologate, precum i a 
iologic, e o îndeletnicire anevoioasă. Iei elementele acelea primordiale 

le, nu le laşi să se învârtă ele doar, în jurul tău
e autenticitatea lor, le redescoperi în felul tău –
l, poţi desena şi tu tot ceea ce vrei; dar mai întâi, trebuie să observi cu toate 

sim

 
zeu

 alte unghere ale sufletului, ceva de genul 
un

 ş
fiinţei tale aceleia acceptate b
şi le învârţi pe toate feţe . Începi însă mai apoi să te 

 atunci când poezia este cea îndoieşti de identitatea, d
care îţi desenează sufletu

ţurile tale, iar nedumerirea vine de la sine. S-ar putea să ajungi, aproape sigur, la o altfel de lume 
şi la un altfel de eu. Dumitru Tâlvescu are această dorinţă de pătrundere a lucrurilor, şi de 
rearanjare a fiecărui fir de moleculă, de atom, astfel încât nedumerirea să nu fie una pur 
contemplativă, ci de-a dreptul o unealtă pentru a construi mai departe. Astfel, ar putea fi un alt fel 
de a-i spune poeziei că e poezie, iar poetului, că e poet.  

Cel mai mare impas poate fi atunci când „Tristeţea zeului” e foarte, foarte aproape de tine, şi nu 
ştii dacă să te aştepţi la bine sau la rău; poate veni să te arunce din oricare algoritm, ori poate veni 
să-ţi ceară ceva, orice, iar mai târziu poate că va avea de gând să-ţi şi ofere din avutul său olimpian. 
Totul e să vină la tine zeul, iar la Dumitru Tâlvescu, iată-l că vine; trist, dar deloc fără a fi mai puţin

, cu mândria zeului dar cu nişte simţăminte pur omeneşti, de părere de rău şi cu nevoia de 
întovărăşire (nu-i putem spune chiar prietenie, pentru că ar fi prea de tot, între oameni şi zei): „Zeul 
meu înalt, m-a strâns de mână/ A regret. Nu mi-a dat nimic, dar mai amână./ M-a privit lung, 
rugându-mă să-l iert,/ În ceruri, devenise neputincios, inert./ Caută aici, un adăpost, măcar o lună/ 
Pe-ascuns, cu inima tristă, nebună,/ În haosul lumii, el îşi caută un loc./ Colindăm amândoi, păduri 
în resemnare/ … /Aşa colind, cu zeul meu înalt şi bun/ … /” Continuăm visarea. Altceva se întâmplă 
însă, atunci când te paşte o „Tristeţe egoistă”, ţinând cont şi de faptul că e, tot ce se poate, o tristeţe 
pe care ai zgândărit-o într-atât încât să fi devenit, de ce nu, una personală. Tristeţea aceasta, dacă e 
să fie, nu se va lepăda de tine niciodată sau oricum, nu prea curând; tot ce va face, e să se ascundă 
oarecum parşiv, dându-ţi iluzia că mai ai dezlegare şi la

or dimineţi al căror surâs să-ţi neteazească aşa, cât de cât, caleacătre o amiază deplină şi, de ce 
nu, către un frumos amurg care să te mintă sau poate chiar să-ţi spună adevărul, cum că va mai veni 
înc-o altă dimineaţă: „E sub castel, acolo s-a pitit ea, tristeţea mea./ A găsit o hrubă mai uscată,/ să 
poată face faţă spaimei/ … / Atâta zarvă moartă a speriat tristeţea,/ Alege altă hrubă, din ce în ce 
mai udă,/ Un loc mai sigur, din care să nu fugă.” 

Dumitru Tâlvescu nu se sfieşte să dea piept cu „Imposibil”-ul, chiar dacă riscă să fie mai trist 
decât toate tristeţile la un loc, fiecare cu bântuirea ei. Da, am zis bine, s-a văzut cum tristeţea poate 
fi la rându-i tristă, e un fel de sentiment ridicat la puterea acelui sentiment, ca şi cum iarba ar fi 
păscută de iarbă, ori calul înverzit de un cal. Nu există formulă logică, nici măcar o iluzorie curbă 
grafică, una credibilă nici atât, dar aş mai zice-o înc-o dată, ce e mai roşu decât verde, mai inimă 
decât căprioară, deci cam acesta ar fi înţelesul fără nicio măsură de-a fi înţeles…: „Ai putea să-ţi 
cobori gândurile în palmă,/ Să le numeri, de poţi,/ Apoi să-i mângâi, încet, pe toţi./ Cititorul în stele 
nu te lasă,/ Întoarce visele în vise,/ Casa lor, în alt cer./ Când coboară,/ Aripile lor sunt doar iluzii/ 
Blânde, doar iluzii…/ Zbor de cocor obosit,/ Învăluie sfera dorului./ Pe tabla lumii,/ Nu mai scrie 
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nimeni versuri.” Am pomenit adineaori de cai, deloc întâmplător, pentru că Dumitru Tâlvescu nu 
cred că s-ar putea concepe altfel, el poetul, fără cel puţin o „Imagine cu cai albi”, acei cai pe care 
mai curând îi vei întâlni desferecaţi din zburdatul pe pajişti, într-o peregrinare printre nori, printre 
stele, ori într-o dematerializare superbă, dincolo de oricare limite ale firescului, undeva unde tot ce 
contează este subtilitatea, fineţea înaripării dorinţelor: „Caii albi, paznici tăcuţi,, printre vise/ 
Umplu golul din noi, cu decoruri de culise./ Pajiştile noastre nu mai nasc gânduri/ Doar furtuni 
seci, de nisip, printre gânduri,/ În timp ce cai albi îşi caută pereche/ Dorind timpuri noi, fără 
streche.” Se întâmplă să îl găsim pe poet gânditor, profund dar senin şi împăcat cu povârnişurile, ca 
într-o oglindă multidimensională, strângându-şi reflexiile şi refracţiile din lungul şi latul vieţii, cu o 
maturitate deplină care nu are legătură cu vârsta, găsind motivele temeinice ale durabilităţii sale: 
„Mai am putere să mângâi/ Urmele săruturilor de demult,/ Uitate ca-ntr-o carte, pe un raft./ Mai 
pot vedea clipirea veselă,/ Privirea ta, de riduri văduvită./ Când timpul vrăjeşte ironic/ Chipurile, 
cu umbre,/ Mă simt învingătorul zilei sterpe,/ Printre iluzii stăpân, degeaba,/ Mai trec un an şi-
apoi, un altul…/ În albume nu mai sunt tot eu !” (Amintiri vesele). Ei bine, îl rog să-mi dea voie să 
nu-l cred de astă-dată, pentru că e tocmai el, mai mult decât ar fi fost vreodată. Şi pentru că dintru 
început vorbeam despre tristeţe, într-atât încât nu ştiam când voi ajunge să trec dincolo de 
năvoadele ei, poetul vine să dea toată funinginea tristeţii la o parte, într-un „Farmec de vânt”: „Bat 
altfel vânturile, iată,/ Tristeţea e un pas greşit,/ … / Cuvântul din cuvânt încolţeşte,/ Lumina albă, 
mată,/ Din fraze/ Ce-mbracă, apoi,/ Cuvinte vechi, în sensuri noi. ( … ).” Aş mai spune, pentru că e 
timpul să o spun, despre Observator-ul nedumerit, că reuşeşte cu un elan de invidiat, să-şi impună 
un turn de observare de unde oricând poate roti axele trăirii; de unde cu săgeţi de lumină poate 
străpunge oricare încercare strâmbă a sorţii: „Mai taci, focule!/ De ce mă-ngâni, cu albe flăcări ?/ 
Gândurile mele se aprind şi fără tine,/ Ele chiar cioplesc iluzii şi pier,/ Frumos./ Dar tu ?” 
(Atotputernic). Acesta da curaj, de ţinut minte în faţa oricărei provocări! (2012)     
 
Exegeze critice 

Ion Pachia TATOMIRESCU 
Despre uzina de poezie „Ion POPESCU-BRĂDICENI“ 

De câteva decenii, observăm / cercetăm şi ne bucurăm mai totdeauna de 
inspirata producţie de carte cu ţinută tipografică de invidiat, din plai gorjenesc 
până în zarişte cu avalanşă, producţie – îndeosebi, de poezie şi de eseistică – a 
uzinei „Ion Popescu-Brădiceni“. Sub lupa noastră cronicărească punem de data 
asta recentul volum („trans- / post-modernist“) de poeme, Fluturi pe frezii, de 
Ion Popescu Brădiceni (2013) *, volum în a cărui structurare se relevă ciclurile 
(puse / nepuse pseudosavant sub cifre romane, ori sub titluri): Fluturi pe frezii (I, 
12 poeme, pp. 5 – 33), 15 poeme adolescentine (dintre anii 1973 – 1977, adică 

dintre „principiile eticii şi echităţii“ / „tezele din iulie ’71“ şi cutremurul din 4 martie, ciclu căruia i 
se mai circumscriu încă 13; pp. 34 – 90), Addenda (I, cu 9 poem-secţiuni,  pp. 91 – 98), Addenda (II 
– Turnul lacrimei şi Serile la Brădiceni, două ample poeme,  pp. 99 – 110), Addenda (III, în două 
părţi: I. Poet al marilor sfiiciuni şi II. Răscoala necuvintelor, poeme: 32,  pp. 111 – 132), Addenda 
(IV, 11 poeme,  pp. 133 – 144), Addenda (V, cu amplul poem „de închidere polemic-teoretică“, 
Dialog trasarghezi , cicluri urmate de un an între noul Adam şi Bătrânul Dumnezeu,  pp. 145 – 148)
capitol de Referinţe critice (unde, în ordinea cronologică, din 20 noiembrie 1986 şi până în 2009, a 
recenziilor / cronicilor despre Ion Popescu Brădiceni, semnează: Ion Trancău, Ion Buzera, Toma 
Grigorie, Lazăr Popescu, Nicolae Brânzan, Vasile Sichitiu, Ion Horea, Vasile Ponea, Ion Cepoi, 
Zenovie Cârlugea, Virgil Dumitrescu, Al. Florin Ţene, Alex. Alexandru, Nicolae Diaconu, Horia 
Muntenuş, Andrei Popete-Pătraşcu, Victor Nicolae, Ion Pachia-Tatomirescu, Alex. Sfârlea, Theodor 
Codreanu, George Dumitru, George Mirea, Adrian Dinu Rachieru, Ion Şerban Drincea, Petru Birău, 
Ion Arieşanu, Gh. A. Neagu, Ioan Ţepelea, Marian Drăghici, Ion Soare, Ion Florea, Maria Bircu, 
Eugen Evu, Valentin Taşcu ş. a.; pp. 149 – 178), constelaţie de referinţe din care spicuim şi aflăm 
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(pentru un profil / portret „Ion Popescu-Brădiceni“): că «este un rafinat anatomist al extazului» 
(Buzera, p.149), că «are resurse importante pentru exprimarea lirică» – după cum certifică volumu-i 
de debut, Sufletul grâului ( T. Grigorie, p 150), că «mizează – paradoxal – pe o simplitate aparentă 
şi încântătoare» (Sichitiu, p. 151), că talentu-i «este încununat de anvergura unui stil minunat, 
sobru, dar strălucitor, autocenzurat, construind minuţios intriga» şi că «nu se sfieşte să proclame, în 
plină insurgenţă lirică a limbajului poetic, dreptul la efuziunile sincere, necenzurate, care dau suflu 
volumelor sale de versuri» (Horea, p. 153 / 157 sq.), că «nu serafismul şi extaticul (cum greşit s-a 
înţeles deseori) caracterizează acest vizionarism liric, ci spiritul dolorific şi litanic, nevoia de 
spiritualizare a stării contingente, iniţierea ca interogare a Cuvântului» (Cârlugea, p. 155), că 
«autorul renunţă chiar la titluri, înlocuindu-le uneori cu cifre, neutre din punct de vedere semantic» 
(Diaconu, p.158), că «posedă o ştiinţă aparte de a descoperi limite tragice întru îmblânzirea-le, ori 
întru spargerea acestora doar cu fruntea...» (Pachia-Tatomirescu, p. 152), că transmodernitatea-i 
lirică stă «sub semnul recuperării Edenului (în tripla lui ipostază) [...]; I.P.-B. pare să se fi întors la 
ecuaţia augustiniană a iubirii şi a libertăţii...» (Codreanu, p. 163), că «spiritul lui Villon 
vagabondează prin lumea poeziei sale; poetul pare obsedat de lunga epopee a cărţilor...» (Ţepelea, 
170), că Ion Popescu Brădiceni «este în egală măsură un critic cu o bogată prestaţie chiar în sectorul 
poeziei; situaţia este fericită, deoarece criticul ştie să discearnă chiar asupra propriei creaţii» (Taşcu, 
177) etc. Transmodernistul erou liric popescian-brădicenian din volumul Fluturi pe frezii (2013) – 
mai la vale de a poetului declaraţie din care clar se vede că are «oroare de poezia mediocră», de 
vreme ce mâinile-i refuză să caligrafieze troheii, iambii, coriambii, dactilii şi alte picioare (metrice) 
«pe pielea fină şi caldă» a trupului cosmic al realităţii noastre de toate zilele («mâinile cuprind 
lacome trupul / mângâie şoldurile, încheieturile / şi nu scriu nimic pe pielea...» ; «mâinile frământă 
sânii şi pântecul, / pipăie însetate frumuseţea cărnii / şi nu scriu...» etc. – p. 122) – se avântă 
flutureşte (în constelate traiectorii romantic-paradoxiste) «pe frezii, / în Dicomesii» (p. 5), chiar 
dacă, în mereurit-clocotindele oglinzi, îşi zăreşte chipul ca de omidă («fluturi pe frezii, anemone 
sangvine, / fi-voi omida...» şi o «cumplită răscoală / declanşează Arheii» (p. 7 sq.),  chiar dacă pare 
a fi pelasgo-frigian-midasicul «cavaler cu dar / de-a transforma tot ce atinge / în cub perfect...» (p. 
9), cavaler ce, expresionist-paradoxist, îşi doreşte un pătrat (cu serie dinamică-n dreptunghi) ca 
locuinţă pentru al său trunchi «transtemporal, transpersonal» (p. 11), evident, întru trăirea 
eternităţilor cogaionice, ori îşi lasă arca (nu a lui Noe, ci «arca metanoia» – p. 14) peregrină pe 
apele galaxiei, până „expresia-i de-aed vibrează“, nimbându-i fiinţa la malul cu vad şi „sacră temă“ 
de „înspicare“ (cf. Cumeitate, p. 17), la malul cu jumătăţile îndrăgostite ale Androginului şi cu 
„transpoezie de crini“ (cf. Sonet în oglindă, p. 19; Două singurătăţi, p. 21; etc.).  

Nu de puţine ori, aedul Ion Popescu Brădiceni intră cu elicopteru-i liric într-o fermecătoare 
întrecere cantitativ-calitativă pe muchea unui soi de poezie cu pista de decolare între reliefuri 
eminesciene, macedonskiene, argheziene, labişiene etc. («...deci nu sunt vesel. / Traiul lumii alţii 
lese-l.» – Doină, p. 30 sq.;  «Hai să ne tăvălim prin fâneţe, / şopârlelor să  
le dăm bineţe / [...] // Uite ce dansuri execută prin aerul / mirositor ca o 
biserică. / ... / Într-un târziu, din cadavrele noastre, / se va desprinde o 
sferă eleuterică, / se vor elibera spumele / sacre. / Iar în lacre / oasele ne 
vor luci / ca fildeşii de elefant . / ... / Stelele fixe căzut-au din cer / şi 
peste marele Kant.» – Sfera eleuterică, p. 33; etc.), evident, până la 
fântâna „fulgerată“ din privelişte / zarişte de fiinţă, unde, sublim şi întru 
catharsis, izvoarele i s-aprind («A căzut un fulger într-o fântână; / apa s-a 
aprins şi a ars ca pădurea, / pietrele s-au încintat şi s-au topit / ca săbiile 
de bronz...» – Fântâna fulgerată, I, p. 41 sq.), unde cumpăna-i „smuceşte 
lumina“ de „i se cutremură ciutura“, unde totul ia foc, devine vatră (de 
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poezie expresionist-paradoxistă) în care tăcerea asimilează sângele...  
 (16 florar, 2013, la piramida extraplată a Timişoarei) 

* Ion Popescu Brădiceni, Fluturi pe frezii, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2013 (pagini A-5: 184; ISBN 978–
606–8229–69–0). 
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Exclusivitate 
Dumitru HURUBĂ 

m.Subcetate, jud. Harghita 

ăzeci şi nouă de zile 
me fată sau băiat, ci se 

to be or not to be, 
o fi, iar ceva mai târziu, 
eleanească: apoi, ce-o da 
ării…  
tă dintre spermatozoizi la 

um să vă zic… Ştiţi, noi 
viitoarea mămică.   

, adică alaltăieri am avut nunta, ca iubitori de ţară şi de neam, aşa că, fin’că cam 
fia, noi vrem să ne preocupăm, să…, intră ea într-o bâlbâial

ireversibilă…  
Iar tânărul viitor tătic, devenit brusc b

- Păi, dom’ docto
- I-auzi! Bine, mă
- Adică am vrea s
- Ce, cum? Deja?

să zic… 
- Nu… 

tăt

initiv situaţia viitorul tânăr tătic, 
de

a psihiatru… 

Me

 că sunteţi tâmpiţi, d-aia! 
Îns l 

dreptu âna împingând 
soarta

Th

itoare harnică, uşor smucită la minte, însă cu principii puternice, între 
care ş ii cât mai rar pentru a nu se subţia pielea care ar duce la 
băşica

În 

* n.26 oct.1944 în satul Călnaci, co
Demografie în vreme de criză 

În urmă cu ceva vreme, nu se ştia cu opt luni şi dou
înainte dacă viitoarea mămică avea de adus pe lu
mergea la risc aplicând inconştient principiul hamletian: 
adaptat şi adoptat liber-olteneşte sub forma fie ce-
fără atestare documentară, sub forma resemnat-ard
Domnu’, numa’ fain să fie!  Aşadar, la voia întâmpl

Nici într-un caz ca în zilele noastre când, abia se încheie bătălia cumpli
încifrata intrare în ovul, că se şi aleargă la ginecolog… 

- Nenea dom’ doctoru’, săru-mâna! Ştiţi? Noi suntem la prima, la… c
abia ne-am mariajat, se zvârcoleşte prin exprimare 

- Ce-aţi făcut?!? 
- Ne-am…

scade demogra ă tot mai adâncă şi 

ăr
r, io cre’că am zămislit-o… 

bat în casă, se repede: 

i, copii, bravo! Şi care-i baiu?  
ă ştim dacă o să fie fată sau băiat… 
 A, bravo-bravo! Şi când, cam cât timp e de când aţi…? Înţelegeţi ce vreau 

t loc… zămislirea, ca să zic aşa… - Cam când a avu
- O, dar noi demult am plănuit să contribuim, să dăm dovadă de patriotism… 
- Nu, nu asta: când crezi că ai rămas gravidă, domniţă?… 
- Păi… Cam când, iubi?, îl întreabă, oarecum neliniştit-speriată, tânăra soţie pe viitorul tânăr 

ic.  
- Cre’că azi-noapte…  
- Aha! Adică noaptea trecută. Sigur? 
- Da, domnu’ doctor!, i se luminează faţa proaspetei gravide, sunt precisă…  
- Da-da, dom’ doctor, adică acu vro şase ore, lămureşte def

venit cap de familie.  
- Oho! Bravo, numa’ că trebuie să mergeţi întâi l
- De ce? 
dicul rămâne cu gura înţepenit-deschisă, ca electrocutat… 

Sigur, un priceput ginecolog ar lămuri situaţia rapid răspunzând: 
- Pentru
ă tinerii fiind la primul test de acest fel în viaţa lor, trebuie procedat cu tact, cu mult tact, altfe
rile omului şi ocrotirea mamei şi copilului, recte a tinerei familii, îşi vor da m
 medicului direct spre boxa acuzaţilor... 
e rest is silence!, ar fi exclamat Hamlet, chiar uitând să-şi mai dea ultima suflare...  

…Dacă întâmplarea are loc la ţară, chestiunea devine şi mai interesantă: naşterea este asistată de 
moaşa comunală, altfel o prăş

i acela că e igienic să se spele consăten
rea palmelor de ţinut coada sapei, greblei, furcii… 
aceste condiţii, până la urmă vine pe lume o vietate continuu-urlătoare, colorată roz-vişiniu, cu 

faţa schimonosită, fără păr pe cap, şi nervoasă pentru că dă de-o lume aflată în plină criză 
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econo e bucure de momentul istoric, 
dimpo imbarea deasă a scutecelor demonstrează părerea lui despre perspectiva noii 
soc mne de mare entuziasm la apariţia 
un eritate pe care lumea satului o 
trăieş tronomice.  

na din zile când, aflată în vizită de bârfă, o mătuşică 
de

mică. Din acest motiv, noul membru al familiei nu pare să s
trivă, sch

ietăţi. Adevărul e că nici ceilalţi membri ai familiei nu dau se
ei guri în plus de hrănit, în condiţiile sărăciei de după ’89, paup

te la cele mai înalte cote psiho-gas
Problema, însă, era alta: noul produs demografic, urla aproape tot timpul ca bătut cu urzica, doar 

afară, în ogradă, se liniştea.  
Mister total. Pacostea poate ţine până într-u

 peste două dealuri şi-o fostă pădure seculară, întreabă aşa, într-o doară: 
- Mă, copii, da ce-i cu grămada asta de chipuri pe pereţii voştri? 
- A, tablourile, tuşico? Păi, e preşedintele partidului nostru, din care facem şi noi parte, 

tablouri pictate de bărbatu-mi-o, Giony…  
Adică, fost Nuţu lu’ Cârcioabă din Dosu Higii… 

- Păi, mă, copiilor, băieţelul suferă de sperietură, d-aia tace când îl scoateţi afară…  
- Adicătelea, se sperie de şefu nost de partid?! Hai, măi, tuşico!...  
- Eu v-am spus – aşa cred… 

 
Cronică literară 

Ladislau DARADICI despre...  

Agonie şi sacrificiu sau Pagini nepierdute  din „exilul de acasă” 

Eugen EVU - Psihoteca (aforisme şi eseuri),  

e „aforisme şi eseuri”, 
 Premiul „Victor Frunză” la 

lui „Scriitori râmniceni pentru literatura română”, iniţiat 
de stantin Marafet Într-un „precuvent” intitulat 
„Psic portându-
se la avea eterna nostalgie a mai 
frumo d la unul din motivele aproape obsedante ale liricii sale din 

ltimul deceniu: „scrierea ca orgasm mistic, virtualitatea prin care intuim, eventual, întruparea în 
ile suferinţei lui Iov, suferinţa falsei consolări...” Problematica „poetizării” („a 

etafora revelatorie, a ascunde spre a ocroti es
c  rezervat în 
ţ lăuntrice ca 

lurire de ape..., Mic jurnal al poeziei, F
sau îmblânzirea geniului, Poetomul sau Mantre şi arte, poetul căutând un posibil ră

 pe

m
ş

Editura RAFET 
Psihoteca lui Eugen Evu, această inedită carte d

publicată în acest an la Editura RAFET, a obţinut
Festivalul Internaţional „Titel Constantinescu”, ediţia IV-a, 2011. Lucrarea a 
apărut în cadrul proiectu

 Asociaţia „Renaşterea râmniceană” (editor Con
he ludens...”, poetul motivează metafizica demersului său în realizarea volumului, ra
contextul întregului său parcurs existenţial şi poetic („a poetiza, a 
sului, ca suferinţă”), revenin

u
Logos, prin scânte

enţele care tind a ne chinui, a ne poetiza, a recurge la m
obseda, a ne rătă
volum, în secven
Textul ca o vă

milenară întrebare
scriem? Dar iată 
aşadar cuminecă
gravitate care totu

i prin pădurea de grafeme, semne, sisteme...”) îşi are locul aparte
e aleatoriu reunite într-o ordine/ dezordine instaurată de instanţe 

antasio poesis, Despre genialitatea creatoare 
spuns la aceeaşi 

 care şi-o pune şi el (ca şi noi, de altfel) de peste o jumătate de secol: De ce 
şi câteva variante de răspuns, selectate din volum: scriem „ca să comunicăm, 
”; scriem „din încredere”; „din dor de inefabil şi leac, lecuire”; „din această 
i are impulsul mirabil de a râde...”; „scriem adică ne autotratăm, intuitiv, uneori, 

dacă suntem inspiraţi şi sinceri cu noi înşine...” Şi câteva „definiri” ale creaţiei/ poeziei: „Creaţia, ca 
efect al durerilor-fantomă, de organe amputate; drog compensatoriu?”; „Poezia ne este actul superb-
tragic, sublim, al învăţării de a uita, de a ne trezi în alte lumi, care ne caută...”; „Poezia mea în 
formă şi conţinut este fagure dublu, de viespi; neucigaşe” sau „Mult din poezia pretinsă de azi, în 
descompunere, premisă a unei eventuale recompuneri, este una de fotografii mişcate, delir al 
suprafeţelor minţii...” Şi aşa mai departe. Evu va relua, pe parcurs, şi ideea că nu poeţii sunt cei care 
creează, ei devenind doar o unealtă, „traducând” doar în semne/ însemne harul şi mesajul divin, în 
cele din urmă poezia fiind cea care „ne face” pe noi, dirijându-ne viaţa, transformându-ne: „Nu tu 
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faci poezia, ci ea te face pe tine. Te preface, sau te desface.” Temele abordate în acest volum de 
eseuri şi aforisme (deşi Psihoteca este mult mai mult de atât) cuprind o paletă relativ largă, însă nu 
mult diferită de cele consacrate de-acum prin numeroasele sale cărţi de poezie. Astfel, existenţa 
este, pentru poet, o flacără, un jar sau o „jăruire”, totul putând fi redus la deja celebră sintagmă 
„agonie şi extaz”; „jăruirea” fiind urmată de „iarnă”, iarna nefiinţei, absenţa („Suntem arderi care 
curg”; „Când nu mai avem dorinţe ardente, pulsatorii, inflamabile, ci doar foamea de energii pentru 
digestie, suntem deja în agonie”; „La urma urmei, viaţa este o moarte aşteptată...” sau „Avem timp 
să fim născuţi, timp să iubim, timp să murim; căci asta facem, murim trăind.”). Se pare că 
hunedoreanul este obsedat şi de pierderea identităţii de sine, de dublarea involuntară a personalităţii, 
îngrozit şi de sentimentul/ posibilitatea ca noi să fim locuiţi de alţii (Borges spunea că tot ce facem 
noi este visat de altcineva): „Prin ochii tăi, cineva se uită la lume” sau „Pare că altcineva, de 
neatins, se joacă prin mintea noastră tomnatică, crepusculară, cu o inocenţă care suspină nostalgic în 
noi, ne-pierdută...” Într-un aforism surprinde condiţia tragică a eroilor/ soldaţilor fără de războaie, 
dar care duc, de fapt, războaiele „zeilor”, murind pentru aceştia („Dintotdeauna, voi aţi dus 
războaiele altcuiva, ale zeilor voştri”), într-un alt loc vorbindu-ne despre stigmatul frumuseţii 
(„Frumuseţea unei femei, a unei ţări, ca stigmat: toţi şi le doresc, toţi le vor prăda...”) sau 
vremelnicia vieţii („Timpul... Am călătorit virtual într-o veşnicie de carte, şi am costatat, trezit, 
epuizat, că trecuse doar o viaţă...”). Volumul cuprinde şi câteva pagini de memorialistică, în care 
poetul reconsideră evenimente reale din propria sa viaţă, dar care l-au marcat profund. O astfel de 
aducere-aminte vizează moartea regretatului editor Ioan I. Iancu, petrecută a Deva, în care 
redescoperim un Evu sensibil şi empatic de odinioară: „Cu un ceas înainte, la mine acasă, la 
Hunedoara, a adus soţiei un buchet de brânduşe... Ultima propoziţie din ultima sa carte, stă scrisă: 
Plecasem să mor puţin...” Evu descrie cum a suportat rezultatul expertizei medico-legale şi cum i-a 
arătat anatomistul inima maestrului exploadată („o biată bucată de muşchi înnegrit... ca o moluscă, 
mi-am spus...”, finalul însemnării fiind demn de o nuvelă sau un frumos poem: „Cu aceste note, îi 
restitui bucheţelul...” De brânduşe, desigur... (s.n.) O altă amintire prezintă o scenă la care poetul a 
fost martor în 2001, la Geoagiu: o fată cu gura cusută pe jumătate (cât să fie hrănită), însoţită de 
tatăl ei care o obliga să cerşească, părintele, la rându-i, ispăşind astfel păcatul de a o fi abuzat-o... (o 
scenă cutremurătoare, posibilă doar în România, demnă de prozele lui Gabriel Garcia Marquez, şi 
mai cu seamă de Fantastica şi trista poveste a candidei Erendira şi a nesăbuitei sale bunici). O 
serie de titluri ale eseurilor/ microeseurilor care clădesc volumul trădează suferinţa şi deznădejdea 
unui om care, la cei aproape 68 de ani ai săi, pare însingurat, dezamăgit, răvăşit, martor neputincios 
al spectacolului iraţional, zgomotos şi decadent al realităţii înconjurătoare, în acest început de veac 
al derutei, vulgarităţii şi agresivităţii: Problema suferinţei, Altceva, altcineva, Amintiri nefrumoase 
(I, II), Meditaţii agitate, Exilul de acasă (Pagini nepierdute), Între VIU şi VIS, Demo(n)craţie, Cu 
stânga-n dreapta, Memorie încă vie, memorie nevie..., Alt veac, alte terori etc.  Din păcate, editorul 
a omis să însoţească volumul şi cu un cuprins, pentru a ne uşura căutările/ căutarea; ar fi o 
justificare ideea că, deşi „piesele” componente nu sunt ordonate după o logică anume, volumul în 
sine constituie un întreg, un singur „poem”, o singură spovedanie, un album de fotografii lăuntrice 
ale agoniei unui spirit încolţit şi însingurat, dar care nu pare dispus să renunţe.  Nu lipsesc referirile 
la confraţi, reproducerea, de pildă, a corespondenţei dintre poet şi Adrian Botez sau a unei scrisori 
(o „scrisorică”, e de părere poetul) de la Radu Stanca: „Eugen, eşti atât de pesimist că îmi vine, Mie, 
să mă sugrum cu poemele mele... Dar, te salvezi mereu, la final... Cred că pesimismul tău este exact 
ca optimismul meu: ambele între ghilimele, ambele egale ca stare, ambele justificându-ne travaliul 
şi plăcerea lui perversă...”Într-o „exaltare” la Doina Uricariu, Evu scrie: „A o re-descoperi pe Doina 
Uricariu este un sentiment înnoitor în sine, prin însăşi rostirea liricii sale, una postmantramică...” 
Dar iată câteva aforisme selectate fără un criteriu anume: „Frigul nu mă inspiră. Viscolul da...; “Nu 
mă tem de teroarea cunoaşterii, ci de necunoscutul ei.”; “Gândul meu are viteza luminii, deci şi a 
întunericului.”; “Frunzele de arţar, încetinind moartea, elice cu nervuri, în ochiul compus al libelulei 
şi al poeticii mele.”; “A evada din ce? Dintr-o celulă în alta? Cări orice ieşire este intrare în 
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altundeva.”; “Murim melodios, iată vindecarea inversând timpul duratei proprii!”; “Dumnezeirea nu 
se lasă scrisă.”; “Omul e un complot.”; “Moartea ca şi viaţa sunt imorale.”; “Preoţii, spionii lui 
Dumnezeu... Dar al căruia dintre ei?”  Nu puteau lipsi, desigur, fragmentele lirice inedite sau 
recuperări, redescoperiri ale unor mai vechi rostiri, variante noi, nuanţate, ale unor versuri, strofe de 
odinioară: „Păsări ucise de vânt,/ Încă mai suntem, mai sunt./ Nimicul din om nu e sfânt/ Încă 
răbdăm prin cuvânt/ Orbul, bătrân legământ...”. Dar iată şi câteva poeme într-un vers şi în care l-am 
redescoperit pe poetul strălucitor, pur şi profund de odinioară: „În urma de urs, diafana brânduşă...”; 
„Cuib de pene şi sânge, sub vultur...”; „Stelele care cad de nimeni culese...”; „Pe omătul 
mormintelor, iezii de lapte...”; „Luminăţia Sa, Mama Noapte...”Şi iată 
cum, Psihoteca lui Eugen Evu devine o veritabilă „destinotecă”, semn 
de suferinţă şi agonie spirituală, dar şi mărturie de speranţă în acelaşi 
timp, obsesia a unei singurătăţi existenţiale, dar şi a creaţiei, ca 
mântuire, dar şi povară. Nu greşesc dacă numesc această carte o 
sinceră tălmăcire a sinelui şi, în acelaşi timp, un dureros testament 
spiritual.  Mi se pare potrivit, în loc de concluzii, să-i dau cuvântul 
autorului – în ipostaza sa de martor-cugetător -, citând propriul său 
Postludiu din volum, un final exemplar, datat 7 aprilie 2011: „Închei 
aceste pagini la ora cumplitului seism din Japonia, 2011... Şi îmi dau 
seama că teoria Efectul fluture este o simplă fantezie. Şi că tragedia 
gigant este pentru unii dintre noi, ca asistenţi, mai puţin de proporţii 
decât cea a unei cifre de morţi, înghiţită monstruos într-o clipă. Aici, 
poate un veac, Altundeva, (în) AltCineva...”Şi poate nu greşesc dacă 
asociez lucrarea celebrului jurnal al lui Cesare Pavese, Meseria de a 
trăi, care m-a însoţit fidel, alături de alte câteva titluri, în toţi aceşti 
ani ai mei (şi nu sunt puţini). (...). 
 
Coordonate lirice 

Ion SCOROBETE
 
 
 
 
 
 

 
Mierea amară  

1  
Între limitele care în sine se anihilează  
ridici graţios cortina ierbi

 
2  
îmi stai în ochi culcată sub catifeaua  
norului alb morişcă în vânt  
vertebrată pe o viaţă de piatră  
mă întorci din drumul cu benzi desenate-n  
            beton armat  
să-ţi culeg bucuria unei zile ce  
nu are să se mai nască  

4  
se desfac urme de ţipăt  

i  
ls al discreţiei  
i umărul unei elipse  

 contur  
ează neprihănit  

ă  
nţire  

 cu iluzia bolnavă  

etică dragoste  

din ozonul putrefact  
buştenii sunt copaci din glezne de murg  
alergare rece a unei scame de fum  

inspre verdele cu accent pe care  
limbă sufletul  

dintr-un impu
de parcă aş su

d
se p
timidului care nu mă mai suportă  

           fără
din care lăcrim
un munte de-o var
          fără asfi
cum plec în zori  
de mână
spre a te risipi  
într-o besm
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Poesis Honoris Causa 

Maria Teresa LIUZZO
Calabria, Italia

rţi  
ele meu 

e face 
a pentru ca 
n
s
s
d

e neaşteptată,  

ea erup
ăiat în apus

e 
ii
le
şti
 în
 m
 lu . 

d. Eugen Evu 

Paulina POPA

Paradox 

se va cere 
rde tipar. 

 vor aşeza în faţă 
 chema 
 ca un claun. 

 

l 
I se va refuza dreptul 

De a mai 
Vreodat

Ceva? 
                                     

Djamal MAHMOUD 
şi România)

unosc 

p
paşii tăi nu lasă nicio urmă 
în mirajul acela 
unde te scalzi acum 
azvârle-ţi săgeţile soldatule 
scoate-ţi inima şi suflă-n ea 
ca într-un fluier 
până îi va ajunge sunetul peste ocean 
acolo unde te aşteaptă

plângându-i 

nu e nimic r 
ea lu

ulea
e ziua în c strâng patriile într-o 

rame 
0 kilograme de ură 

 mele cu neantul 
u 

ic pe cenușa copacilor 

i 

محمود جمال
 

va fi înfricoșată. 
, 
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Tu eşti versul 

care mă stăpâneşte, tu, poezie, 
iubit secretul meu, ce po
        num
inima mea în gură  
pentru a l

ceeaşi substanţă a ta, 
iciodată  
ă nu dispară 
ă nu se piardă 
eparte de rezidenţa sa. 
Şi mă ajungi, minun

    deja uitată 
şi în iarna m
migdal în floare t
să-mi indic
tăcut al lun
exaltând sp
Iar, apoi, e
şi pe furiş,
scufunzi în
şi inima se

i, 
 

arcul 
, care tace 
ndoarea sa. 
 noapte 
 mine urci, 
ine sceptrul 
minează de stele

Tra

Atunci 
 intra Dincolo Când vom

Ni 
Dintâiul ve
Cuvintele 
Ni se

Şi ne vor
mnăSpre toa

Luptătorului 
I se va înfinge 

Cea mai otrăvită săgeată
Şi celui care 

A dăruit totu

cere 
ă  

     1996 

(Siria 
Miraj 

pielea ta n-are culoarea 
acestui pământ 

ipurile nu-ţi recnici nis
tălpile 

line cu zăpezi 

 mama 
în brcu cerul 

voiaj 

ucider
care sim

aţe 

imposibil acum nici măca
nii 

ză plânsul de nou-născut 
are îmi 

valiză 
ce cuprinde doar 30 de kilog
iar cea de mână 1
necesară conviețuirii
e o bătaie crâncenă aici pentr
petele de sânge și de lumină 
nimeni nu dă nim
e ziua în care îmi smulg rădăcinile 
și plec definitiv în brațele unu
       infinit strigăt... 

Dumitru ICHIM

Teodicee 

A doua Venire 

De va fi judecată
încerc să nu știu. 

Fiul Omului 
mă va lua de mână 

zâmbindu-I: 
''Tată,Ți-am adus  

pe al doilea fiu!'' 
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Însemnări de lectură 
Eugen EVU despre... 

Raisa BOIANGIU 
I. Călătoria înspre origini,  

roman autobiografic, ed. Danimar 2007 
    Între prozatorii sau memorialiştii  hunedoreni şi (sau) poeţii trăitori sau 
stinşi, unii contemporani cu autoarea (Romul Munteanu,  Vlaciu Bârna, Mircea 
Sântimbreanu, Marcel Petrişor, I.D. Sârbu,  Ion Dodu Bălan, Dumitru Ghişe, 
Ovidiu Popescu, Sânziana Batişte, Dumitru Velea, Marian Boboc,  Radu Igna, 
Gligor Haşa, Petrişor Ciorobea, Dinorel Stănciulescu, Victor Isac,  Valeriu 
Bârgău, D. D. Ionaşcu, Valentin Taşcu, Ion Scorobete, Constantin Stancu, 
Silviu  Guga,  Marcel  Lapteş,  Ioan  Barb,  ş.a.),  şi   cei   între   timp   răposaţi 

(repausaţi), Dan Constantinescu, Neculai Chirica, Iv Martinovici, Valeriu Bârgău, Victor Isac ş.a. – 
negreşit Raisa Boiangiu, prin romanele şi poezia sa, cele două registre ale venirii (strămutărilor în 
anii stalinismului-paukerist-grozist-dejist) – atât de peste Prut, cât şi aşa zise ale „Trenului Foamei”, 
din Moldova, este cea mai semnificativă: a debutat ca şi subsemnatul, prin „garantul” iluminat 
Ştefan Augustin Doinaş (Ştefan Popa), cu poezie, ca mai apoi să opteze, decenii la rând, pentru 
roman şi, la a treia sa vârstă, să revină şi la poezie. Poate că neavînd acces la edituri mai importante, 
impactul cu critica şi cititorii au vitregit-o, cumva stigmatic, de aşezarea într-o mai dreaptă grilă. 
Imaginara linie  a  „limitei de discreţie”, (două biografii interferente prin timp) - ar face mai de 
înţeles aceste opinii asupra cărţii ei cea mai reuşită. Istoria vieţii – vieţilor celor din satul ei natal, 
prigoniţi sau nerăzbunaţi (fie prin mărturii pentru posteritate) – este, oglindită în Carte-testament-
epistolă-apocalisă (non cum figuris!) – printr-o inegalabilă memorie subterană, catacombică, 
devastatoare, probabil totuşi catharsice, în sensul grecesc. Raisa Boiangiu a pornit prin romane 
protocroniste, ale originismului proto-dacic, cărţi odinioară destinate mai ales elevilor (Zantiala, fiul 
pământului ş.a.). A fost dealtfel profesoară şi director la liceul metalurgic, până la pensionare. La a 
treia vârstă, energetismul aparte şi prezenţa în agora literară, o fac distinsă între congenarii d-sale. 
În ultimele două-trei cărţi, Raisa Boiangiu face recurs la Cioran şi Nietzsche, titani ai temei 
obsedant-esenţiale-existenţialiste, care în conturează paideumatic destinul ca determinare. În cartea 
originii, retro-itinerante, regresiunile în memorie sunt terifiante, holocaustice, stând sub obsesia-
stigma Orfaniei de tată, „fost contabil” în vatra natală, care, la cei şase ani ai Raisei, avea să fie 
expluzat în Siberia, cu trenul răzbunării staliniste, de la Nistru, la... sinistrul istoriei ca Monster. 
Porecla de „Tătuc al popoarelor” a lui Iosif Visarionovici Stalin, are un înţeles multiplicat în 
milioane de sfărmături ale „propriilor ruine”, cum subtitrează Raisa romanul ei autobiografic. 
Cartea este dedicat explicit (cu câteva imagini de album) – „celor care au suferit prigoana şi 
destrămarea familiilor şi refugiile, exilul şi Siberia tatţilor, şi celor dispăruţi” (pag. 122). „Bunicii – 
ucişi de bombe; mamei – văduvă de timpuriu; lui Tudor din Dor Mărunt; Valiei, care nu mai 
păstrează şirurile clare ale gândurilor” (schizofrenie, n.n.). „Rudelor şi consătenilor mei din Speia” 
(Basarabia, n.n.). „Sunt eu şi nu sunt eu, rămasă acolo cu imaginea mea de orfană de tată pierit în 
Siberia, în satul acela în care oricînd se va regăsi cenuşa caldă...”, îşi încheie Raisa Boiangiu.   
Ne-am amintit de cartea genialului poet Cezar Ivănescu, cu ale sale capodopere: „Doina” şi „Tatăl 
meu Rusia”... Procesul intentat de autoare acelei istorii ce, vai, pare a se repeta, sub alte „ordini” ale 
Stigmei de „la Nistru pân-la Tisa” (Eminescu remember!) – este, prin această carte-epopee, 
remarcabil, în bibliotecile Memoriei colective, ce se estompează şi este un grotesc „tratat al 
descompunerii” cioraniene, în noi şi noi „formule”. Patosul înnăscut al poetei-romanciere, a rezistat 
şi s-a cultivat aidoma plantei cenuşii, Cinerraria... „Trenul siberian”  al Memoriei, este în trafic, 
recondiţionat de monştrii alienaţi ai veacului. De la Rasputin, la ...Putin. Şi totuşi, moralmente, 
cartea Raisei este probatorie pentru demnitatea Artei, ca spirit necăzut în lume (M. Eliade). O carte 
de citit la noptieră, în suportabilul (încă) coşmar treaz la vămile veghei şi somnului. Oricât de 
cumplit pare, rămâi cu gândul că stigma este a supravieţuitorilor, care îşi retrăiesc trecutul inversînd 

anul XVII 
nr. 66 / decembrie 2013 

 noua proVincia corvina pag. 29 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

pag. 30 noua proVincia corvina  
anul XVII 

nr. 66 / decembrie 2013 
 

„trecerea”: eterna întoarcere, cum dixit odinioară Cioran. Careva a scris „Prin aceea că omul uită, 
nu merită” (citat din memorie, n.n.). „Cum mă privea (tatăl autoarei, la ducerea în Siberia, n.n.) „ca-
ntr-o hipnoză”; „Mă simţeam ca-ntr-un cuptor... Căutam să raţionez în vis” (pag.9). Raisa Boiangiu, 
fără a se mistifica, conchide că existenţa şi memoria ei, este damnare. Necum fatalism, necum 
îngenunchiere a frunţii?, - aş adăuga „Eram prizonieră, eram prizoniera propriului trecut” (pag.10). 
Forţa stilistică a psihanalizei Raisei Boiangiu, în epica ei ca şi în lirica ei, o definesc şi îndrituesc a 
fi dintre cei mai autentici scriitori ai generaţiei. „Hipnoza”, ca stare transmemorială a epicii Raisei 
Boiangiu, in extenso, a fost (şi este) remanentă! una a memoriei colective, din Moldova sovietizată 
de azi, din nord şi sud, şi chiar dincoace, absurdizată de utopia „podului de flori”: de la Nistru, la 
Tisa şi retour. Infernul acesta este indiscutabil, ci nu cum îl credea Ioan Alexandru. Infernul lui The 
History Monster. Cartea merită o reeditare în tiraj cuvenit, spre recuperarea memoriei deteriorate 
prin inducţie, de toţi histrionii aşa-zisei „noi ordini mondiale” , roşii sau negri..   
 

II.  Poeme cu dichisuri,  
editura Polidava 2013 

„confesiuni, povestiri şi schiţe despre medici, vise, boli şi... accidente” 
Un şir de răbojuri, salbe şi amulete ale verbiajului cvasilivresc, cu puseuri intelectualistem însă 

toate avînd materia nocturnă, post- onirică, narcisică recte eratică (hieratică!), iată cărţile Raisei 
Boiangiu, defulate în estetismul traumatic, al originii şi strămutării forţate staliniste-groziste, în anii 
anii 1950, din Moldova Sovietică, şi apoi în „obsedantele decenii”, până la 1989. Mi-o amintesc pe 
când era profesoară a unei şcoli de cartier eteroclit, în anii aşazisului Tren al Foamei ce aduse cu 
zecile de mii refugiaţi via Chişinău-Suceava-Iaşi-Valea Jiului-Hunedoara... Timişoara... Tânără, 
energică, într-un jerseu roşu, domnişoară încă, pe numele din satul ei transprutean, Samoilă. La 
aceeaşi şcoală, din Ceangăi, unde eram „elevul Dima dintr-a şaptea”, era profesorul  de sport 
„ecuaţie fizică”, oltean Boiangiu, cu de neuitatele sale cizme burger, niţel cazon, cel cu care Raisa 
avea să să căsătorească. Fulguraţia biografică este doar spre a reînţelege de unde anume aveau să 
vină cărţile Raisei, din care zonă a Traumei, strămutare-adaptare, cu toate arterele colaterale ale 
regresiunilor în memorie; de unde constanta psihanalitică, de autoobservaţie a  cărţilor ei. Ca şi în 
cazul altor dascăli erudiţi din zonă, ai epocii (Radu Ciobanu, Gligor Haşa, Romulus (Raul) 
Constantinescu, Gilbert Danco ş.a.) – însă cu totul diferit, prin (melo)dramatismul prozei şi poeziei 
Raisei Boiangiu, ştiu că ea venise marcată de marii clasici ruşi, Tolstoi, Dostojevki, Maiakovski, 
Cehov, şi mai ales de teatrul lor: jucase ea înseşi, la un liceu hunedorean, roluri în „Livada cu 
vişini” ş.a.! Biografismul subsidiar, obsesional, terifiat, a marcat – venind din „ispita” protocronistă 
a originismului  şi etno-identificării (foarte aproape de primele romane ale lui  Radu Ciobanu şi 
Gligor Haşa şi parţial de proza Sânzianei Batişte sau eseurile colegei prof. Marioara Aslău) – vezi 
„Zantiala, fiul pământului” (Albatros, 1982, două ediţii), „În zbuciumul vântului” (ed. Vlad et Vlad, 
Craiova, 1988) întreaga-i operă -  „Insula tăcerii”, explicit subtitrată „confesiuni, povestiri şi schiţe 
despre medici, vise, boli şi... accidente (ed. Călăuza, Deva, 2000), „Fuga neterminată”, Signata, 
2002)... s-au presărat, cu „dichisuri”, apropos titlul ultimei cărţi „Poeme cu dichisuri”, Polidava, 
2013) – într-un halucinant travaliu cum bine zice: „Calea sfâşierilor”, Ed. Călăuza - Danimar, 2005. 
Un energetism teribil şi vag-eliberator, catarsic (?) – se sustrage abisalului terifiant însă, din poeziile 
Raisei Boiangiu. Obsesia limbajului este a suprasaturaţiei de tip post-existenţialism, venind, spre 
finişul unui scepticism diogenic-cioranian: Calea sfâşirilor, Splendorile agoniei, Călătorie spre 
origini, Dizarmonii, Amurg magic, Ploaia de foc... Niciun autor din arealul hunedorean nu îi este 
egal în sensul urmării unui „Drum spre Sine” de tip Nicu Steinhard! Cu toate înzestrările şi 
cultivarea  livrescă a acestora, paradoxal pragmatice!, Raisa Boiangiu este mai de înţeles prin lirica 
sa. Una de tip cultual (v. Blaga, „Pietre pentru templul meu”) – mustind de aphorii şi „splendorile 
agonice”, o varitabilă apologie a agoniei şi extazului. Prin cărţile Raisei, o istorie constrictiv-
radiografică a Traumei strămutării, este absolut remarcabilă.  
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M-am născut în zbuciumul căruţei 
- fragment -  

Mama m-a dăruit vieţii pe drumul/dintre Speia şi Chişinău/  M-am născut în zbuciumul căruţei/ 
Pe drumul dintre o felie de pâine/ Şi o altă felie./ M-am recules din zvîcnetul/  pântecului mamei în 
boarea din acel/  zărhit început de septembrie,/  în răsufletul cailor-tropot prin/  şanţurile drumului 
cu zaveră,/ prăpădind seninul laptelui matern.  

Acest scurt pasaj din epopeea personala, /v. rev. „ Înserare lirică”/ , este cheie a întregii opere ale 
ei: nu a fugii, ci a transfugii, sub stigma monstrului istoric din stirpea tătucului Iosif Visarionovici 
Stalin, cu a sa longevivă fiică Aliluieva... Dintre autorii la răscrucea mileniilor II III, iată, Raisa 
Boiangiu este negreşit cea mai semnificativă. Voi adăuga, sentimental cum am rămas, o dedicaţie 
din „Iarba vrajbei noastre”: 

„Chiar de splendoarea ierbii - acelui ceas,/ s-a stins pe veci, noi nu vom pregeta,/ ci vom afla 
puteri în ce-a rămas”... (William Wortsworth)   
                                                                                        

Diaspora română din North Carolina 
 

Proxima Moralia  
OVICI (S.U.A.) – Articole,
c
n

a

scrie; eseurile de faţă sunt referitoare la 
act

 eseuri, vol.III Vavila POP
rul pasionat în
, în primul râ

românească 

„Descoperită” de citito ă, ci nu pătimaş, care sunt, din revistele 
românilor de pretutindeni d  Revista Agero din Stuttgart (Lucian 
Hetco), şi câteva  din patrie, Vavila Popovici îmi (şi ne) confirmă o prezenţă 
semnificativă în Gândirea ctuală, pe filiera tradiţiţie, cea clasică, 
amintindu-ne de regretatul dr. Victor baron de Coroianu - stins în exil în Germania, 

- o scriitoare conexată la universal, a acelei inteligenţe sofianice şi sporitor creştineşti: active, 
energice, prin noul volum de eseuri, selectate din reviste din SUA (unde locuieşte, după refugiu),  
dar şi din România, Belgia, Canada... Pe calea cumpănitoare, dintre practicianismul religios, noetic, 
şi raţiunea carteziană, la anii venerabilei vârste, opera d-sale se restituie – în mirabila seminţie de 
limbă românească, din care s-a născut, printr-o „înşiră-te mărgărite” ca o salbă de nepreţuite 
mărgele... Vavila Popovici este dintre cele mai autentice, prin chemare şi scrierile ei probative în 
acest sens, valori ale sufletului-cel-îngândurat (îndurat din Gând!) – care comunică, în noima veche 
a expresei, a Cuminecării. De aceea, eseurile, dar şi poezia sa, au darul ce din dar se înfruptă şi ni se 
îmbie-redăruie, al empatiei divinului ce „se agită în om”. Erudiţia, admirabilă, asimilările decantate 
şi propensiunea sa irepresibilă, din Patos, de a ni se confesa, nu aveau cum să rodească fără vasta 
experienţă (empirismul firesc al Existenţei, în paradigma intimă, de mare vervă) a vieţii.... Eseurile 
sunt teosofice şi teologice, complementare şi recuperatoare de acea saţietate spre care tinde 
dintotdeauna Sufletul omenesc, cu atât mai mult prin feminismul- maternalismul cel îngrijorat faţă 
de cei pe care Biblia îi numeşte fiii omului... Respingerea atitudinală, prin scrisul literar-filosofic şi 
poezic, a decăderii morale, aşa cum au definit-o gânditori  ca Mircea Eliade, Petru Culianu, dar şi,  
fără scepticismul dezamăgirii cioraniene, din speţa lui Diogene Laertios şi oximoronismul lui 
Juvenal, înţelegerea superioară a proximei moralia, ci nu celei „minima”, cum pledează vs. 
lichelism (n. bene) – un Gabriel Liiceanu, este arma melodioasă a talentatei noastre compatrioate.  

O forţă expresivă irepresibilă transpare din tot ce 
ualitatea din ţară, pe care o umrăreşte cu mare nelinişte şi îndurerată compasiune. Vavila 

Popovici are curajul unei inimi ce rar ne-a fost dat a descoperi, fie doar prin aceste eseuri.  Modul 
jurnalistic, şi psiho-sociologic! – promptitudinea faţă de cutare subiect, judecăţile şi apelul mereu 
inspirat, parafrazic, la patrimoniul de gândire al anticilor şi cunoaşterii actuale, sunt remarcabile şi 
au darul acela subtil, tămăduitor, DUIOS, al aspiraţiei noastre, perene, întru reîndumnezeire. Opera 
vie şi continuatoare (devenitoare), a acestei gesticulaţii cultic-culturale, este în subsidiarul ei, a 
Speranţei care ne mişcă, atât de unici fiecare, şi, „paradoxal”, dempreună, în Misterul existenţei. 
Scuzate-mi fie preţiozităţile, inerente unei atari cuvenite admiraţii! Oarecum, Vavila Popovici este 
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pe filiaţia unei alte prietene-scriitoare din exil (Belgia), Antonia Iliescu, dar şi de scrierile poetice şi 
teologice ale lui Paul Aretzu.   

Personal, dintre eseurile acestui consistent corolar, vol.III, mă bucur de acelea în care transpare 
„omul poietic”, al lui Imitatio Dei. Eseul despre lacrimi, din pragul cărţii (prag, dar şi boltă!), 
conţine cheia întregului, ca al unui mic templu al Cugetării: „Nu este ruşinos să plângi, dar se pare 
că vărsarea de lacrimi cere o oarecare intimitate”. Axiologia şi ontologia unor astfel de cugetări se 
îmbină întocmai ca în poezia cea vie, dintotdeauna. „Eliminarea prin plâns a unor hormoni şi 
substanţe chimice” – ale omului biochimic, sunt în astfel de texte, straniu  intime, însă paradoxal 
daruri, împărtăşanie. Vavila Popovici pledează pentru Omul pozitiv, neînjosindu-se în „robia” 
animalului bolnav grobian, definit de Nicolae Breban. Articolele autoarei care comentează 
evenimentele sociale grave, ale criminalităţii, derivelor imorale crase din ţară, sunt şi ele pe măsura 
înzestrării şi culturii admirabile.Omul este, cum scria careva, al „cerului înstelat, şi al legii morale 
din el”. Sau nu va fi deloc ! Dacă ar fi să îi transferăm din EM Cioran, un atribut, acesta ar fi Graţie: 
„Orice graţie este un avânt, o bucurie a înălţării”. Darul de carte al Vavilei Popovici, de departe, 
însă atât de apropiat!, merită aă fie primit şi pregustat ca fruct sănătos, al unui suflet  mare,  
Feminin prin excelenţă, de o ultrafină senzualitate a Cuvântului, generos ca alăptarea pruncului, 
prin care Duhul – cel ubicuu în uman, întinereşte în trecerea sa prin lume, în „eterna reîntoarcere”, 
cum definise marele Mircea Eliade. Îi aştept promisa carte de poeme, preludiată de un mic buchet în 
Revista Noua ProVincia Corvina. 

P.S. Conchidem cu sinceritatea elogiului însufleţit de actul eminamente poietic al scrierilor sale, 
că, cel puţin mie şi celor asemeni nouă, mesajul înalt al scrierilor Vavilei Popovici, cel mai 
rezonant!, este cel de îndemn la Curajul Inimii... Fie acesta şi în virtutea  unui enunţ animist, 
despre Ochiul Inimii... Textele eminentei compatrioate au sfericitatea  hierofanică, a logodnei prin 
Logos-Logostea (v. mithosul românesc), sau altfel spus, reîntregire întru creaţie, Animus- Anima.  

 

Ars poetica - ars noietica: Trilogia neo-dantescă...  
Dumitru GĂLEŞANU - Fugă spre roşu (Fuggire verso il roso), 
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vol.2-3, editura Tracus Arte, 2012 
1. Între emisferele nous – rationem: Deriva spre roşu, sau spectralismul 

parafrazic la „roşul vertical” stănescian: Dumitru Găleşanu, sau paradoxismul 
contrariilor oppositorum – metafizic-antimetafizic... 

Marco Americo Lucchesi, referindu-se la Dumitru Găleşanu al volumului 3 
bilingv, româno-italian, „Fugă spre roşu/ Fuggire verso il roso” (editura Tracus 
Arte, 2012) conspectează exact  ars-poietica sa, Modi res considerandi, al 
„amiciţiei dintre poezie şi ştiinţă”, aş adăuga, al Modalităţii pulsatorii „pioggia 
degli atomi lucreziani”, poeziei sale,  retro-oglindă întoarsă (caleidoscop 

ochean!) – ca la un Coelho (Magicianul n.n.), al rostirii „magico-oraculare”, în cheie 
transmodernistă (v. Ion Popescu Brădiceni, În căutarea templului pierdut, Tranşee de cristal, Scrisul 
Românesc, 2012). Lucchesi dixit: „D.G. este un poet lucreţian ce sortează (decantează, n.n.), fără 
linie didacticistă”, citeşte nevanitoasă, nesentenţioasă, fără orgolii psihanalistice – ca la Radu 
Enescu (v. studiul Franz Kafka, profetul!) – (dar, la noi, şi Buzura, soţii Liiceanu, Breban, 
Patapievici,... Mihăieş, Dan C. Mihaescu (n.n.)... Deriva spre roşu poate fi deviaţionism! Nu e cazul 
poetului nostru! Ceea ce reciclează semiotic verbul său, este decantorul – ciclotronul Dictaturii 
conştiinţei, a Supareului! Cele două emisfere cerebrale îşi recalibrează pulsaţia tocmai prin Rostirea 
sa poetică. „Găleşanu este poetul cosmolog”, observă just criticul italian. „Iubirea (amorul) este în 
uman energia ce o numim Amor, care este, în realitate, materia primă (Primordia, n.n.) – din care a 
fost creat universul” (citat Paolo Coelho), motto-ul volumului găleşanian. Lectura acestui splendid 
tratat de recompunere ne convinge, nu restrictiv, ci vibrant- empatic, că subţiata spre Diafan 
(spleen) a energiei subcuantice, Apheyron, scânteind ca în parabola lui Iov, a scânteierii din 
Logósul divin(atoriu) – face dinamica rostirii poetului în actualitatea repliabilă a Literaturii:  
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„Războinicul luminii” va fi în acest volum conectat şi aprofundat cuceritor - prin patos - verva 
poieionică pură!, „practicianist”, la al doilea (Pe corzile luminii/ Sulle stringhe di luce” (idem ed. 
Tracus Arte, 2011). Un discurs al interconectării cu Sinele, recalibrant, cu Sinea Lumei, Găleşanu 
este „asuprit de esenţe”, cum aveam o sintagmă prin anii mei 40, iertat fie-mi autocitatul! Volumele 
biligve româno-italieneşti, vin însă pe constanta (sic) platoniciană, cum şi a romanticilor nemţi, ca 
şi Nietzsche, ori Søren Kierkegaard: spre operă, dinspre filosofie! O ultra-luciditate unora 
insuportabilă (?) face jocul non-kafkian, al totuşi „metamorfozei” din amontele iraţionalului ce suie 
demonic spre conştient. Pot fi citate în această cheie, mai toate poemele volumelor 2 şi 3. Ceva 
neutrinic luminousus, tahionic,incuantificabil (!), tremură infraseismic în poesia lui Di. Gi. 
(Variantele italiene te fac să exclami: „Benetictus fructus tu, Jesus!!” Ar fi fost de interpretat în 
acest sens, italieniştii de marcă ai noştri, Zoe D. Buşulenga, Marin Mincu, Dan Haulică!).  

Solilocvialul Dumitru Găleşanu se transferă „codificat – davincian” (?), ca Informaţie misterium, 
în colocvial, se comunică, elevat, înnamoratului din... dualism, Sine-Sinea, cum scria Dan C. 
Nicoară, (concitadin al meu, al Şcolii de la Sibiu (Doinaş, Radu Stanca, Negoiţescu, Aichelburg, 
Regman, poetul D.C. N. („deceneic” în sensul pitagoreic, „stigmatizat” m. în exil în Germania) a 
„dempreunului de a fi”. Textul re-devine hierofanic, redevine „întru a mai fi”, sofianic, ar spune 
esotericii, Animus-Anima. Interpretarea diasporeanului nostru din SUA, M. N. Rusu, expert în 
Nichita şi înflăcărat exget al aceluia,- opinează corect că: „Dumitru Găleşanu intră şi el în zona 
hiperboreeană a discursului aporetic”; Rezon! De acord că „dinspre filosofia ştiinţelor, Hegel (v.  
IFU, Teme hegeliene, studii, prefaţat de Ghişe şi Andrei Marga, Ed. Dacia, 1982, n.n.), Heidegger, 
Einstein etc”, cum scrieţi Dvs. Însă M.N.R. vede clar şi filiaţa de sub „centura de iridium” a acestui 
eminent Poet, via Heraclit Efesianul, (v. Dimitriu, M. Florian - Recesivitatea ca structură a lumii”, 
ş.a. n.n.) – Parmenides. ...NU suntem de acord cu simplerozele vocabulare, parafrazice (?) la Roşu 
vertical, Nichita Stănescu, 1966, Editura Militară! Păcatul originar duplicitar al marelui poet, 
(n.n.) – mistificarea negativă, sau condiţia „Ab urbe conditia”, este „o încercare prometeică, de 
sorginte eminesciană de a capta (verb straniu, al paideei post- modernismului traumatic la românii 
după DADAISM-ul alogenic, n.n.)- „şi desfăşura principiul muzică, simfonic, al Creaţiei, al 
Genezei, precum şi elementele infinitezimale care contribuie la edificarea cosmogonică a 
universului ceresc şi subceresc, a codului său misterios” (idem citat MNR). Ceea ce I. Popescu 
Brădiceni numeşte trans-modernism, este definit de M.N.Rusu „supramodernism”... Numai că 
„suora” sau „sub” sunt false concepţii critikonice: Inteligentia divina, ubicuă, Sophia esotericilor, 
(Fiul la creştini) – par mai degrabă uhronie în Hermeneia! Paradoxism pretiosso, maestre! 
Găleşanu este un Apollinic, ci nu un Dionisiac, cum a fost N.S., care, apropos, scria gelos, ignobil, 
într-un număr vechi din „Tribuna” : „Cât timp a trăit Labiş eu nu am publicat!”. Citabil este 
Dumitru Găleşanu, auto-referenţial: „Din nevoia unei gândiri libere,/ mi-am reprimat/ foamea şi 
setea/ din sine induse/ sub forma a-toate/ p r e z e n ţ e i.../ Iisuse...”. Iată de fapt cheia întregii 
trilogii, sau Codesului aurea, a importantului Poet Dumitru Găleşanu! 
Dumitru Găleşanu NU nu este un metafizic, nici antimetafizic, cum Niki 
Stănescu: deriva spre roşu în Spectrul Logósului (rogvaiv) – nu e 
deviaţionism, nu subscrie literar sau esenţial, legii lui Niels Bohr, 
premiatul Nobel, - inspirată din V.T.,- a ecuaţiei micro-macro-cosmului! 
Intuition, iată modus-ul sistematic al poetului, psihanalitic, însă nu din 
sorgintea lui Ioan Teologul, sau Marchizului de Sade..., recte a „sfinţilor 
închisorilor”! Întreaga trilogie este triadică, neo-dantescă, un splendid 
Tratat optimist, reconstruction al „Guvernământului General al Genezei, 
vezi şi „Despre Fiinţă” (via Heidegger, nu) – a unui alt mare contemporan, 
Cristian George Brebenel!. Apropos cosmologia găleşaniană, ne vom 
referi altădată în context, şi la Max Scheler – (Poziţia omului în cosmos”) 
au la C.G. Jung (Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu, Teora, 
1997). Dacă timpul mai are răbdarea, sunt de invocat vis-a-vis de Trilogia găleşaniană, şi Freud, 
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Alfred Adler, psihologiştii abisali şi cohorta greilor psihanalişti, revenind inevitabil la „Cartea 
roşie” a lui C.G. Jung, expertul principal al Patologiei din Clinica de Psihiatrie şi şcoala 
Universitară de la Zurich! Psihologia abisală este constanta marilor psihanalişti şi ea pare... 
imuabilă! Geniul de tip LuxFerris, eminescianic, ne este nu doar stigma, ci şi enigma... genomică, a 
Limbii Române, celei „demontate exotic”, de Nichita Stănescu? (De revăzut şi Itinerariul psihiatrc 
al lui Brânzei, Socola). Poezia trilogiei este neo-dantescă şi prin aceea că este regresiv epopeică, 
sumeriană, divinatorie, în sensul-noima „spiritului ce se agită în uman”. Prin poesia sa, Dumitru 
Găleşanu este un Trialist în grila Popper-Lorenz, situându-se, iată, în pleiada marilor noştri 
gânditori. Dacă Nichita a fost diogenian, plautian şi „mâncat de cuvinte” (Necuvintele, Unsprezece 
elegii, Argotice etc.), trilogia lui Dumitru Găleşanu rezideşte sanctuaric- transmodernist (!) mai 
degrabă enteleheic-noicanic, o incintă a Sacrului (v. Eliade, P. Culianu, n.n.), nu al căderii, ci al 
Celui coborât în profan spre a-l reînălţa!  Regresiunea la Emoţii în multivers/ Emotion into 
multiverse, (2010) – volumul de temelie al triadicei poietici-filosofice, ne va face să primim darul 
cărţii sale ca într-adevăr unul coelholian, însă non apologetic aceluia, ci profund Românesc, post-
Blagian (!), actual. 
2. Aşteptând „Însemnele Materiei”... 

Îmi e toamnă, născut fiind în Septembrie, în  aşteptarea unei a patra 
cărţi sub titlul „Însemnele Materiei”, trilogia  sa deja întărindu-mi 
convingerea că avem, prin Dumitru Găleşanu, unul dintre cei mai 
importanţi poeţi-eseişti ai ceea ce aş numi „descărcări electrice întru 
înseninare-răzbunare” - ale Fiindului rostirii post-cultu(r)ale româneşti, 
dacă nu sună prețios: este poesia ce întregeşte, hierofanic, sincretic şi 
sinergetic, cvadratura cercului: cel aparent captiv în Spirala cosmologiei 
multimilenare, cel mai vechi semn al Cunoaşterii. Necum ermetic, barbian, 
cum simplist reductiv consideră eminentul critic din diaspora, M.N.Rusu, 
în prefaţa „Derivei spre roşu” (vol.III al trilogiei deja comentate de mine 
mai mult parafrazic, - ci în paradigma cercetării critice filosofice 
academice, cum este cea unic conspectată de venerabila noastră prof. 
Univ., dr. în filosofie, Angela Felicia Botez, onoranta mea prietenă („Postmodernismul în 
filosofie”). Găleşanu face parte din tagma rară a Experimentiştilor pe cont propriu, însă 
interconectat la mai tot ce a asimilat cunoaşterea din milenii. Comentatorii admirabili ai trilogiei au 
opinat exegetic, salutar, asupra acestui Creator în cheie cvadruplă „absorbit într-un mit/ ca un duh” 
(Vamă pământului, pag.268, idem) – recte hiperconştientizând ars- poiezic, mitopieionul ca 
dinamică cosmo-logică (din Logósul întrupat) – sfidând eonul şi reflectat continuum în raţiunea-
fiinţială ce ne re-ordonează în expresivitatea comunicantă, transmisibilă, prin ceea ce a creat şi 
continuă Universul: IUBIREA. „Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi 
o numesc IUBIRE, dar care, în realitate, este materia primă din care a fost construit universul.” 
(Paulo Coelho)... Dumitru Găleşanu este de fapt cum el însuşi se defineşte, în discursul întrerupt 
doar „ca repaus” virtual, între veghe şi visare: „pe runele timpului/ cum energia primară,/ cineva/ se 
îndreaptă duios către tine,/ întunericul fiinţei/ risipind în lumine”... (cit. „De rerum natura”, pag. 
66). O vervă aproape insuportabilă – de furtuni celebrale, magnetice, se descarcă sublimînd în 
aforistice rostiri, axiome sau ludice panseuri, dicţiuni ce par esoterice, nu odată chiar rosacruciene, 
explozii, erupţii şlefuite sau îngreunate de enunţul explicit-prozaic, ştiinţific, cu sciziuni şi 
restructurări în neaşteptate „oratio vechio”, recursuri la incantaţie, la melos divinatoriu, ca al 
Dainelor (celor azi corupte în doine..., doar vag barbiene, în realitate regresiv-folclorice,  şi care 
surprind zeitatea în goliciunea ei, a Splendoarei-Slavei).Iată un fragment de poem-cheie, eşantion 
de încantaţie d’amour („Din care gând”, pag.78) din care Memoria (Gândul) - (ancestral, 
mitocondrial) – degravifiază şi tinde a levita, înălţător, ca şi cum ar risca – hierofanic şi orgasmic, – 
a se smulge şi se lăsa resorbită în divinitatea absolută: (Sevele-Evele), (Viaţa), (Sângele-Materia-
Matricea): „Ai urcat/ cu sevele/ primăverii/ Evele,/ treptele/ cuvântului/ miezul viu/ al gândului/ 
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desfăcînd/ izvoarele,/ omenescul-soarele!// Încântare-a sferelor...”. Verbul desfacerii, despecetluirii 
izvoarelor şi Miezul Viu al Gândului (Cogito-ul lui Ergo sum, EL-ohimic!) –precum şi „încântarea 
sferelor” (andoginicul, sau Anima-Anymus) – iată în doar câteva cuvinte, Nunta Divină!  

Poetul este Mag, Sacerdot,  Teosof, Filosof, Savant şi Astrofizician. Sigur că erudiţia, 
suprasaturaţia de cunoaştere modernă, sunt complementare unei soteriologii ce nu riscă blamata 
categorisire sceptică a unei sociologii „a mistificării”. Dacă nu ar avea chemarea, înnăscută, la 
temelia simţirii, stării Sale fiinţiale, Dumitru Găleşanu nu ar fi auzit de noi, cititorii săi, nici din 
„templul cărţii”, nici de la „catedra” din care – ca un Orfeu înălţat din Mit la suprafaţa „labirintului 
purtat”, caută în fond să o smulgă pe Euridice din tenebra (unei eventuale) complicităţi cu 
Hadesul... Dar poate fiara din om să fie îmblânzită, prin atare cunoaştere nouă, (intuiţie-raţiune-
mistică-transmodernism) – şi poate fi eludată prin Poesie (imitatio Dei) – La condition humaine, 
stigma lui Montaigne? Ce va să zică „condiţia tragică”, dacă nu contrariile ei, întru regenerare, 
eternă reîntoarcere? Poate va fi „Însemnele materiei” o critică a raţiunii impure? În mileniul re- 
numărat III, într-o lume „rezonantă cu anormalitatea” (Hugo Friedrich), şi spectrul „transcedenţei 
golite”, într-o ruină a creştinismului – cum profeţeau exegeţii sec. XX, vezi Umberto Eco, Da Vinci, 
David Icke ş.c.l.) – poetul Galeşanu, oricât umblă pe registrele abstracţiunii şi sincretismul amplu, 
spectaculos, al unei noi revelaţii dinspre iraţional spre raţional, îmi pare a fi cel definit cel mai 
empatic- şi clar-văzător, de o semioticiană – cercetător absolut admirabilă în înţelegere-concizie şi 
patos coparticipativ-afectiv, ascuţit şi convingător, Oana C. de la Laboratorul Naţional din Frascati, 
Institutul Național de Fizică Nucleară, Frascati, Roma, Italia... După lectura trilogiei şi relectura 
eseului d-sale, dacă nu aş fi eu însumi om care scrie (şi) poezie, – cu puternic resimţite conexiuni 
sistemice la arta lui Dumitru Găleşanu, – aş sta mai retras în simplul - rozariu al Contemplării, al 
primirii poeziei sale, dificil ancadrabile unei filiaţiuni actuale. În anii în care Antimateria este 
vânată în giganticele instalaţii montane elveţiene..., cărţile lui Găleşanu pot fi colaterale tratate 
(logósfere) – pulsatorii în arta Noetică a emisferei Spiritului „coborât întru înălţare”, enteleheic 
igitur? Aştept în acalmia post-thalazică, tsunamică, voila!, indusă după trilogie, paradoxal, 
Însemnele materiei. Trialismul pledat de unii iluminaţi ai momentului, presimt, va avea, prin 
noima ce o sugerează sintagma, pragmaticul insinuat de cele ce mi-a  sugerat cele trei „danteşti”, 
teandrice coduri: o paradigmă a Cvadraturii Cercului, poate o fuziune a duhului în Mitul care face 
inversînd Eonul, dinamica non- hegeliană a lumei: ca Sine Univeral? Să recunosc este un fel de a 
mă bucura că înţeleg înalta experienţă a poetului Dumitru Găleşeanu; sacralitatea ca şansă de 
recuperare din profan, prin scurtarea Tăriilor – cu scânteile lui Iov, ale luminurei, rostirea magică- 
divinatorie- sieşi audibile şi taumaturgică, eventual netemătoare de abisal,... incredibil! – Aici, în 
coşmarul lui Emil Cioran, după Omar El Khayam, Albert Einstein şi Mircea Eliade and Petru 
Culianu. Adaug parafrazic câteva memorabile eventual conectabile la cele de mai sus:  „Zeii 
vorbesc (astăzi am spune: Fiinţa vorbeşte) prin mesaje hieroglifice şi enigmatice“… „…adevărul e 
ceva în preajma căruia locuim de la începutul timpurilor, numai că l-am uitat… Numai simbolurile 
exotice conservă o aură de sacru. Prin secolul al II-lea, înţelepciunea secretă ar fi trebuit deci că 
locuiască fie printre druizii, sacerdoţii celţilor, fie printre înţelepţii din Orient, care vorbeau limbi 
neînţelese“… „Aceştia, înţelepţii barbarilor, cunoşteau legăturile ascunse ce unesc lumea spiritului 
cu lumea astrală şi pe aceasta cu lumea sublunară… Cum este jos, aşa este şi sus.”. Umberto Eco, 
Sacerdoţii barbarilor). Şi:  „Interpretarea metaforică, descoperirea ştiinţifică şi discursul teologic se 
încadrează toate trei în genul raţionamentului prin analogie“ (Umberto Eco, Ricoeur, Kuhn).* 
„Dacă accept analogia lui Bohr sunt obligat să văd permanent atomii ca pe un sistem solar“. 
(Umberto Eco).* „E adevărat că metafora creatoare pare a fi înţeleasă intuitiv, dar ceea ce numim 
intuiţie nu e altceva decât o foarte rapidă mişcare a minţii pe care teoria semiotică ar trebui s-o 
poată descompune în toate elementele“.„Discursul alchimic nu numai că se conduce după ideea 
simpatiei universale, ar transferă acest principiu la limbaj, la cel verbal şi vizual, afirmînd că orice 
cuvânt şi orice imagine are senmificatul multor altora“.* „Semioza hermetica“/ „Prin intermediul 
metaforei, noi cunoaştem ceva“ *Aristotel, Retorica III, 10, 1410. 
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Aniversară. Filiala USR Sibiu 
Ioan EVU la 60 de ani 

Eveniment la Galeriile de Arte plastice, Hunedoara, 2013 

Poet, prozator, cronicar literar, tălmăcitor din lirica germană, 
cantautor, solist vocal, ghitarist şi lider al grupului muzical Canon 
din Hunedoara, Ioan Evu s-a născut la 19 Februarie 1953 în comuna 
Peştişul Mare, judeţul Hunedoara. Prenumele tatălui: Gheorghe. 
Prenumele mamei: Clara. Trei fraţi: Eugen, Eugenia şi Gheorghe. 
Are un fiu: Gabriel.  
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ACTIVITATE LITERARĂ:  
Ioan Evu a publicat poezie, proză, cronică literară şi traduceri din 

lirica germană în revistele: România literară, Luceafărul, 
Contemporanul, Amfiteatru, Flacăra, Viaţa studenţească, Preludiu, 
SLAST, Limbă şi literatură, Transilvania, Tribuna, Ramuri, Familia, 

Arca, Orizont, Euphorion, Steaua, Poesis, Vatra, Cronica, Astra, Discobolul, Semne, Provincia 
corvină,  Ardealul literar,  Ritmuri hunedorene,  Orient Latin, Opinii culturale, Algoritm literar, 
Contraatac, Citadela, Mesager cultural, Ritmuri hunedorene, Observator-M, Foaia noastră 
(Ungaria), Archenoah (Germania)... 

Deţinător al mai multor premii literare (selectiv): Premiul I al Concursul naţional de Poezie – 
Tabăra literară Păuşa (1970) – Preşedinte juriu Ştefan Aug. Doinaş. Premiul revistei Luceafărul – 
Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”(1976) – Preşedinte juriu D.R.Popescu. Premiul 
revistei Tribuna – Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”(1977) – Preşedinte juriu George 
Bălăiţă. Premiul revistei Transilvania – Festivalul naţional de poezie „Lucian Blaga”(1981) – 
Preşedinte juriu Ion Mircea. Premiul Festivalului naţional de poezie „Lucian 
Blaga”(1982)preşedinte juriu Ion Mircea. Premiul revistei Familia – Festivalul naţional de proză 
scurtă  „Marin Preda” (1982). Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Sibiu pentru volumul 
„Însoţitorul umbrei”(2004).Volume publicate:Prea iubire, versuri, Comitetul de Cultură şi Educaţie 
Socialistă, 1978; Fereastră de apă, versuri, Facla, 1982;  Fără armură, poeme, Albatros, 1984; 
Somnul în munte, Facla, 1986;Poet de bunăvoie, Eminescu, 1996; Cetatea moartă, Helicon, 
1998;Drei Dichter aus Rumänien/Trei poeţi din România (Ioan Evu,     Gheorghe Mocuţa, Sorin 
Roşca), Verlag Radu Bărbulescu , München, 1999; nsoţitorul umbrei, Axa, 2003; enuşă vorbitoare, 
Călăuza, 2006; mintirile unui pitic din vremea când era mai mic, Călăuza, 2007; Biografia durerii – 
tălmăciri de Ioan Evu şi Theresia Haas din lirica poetului austriac Thomas Bernhard, Călăuza, 
2009;Elogiu furtunii – TipoMoldova, 2012. Despre creaţia sa şi-au exprimat opiniile: Ioan Adam, 
Paul Aretzu, Ion Arieşanu, Marian Barbu, Radu Bărbulescu, Valeriu Bârgău, Carmen Blaga, Miron 
Blaga, Adrian Botez, Constanţa Buzea, Marin Chelu, Neculai Chirica, Mircea Ciobanu, Radu 
Ciobanu, Alexandru Condeescu, Ladislau Daradici, Ştefan Augustin Doinaş, Horia Gârbea, Ion 
Gheorghe, Lucian Gruia, Silviu Guga, Dumitru Hurubă, 
Ion Itu, Iv Martinovici, Ion Mircea, Florea Miu, 
Gheorghe Mocuţa, Mircea Moţ, Romul Munteanu, 
Gabriela Negreanu, Victor Niţă, Tudor Opriş, Edgar 
Papu, Adrian Păunescu, Mariana Pândaru, Robert 
Petrescu, Petru Poantă, Maria Diana Popescu, George 
Puşcariu, Ion Roşioru, Atila Socaciu, Constantin Sorescu, 
Constantin Stancu, Mircea Stepan, Niculae Stoian, Ion 
Stratan, Constantin Ştefuriuc, Laurenţiu Ulici, Geo 
Vasile, Dumitru Velea ş.a.  

În imagine, de la stânga:  
Ioan Barb, Constantin Stancu, Ioan Evu, Dumitru Hurubă 
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REFERINŢE (selectiv):  

Laurenţiu Ulici - „Talent poetic cert, Ioan Evu scrie la fel de convingător în dulcele stil clasic şi 
în noua manieră. Se lasă purtat de reverie dar ştie şi să privească în faţă realitatea, e sentimental în 
poemele ce evocă, de pildă, copilăria sau dragostea şi realist crud în cele de notaţie imediată… 
Cultivă metafora şi versul muzical-folkist dar şi versul liber şi auster. Interesant este că în toate 
ipostazele stilistice lirismul se păstrează la aceeaşi cotă de tensiune, ceea ce vrea să spună că, 
temperamental, poetul e mai curând un „vechi” decât un „modern” (sau modist)”.  

 

Paul Aretzu - „Se observă în sarcasmele lui Ioan Evu verva discursului, directeţea, vocaţia 
epigramatică, privind lumea de pe poziţia unui eu excesiv – justiţiar, infailibil. Tabloul pasionat al 
poeţilor ipocriţi ori melancolici este elocvent… Este pusă în valoare o dublă disponibilitate, pe de-o 
parte implicarea polemică şi ironică, pe de alta, detaşarea meditativă, cogitabundă… Lirica  lui Ioan 
Evu are, în mod evident, opţiunea idealităţii, a principialităţii, a unei existenţialităţi 
ceremonioase/canonice, a ardorilor romantice. Poetul este un dualist adică o îmbinare a unui placid, 
contemplativ, sapienţial cu un moralist drastic, ironic. Ioan Evu crede în prevalarea adevărului frust, 
a autenticismului în detrimentul retorismului sau a ipocriziei estetice…” 

 

Dumitru Hurubă - „Vom constata, poate chiar cu uimire că, aproape cu brutalitate, încărcătura 
emoţională a poetului se transmite cititorului cu o naturaleţe oarecum inexplicabilă. De aici şi până 
la a fi prinşi în mrejele plăcut ademenitoare ale unei creaţii lirice cu notă discordantă în lirica 
actuală nu mai e decât un pas mic, abia sesizabil… Originalitatea lui Ioan Evu porneşte tocmai de la 
conştientizarea potenţialului artistico-creator şi exploatarea, cu ajutorul lui, materiei prime poetice. 
Din acest punct de vedere, îl consider pe Ioan Evu ultimul mare reprezentant al unui lirism de care 
majoritatea poeţilor contemporani se feresc ca de foc. I-am urmărit evoluţia, i-am citit cărţile şi, ca 
atare mă simt îndreptăţit să spun că avem de-a face cu o voce deosebită în peisajul liric actual.” 

 

ACTIVITATE MUZICALĂ:  

Încă din anii liceului, Ioan Evu a fost solist vocal şi chitarist în diverse formaţii din Hunedoara şi 
Deva. Ca folkist a debutat în 1976 cu două cântece compuse pe versuri de Nicolae Labiş, pe scena 
Cenaclului Flacăra condus de Adrian Păunescu. În august 1978, împreună cu fratele său, Eugen 
Evu, a abţinut Premiul I la prima ediţie a Festivalului Naţional de muzică folk, desfăşurat la 
Costineşti, sub egida aceluiaşi cenaclu. De menţionat faptul că festivalul a fost un adevărat maraton, 
(peste 80 de concurenţi!) desfăşurat pe parcursul a trei nopţi iar premiul obţinut de fraţii Evu a venit 
ca urmare a votului celor 1000 de spectatori prezenţi la teatrul de vară studenţesc. În 1981 a urmat, 
tot la Cenaclul Flacăra, debutul în formula de cvartet a grupului muzical Canon, compus la vremea 
respectivă din: Ioan Evu, Graţian Ordean, Nicolae Hampel şi Mircea Goian.În 1982 Canon a 
obţinut Premiul de Consacrare al Cenaclului Flacăra, unde a activat vreme de doi ani, alături de 
nume consacrate ale genului: Mircea Vintilă, Victor Socaciu, Vasile Şeicaru, Ştefan Hruşcă, 
Mihaela Popescu, Ducu Bertzi, Adrian Ivaniţchi, Doru Stănculescu ş.a. În 1980, la Festivalul 
naţional de poezie şi muzică de la Calafat, premiile I, atât la secţiunea literară cât şi la cea muzicală 
au fost obţinute de Ioan Evu şi, respectiv, grupul Canon.Debutul discografic al grupului a avut loc 
în 1987, pe LP-ul semnat de Victor Socaciu, Viaţa, iubirea cea dintâi (contribuţia Canon-ului 
constând în aranjamente orchestrale, acompaniament instrumental şi armonii vocale la şapte cântece 
de pe albumul menţionat). Numeroase apariţii la TVR şi Radiodifuziunea Română în cadrul unor 
emisiuni realizate de Doru Dumitrescu şi, respectiv, Titus Andrei. Apariţii discografice: Canon – 
Electrecord, 1991;  Canon şi Maria Gheorghiu – Alpha Sound, 1996; Cântece de iarnă – Alpha 
Sound, 1997; Acvilon – Vitralii de zăpadă (colinde) – Studio Codruţ, 2002 ; Cenaclul Flacăra vol. 
3 – (compilaţie) – Intercont Music, 2009;  Canon – Trenul de seară (Media Image Trading Deva, 
2010);  

În octombrie 2013, grupul Canon va împlini 35 de ani de activitate. 
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Confesiuni (fragment) 
                       Interviu  Dumitru VELEA - Ioan EVU 

– Când şi unde te-ai născut? Peisajul geografic este 
important pentru poezia pe care o scrii?      

– Dacă ar fi să dăm crezare datelor înscrise-n certificatul de 
naştere,  Ioan  Evu  s-a  născut  la 19 februarie 1953 în comuna 

Pestişul Mare, judeţul Hunedoara…  Despre momentul naşterii mele nu-mi aduc aminte nimic… 
Probabil era o iarnă geroasă cea în care am fost născut, deoarece, în făurarul fiecărui an, simt sub 

umeri un gol de aripi îngheţate… Pot depune mărturie prin certificate mai puţin oficiale (cărţile 
mele) că m-am născut cu adevărat în Candoria… Iar dacă actul biologic al naşterii e unanim 
acceptat ca fiind irepetabil, voi spune, totuşi, că în Candoria am renăscut de mai multe ori. Fără 
îndoială că locul unde ne-am născut şi am copilărit îşi pune amprenta pe tot ce înseamnă evoluţie, 
devenire ulterioară a fiecăruia. O casă, un deal, un pârâu, o cumpăna de fântână, un anume personaj, 
o întâmplare oarecare sau un amănunt aparent nesemnificativ, pot constitui germenii unui univers 
afectiv-poetic. Însă acest lucru nu este suficient. Când e vorba de literatură trebuie făcută distincţie 
între artă şi simplă confesiune biografică. Toposul în care se derulează viaţa mea, cu bune-rele, e 
important pentru mine mai mult în plan sentimental… Poezie se poate scrie oriunde, cu condiţia să 
fii înzestrat cu har. Eu unul cred în inspiraţie ca stare de graţie a spiritului. Aceea pe care încerca s-o 
definească Rilke în „Scrisori către un tânăr poet”, atunci când – referindu-se la „Elegiile duineze” – 
scria: „Pe ţărmul mării, la Duino, am auzit  (s.m.) primul vers”… Şi eu am, uneori, impresia că aud 
versuri, rolul meu fiind unul de intermediar între sursă şi coala de hârtie. „Restul e tăcere”, vorba 
străbunicului nostru, Shakespeare… Şi multă muncă, aş adăuga eu, netrebnicul. Poate de aceea nu 
cred în poeţii care publică mai mult decât scriu, dar nici în poeţii de duminică… Ori de câte ori aud 
pe cutare autor făcându-şi public orarul conform căruia se aşterne la masa de scris, mă înspăimânt. 
Poezia nu e o profesie ci o profesiune de credinţă. O profesie o alegi tu, pe când poezia te alege ea 
pe tine. 

– Ai tâlcuitori aduşi sau încerci cu propriile forţe şi fapte să afli tâlcul?      
– Iartă-mă, nu prea înţeleg sintagma „tâlcuitori aduşi”… De altfel, îmi şi displace. Dacă  te referi 

cumva la mentori – cred că fiecare dintre noi suntem până la un moment dat tributarii unor astfel de 
modéle. Însă apoftegmele maeştrilor noştri prea ne dau tâlcurile mură în gură. Eu unul, prin poezie, 
vreau să aflu singur noima, în înţelesul ei de menire...  

– Ce fel de elev ai fost? 
– Am fost elev premiant în şcoala generală, dar la liceu nu depăşeam limita mediocrităţii. Eram 

în stare să obţin notă maximă la orele despre lirica lui Blaga, Bacovia sau Labiş, însă Geo Bogza mi 
se părea de-a dreptul plictisitor… O dată am luat nota 3 pentru că i-am mărturisit profesoarei de 
română că nu-mi plăcea „Cartea Oltului”. O consideram o scriere minoră. Azi înclin să cred că 
pasiunile mele erau în contratimp cu ce-mi oferea şcoala într-un moment dat… Spun asta, deoarece, 
deşi în liceu mă poticneam ades la ştiinţele exacte – am fost şi repetent din cauza fizicii – mulţi ani 
după aceea mi-am câştigat pâinea ca depanator al utilajelor de calcul şi de scris. Dacă atunci aveam 
o reticenţă aproape organică faţă de „Cartea Oltului”, mai târziu am fost fascinat – e-adevărat, nu 
pentru mult timp – de proza şi poezia lui Geo Bogza. 

– Există o  imagine care s-a dezvoltat în propria creaţie, precum copacul mitic din  somnul 
Împăratului şi care te stăpâneşte? 

– Am început să scriu poezie imitându-l pe Eugen, cu înverşunarea mezinului ce are la îndemână 
un model de urmat în fratele mai mare… Era, dacă vrei, o forma de mimetism infantil. Modelul 
exista – fratele meu publica deja prin reviste – însă lipsea combustia necesară spre a da fior de 
flacără celor însăilate de mine pe zăpada hârtiei… La vremea aceea încă mă fascina jocul cu arcul şi 
praştia. Celălalt frate al meu, Gheorghe, îmi confecţionase un adevărat arsenal. Fantomele lui Robin 
Hood şi Thierry la Fronde străluceau pe ecranul imaginaţiei mele. În lipsa unor „adversari” pe 
măsură, ucideam – cu o cruzime care şi astăzi mă înfioară – tot felul de păsări: turturele, vrăbii, 
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sticleţi… Să fi fost atrocitatea mea o răzbunare instinctuală a celui ce are înscrisă în codul 
engramic, în subconştientul său ancestral, o mereu reprimată dorinţă de zbor? Îmi amintesc că într-o 
vară am omorât o rândunică… Bunicul meu, Avram, îmi spunea deseori că e mare păcat să ucizi 
rândunele pentru că sunt păsări sfinte. Găinuşele Domnului îşi construiesc cuibul în grajduri sau în 
imediata lor vecinătate… În fine, ştiam câte ceva despre pruncul Iisus, născut de Fecioara Maria în 
ieslea din Bethleem – cu trupşorul mângâiat de calda răsuflare a vitelor… O tristeţe freatică mă 
străbătea ori de câte ori auzeam acea sfântă poveste… Rândunica îşi făcuse sălaş sub streaşina casei 
unui vecin… Am pândit-o mai mult timp şi, într-o seară, pe când se întorcea la cuib, am tras cu 
praştia în ea… A căzut inertă la picioarele mele… Am ridicat-o din pulberea încă fierbinte a 
drumului, simţindu-i în palme bătăile inimii. Erau ticăitul ultim al unui ceasornic… Şi-a întors ochii 
spre mine – sau poate doar aşa mi s-a părut mie atunci – şi s-a stins. Din cuib se auzeau chemările 
puilor ei. Auriferele lor pliscuri se deschideau a blestem sau a rugă spre cer. Am avut atunci 
sentimentul unei vini imense, de nevindecat… Oriana Fallaci scria în cartea sa intitulată „Dacă 
soarele moare”  că „ironia e uşoară, nimeni nu îşi bate joc de tine când ironizezi, dar toţi râd de tine 
când îţi pronunţi un act de credinţă”... Cu acest risc asumat – de a fi ironizat – afirm că am devenit 
conştient de actul scrisului sub imperiul acelui sentiment de vină, amplificat peste ani… Nu o 
singură dată mi-a apărut în vis un copil ţinând în mâinile lui vinovate trupul unei păsări ucise… 

 – În care erou de basm, din mitologie, literatură, artă crezi că te regăseşti? 
– În nici unul… Mă preocupă în ultima vreme semnificaţia Şarpelui Fantastic Ouroboros, cel ce 

se consumă singur, se înghite pe sine, începând dinspre coadă, „până la dispariţia sa într-un punct 
rămas în locul gurii” – după cum fericit formula poetul Gheorghe Pituţ într-un jurnal al său de idei. 
Totuşi, mă întreb dacă această imagine, asemănătoare unui cerc, autodevorându-se, suficient sieşi, e 
una împlinită? Nu cumva punctul ce se substituie gurii, ca apogeu al creaţiei care şi-a epuizat 
combustia, poate fi repus în mişcare prin forţa demiurgică a cuvântului menit să transfigureze un 
mers cândva reptilian, târât, în plan orizontal, într-altul, zburat, superb, în continuă mişcare spre 
devenire, de astă dată pe verticală: o elipsă resorbită în văzduhul monadic al inspiraţiei cu focarul la 
infinit? „Evanghelia după Ioan” consfinţeşte că: „La început era Cuvântul… şi Cuvântul era 
Dumnezeu"… Dar dacă acceptăm că orice sfârşit e un nou început, putem noi, oare – păstrându-ne 
intactă credinţa – să spunem: „La sfârşit va fi tot Cuvântul?”   

Revenind cu picioarele pe pământ – atitudinea autarhică a Şarpelui Ouroboros de a se încăpăţâna 
să-şi ajungă sieşi, ascunde un imens orgoliu sau este un simplu refuz? Acela de a nu accepta o 
umilinţă nevoită să cerşească pentru a supravieţui… Orgoliul ca refuz al umilinţei sau umilinţă ca 
renunţare la orgoliu?  Prima sintagmă presupune puterea ce ţi-o conferă anevoiosul proces al 
autocunoaşterii… Nu o putere grandilomorfă, cu conotaţii financiare sau erotice, ci forţa ce te ajută 
să descoperi în hăţişul de drumuri, în amalgamul de cărărui, însăşi Calea ta. Pe când umilinţa 
orgoliului – înţeles nu sub formă de vanitate antropofobă ci ca herb al propriei identităţi – duce la 
prostituarea eu-lui, la căderea fiinţei în neantul existenţial al unui Homo Sapiens preschimbat într-o 
biată fantoşă, la cheremul hazardului… 

–  Ai schimbat instrumentele poetului?  
– Lucrez la un roman intitulat „Geamantanul”. Titlul e provizoriu. De altfel, nici măcar nu sunt 

sigur că e un roman în înţelesul strict al cuvântului… Scrierea unui roman „adevărat” presupune o 
anume detaşare – care mie îmi lipseşte –, nerv  narativ (ăsta-l am şi eu, dar parcă prea accentuat), 
decor adecvat, acţiune… Aşadar, o recuzită destul de complicată, care-mi scapă. Şi, nu în ultimul 
rând – o cunoaştere temeinică a psihologiei umane. Pe când eu cred că există şi o psihologie a 
cărăbuşilor, a melcilor, a plantelor, a peştilor… În limba greacă psykhe înseamnă suflet… Un suflet 
care gândeşte sau o gândire care simte? – cam asta ar fi dilema pe care încearcă s-o pună în scenă 
Geamantanul… Nu ştiu când voi încheia cartea. Am început scrierea ei acum trei ani, cu o fervoare de-a 
dreptul înspăimântătoare. Apoi, după un timp, starea aceea s-a mai estompat. Probabil romanul nu şi-a 
împlinit încă perioada de gestaţie… De altfel, însăşi realitatea evocată acolo îmi pare un uriaş palimpsest ce 
se cere în permanenţă retuşat…   (din volumul Camera cu pereţi de oglinzi de Dumitru Velea – editura Sitech, 2006) 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Exclusivitate 
     Ars Poetica Personalia:  Ion POPESCU-BRĂDICENI 

 
I. Serile de la Bradiceni 

1. După încheierea 
       definitivă a Cizelării 
2. va trebui să trec la 
         Controlul Filozofic 
3. al marilor mele 
             poeme. Va trebui

4. să le transform în sinergice lecţii 
5. de sinceritate; în aşteptarea barbarilor 
6. din Occident, din America. Orientul, 
7. da, doar Orientul mai poate furniza 
8. modele hermeneutico-poetice, canoane 
9. de reinaugurare a zeilor în Epicolirica 
10. Magna; la care trudesc de-o veşnicie 
11. parcă, serile, în orgii cu muzele,  

         la Brădiceni. 

II. Poemul nesfârşit 
1. Fratele meu din oglindă îmi comunică 
2. imperios: „M-am prăpădit de vreo sută 
3. de ani, tu... ce mai aştepţi?” 
4. „Cum... ce mai aştept? Ştii prea bine, 
5. ce naiba, scriu la un singur şi acelaşi 
6. poem, a work in progress, cum mi-ai 
7. zis, odată, în vis, pe când hălăduiam 
8. împreună pe la Londra sau pe la Paris,  
        şi care nu se va 
9. încheia decât o dată cu moartea. 
10. M-ai numit Director al Fabricii Poetice şi 
11. Filosofice; m-ai obligat să-i mut Sediul 
12. în Ostrakonia: paradisul meu nepierdut.”. 

III. Corabia metanoică 
1. „Ce-mi reproşezi? Că nu ai prieteni? 
2. Că nu eşti pus în alte poziţii, 
3. funcţii de înaltă răspundere? Dar tu ai 
4. tot ce-i mai de preţ: Regatul unei 
5. Spiritualităţi Resuscitate, unde ucenicii-ţi 
6. înalţă, zilnic, câte-o redută de  
                                           necucerit, dar, tu, 
7. războinic şi dascăl, general  
                                           şi profet, pe toate 
8. le cucereşti, cu o cerbicie eroică;  
                          reîntorcându-te-n Mit: acolo 
9. unde Apolo-ţi zâmbeşte,  
                                      cu lacrimi în ochi, 
10. şi-ţi dăruie Cartea Unică, abia revelată 
 

  
11. dintr-un Alambic”. „Dar 
                                         dă-mi şapte vieţi 
12. s-o pot terminare, s-o pot 
                                      perfecţiona până la 
13. forma-i absolută de Corabie Metanoică.”  

IV. Eliberarea de Metafizică 
1. „Îmi implori o Decizie stoică. Dar 
2. cumpănesc! Coaptă-i păstaia-n arac şi 
3. via-n halângă. Dar Firea-ţi, pardon, 
4. cam nătângă, se vrea Universală. Mai ai 
5. de cules, prin Eutopia şi prin Ostrakonia, 
6. ori prin Insula numită „Eliberarea  
                                                de Metafizică” 
7. – hm, ce idee stranie, străluminată  
                                                    de o Dihanie 
8. jumătate Iov, jumătate Ţap, înjunghiat, 
                        c-a iscat dihonia între ţinuturi, 
9. repopulate cu frezii, cu fluturi, cu o 
10. sălbatică floră şi faună – destule didahii, 
11. de-asemenea psalmi, totodată 
                                                    transversalii 
12. transaporetice, de Orfeu şi Proteu  
                                          celebrate în miezul 
13. Dezbaterilor dedicate 
                       Transmodernismului, ale cărui 
14. aripi planează peste Euroasia: 

                     eternă Pasăre, ca Ei să te dărui”.  

V. Maestrul Grădinar 
1. „Te avertizez, T. S. Eliot Hogarthianul 
2. e departe de-a mă determina să mă dezbăr 
3. de obiceiurile-mi moştenite-n Grădina de la 
4. Strămoşi. Mama – mă sfătuia: „Să respecţi 
5. Zilele de Sărbătoare!”.  
                                    Tata – mă învăţa: „Să nu 
6. stai cu capul descoperit în soare, lunatic cum 
7. eşti, zânatic cum te autonumeşti, 
8. te poţi îmbolnăvi de Splendoare, de Armonia 
9. refondatoare a Unităţii Primordiale”. 
10. Maestrul Grădinar mă vizita periodic – 
                                                              prezenţa 
11. sa în textul de faţă are caracter episodic – 
12. ca să-mi supervizeze culturile de trandafiri, 
13. de asfodele, de narcişi, de crini, ca nişte 
14. biserici cu-ale lor cupole de aur deschise 
15. spre Cer, cu-ale lor vitralii 
                      transhimeneutice printre degete. 
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Eliberarea din Metafizică 
De ce am scos în lume şi „Ars poetica transversalia”? Pentru 

că, vă mărturisesc din capul locului, cartea s-a scris singură. Un 
ultim avatar, al Celui care am fost, sunt şi voi fi, a ţinut să facă o 
sinteză; ba chiar şi o transsinteză. Dar ce este o transsinteză? Este 
o afirmaţie şi-n substituţie alternativă o negaţie. Întotdeauna, 
dincolo de sinteză, trebuie să se polimească noul. Asta-i „pohta 
ce-am pohtit”! Neuitând că poezia este joc, m-am jucat cu 
ritmurile.  Neuitând  că  poezia  e  ritm, m-am jucat cu rimele. Am 
căutat a reinventa metafora, metonimia, paradigmaticul, sintagmaticul cu nostalgia unor modele 
pierdute, năzuind a le recupera/ a le reinventa. Pentru mine literatura a reprezentat o „întoarcere în 
Paradis” iar calea arhitextualizării mi s-a părut cea mai optimă şi cea mai accesibilă. Aşa că m-am 
încuibat în propria-mi plăcere de a fantasticiza, de la bază (a se citi: arhetip) până la vârf (a se citi: 
stil). Şi ce-a ieşit? „Brazdă-naltă şi adâncă” – vorba lui T.Arghezi. Autosacrificiu, (re)căderea în 
utopie (eutopie, distopie, antiutopie, transutopie, metautopie – am epuizat ipostazele?!), pe urmele 
Grecilor de demult şi de ieri, şi anticilor şi modernilor – geniali, producând ontopoeme, versuri 
reaşezate, în chip de epopee, de imn sau de elegie, de meditaţie sau de satiră, de baladă sau de 
melopee, mizând pe natura dintâi şi a celei secunde a fiinţei şi pe cultura metapoe(i)etică, pe 
ştiinţartă şi critificţiune. Întresituată, poezia-mi asigură refacerea unităţii dintre sacru şi profan (e 
valabilă şi viceversa!) şi le speculează pe Muze în tot ce au ele erotomorf şi  criptofanic. Şi dacă mă 
supun unei fenomenologii a Scriiturii, las mereu să ardă în subterane, în peşterile platoniciene, în 
catocombele În- şi Sub-Conştientului, focuri purificatoare care îşi fac şi ele datoria, necondiţionat, 
fapt pentru care le conserv cu atenţie jarul nestins sub cenuşa din vatră. Ca hermeneut aplicat, ca 
metahermeneut, am îndrăznit, în continuitate/ contiguitate o transhermenutică la purtător. Dar ce 
este transhermeneutica? O transcendere a explicării, înţelegerii, interpretării, valorizării semantico-
retorice. O decolare de pe ţărmul „gândirii slabe” către filosofia structurilor tari, ideilor stabile, 
sistemelor de-sine-stătătoare (şi în concret, şi în abstract). O depăşire a limitei, deci o transgresare a 
oricărei imposibilităţi de expresivitate, de reconceptualizare a dicţiunii (azi deplorabilizată de un 
postmodernism defectuos apropriat, acuzabil, de fals şi de înşelăciune, dar mai ales de 
perversiune… doctrinară).Serile la Brădiceni, şi această semiantologie „Ars poetica transversalia” s-
a stratificat arheologic şi antropologic din „sinergice lecţii de sinceritate”, din revificate „canoane 
de reinaugurare a zeilor în Epicolirica Magna” la care trudesc (şi trudit-am) parcă de o veşnicie, în 
„Ostrakonia”: Paradisul meu nepierdut. În zilele de neinspiraţie am construit o Corabie, metanoică, 
paralelă cu Cartea Unică: regat al unei Spiritualităţi resuscitate. Dar m-am ocupat şi de Grădină 
întru eliberarea de/din Metafizică, dublo-avataric: Orfeu şi Proteu, Narcis şi Pygmalion, mereu 
celebrat în toiul dezbaterilor dedicate Transmodernismului, ale căror aripi planează peste EuroAsia. 
Dar de aici încolo, autocronica de faţă anticipează cel de-al doilea volet din „Ostrakon”, romanul 
meu şi preocuparea mea de căpătâi, pe care l-am botezat „Eliberarea din Metafizică”. 
 

Silviu Doinaş POPESCU  
TRANSCENDENTUL  - sau o călătorie de la profan la sacru - 

Înţelesurile prefixului „trans”, folosit în cuvinte care îşi au originea din limba latină, sunt 
nenumărate. Acest prefix este folosit în geografie (ex.: trans- Siberian), chimie (trans- actinide), 
astronomie (trans- Neptunian), filozofie (transcendent, transcendental etc), dar şi în matematică 
(număr transcendental). Istoria prefixului „trans” începe în vremea Imperiului Roman. Populaţiile 
vorbitoare de limba latina au fost primele care au folosit acest prefix și au creat cuvinte compuse, 
plecând de la „trans”(exp. transcendere = a trece peste, format din trans- + scendere; cuvântul 
„scendere” este o formă provenită de la cuvântul scandere = a se căţăra). Chimia modernă se 
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foloseşte de acest prefix magic, de asemenea. În acest caz, „trans” denotă un izomer geometric, cu o 
pereche de atomi identici sau cu grupuri de atomi aşezaţi în părţile opuse ale unor atomi, legaţi 
printr-o legătură dublă. Mai mult decât atât, „trans” şi-a croit drumul către alte ştiinţe exacte: 
geografia şi astronomia. În combinaţii precum: „trans-Siberian”, prefixul „trans” îşi schimbă sensul 
complet, de la „peste”, sau „prin” la „transversal”. Astronomia găseşte un folos acestui prefix 
pentru a exprima ceva ce este mai departe de soare decât o anumită planetă sau punct (ex.: trans-
Marţian, trans-Neptunian). Una dintre cele mai vechi ştiinţe din lume, filozofia, a redefinit 
conotaţiile acestui prefix, („trans”), prin intermediul marilor filozofi, precum Kant. Combinaţii 
derivate de la „trans”, ca, de exemplu, „a transcende, transcendenţă, transcendent, transcendental” 
etc, sunt înrudite prin faptul că toate exprimă o evoluţie, depăşirea limitelor minţii umane, a-ţi 
depăşi temerile interioare, a depăşi ceva şi a te ridica deasupra acelui lucru. A transcende înseamnă 
a fi deasupra universului şi a fi independent în relaţie cu acesta (cu universul), cu timpul, a excela în 
a-ţi îmbunătăţi conştiinţa de sine, a-ţi ridica „eul” şi a merge mai departe de profan, a pătrunde în 
teritoriul sacru. Cel care a obţinut această transcendenţă poate fi categorisit drept o fiinţă 
transcendentală deoarece aceasta s-a înălţat deasupra infinitului (scholasticism). Astfel, „eul 
transcendental” este acea parte a conştiinţei de sine care este subiectul şi niciodată obiectul. Învăţaţi 
şi scriitori celebri şi-au dedicat opera în folosul studierii transcendentului şi formelor acestuia. Ei au 
abordat diferite metode, creând ştiinţe precum „estetica transcendentului”, folosită în filozofia 
kantiană, „analitica transcendentului”, un concept al logicii transcendentale, etc. „Estetica 
transcendentului”, introdusă în filozofie de Kant, se ocupă cu studierea spaţiului şi timpului, văzute 
ca forme „a priori” de percepţie. „Analitica transcendentului”, de asemenea folosită de Kant, 
studiază mijloacele, cu ajutorul cărora mintea omului categorizează informaţiile provenite din 
funcţiile senzoriale. Studierea transcendentului se mai poate face prin intermediul unei alte ştiinţe, 
cunoscută sub numele de „dialectica transcendentului”. Acest concept apare frecvent în filozofia 
kantiană, mai precis în logica transcendentală. „Dialectica transcendentului” este ştiinţa care 
studiază atributele false, înşelătoare, ale realităţii obiective, în relaţie cu perceperea obiectelor 
exterioare. Diferiţi scriitori, aparţinând unor culturi şi perioade diferite, au avut propriile convingeri 
şi teorii în privinţa stării de transcendenţă şi a explicării acesteia. De exemplu, un scriitor român 
celebru, Mircea Eliade, a încercat, în operele sale, să găsească soluţii şi răspunsuri, în ceea ce 
priveşte noţiunea de „transcendent”. În scrierile sale de succes, precum: „La ţigănci” sau „12.000 de 
capete de vite”, Mircea Eliade povesteşte despre oameni obişnuiţi, care traversează o serie de 
evenimente inexplicabile şi care trec dincolo de transcendent, prin hazard. Autorul susţine că sacrul 
stă îngropat adânc în profan, dar, câteodată, el erupe, lăsând în urmă semne care duc către existenţa 
sa. Ca o concluzie, Eliade crede că omul ar trebui sa fie mai preocupat cu studierea acestor semne, 
deoarece ele deţin soluţia descifrării secretelor transcendentului. În această direcţie, Eliade 
descoperă că delirul, somnul vecin cu moartea, pot trece omul dincolo de Styx, din lumea profană 
spre cea sacră, a transcendentului. Filozofia transcendentală este denumită drept orice filozofie, 
bazată pe doctrina că principiile realităţii trebuie descoperite prin intermediul proceselor de gândire, 
o filozofie care accentuează rolul intuiţiei şi spiritului uman în contrast cu empiricul. În Statele 
Unite ale Americii acest termen este asociat lui Emerson (1795-1805). Filozofia hindusă a adus 
contribuţia sa în acest domeniu de cercetare. Astfel, religia hindusă introduce conceptul de 
„meditaţie transcendentală”. Aceasta este o tehnică bazată pe scrieri vechi hinduse, prin care 
subiectul încearcă să obţină o stare relaxantă, prin perioade regulate de meditaţie, în timpul cărora o 
incantaţie este rostită. Întorcându-ne în epoca modernă, Kant, marele filozof, foloseşte în filozofia 
sa termenul de „unitate transcendentală a percepţiei conştiente”, care defineşte organizarea 
ordonată, în interiorul conştientului, a obiectelor individuale de percepţie. La polul opus se află o 
serie de înţelesuri cu totul diferite, atribuite prefixului „trans” sau cuvintelor derivate de la acest 
prefix. Pe măsură ce pătrundem mai adânc în teoria ştiinţelor exacte, semnificaţiile acestui prefix se 
schimbă în totalitate. Astfel, ecuaţia transcendentală denumeşte o ecuaţie care implică funcţii 
transcendentale care nu se bazează neapărat pe funcţii algebrice. Mai mult, numărul transcendental 
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este un număr care nu este rădăcina pătrată a unei ecuaţii algebrice cu un coeficient întreg precum 
3,14 de exemplu. Ca o concluzie, se poate spune că moştenirea pe care ne-a lăsat-o Imperiul Roman 
a avut o mare contribuţie şi un impact larg asupra vocabularului limbii ţărilor supuse. Aceasta a 
ajutat la formarea de noi cuvinte, bogate în înţelesuri şi poetice în formă, cuvinte care au 
revoluţionat filozofia, matematica, geografia, astronomia, chimia şi multe altele. 
 

Egida academica
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Eugen EVU despre... 

Angela Felicia BOTEZ - n. la 12 August, 1943 

Am între cărţile mele un studiu admirabil al eminentei noastre  conjudeţene, 
prof. univ. dr. Angela Felicia BOTEZ, „Postmodernismul în filosofie”, ed. 
„Floare albastră”, cu un autograf măgulitor. O vreme deveancă fiind,  
profesoară la Colegiul naţional Decebal, revine discret la un „cuib” zidit cândva  
la poalele Cetăţii Devei; am avut privilegiul de a o întâlni şi mă bucura de 
atenţia d-sale. Studiul d-sale ar merita reeditat şi predat în universităţi, în acest 

prag de nou mileniu (şi) românesc. Dealtfel d-sa este cercetător ştiinţific principal la Institutul de 
Filosofie, Academia Română, membră în Societăţile internaţionale GAP, 4 S, EASST şi în colegiile 
revistelor „Man and World( SUA), şi „Appraissal” (Anglia), şi redactor şef al „Revistei de 
filosofie” şi „Revue roumaine de philosophie”. Este doctor în Filosofie din anii 1978. Angelei 
Felicia BOTEZ îi vom fi îndatoraţi, mai ales noi, cei din arealul existenţei hunedorene, mai presus 
de sentimentalismul empatiilor fireşti, omagiu şi recunoştiinţă. Noi, scriitorul noi, Omul locului. 
 

Exegeze 
Prof. Univ. Dr. Ioan N. ROŞCA 

 Spiritul filosofic modern şi postmodernismul filosofic  - fragment - 

Angela BOTEZ - Postmodernismul în filosofie,  
ed. Floare albastră, 2005 

În raport cu spiritul modern, postmodernismul filosofic recuză raţionalismul 
fundaţionist, substituie monismul ontologic şi gnoseologic cu pluralismul, iar 
esenţialismul şi substanţialismul cu fenomenismul.Însuşirile amintite atribuite 

spiritului filosofic modern sau postmodernismului filosofic concordă cu aprecierile date 
modernităţii sau, respectiv, postmodernităţii filosofice şi de alţi autori. În lucrarea sa 
Postmodernismul în filosofie (2005), autoarea, Angela Botez, care, la noi, s-a ocupat cel mai mult 
de fenomenul postmodernist, ajunge să identifice printre sursele istorice ale acestuia, pe lângă unii 
filosofi situaţi la începuturile contemporaneităţii, şi anume Spengler şi pragmatiştii americani, şi pe 
anticii Socrate şi Platon,  iar printre precursorii direcţi  pe Nietzsche şi Emerson, pe filosofii de 
factură fenomenologico-existenţialistă Heidegger şi Merleau-Ponty, pe hermeneuţii Gadamer, 
Habermas şi Ricoeur, precum şi pe Wittgenstein II şi Mary Hesse. 
În aceeaşi lucrare exegetică sunt prezentaţi şi protagoniştii postmodernismului. Cei mai  numeroşi 
sunt americani şi francezi: Rorty, Paul de Man, Schrag, Sallis, Heelan, Ramsey şi, respectiv,  
Derrida, Foucault, Lyotard, Lacan, Levinas, Deleuze. Se adaugă, apoi, britanicii Polanyi şi Norris şi 
italianul Vattimo. Există şi un trio feminin eterogen –Arend (de naţionalitate germană), Irigaray 
(belgiano-franceză) şi Kristeva (bulgară). Pe lângă o succintă analiză a concepţiei fiecăruia din 
precursorii şi filosofii postmodernismului şi pe baza acesteia, Angela Botez contribuie şi la 
conturarea unor perspective postmoderne în filosofie: în raport cu modernitatea, cu realismul, cu 
kantianismul, apoi, în domeniul metafizicii, în cel al epistemologiei, în estetică şi faţă de religie. 
Fără a urmări toate perspectivele semnalate sau analizele de detaliu din lucrarea Angelei Botez, 
menţionăm numai aprecierile sale date concepţiilor metafizice, epistemologice şi antropologice 
postmoderniste în raport cu cele moderne.   
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Într-o caracterizare mai amplă, modernitatea este definită ,,ca pattern ontologic şi gnoseologic 
carteziano-kantian-analitic, ca organizare socio-politică tehnocratică, ca spiritualitate logicist-
scientistă, ca matrice culturală istorico-progresistă.” [Botez, 2005, p. 131]. Într-o altă formulare, 
metafizica modernă (înglobând atât ontologia, cât şi epistemologia) a fost ,,purtătoarea adevărului 
‘unic şi ultim’ asupra fiinţării” şi ,,a dovedit constant o maximă atracţie spre universalism, 
fundamentalism, spre adevăruri şi principii unice” [Botez, 2005, p. 172]. Acestea implică şi o 
concepţie despre om care ,,se proclamă el însuşi asemănător divinităţii” [Botez, 2005, p. 127]. 
 

          
Sculpturi de Henry MOORE 

Arta prozei fantastice 
Ladislau DARADICI 

Omul care vedea moartea în vii şi viaţa în morţi 

LANUL DE GRÂU PĂREA UN IMENS VAL ÎNTUNECAT şi verde, strălucind de rouă. 
Soarele încă nu răsărise, dar ciocârliile îşi sparseră deja trilul peste sufletele noastre. Îl întrebasem 
pe Gheorghe când vom zări râul şi îmi spuse că mai urcăm doar o colină. În juma’ de ceas suntem 
acas’, adăugă. Până atunci răsare şi soarele... Câţi aţi mai rămas? întrebai. Vreo două sute, spuse. Cu 
tot cu ăştia doi care dădură acum ortul popii... Că până ieri se murea de sărăcie şi de moarte bună în 
Brănişca. De-acu’ avem moarte de asta rea, că doar nu degeaba se zice că vine sfârşitul lumii... 
Râdea. Mitru ce spunea de asta? întrebai. De sfârşitul lumii? Ce să spună... El zicea întotdeauna ce 
vede şi nu tot timpul. De mic a fost aşa, crescut de bătrâni, că tată n-a avut, iar de mă-sa abia-şi 
aducea aminte. Zicea că şi-o amintea în acelaşi timp vie şi moartă, că poate a fost cea dintâi fiinţă 
pe care a văzuse moartă, încă vie fiind, doar că nu-nţelegea ce se petrece. Pe urmă, după ce a mai 
crescut, i-a zis într-o zi bătrânei Safta că-l vede pe bunicu’ său rupt în două, pe nişte şine de tren. A 
doua zi a şi crăpat moşul, când carul lui a fost lovit la barieră de locomotivă... Doar că n-a fost rupt, 
ci tăiat bucătoaie... Bătrâna l-a chemat pe preot şi i-a povestit ce văzuse în mintea lui necoaptă 
copilul ăsta strâmb şi ciudat. Părintele l-a chemat în biserică pe Mitru şi i-a pus nişte întrebări, chiar 
înainte de slujbă. Apoi a declarat că Mitru are un dar şi lucrul ăsta nu e neobişnuit, doar că poate fi 
de partea bună sau de partea rea. De-atunci se spunea că Mitru vedea moartea în vii. Pe urmă, 
după o săptămână de la înmormântare, într-o seară, băiatul i-a spus bătrânei: Acum îl aud pe 
moşul... Unde? l-a întrebat ea. Aici sub pământ... Pe unde umblă ei, morţii... A trecut doar pe aici ca 
să nu uite drumul spre casă... Bătrâna s-a dus din nou la părinte. Acela l-a chemat pe Mitru şi după 
ce iar discută cu el un rotund de ceas, decretă că băiatul nu doar că vedea moartea în vii, dar mai 
putea vedea şi viaţa în morţi... Ceea ce, pentru un sat ca Brănişca, nu era un lucru de neglijat... 

AJUNGEAM PE COAMA COLINEI. ÎNCET-ÎNCET, se lumina de ziuă. Ciocârliile parcă o 
luaseră razna. Un căprior ţâşni din marginea lanului de grâu, dintre maci, luând-o la goană pe 
potecă. De lângă o tufă de păducel răsări capul aprins al unei vulpiţe; ţâşni ca o flacără şi dispăru în 
grâu. Gheorghe îşi aprinse o ţigară. Ne-am obişnuit cu Mitru, spuse molcom, doar am crescut cu 
el... Era un copil sucit şi, deşi tăcut, nu nevesel, te şi miri cum putea trăi el aşa, văzând în noi, în 
fiecare, mortul care aveam să fim, cum ştia totul despre traiul morţilor din cimitir şi mai putea trăi 
mai departe. Mai putea mânca, dormi, iubi... Pentru că devenise un iubăreţ. Avea un magnet pentru 
femei, se spunea că noaptea trecea Mureşul înot şi stăteau muierile de la Veţel şi Leşnic la coadă pe 
mal să se bucure de dânsul. Când părintele Iancu a murit, încă nu înţelese dacă ceea ce avea Mitru 
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este har ori blestem, dacă e de parte bună ori rea. La urma urmei, nici nu conta. Mitru era un copil 
liniştit, tăcut. Şi nici nu avea aceste viziuni tot timpul. Numai uneori se trezea vorbind: O văd pe 
văduva lui Axinte murind frumos în biserică în timpul slujbei sau Acum trece bărbatul Alexiei pe 
sub livezi ca să meargă la pescuit la Mureş... Că-i plăcuse mult pescuitul cât a fost în viaţă, iar 
acum, odată mort, avea timp berechet... Însă nimeni nu-şi putea imagina ce mai putea face trăznitul 
de Manole cu peştii... 

ACUM ERAM SUS, PE COAMA COLINEI. La răsărit, cerul se înroşise de-o unghie, la 
împreunarea sa cu pământul. În vale, Mureşul lucea ca un balaur uriaş şi argintiu, şerpuit şi înţelept. 
Satul era la o aruncătură de băţ, între deal şi apă, aproape ascuns de prea multa verdeaţă. Săptămâna 
trecută, reluă Gheorghe, eram cu el la capătul satului, la birt. Vine văduva Ioana şi-i zice: Mitre, 
Mitre, zi-mi şi mie ce mai face Ion al meu... Dar Mitru tăcea; era supărat niţel. Zi, nebunule, îl struni 
femeia. A plecat adineauri către Ilia, îi spuse în cele din urmă Mitru. S-o vadă pe Maria... Iar baba 
începu să suduie: Blestematul!... Nu se lasă de târfe nici dupe moarte... Noi râserăm. Doar Mitru 
tăcea din nou, îngândurat. Poate vedea ceva? Ştiam cu toţii că l-o îmbârligat niţel Elisaveta, nevasta 
lui Toader. Era cea mai tânără nevastă din sat, încă nu împlinise treizeci. Şi cum Toader era tot 
timpul plecat la cariera de piatră de la Bretea Mureşană, unde lucra pe un escavator, Elisaveta se 
simţea cam neglijată. Dar ştia de Mitru şi într-o zi se gândi să încerce, deşi era cu douăzeci de ani 
mai bătrân ca dânsa. A ieşit o dragoste mare ca la cinema; n-avea cum să nu afle şi Toader. Aşa că 
într-o noapte şi-a lăsat escavatorul şi s-a întors pe la miezul nopţii acasă, găsindu-i pe cei doi în pat, 
într-o dragoste cum el nu şi-a putut imagina vreodată. I-a pândit prin geam cum se joacă goi şi cum 
se iubesc, şi tot i-a urmărit el până a golit o sticlă de palincă. Apoi intră peste ei şi îl conduse pe 
Mitru în curte, ţinându-l de boaşe... Elisaveta urla ca nebuna. Îl duse pe Mitru în stradă. 
Blestematule, îi striga. Acuma mai vezi? Asta n-ai mai văzut-o, nu-i aşa? Cum te vezi acum pe tine, 
deşteptule? Mitru îşi recăpătă glasul: Nu mă văd bine, spuse liniştit. Şi nici pe tine... Toader urla ca 
ieşit din minţi: Pe mine?! Cum mă vezi tu pe mine, nenorocitule?! Iar Mitru: Tânăr, Toadere... 
Tânăr şi înecat... Poate ar mai fi spus ceva, însă Toader îi înfipse cuţitul drept în inimă şi când acela 
căzu, îi tăiă bărbăţia, aruncând-o la porci; bietul Mitru se stinse acolo, în plânsetele Elisavetei. 

SOARELE RĂSĂRISE. NE APROPIAM DE PRIMELE CASE. Hai să mai pipăm o ţigare, 
spuse Gheorghe. Acuşi ajungem. O rugăm pe mătuşă-ta să ne facă o cafea amară, bem ş-o palincă... 
Şi pe urmă? îl întrebai. Şi el: Pe urmă ce? Iar eu: Ce s-a întâmplat cu Toader? A fugit, îmi spuse 
Gheorghe. Noi am plecat după el. Cineva a chemat jandarmii. L-am urmărit prin livezi, pe mal, dar 
i-am pierdut urma. L-am găsit în zori, în aval, la un kilometru de sat, aproape de insulă. A vrut să 
treacă Mureşul dincolo, la Veţel, mai jos de podul de cale ferată, dar beat fiind, n-a răzbit prin apa 
iute şi adâncă... Şi aşa se face că avem doi morţi în sat. Două înmormântări în aceeaşi zi. Şi o 
nevastă tânără, plânsă... Trecurăm de prima casă. Se auzi un cocoş, apoi un câine, lătrând. Iată 
întorcându-mă acasă, îmi ziceam. Dar mă simţeam cumva stingher. Oare mi-era teamă? Îmi amintii 
că de mult, în al doilea sau al treilea an de 
studenţie, întâlnindu-ne pe malul Mureşului, Mitru 
stătu o vreme cu mine, povestind. Mă întreba de 
facultate, de oraş, de oamenii cu carte, culţi şi 
educaţi. Mă întreba dacă şi domnii ăia importanţi 
mănâncă, iubesc şi se cacă asemenea nouă, 
muritorilor de rând... L-am asigurat că nu există 
nici o diferenţă... La plecare însă, mă privi cumva 
cu tristeţe, zicând: Măi, măi, tinere cu dragoste de 
carte... Oare ştii tu că mi te văd mort aproape 
cumva de moartea mea?... Mi-am zis că e o 
glumă, că se străduia doar să fie interesant şi 
politicos... Amintindu-mi acum de vorbele acestea, 
mă tot întreb ce ar putea, totuşi, să însemne... 

In Memoriam Ion MACOVEI (Mec) 

    Avocatul MACOVEI Ion 
din Deva a încetat din viaţă în 
urma unei lungi suferinţe. A 
fost, în anii rezidenţei la 
Hunedoara, membru activ al 
cenaclului “Flacăra” condus 
de Neculai Chirica.  

    Scria proză scurtă şi roman cu autentic 
spirit psihanalitic. A fost întemeietor al PNL 
Hunedoara şi apoi al celui judeţean. Foştii 
colegi scriitori transmit sincere condoleanţe 
familiei îndurerate.  
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70/ Dumitru ICHIM/ 70

Cariul din icoană 
În odaia bunicii, 
sub două aripi de năframă, 
era icoana Floriilor. 

Împăratul păsărilor  
și al copiilor 

intra în Cetate 
pe sub florile  crescute-n arnici, 
cu lacrima bunicii udate. 
Zburdam înaintea Lui 
strigând osana. 
Iisus ne zâmbea de pe mânză 
certând limba fariseilor 
și otrava din rânză: 
''Dacă ei vor tăcea, 
adevăr zic vouă măcelarilor, 
bolohanii în locul lor vor striga.'' 

                Kitchener, Ontario, aug.2013 

Orfeu mergea cu fața înapoi 
          Florica BAȚU ICHIM la trei ani orfeici

''Eu știu, grăi Euridice, 
un loc ce moartea nu îl știe. 
Ascunsul cheii l-am aflat  
și-o am chiar eu. Orfeu, 
nu te opri din cântec, nici aripei popas, 
că numa-n nepătrusul lui 
rămas-am ce-am rămas  - 
eternul sărutându-l pe altoi! 
Simți gustul primului sărut?'' 
Orfeu, care mergea cu fața înapoi 
cum moartea-i poruncise: 
''De-o vrei, să nu te-oprești 
până ajungi afară!'' 
Deodată, uitând blestemul 

 
se opri în fața ei și amândoi 
setoși se-mbrățișară... 
...dar s-au pierdut, 
unul mereu în altul, 
sorbind lumina tălmăcită de un cântec, 
sărut după sărut. 

* semnal de Muguraş Maria Petrescu

In Memoriam  
Florica BAŢU ICHIM

...Cu’n prunc la ţâţă 
şi câţiva de poale 
amar vomând, gravidă, uneori 
   mă trec 
      prin lumea asta, trecătoare 
născînd cu stele 

                şi prânzind cu sori. 
Mă râd 
    femeile cu şoldu’n modă 
       şi’n glezna lor 
             cu zâmbet nebunesc; 
eu port 
     tot rochia mea 
         decolorată 
am cearcăne la ochi 
      şi’mbătrânesc, 
            dar peste vremi, 
când toate’om fi sub luturi 
      şi teii 
             vor cădea pe noi, desculţi 
poate un prunc 
      va gânguri’ ntr-o seară 
            un vers 
                   de „Proasta aia cu plozi mulţi”! 

 
 

 

Diaspora română din America de Nord 

Egida Eminescu şi Lumina Lină - Gracious Light, New York, iulie 2013 

             
Maria Muguraş Petrescu prezentînd cărţi traduse de d-sa ale unor foarte prestigioşi români-americani şi canadieni...  

În prezidiu: Theodor Damian, M.N. Rusu, Muguraş Maria Petrescu, Garabet Salgian şi Mariana Terra.  
Printre cărţi,  şi  „Amintiri care vor veni”, Memories to come,” de Eugen Evu, in  english version. 
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Arhive imagini puzzle  - Little story 

               
1. Eugen Evu, în decembrie 1990, la tipografia Tubantia din Enschede, Olanda; 2. Ceremonial onor la drapel 1997: 

scriitorul  Iv Martinovici,  preşed. de onoare al  revoluţionarilor CMPUN - Hunedoara, purtînd jerba în memoria  
celor 7 împuşcaţi hunedoreni, ceremonial în parcul central. 3. In Memoriam: Artur Silvestri, intervievat  

de jurnalistul israelian Timothy Judah la sediul ARP (“A.S. - aşa cum l-am cunoscut”, editura Carpathia, 2010) 
 

O reluare  
Eugen EVU despre... 

Garabet SALGIAN 
* se dedică dnei Muguraş Maria Petrescu, prin care am aflat de marele plastician din USA 

  Poliedrismul, ca sentiment cristalin – crustalic, cum ar spune Odysseas Elytis, al picturii 
venerabilului Garabet Salgian, este magic, prin efectul perindării imageriei  asupra noastră, celor ce 
vedem prin cuvinte...NU sunt de partea criticii psihanaliste, care afrirmă că arta abstractă este un 
simptom al schizofrenizării,cum ar fi în cazuri geniale de la Jeronimus Bosh,... via Rousseau 
Vameşul, Van Gogh, Gaugain, Kandinsky, Dali ş.a.m.d. 

Văzându-i o parte din lucrări, ai mai degrabă revelaţia 
unui mare echilibru pendulatoriu, desigur, recalibrant, 
degravifiant cumva. Modulaţiile, ritmările, degradeurile, 
sunt ale unui recital de orgă, Luminică, oricâtă noapte stelară  
roieşte în tot ce este viu; desigur, sugestionând stări 
înălţătoare, imnice, dincolo de alteranţe şi de ritmuri 
expresive, variaţiuni pe teme asumate, Stări în registul vast 
al acalmiilor serenice, ori, dimpotrivă, ale unui extaz 
apolinic.. În ce am văzut din opera sa, nu există Urâtul 
baudelarian.Vitralii şi iconoclast, când Salgian ne duce prin odăile de sub catapeteasma motivelor 

bizantine, ale Veneraţiei; Florile, cuiburi de lumină şi 
feromoni (vibrând în chiar nuanţele corolelor  în aranjament 
de buchet, despre care aparent impudic ştiinţa zice că sunt 
vaginele regnului vegetal); ornamentice, cu arabescuri 
complementare, învăpăiate de această jăruire, de această 
oxidare în degradeuri ale luminii; care ne agită simţurile 
mallarmeean, ca miresme afrodiziace; în mai toate aceste 
graaluri (vase sau chivoturi) cu flori, apare OCHIUL, ceva 
sau cineva imponderabil se uită în lume: stranie, la acest 
Pictor este perspectiva: ai impresia deseori că nu este între 

om şi oameni, ci se apropie (nonfigurativ, spectral, diafane paradoxal în carnaţie) – de parcă  o 
oglindă din care se extrag, revelatoriu, este undeva în spate! (vezi Vas cu flori, Improvizaţie, Păun, 
sau cele patru florale redate de noi pe simeza copertei 4...) Se perindă în memoria noastră 
contemplativă, Ţuculescu, dar bunăoară şi Rousseau Vameşul, Gaugain sau  exoticii, dar şi  
psihedelicii; motivele arhitecturale sunt  vag-cubiste, Viziunile, Ferestrele, par fulgerate (blitzende 
Fenster) – sau amintesc de levitaţie, de priviri zburate; Compoziţional, „ Grădină” – pare să aparţină 
unei vederi din spaţiu, cum desenele de la Nazca.. Nu pot transfera de plasticizînd liric, eu însumi, 
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eseistic, impresia resimţită şi eventual comunicată estetic. „Ceva ca un fel de... flori”... Stările 
angelice pot face un fel de ikebana de imortele, peste care bănuim coregrafia fluturilor - în 
fenomenul Mimetic reciproc, al unui misterios transfer, stimulîndu-ne întrezăriri în... 
multidimensiune... Nu îi cred pe cei ce afirmă că visează multicolor, Rogvaiv. Dar Salgian  visează 
astfel, văzînd şi arătându-ne... 

 

O hunedoreancă
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Anthonia AMATTI 

Amatti Anthonia (pseudonimul Mioarei Anthonia 
Popescu). S-a născut pe data de 02 februarie 1942, Hunedoara 
– poet. Membru a Uniunii Scriitorilor, Filiala Braşov  

Volume publicate: 2001 – Treceri; 2002 – Joc; 2004 – Al 
cincilea anotimp; 2005 – Triptic spiritual; 2007 – Hoinar pe 
portative; 2007 – Pelerinaj printre file; 2008 – Contraste; 2009 
– Drumul lung al vieţii catre viaţă;  2010 – Igluuri la tropice; 

Ambiguitatea Amurgurilor Ameţitoare, 2013. În revista  de faţă şi una dintre antologiile mele 
“Cartea întâlnirilor”, am scris despre poetesa originară din Hunedoara, am remarcat ceea ce aş numi 
“efectul Coandă” al unei descendenţe dintr-o familie intelectuală, dar şi din filiera unui spaţiu  geo- 
spiritual magic. O constantă a volumelor dsale, este cea a explorării melosului arhaic, suind însă în 
modernitatea expresivă, pe traseele “iniţiatice” ale peregrinajului spiritul-cultural, în ţară şi în 
străinătate (v.  Pelerinaj între file, Drumul lung al vieţii către viaţă, Igluuri la tropice). Sentimental 
zicîndu-mi, “cu aceeaşi aplecare  spre universul eugenic al indeitului”... (autograf din 5 august. 
a.c.). Anthonia Amatti este un filolog practician şi o sunetistă subtilă pe portativele unei empatii 
rare, cu verva comunicării elevate. Preţiozităţile sunt motivat ornamentice, trădînd – traducînd un 
gust rafinat al  rostirii oraculare-metafizice, cu interferenţe  şi aluzii explicit raţionale. “Ameţiţi de 
speranţa deşteptărilor, ne legănăm“ într-un  carusel, spre noi înşine, “încrâncenaţi în asidua 
mişcare (browniană?!), a regăsirii chipului întru asemănarea căruia am fost creaţi” (citat din 
autoare). În noua-i carte, cu nuanţat titlu pseudo-acrostihic, (etimonul majuscul AM şi în ciclul! 
AMO-AMARE-AMATI, pag. 5-13), ludismul transpare şi unduie în conţinutul unei succinte “arte 
poetice”: a redefinirii de Sine, am spune Sinea (Amiaza, Amintiri, Amuletele disperării...). Cheia 
de boltă a cărţii este partea a doua, “Amiaza”, cu vocabula AM în ingenios joc de cuvinte  uneori 
ionbarbian, parafrazic jucăuş: AMIEZILE ar trebui să fie însoţite de plăcerile ospăţului 
AMENINŢATE de AMENDAMENTE, îşi pier AMUZANTA lor diversitate (pag.13). Cum spunea  
Od. Elitys, “iar ca sentiment un cristal”... Un cristal care curge... Însă, vai: “Melc, melc, codobelc, 
tu m-ai dus la Dunăre/ să beau apă tulbure/ casa din spinare e tot mai împovărătoare/ nu mă mai 
apără, ci mă obligă” (pag. 28).  Iată o elegie cu triplă semnificaţie, în care avem codul auriu al unei 
semiotici şlefuite impecabil: “Aminteşte-ţi de jocul cu mărgelele de sticlă/ mătănii din perlele deja 
moarte( şi atât de vii)/ una dintre ele, nu ştiai care, eram eu/ pietricica înşirată pe firul firav căruia 
i-ai dat viaţă/ într-un vis al meu, erai în spatele unei mulţimi tăcute/ în fulgarinul tău uzat, alburiu, 
trist şi resemnat”... (Tatălui meu, pag.82). 
Conceptele sunt însăşi substanţa din care se  
decantează, redefinesc, cu nesaţiu de sine şi stare 
“de nestare”, obsesiile “fugii de perfecţiune”, 
paradoxismul enunţativ, când sceptic, când mistic, 
fie ambivalent,  ale “geometriei-ghematriei 
quintesenţale”, ale “ameţitoarei (Psihedelice?)  
sinetsezii”. Volumul Anthoniei Amatti, elegant şi în 
acelaşi gest al “obiectului cultual-cultural” de 
admirat, este şi unul testamentar, “pentru cei dragi”. 
In extenso, şi pentru cititori. 
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Ora aniversară 
Eugen EVU despre... 

Cornel NISTEA 
„Arta epică a lui Cornel NISTEA este una a restaurării prin 

introspectivă, sub semnul Maximei Moralia, atât cât subiectivitatea 
permite.... Pe filiaţia marilor clasici ardeleni, NISTEA re-zideşte un 
memorial ingenios, modular, cu 
memorabilă pulsaţie patetică. El este un 
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as al prozei scurte, dar şi un romancier semnificativ.  
Dintre cei ce recuperează astfel memoria proprie, în 

conversiune cu memoria Neamului, Cornel NISTEA ne este de 
preţ sub egida afinităţiilor afective cu care numai marile suflete, o 
decantează şi redau prin Conştiinţă. Niciunul dintre critici nu au 
sesizat nuanţata  titrare-trimitere la „Orlando furiosso...”   

(Eugen EVU, Motoare de căutare,  proiect vol. II). 
 

Exegeze la Cornel Nistea,”(Ritualul bestiei”, 2008). 
... „Cornel Nistea este un prozator de o discreţie aproape scandaloasă. Apariţiile sale editoriale se 

situează la antipodul prolificităţii. Auster până la ideea de asceză..., spirit  rebel, deloc înclinat să 
facă vreo concesie ideologiei totalitare, neacceptînd nicio o intruziune extraestetică în propriu-i 
scris, Cornel Nistea şi-a conservat instanţele şi exigenţele morale”. „Nistea dă drumul uneri violente 
şi dramatice mărturisiri.”                                                                     (Revista Discobolul Alba Iulia, 2008) 
 

Exclusivitate   
Cornel NISTEA 

Tânăr talentat 
Nu-mi explicam cum altfel mă descoperise acolo, decât urmărindu-mi traseul obişnuit spre 

terasă, altfel spus mă vânase, iar acum sta în faţa mea cu un teanc de hârtii în mână. Nu-mi puteam 
imagina ce dorea, n-am înţeles nici după ce s-a prezentat, cu precizarea că a fost coleg de bancă cu 
nepotul meu Odio la teologie, pe care o abandonaseră amândoi din motive diferite: Odio alesese 
avocatura, iar el academia de poliţie, dar curând a renunţat să lucreze la filaj şi-acum urma 
psihologia. Cum exprimase cuvântul filaj, am avut o tresărire pe care vizitatorul meu cu cunoştinţe 
de psihologie a sesizat-o. 

- Nu, nu vă faceţi griji, nu mai lucrez de doi ani la ei, nu puteam suporta ideea… 
- Da, înţelg, doar aţi urmat patru sau cinci ani teologia, iar acolo aţi învăţat să-ţi iubeşti 

aproapele. 
A zâmbit. 

- Aşa e, nu se poatrivea mai nimic cu ce am învăţat eu acolo... 
Constatase desigur că devenisem cuprins de nedumerire dacă nu chiar de spaimă. 

- Nu, nu trebuie să vă faceţi griji, a reluatel imediat, însoţindu-şi cuvintele de gesturi care  
să-l ajute să-mi recâştige încrederea ruinată. Nu puteam accepta să fac filaj... 

M-am privit. Pe faţa mea a putut vedea în continuare nedumerirea, dacă nu chiar neliniştea. 
Ştiam că securiştii îşi ascundeau adesea identitatea în apropiaţi, în prieteni şi de ce nu chiar în rude 
apropiate, cărora omul îşi exprimă cu sinceritate opiniile, iar asta m-a făcut să fiu mereu prudent, 
doar atâţia pătimiseră din pricina sincerităţii lor. 

Eram la câţiva ani după prăbuşirea dictaturii comuniste, numai că toţi ştiam că sistemul e încă 
viu, dacă nu cumva se revigorează, şi-mi puneam cu nu prea multă plăcere întrebarea ce-l adusese 
pe tânărul ăsta pe terasă, ca să-mi tulbure liniştea. 

- M-a trimis aici fratele dumneavoastră, domnul profesor Titus, altfel n-aş fi îndrăznit să vă 
caut... 

- Aşa. Doriţi să bem împreună o cafea, să vorbim... 
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- Dacă nu deranjez prea mult. Ştiu că veniţi aici să lucraţi la roman... 
- Ziceţi că v-a trimis Titus, desigur. 
- Şi Odio, domnule scriitor... 
- Aşadar nu lucraţi pentru securitate?, am glumit eu. 

A zâmbit. 
- N-aş face-o pentru nimic în lume. 
- Dar aţi făcut academia de poliţie, aţi lucrat o vreme la filaj... 
- Am divorţat de ei. Nu ne potrivire de caracter... 
- N-ai să convingi pe nimeni cu explicaţia asta. Numai naivii şi proştii nu ştiu: Ai intrat 

odată în sistem, nu mai poţi ieşi de acolo decât în sicriu... 
- Nu, nu! În ultimii ani s-au schimbat mult lucrurile. 
- Fie cum zici matale. Cu ce treabă te-a trimis la mine Titus? 
- I-am dat luna trecută să-mi citească un volum de poezii şi mi-a zis c-ar trebui să consult un 

specialist. 
- Şi, mă rog, el nu-i filolog, nu putea avea un punct de vedere? 
- E dumnealui filolog, dar nu specialist. Intenţionez să public volumul la o editură şi nu ştiu 

la care. 
- Tot nu înţeleg ce doriţi de la mine. 
- Poate aţi avea amabilitatea să-mi citiţi volumul mai înainte de-al publica şi eventual să-mi 

scrieţi o prefaţă. 
- Dragul meu, Titus ştie cât sunt eu de ocupat, apoi e atât de riscant să scriu o prefaţă la 

cartea unui tânăr pe care abia dacă l-am cunoscut. 
- Dar zicea şi Odio... 

Părea destul de neliniştit, aşa încât l-am lăsat să comande el coneacul şi cafelele, dacă tot venise 
să-mi ceară sfatul. 

- Ziceţi că aţi studiat împreună cu nepotul meu Odio teologia şi-apoi aţi urmat academia de 
poliţie, acum faceţi psihologia, lucraţi într-o fabrică de mobilă şi-n timpul liber scrieţi poezii. Nu-i 
rău deloc... 

A început să mă privească cu mai multă încredere, chelnerul tocmai ne adusese coniacul şi 
cafelele, aşa că a îndrăznit să pună teancul de hârtii ce-l ţinea sub braţ pe masă. 

- Ştiţi, pentru mine este important. Până acum n-am avut curajul... 
- Curajul să ce? 
- Curajul să vă caut, să vă rog să vă spuneţi părerea... 
- Şi, mă rog, de ce n-a făcut-o fratele meu?  
- Zice că n-ar fi profesional să dea el verdictul. 
- Ala, dumnealui vrea să scoată castanele din foc cu degetele mele, să dau eu verdictul. 
- Da, dacă merită sau nu să public... 
Am ridicat spre el paharul: 
- Să ai noroc, parcă aşa se zice într-o asemenea împrejurare. 
- Să trăiţi, domnu Horaţiu, îmi pun mari speranţe în aprecierile dumneavoastră. 

Am luat din teancul gros de hârtii câteva file şi-m citit vreo trei poeme. Toate erau proaste, nu 
era deloc poezie în ele. L-am privit cu un surâs neutru. Ce-i puteam spune, doar era fostul coleg de 
bancă al nepotului meu Odio. 

- Nu vă supăraţi, ce poeţi citiţi, ce poezii vă pasionează? 
- Am citit în liceu Eminescu, Blaga, Bacovia... 
- Şi-acum? 
- Nu prea am timp de citit. Muncesc zece ore pe zi... 
- Despre poezia universală aţi citit ceva: Baudelaire, Rilke, Trakl? 
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S-a uitat cu mirare la mine mirat. Nu ştia că există şi alţi poeţi în afară de Eminescu, Blaga şi 
Bacovia, dar pentru a nu-l dezamăgi, am mai citit alte câteva poezii. În ele nimic din Eminescu, 
Blaga sau Bacovia, în schimb era acolo ceva teologic. Avea câteva imagini cu îngeri. 

- Uite un vers care îmi place: Cerul se umplu de păsări able şi de îngeri... 
M-a privit cu speranţă, iar eu: 

- Îţi propun să citeşti Baudelaire, Rilke şi Trakl şi-ai să vezi ce revelaţie vei avea. 
În ochii lui nu era decât disperare. 

- Ştiu c-ar trebui, numai că eu doresc să public volumul acesta de versuri, am nevoie de o 
editură şi-o prefaţă... 

- Sfatul meu, sincer, e să mai aştepţi, să exersezi, pentru că n-ai ajuns încă în faza imitaţiei... 
- Nu, n-aş face asta, să imit pe nimeni, poezia trebuie să fie originală. 
- În teorie aşa e, numai că până să ajungi acolo... 

Îl dezamăgisem. A luat teancul de hârtii pe care pretindea că a scris poezii „originale” şi-a plecat.  
Ciudat lucru, sinceritatea mea nu l-a descurajat. Peste nici două luni am găsit în curia poştală o 

invitaţie din care aflam că „tânărul poet de mare talent îşi lansează joi, 13 septembrie, la galeriile de 
Artă, cartea Poeme cu îngeri” la care mă invita să-l onorez cu prezenţa. 

N-am putut da curs invitaţiei, dar nici n-am fost surprins să aflu din presă că „talentatul  poet” 
tocmai a obţinut un premiu literar important al unei societăţi de caritate din oraş. Şi mi-am zis: Iată 
cum apar, peste noapte, celebrităţile... 

 

Terezia voia să afle 
Era singură. Din când în când mergeam la ea, în vizită. Mai aveam nostalgia aceea din copilărie 

când mă duceam cu mama la ea şi nu era o dată să nu-mi dăruiască ceva. Trecuseră anii, mătuşa 
Terezia avea optzeci de ani, o lăsaseră puterile, iar vederea îi era slăbită. Ieşeam împreună pe stradă 
sau măcar să facem câţiva paşi prin grădină, ca şi acum.  

Mă luase de mână ca pe băieţelul de altădată, iar eu aveam grijă să nu se împiedice de ceva. 
- Simy, e început de mai, ce-ar fi să facem o plimbare prin grădină? Poate vom găsi melci, 

sigur vom găsi. 
- E o idee bună, Terezia, pomii mai toţi sunt înfloriţi. 

Mai că dispăruse cărăruia, altădată bătătorită de paşii ei şi-ai noştri. Păşeam alături de ea, 
gândindu-mă la viaţa ei în singurătate. 

- Te rog să-mi spui încă o dată cum a fost, vreau să scriu despre asta o carte. 
- Nu mai pot, dragule, mintea mea e îmbătrânită,  vrea să se odihnească. 
- Terezia, am mai vorbit cu tine, tu însăţi ai spus că n-avem voie să uităm trecutul, cum altfel 

ne-am apăra viitorul?... 
- Trecutul, trecutul, a murmurat ea. 
- Da, trecutul, Terezia. Atunci a fost un adevărat holocaust!... 
- O fi fost, n-o fi fost, nu ştiu, nu vreau să-mi reamintesc... 

Mai să izbucnească, cum se întâmplase şi altădată când am insistat să-mi vorbească despre cum 
i-au omorât comuniştii soţul şi pe ceilalţi camarazi ai săi. 

Nici vorbă să găsim melci în grădină. S-a interesat dacă n-am putea găsi vreo tufă de măcriş şi-
am găsit-o. A dus o frunzuliţă între buze, pe care curând a început s-o mestece. 

- Câtă zarvă era în grădina asta altădată şi-acum e atâta linişte. Noroc că au mai rămas aici 
câteva păsărele... 

- Ei, şi liniştea e plăcută. O, Terezia, aici parcă era cândva un păr domnesc... 
- O fi fost, Simy, tu nu ştii că toate pe lumea asta sunt trecătoare? 

După vreo oră de plimbare prin grădină, cu nu prea mare folos, ne-am reîntors acasă la ea. A 
intenţionat să mă servească cu dulceaţă de nuci verzi, dar nu-şi mai amintea unde pusese 
borcănelele. Se făcuse târziu şi mă pregăteam să plec. 

- Să-mi spui dacă ai nevoie de ceva. Te rog să mă suni şi-o să mai vin aici. 
- Da, da, Simy, ce noroc că există telefoanele astea. 
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Cum a doua zi nu m-a sunat, nici în următoarea, am sunat-o eu. 
- Bună, Terezia, ne-am înţeles să mă suni să vorbim. 
- Ne-am înţeles, ce tot spui acolo că ne-am înţeles, ce ne-am înţeles? 
- Cum ce? Să vorbim. 
- Nu, iar o să începi cu holocaustul... Nu vreau să mai aud asta... 
- Dar n-ai spus tu că vrei să afli? 
- Să aflu? Ce să aflu?... 
- Cum s-a întâmplat totul... 
- Dragul meu, ţi-o spun pentru a câta oară: omul nu tot timpul e dispus să vorbească, de ce 

să vorbească? Sunt vârstnică, am nevoie de linişte... 
- Terezia, amândoi dorim să aflăm adevărul. 
- Şi ce am făcut până acum? Te-am rugat să te interesezi cum a murit şi unde l-au îngropat… 

Mi-am imaginat-o acolo în vestibul cu faţa ei boţită de suferinţă, cu ochii abia mijiţi, cu buzele 
strânse într-o crispare dureroasă, ducându-şi  mâna la frunte să-şi adune gândurile, dacă nu măcar să 
încerce să se liniştească. 

- Cine mai aduce azi ofrandă zeilor? a zis ea pe un ton liniştit după câteva momente de 
tăcere, cine, dragul meu? şi mi-am imaginat-o lăsându-se uşor în fotoliul de răchită de acolo. 

Se mira probabil că nu-i răspund. Îmi părea rău că nu eram acolo să-i iau mâna ei bătrână s-o ţin 
între palmele mele tinere. Aş fi vrut să-i cer scuze că insist să-mi vorbească încă o dată despre 
holocaust, apoi nu chiar eu îi spusesem să încerce să ierte şi să uite?!... 

- Simy, spune ce ai de spus, nu mă ţine aici în vestibul în picioare cu telefonul ăsta în mână. 
Ai o funcţie, ce dracu!... 

- Te rog să te aşezi în fotoliu acela de răchită de lângă tine şi ascultă-mă. Am făcut unele 
investigaţii. L-au împuşcat în livada cu piersici împreună cu ceilalţi. Se pare că l-au înmormântat 
într-o groapă comună din marginea oraşului... 

- Vreau să mă duci acolo să văd, să aprindem la capul lui o lumânare... 
- Desigur, numai că cei de acolo zic că nu mai au evidenţele. Cred că au fost distruse, apoi 

majoritatea gardienilor care au funcţionat acolo au murit, altora li s-a pierdut urma. Ce mai pot eu 
face ? 

- Să te interesezi în continuare să aflăm adevărul. Ţi-am spus că voi vinde inelul cu piatră şi-
ţi voi da bani să-i mituieşti... 

Îmi mai spusese în câteva rânduri chestia aceasta cu inelul şi mituirea, însă cum să-i fi zis că 
morţii nu se pot mitui. Eram amândoi convinşi, eu şi ea, că adevărui intrase în pământ odată cu 
morţii, numai că ea se răzgândea şi-mi zicea că sunt un tâmpit dacă cred asta, pentru că adevărul nu 
moare niciodată, cândva, fie şi peste o sută-două de ani, iese la iveală şi..., şi..., şi... 

Toată lumea ştia că cei doisprezece fuseseră duşi în Livada cu piersici şi fuseseră împuşcaţi de 
plutonul de execuţie, dar de atunci trecuseră treizeci de ani şi mai bine, iar ucigaşii... 

- Halo, Simy, mai eşti acolo, la ce te gândeşti acum? Te suspectez că n-ai înţeles nimic din 
ce-am vorbit cu tine săptămâna trecută. E adevărat, sunt treizeci de ani de atunci, dar mie mi se pare 
că au trecut trei zile. Nu-mi pasă ce crezi tu, fă ce te-am rugat... 

- Terezia dragă, cine crezi tu că dintre cei vii va mărturisi că a făcut parte din plutonul de 
execuţie, că el e ucigaşul fostului tău soţ? Mi-aş dori mult asta, să găsesc pe cineva care să 
recunoască: Am fost acolo, le-am văzut feţele îngrozite... Am tras la ordinele comandantului, sau un 
altul, care mai e în viaţă: Am făcut parte din pluton, dar am tras alături. Nu va recunoaşte nimeni că 
a ochit şi a tras drept în pieptul lui. Dar dacă se va afla unul care să ţi-o spună drept în faţă: Eu l-am 
împuşcat, mi-am făcut datoria faţă de partidul poporului şi faţă de patrie!... 

- Simy, pentru Dumnezeu, nu asta voiam să aud de la tine! Nu vreau să ştiu cine e ucigaşul, 
vreau să-i găsim mormântul, să mergem acolo să aprindem la căpătâiul lui o lumânare şi să spunem 
o rugăciune... 

- Voi face tot ce pot, te rog să ai răbdare. 
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- Am avut răbdare treizeci de ani, ţi-am citit zecile de articole din presă despre holocaust, m-
ai înnebunit cu ideile tale... 

- Aşa e, sunt de acord cu tine. La ce ne-ar mai folosi să dezbatem problema asta, dacă a fost 
sau n-a fost holocaust? Tu singură mi-ai mărturisit că vrei să uiţi jertfele şi să ierţi. 

La celălalt capăt al firului telefonic nici o reacţie. Tăcerea asta mă neliniştea. Curând am auzit o 
bufnitură. Nu puteam bănui ce putuse să se întâmple? M-am aruncat pe bicicletă şi-amalergat acolo. 
Nu-mi ascultase sfatul să se aşeze în fotoliul de răchită şi se aşezase pe un taburet,  care se 
răsturnase cu ea. Am ajutat-o să se ridice de pe pardoseala înnegrită de vreme. 

- Dragul meu Simy, ce m-aş face eu fără tine. La ce ne-ar mai folosi să ne mai batem capul 
cu cine, unde şi cum?... 

- Uşurel, Terezia, uşurel. Hai încă un pas şi încă unul. Acum te rog să te aşezi pe canapea. 
Aşa, uşurel. Îţi voi fave un ceai şi-o să-ţi treacă. 

- O, Doamne, durerea asta din piept, de parcă m-ar apăsa acolo o piatră. Şi-a şters o picătură 
de transpiraţie de pe frunte. Cât despre neînţelegerea noastră, zi-i cum vrei tu, omucidere sau 
holocaust, totuna e. De una îmi pare însă rău, că n-am aprins la căpătâiul lui o lumânare... 
 
De 31 august 2013 

Eugen EVU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona zoster anamnesys 
Nelocuitul timp cel dintre tâmple 
Aşteaptă comprimat roind himere 
Neînceputul logos să se-ntâmple 
Latent hazard nocturnei emisfere 
Lacom de sinea care încă nu e, 
Oarba tăcere-i un ecou ce vuie... 
Gata să fie răstignit în cuie. 

Mica epopee aniversară 
- in memoriam cenaclist ...

Lipăie zloata oligofrenă 
În cetatea poeţilor de binerău... 
„Revoluţia”, pidosnica scenă, 
Nu o făcurăm nici tu, nici eu!  
Vine şi pleacă din Chişinău 
Spre Jalea Viului. „Bine că-i rău”, 
Cu trenul foamei biet scribălău 
Unde ţi-s visele, turcesc weceu ? 

Unde n-a fost, nu s-a-ntors 
Dumnezeu. 

În zdrenţe-i lupta labişiană 

 
La semafoarele sparte-n vis 
Nu se mai ştie cine pe cine 
A ucis sau a fost ucis. 
Iluzii ghimpate şi crematorii 
Abeli şi Câini comunitari... 
Cine pe cine? Orbi fug cocorii 
Românii ultimi, prin lume fugari. 
Geambaşii la pradă prin epopeie 
Contrafăcută ca un colaj 
Ipocrizia orto-atee 
Şi hermeneia din verbiaj... 

Curcubeu-n decembrie-a căzut  
                                              pe latrine 
Vierme de Murano prin dogmatrina 
Prin paradigmele slavo-latine 
Din sperma lui Stalin,  
                                călăuzul-benzina... 
Între pâine şi frigul din foame şi  zgură  
Ai minţirii de sinele lor colectiv 
Se mortifică, nomenclatură 
Ce a a fost va mai fi şi-n mileniul parşiv 
În blugi, în frac sau în salopetă 
Istoria-i un coşmar: se repetă. 
... Discursul preşedinţilor e sublim,  
     cioc-selim! 
„Noi facem noua democraţie, 
Vom avea prin nepoţi dreptate,  
                                                 aferim!”... 
În Istorie, pare-se, doar moartea e vie, 
Moartea gravidă, prin Utopie.  
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Eugen EVU prezintă... 
Aspera ad Astra  

Nicolae STOIE, poetul indignării oximoronice 
Oarecum sferica memorie în care pulsează aorta harului poieion,... ne revine matinal, recitind o 

antologie de autor dintre cele mai reuşite, ale unui poet-prieten care m-a susţinut – olaltă cu 
regretatul Ermil Rădulescu, în, vai!, apusa  revistă „Astra” (?) - una dintre cele mai bune ce le-am 
„asaltat” odinioară: este el, Nicolae Stoie. Cartea este ingenios expusă, „oglinditoare”, cum el 
spune, titrată „Poeziile criticilor mei” (editura Gens Latina, Alba Iulia, 2011). Au fost fertile ceasuri 
când, la redacţia Astrei şi în acel superb „subsol” labirinthic al unui hotel, boematic şi romantic,   
ne-a întâlnit şi pregustat farmecul d’antan al post-romantismului în sorgintea Transilvanică. Pentru 
mine, includerea între „greii” referenţiari, este măgulitoare şi mă obligă, încă, la un gest-restitutio. 
Pe coperta IV (vezi imaginea), Nicu Stoie mă incluse olaltă cu Onorabilii Simion Bărbulescu, A.I. 
Brumaru, Eugen Dorcescu, Dana Dumitriu, ..., Mircea Iorgulescu, Ion Itu (conjudeţeanul meu!), 
Florin Manolescu, Dumitru Micu, Daniel Piscu, Titu Popescu, 
Ermil Radulescu (remember „Mersul cuvintelor prin cer”, n.n.), 
Cornel Regman, M. N. Rusu, Vasile Şelaru, Laurenţiu Ulici... 

Stoie adaugă acribic şi inimos, „oglindariului” său, numele 
celor ce i-au comentat afini opera, printre care alţi „grei”: 
Cornel Regman, Aurel Sasu, Ioan Radu Văcărescu, Voicu 
Bugariu, Silviu Guga (alt conjudeţean, n.n.), George Mirea 
(vremelnic la Călan, emigrat în Canada, n.n.), M. N. Rusu, (azi 
în USA), Constantin Miu, Horia Gârbea, Victor Sterom, Angela 
Nache Mamier (o vreme hunedoreancă, n.n.), Mircea Popa... 
ş.a. La anii rotunjirii plinitoare, om-operă, redau parte din contribuţia mea la „memorialul Stoie”:  
„Poemul director „Harpha nopţii” (poate fi „Harpie” (portretul robot al „târfei lirice” ... 
Petrecrărimea neaoşă, cherchelelile de după ospeţe, mesele goale, pictorul care, după desfrâu, „cu 
pensula-i mângâie fesele/ şi-adoarme în iarbă”, sunt tabloul constrictiv alegoric, oximoronic, al 
decadenţei balcanoide a unei culturi... Străveziu, sumbru, poemul lui Nicolae Stoie este, fără 
echivoc, cheia de boltă a întregii sale cărţi”.                                        

(din Provincia Corvina, 2000).  
 

Nicolae STOIE - Poeziile criticilor mei,  
Editura Gens Latina 

Horia GÂRBEA: O carte neobișnuită realizează poetul din Brașov. Este o antologie din textele 
sale, selecția aparținînd criticilor care au scris despre ele. Secțiunea referințelor critice este mai 
mare decît antoogia efectivă. Aici se află opinii selectate din scrisul mai multor autori care s-au 
pronunțat despre opera lui Nicolae STOIE: Mircea Iorgulescu, Florin Manolescu, Laurențiu Ulici, 
Cornel Regman, și mulți alții.  

La urmă de tot, găsim un interviu acordat de Nicolae STOIE, Mariei Vaida în 2009 în care 
predomină amintirile literare și aspectele biografice. În ceea ce privește secțiunea lirică cuprinde 
doar 23 de poezii puse în pagină pentru motivul că, în timp, unii critici și-au arătat preferința pentru 
ele. Sînt texte din 1975 pînă în 1997, deși Nicolae STOIE a mai scris și de atunci destule poezii 
bune. Iată o strofă din Veacul de aur (volum din 1984): “…un cocoșat suie un deal în spinare/ cu 
dealul ce-i crește lui între omoplați/ la loc de popas cu o limbă de sare/ linge stelele și munții 
îndepărtați”.   

Sursa Nicu STOIE.( sursa blog H.G).  
N. red. NPC: Cei “mulţi alţii”, sunt, în ordinea alfabetică specificată în carte: Simion 

Bărbulescu, A.I. Brumaru, Eugen Dorcescu, Dana Dumitriu, Eugen Evu, Mircea Iorgulescu, Ion 
Itu, Flavia Manolescu, Dumitru Micu, Daniel Piscu, Titu Popescu, Ermil Rădulescu, M.N. Rusu, 
Vasile Şelaru. 
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Cartea hunedoreană de acum  
Timpul real şi timpul din operă 

Dumitru TÂLVESCU, Carul cu aur,  
editura Emia, 2013 

Nu ştiu de când anume scrie proză Dumitru Tâlvescu (i-am citit două din romane), dar ştiu că 
întâia-i carte a fost una de poezie („Stăpân peste iluzii”, ed. Emia, 2010). Titlul în sine neanţează o 
ars poetica a auto-definirii prin patosul comunicant, izvorînd dintr-un rar simţ al auto-observaţiei, 
una pendulatorie, cu un autentic presimţ al metaforei revelatorii. Timpul, cel din operă, este unul al 
scrutării metafizice, în hlamide voalate, spontan, al „calmului clipei zbătîndu-se”... Un stil dismulat 
jurnalier, cu puseuri auto-referenţiale, predomină prima-i carte. Dumitru Tâlvescu a schimbat 
registrul, cu un roman subtil autobiografic, plusat de interferenţe - regresiuni într-o memorie ce 
tinde a releva prin fabulaţie şi alegorice  bucle (timp interior - timp oglindit), întocmai cum şi lirica 
sa. O apetenţă irepresibilă, forţînd gesticulaţia catharsică, a comunicării, a „împărtăşaniei”, arde şi 
se consumă remarcabil – epic, şi în al doilea roman al său, „Carul cu aur” (idem editura, 2013). 
Pragmatismul psihanalitic şi subt-refugiul în mitologia locului, unul cu adevărat activ energezic, 
(zona montană din Apuseni, Săcărâmb), impregnată de mithos, din care autorul extrage caratele 
semnificante, captivante la lectură. Îm mod cu totul rar, însuşi autorul se defineşte la marginea cărţii 
lui „exploratorii”: „(cartea mea) redă  în parte un adevăr care ne macină pe toţi, curiozitatea de a 
afla, de a căuta mereu, spre a înţelege. Se adresează sufletului (deci  totuşi poietic, n.n.!) – ca o 
dorinţă spre împlinire, ca o succesiune de acţiuni menite să aducă adevărul mai aproape...” (citat 
dintr-un dialog); Tâlvescu asta reuşeşte prin romanul său, cumva  savuros modular: sublimarea prin 
decantare „undergraund” şi extracţia, pe „suitor”,  la suprafaţa realului (autoexperimental), „planuri 
în desfăşurare”, ale travaliului existenţial, lucrul timpului ca cizelare, regăsire, renunţare şi 
împlinire, prin „bucuriile simple”...(ibidem citat). 

Şi cum omul este stilul, romanul readevereşte  plenar aceasta: în mod remarcabil, cu fioritură, 
ornamente şi urzeli  de veritabil „povestaş - magician”, ce sporesc farmecul fără a eluda răbdarea 
noastră la lecturi, în acest asalt (pentru unii nimicitor, deidentificabil, alienant!) – El scrie altcum 
decât cu dragostea celui mai singur. Scriitorul  Dumitru Tâlvescu,  acribic „con passione”, laborios 
şi ştiind ceremonialul scrierii, pe măsura experienţei TRĂITE, ci nu „făcute”, nu artificios – livresc 
(tentaţia rea de acum a telenovelismului), vezi „minoriadele” de care vorbeau distinsul Nicolae 
Manolescu la Antena 3, sau colocviile Romanului Românesc contemporan, recent, de la Alba Iulia,  
comentariile lui Mircea Mihăieş, Martei Petreu, Dumitru Hurubă, Cornel Nistea ş.a. – n.n.), ne 
rămâne a ceti cartea şi a primi darul ei, cu bucuria propriilor noastre regăsiri. Ceea ce e sigur, 
Tâlvescu reconfirmă o prezenţă în arealul creativ şi nu numai, în lumea noului roman românesc.  
 

Biblioteca pe kant...  
Ioan Es. POP  

 m
ĂNCUŞ - Casa

editura Eikon 

l

l
m
o n

ncuş
 

Casa emorială dăncuşiană... 
Ştefan Doru D

nsă de capcanele şi torturi
 printre cei de la poalele m

i secvenţe a
 „Dormi în pace, Doa
ă. Amândoi”; „Casa mem

”... 

 memorială Dăncuş,  

...„Oriunde deschizi această carte cu cărţi, ai impresia că asculţi 
discursul unui personaj Nietzschean care s-a izolat pe vârf de munte şi 
îşi strigă iluminările şi întunecările imperativ. O izolare care nu-l 
fereşte î e cotidianului, de îndată ce decide 
să revină untelui”.(...)  

Titlurile celor cinc e cărţii dau prin ele însele tonul 
întregului: ne!”; „Antidiavolul”; „Lume de 
mântuial rială Dă cuş”; „Apocalipsa după 
Dă
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Enkomion din areal
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Din Arhiva NPC despre... 

Radu IGNA (Haţeg) – n. 23 noiembrie 1934 

... Observator atent, Radu Igna este câteodată poematic, alteori grav, alternînd 
registrul comic cu tonul ironic. Fie că povesteşte despre „aventurile” unor 
doamne într-o staţiune (v. Confesiunea doamnei Măriuca Pistol), fie că e vorba 
despre o experienţă americană (Nory îşi descoperă marea iubire în tomnaticul 
John (v. Cum să spun), prozatorul dezvoltă regimul confesiv, imoralitatea. El 
cercetează fauna tranziţiei, escrocii (v. Maşină de ocazie) sau visătorii ei, 
precum cetăţeanul Nevoitu (v. Grevă individuală), sperînd la „casa virtuală”. 

Nu lipsesc infiltraţiile lirice (v. Simbioză), unde bătrânul „fără minte” (după spusa soţiei), se 
luptă cu fierăstrăul şi nucul... 
                             

„Feţele” lui Radu IGNA 
Mărturisesc că m-am apropiat cu circumspecţie de proza lui Radu Igna, uşor intrigat de o frază 

pe care Eugen Evu o aşternea ferm în urmă cu câţiva ani (v. provincia Corvina nr.21-2001), 
descoperind în autorul haţegan al romanului Vâltoarea (taxat ca fiind „cel mai reuşit roman citit 
în ultimii ani”), un mare prozator. O asemenea imprundentă (credeam) afirmaţie te pune pe 
gânduri; brusc, devii suspicios ispitit să crezi că solidarizările zonale (...) ar fi de vină... Dar 
scriitorul haţegan, fost profesor, şi, neîndoielnic, un intelectual temeinic nu intră pe astfel de liste 
(...). Dincolo de amiciţie, şi D. Hurubă şi Gligor Haşa (exagerînd totuşi cu rolul de „magician”), au 
argumente, sprijinind şi salutînd cu entuziasm (ca Eugen Evu, n.n.) – apariţiile editoriale ale lui 
Radu Igna...  

(idem A.R. Rachieru, fragment prefaţă la „Lazăr nu mai vine”, ed. Călăuza v.b. 2005). 
 

„Înzestruit cu o minunată forţă perceptivă şi transfigurativă,  pe registrele unui clavecin când 
înveselit- zglobiu, când ascuţit ironic, Radu Igna, prin opera sa, recuperează  şi comunică admirabil 
memoria cvasi- afectivă a trăirilor sale re- creative. Arta prozei scurte, dar şi a romanului evocator, 
tind a atinge desăvârşirea prin patosul  elevat -comunicant, prin simţul existenţial cel ce arde şi 
reînnoieşte, din preaplinul empatiei, energetismul ardelenesc”. 

(Eugen Evu, Motoare de căutare, vol. II proiect) 
 
Arhiva foto NPC - Retroscaner Boema literară d’antan 

   

1. Incinta  Castel Corvini, la aniversarea lui Eugen Evu, 2009, la 60 de ani: parte din „Lupii tineri”  
ai cenaclului Blaga: Adrian Demea, Eugen Evu, Florin Scurtu, Marius Vlad, Ovidiu Băjan,  

Petru Poiană; cu spatele (dreapta lui Poiană) Liviu Ofileanu. 
2. Întâlnire  literară cu liceenii din Deva: Ladislau Daradici, Eugen Evu, Adrian Bârsoan, Ioan Evu. 

3. Constantin Stancu, Radu Igna şi Eugen Evu, la Castelul Santamaria Orlea,  
întâlnire cu scriitori din Suedia. 
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Confluenţe lirice 

Mircea PETEAN

Coups de sable… 
Căutam o pereche de ochi 
Prin ceaţa deasă 
Căutam o pereche de buze 
Prin ceaţa groasă 

* 
Căutam o pereche de ochi 
De-mprumut 
Căutam o pereche de buze 
de-mprumut 
în împărăţia nisipului unde 
sălăşluieşte chipul tău 
nemaivăzut 

* 
Absenţa ta e plină 
De flori de munte şi de  
Flori de grădină 
Şi de imagini alb-negru şi color 
Ale chipului tău fermecător 
De sorginte divină 
Fără nici o îndoială 
Fără de veste şi fără de pricină. 
 

Mircea STÂNCEL
Discobolul 

Grecii au învins, pentru puţin însă,  
spun unii, pentru puţin; 
muchii se întind atât de spectaculos, 
desenează în aer sigle medievale, 
se ridică cu toate poverile, 
cu toate bolile; 
e destul să-i atingi puţin când 
sunt frânţi, ştii bine, 
şi muşchii zvâcnesc din nou ! 
corpul meu poate învinge, zeiţă, 
dar până unde îl laşi să meargă, 
până unde îl laşi să urce? 

 
Şi, mai ales, de ce-l stafideşti aşa 
Într-o bună zi, şi-i întorci capul, 
Te uiţi în altă parte, 
Te prefaci că nu-l vezi? 
n-ai vrea să-l simţi mereu tânăr, 
cum trece bine îmbrăcat 
pe la geamul tău, pe lângă plopii ti 
cu soţ/fără soţ? 
n-ai vrea, n-ai vrea, n-ai vrea... 
să te mai areţi din când în când 
şi dumneata? 
Corpul meu frumos, alergînd pe străzi 
şi prin parcuri, 
doar aşa te vesteşte pe tine, zeiţă, 
este, desigur, cel mai suplu din urbea asta 

 

Ioan ŢEPELEA
- in Memoriam -

Wouire 
Şi cel ce ne-a dat parte şi cel 
Care ne-a apărat de păcat era Duhul 
Şi era Catedrala iubirii neostoite 
Dumnezeule Tu carele eşti 
Şi carele ne trebuie să exişti 
Dumnezeule Mare !... 

 

Lucian ALEXIU
Oreste 

Nous sommes habitus 
Au destin incertain 
Et a l’eternelle arrogance 
Des dieux- 
Seule leur demarche dandinee 
Scule leur respiration tiede 
Dans la nuque 
Seule leur voix aigue 
Peuvent encore 
Nous rendre fous. 

Meridiane româneşti  în diaspora 

1. Din diapora română, Canada, 
Campus românesc. De la stânga la 
dreapta: Valeria Stoian (Germania), 
Sebastian Doreanu (Denver, Colorado, 
SUA), Muguras Maria Petrescu 
(Romania), Veve Ghiţescu şi Dan 
Ghiţescu (Montreal, Canada), Pr. Dr. 
poet, Dumitru Ichim, Iulian Ichim şi 
Sandu Sindilie (toţi trei din Kitchener, 
Ontario, Canada).  

2.  Parc canadian Brâncuşian.                                         (Ştire şi foto Muguraş Maria PETRESCU, UZPR). 
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Muguraș Maria PETRESCU 

Câmpul românesc de la Hamilton, 2013 
Că românii s-au răspândit pe toate meridianele 

lumii nu mai este de mirare. Că lumea este mare dar și 
mică, iarăși nu ne mai surprinde. Așa se face că anul 
trecut în 3 august, la Cenaclul ,,Mihai Eminescu’’ din 
New York condus de Preot Prof. Univ. Dr. și scriitor 
Theodor Damian, l-am cunoscut pe Dumitru Ichim, 
Preot Dr. și poet din Kitchener, Ontario, Canada, care 
venise să-și lanseze, cea mai recentă carte de 
poezii, Psaltirea apocrifă a dreptului Iov. Aveam, la 
scurt timp să aflu că părintele Dumitru Ichim se 
născuse în comuna Dărmănești, jud. Bacău, tocmai 
acolo unde odinioară tatăl meu, Preotul Constantin 
Sârbu   fusese   preot,   iar   Dumitru   Ichim  (pe  atunci 

Ilustrata trans-atlantică: în Long Island şi New 
York, Muguraş Maria PETRESCU, redactor al 
revistei noastre şi reporter al UZPR, iulie 2013

 Media fotos, USA.

aproape absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț cânta la strană împreună cu tatăl 
lui, dascăl și el la aceeași biserică). 

Anul trecut, într-o seară, i-am trimis părintelui Dumitru 
Ichim poezia Globalizare tradusă de mine în engleză și în 
franceză. Răspunsul lui a venit prompt: ,,Să mă văd tradus în 
limba engleză e ceva, dar                                               

și în limba lui Molière, măi…’’ Acesta a fost începutul 
,,aventurii noastre literare’’ care, după mai bine de jumătate 
de an, s-a concretizat într-o antologie de versuri (aproape 
toate inedite), o ediție bilingvă, Dumitru Ichim, The 

Ideogram of My Soul / Ideograma Sufletului meu, Editura Gracious Light, New York, 2013, 
127 pp. Dar încercările mele de a aborda, din punct de vedere literar, Canada, această țară cât un 
continent nu s-au oprit doar aici. Cam prin august 2011 aveam să-i cunosc pe Dan Ghițescu și pe 
soția dumnealui, Dna Veve Ghițescu. Aveam ulterior să-l descopăr pe Dan Ghițescu ca fiind un 
prozator contemporan de mare talent și anvergură. Mobilul 
acestei cunoașteri, a fost traducerea în limba franceză făcută de 
mine la romanul lui, Omul care vine din Est (cartea va apărea 
spre finele anului 2013 sau în primul trimestru al anului 2014 la 
Paris, la prestigioasa Editură Descartes).În fine, un al treilea 
motiv pentru care am abordat Canada a fost acela că, aveam să-i 
cunosc (prin intermediul poetului Theodor Damian de la New 
York, care a mijlocit întâlnirea noastră pe internet) pe Dl 
Dumitru Puiu Popescu, Director al ziarului Observatorul din 
Toronto, precum și pe Dl Alex. Cetățeanu, pe care îl știam din scrierile domniei sale în calitate de 
Director al revistei Destine literare, pe care o conduce de atâția ani de zile, neobosit, așa cum îl 
știm, activând și la Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, polarizînd scriitori din Canada, din 
diaspora și din țară, adunând laolaltă minte, gândire și spirit românesc). Nu în ultimul rând și, 
desigur nu cel mai puțin important, în tot contextul acesta prezentat de mine mai sus, desigur că a 
fost dorința mea de a vizita (într-un timp scurt de doar două săptămâni) Canada, în care, ca într-un 
mozaic vechi, dar și nou, trăiesc și muncesc de câteva sute de ani oameni veniți din țara noastră și 
din toată lumea. Și în tot acest amalgam de mentalități ale oamenilor veniți, născuți, crescuți și care 
trăiesc de generații pe acest teritoriu, au fost acceptați cu bucurie, cu suflet deschis, simplu, curat, 
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dar mai ales cu prietenie cei care au venit din toate marginile lumii. Chiar dacă o vezi pentru prima 
oară, Canada nu-ți dă acea senzație înfrigurată de ,,străinătate’’. Ajungi la aeroportul internațional 
Pierre Elliott Trudeau din Montréal și, după o călătorie obositoare (având în vedere distanțele 
geografice enorme), vezi că ești primit în țară, încă de la graniță, ușor și fără nici un fel de opreliști, 
care să-ți dea senzația de ausländer. Înțeleg, de la toți românii pe care i-am cunoscut aici și cu care 
am vorbit, că aceasta este atitudinea țării, simplă și firească, accueillante atât față de turiști, cât și 
față de cei care vor să se stabilească aici. Iar acest lucru se vede nu numai la nivel declarativ; 
Canada, cu toată măreția și grandoarea ei, se impune noului venit nu invaziv, ci prietenos.   

Puntea neo-latină  

Prestigioasele reviste literare italiene „Il Convivio” şi 
„Cultura e prospettive” au publicat câteva aprecieri asupra 
ultimelor apariţii editoriale ale lui Eugen EVU, atât din 
partea română, cât şi din cea italiană. Iată-le! 
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Prof.univ.dr.accad.  Angelo MANITTA (Sicilia, Italia) 

... Si tratta di una delle 
ultime pubblicazzioni di 
Eugen Evu, uno dei piu 

noti e vulcanici autori romeni. Ha la suo attivo molte 
pubblicazionni, non solo di poesia, ma pure din natariva e 
saggistica, ed e soprattutto giornalista, dirigendo anche la rivista 
letteraria ProVincia Corvina e Palia letteraria (con dir. Elena 
Daniela Sgondea)  La poesia di Evu spazia in una tematica molto 
varia, andando dell’amore per la natura, alle riflessioni filosofiche ai pensieri intimi di chi ha 
lottato e continua a lottare per la vita. Il suo linguaggio, spesso duro ed ermetico, affascina per la 
sua emotivita e per il suo calore che coinvogle il lettore 
                                                                     (Eugen EVU,  Li Mesia Nice, ed. Limes, 2013) 
 

Mircea PETEAN, editor 
Un experiment amintind de tanka niponnica şi orientalism, în formulă transmodernă.  

(Felicia Gabriela PORTASE - Eugen EVU, Animus et Anima, edit. Singur 2012) 

Spectaculoasă e noua carte a lui Eugen Evu, o speculaţie lirică halucinantă prin străpungerea 
limbajului, astfel încât cele mai insolite  combinaţii sunt floare la ureche pentru un poet care ştie să 
facă să urce în sărmanul nostru cuget sonuri, semne şi efluvii din cele mai arhaice straturi ale firii 
noastre austere.                                                                 (Eugen EVU, Ludice preludice, ed. Limes, 2012) 
 

Imagini preluate din „Il Convivio” şi „Cultura e prospettive” 

           

                                                                                                        

1. Eugen Evu şi Angelo Manitta  
2. Eugen Evu, Angelo Manitta, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, Raffaele d’Orazi 
3. Giuseppe Manitta, Enza Conti, Giugliemo Manitta, o  nobilă familie erudită. 
4. Elena Daniela Sgondea şi Angela Lo Passo. 
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Exegeze  
Tudorel URIAN despre…  

 … autoportretul liric al lui Eugen EVU 
Eugen EVU - Penultimul romantic,  

editura Minerva 2012 
Din 1972, când a debutat cu volumul Toate iubirile, până în prezent, Eugen 

Evu a scos nu mai puţin de 48 de cărţi, majoritatea de poezie. A fost tradus şi 
recenzat în mai multe ţări, despre opera sa au scris personalităţi de primă mână 
ale  literaturii  române  precum  Ştefan  Augustin  Doinaş,  Laurenţiu  Ulici,   Ion 

Mircea, dar, în mod surprinzător, numele său nu apare în clasamentele şi clasificările generaţioniste 
sau în cele mai importante istorii literare publicate în anii din urmă (Alex Ştefănescu, Nicolae 
Manolescu). Cum nu este singurul scriitor foarte prolific aflat în această situaţie, m-am întrebat cum 
este posibil ca autori cu o operă atât de bogată, beneficiind şi de semnele recunoaşterii 
internaţionale, să nu-şi găsească un loc bine definit în cadrul generaţiei de care aparţin, emblematică 
pentru una dintre vârstele literaturiiromâne. Fireşte, primul lucru care îmi vine în minte ţine de 
teoria conspiraţiei: invidia criticilor în faţa unei opere atât de extinse, inclusiv la nivel internaţional. 
Argumentul e şubred pentru că, mergând pe linia lui, niciun poet cu adevărat valoros nu şi-ar mai 
găsi locul în vreo istorie a literaturii române. Cu cât poetul ar fi mai valoros, invidia ar trebui să fie 
mai mare şi nimeni nu ar mai putea deveni erou de istorie literară. Or, slavă Domnului, istoriile 
literare sunt pline de poeţi valoroşi. De fapt, cred că la originea acestor absenţe stă cu totul altceva: 
excesiva expunere în actualitate a autorilor de acest tip. Când publici două-trei cărţi pe an şi, mai 
ales, ai puterea să te reinventezi ca poet cu fiecare nouă apariţie, să îţi adaptezi discursul liric la 
timpul prezent al fiecăruimoment literar, nu mai aparţii integral generaţiei sugerate devârsta ta din 
buletin sau de anul debutului tău editorial. Pentru că atunci când vorbim de generaţie literară avem 
în vedere nu doar cronologia, ci şi apartenenţa la un model estetic şi la un sistem de valori specifice 
întregului grup, dincolo de elementele individualizatoare ale fiecărui scriitorcare îl compune. la 
capătul lecturii unui volum precum Penultimul romantic, de Eugen Evu, nimeni nu cred că ar putea 
să spună fără drept de apel că este o creaţie aparţinând generaţiei poetice ’70. Sunt prezente acolo 
elemente care ţin de textualismul anilor ’80 (citatele şi aluziile culturale, clin d’oeil-ul, 
autoreferenţialitatea poemului, ironia şi autoironia, sugerate de chiar titlul cărţii), dar şi teme şi 
soluţii stilistice ce ţin de postmodernismul actual. Şi atunci, punându-mă în haina istoricului literar, 
nu pot să nu mă întreb unde a] putea să îl situez pe poetul Eugen Evu şi să nu constat că oriunde l-aş 
situa, nu ar fi pe deplin adecvat. Este la fel de adevărat însă că prezenţa permanentă a poetului în 
stricta actualitate literară, adaptarea sa la normele estetice şi tematice ale timpului prezent sunt mai 
pre\ioase chiar decât expunerea sa într-o vitrină a istoriei literaturii române. Să ne bucurăm de 
poezia vie şi să lăsăm istoria literaturii pentru mai târziu.Penultimul romantic este un autoportret 
liric al artistului ajuns la vârsta senectuţii. Poemele scrise de-a lungul 
timpului sunt pentru el un soi de oglindă sau mai degrabă de album de 
fotografii care îi surprind substanţa sa cea mai intimă la anumite vârste. 

Recitindu-şi versurile, poetul retrăieşte circumstanţele în care acestea 
au fost scrise, îşi revede sistemul de valori de la vârsta respectivă, îşi 
poate judeca proiectul estetic şi felul în care a evoluat exprimarea sa 
artistică. Într-un poem purtând chiar titlul Ars poetica, Eugen Evu 
imaginează poemul ca pe o oglindă, menită să-i păstreze în eternitate 
anumite trăsături, gânduri, sentimente, forme de exprimare, precum 
faimosul portret al lui Dorian Gray, menit să-i ofere celui în cauză 
tinereţea veşnică: „Ce văd oglinzile şi tac/ ce văd şi uită, ca visat,/ ce 
văd, inversul timp opac/ doar poezia, clipă-n veac,/ exprimă uneori 
mirat/ Trup umbrei, cântec colorat/ Delir, zeu descărnat./ Ce-a fost cum 
nici n-a existat,/ frumoase fiind, ori nefrumoase,/ ce văd oglinzi, 
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nemincinoase,/ Clarul divinului muşcat/ de Empatiile geloase – / aspră mătase…/ De zei carcase, 
moaşte, oase.// (Unicitatea ce se sfarmă,/ rodind dorinţe şi trădări,/ am fost şi rege-acestei stări,/ şi 
sclav, pe feluritul Ieri/ murind răsunător prin charme/ întors nesaţiu cosmic, arme/, al Visului ca/ 
Nicăieri nevindecări)” (Ars poetica). 

Poezia înseamnă pentru Eugen Evu memoria păstrată a unor existenţe trecute, dar şi un inedit 
instrument de cunoaştere a lumii înconjurătoare. De aceea în componenţa poemului intră elemente 
care, la prima vedere, aparţin unor domenii diferite, aparent incompatibile: sentimente, concepte 
filosofice, religioase, astronomice, de fizică,dogmatică etc. O caracteristică a liricii lui Eugen Evu 
este tocmai această aglomerare de termeni de specialitate aparţinând unor domenii diferite care, pe 
fondul unor formulări sintetice, adesea eliptice, dau poemelor un aspect prea puţin poetic, aproape 
ermetic. „Compozit şi sinoptic/ Arheii îţi vor îmbia şi otrava,/ şi vindecătorul amar/ Hermes 
Trismegistos./ Sturm und Drang./ Mistic sceptic luminist,/ Însă ciclic tânăr./ Vertical algoritm/ Dor 
romantic, de sine Prin naştere:// Mama Natura ştie/ Dimpreunul cel sferic –/ Ne este –/ Pater – 
Cunoaştere.// Hedonismul naturii/ Este pulsaţia/ Sacrului“ (Seminarul de la Castel). 

Deloc întâmplător, cea mai bună analiză a liricii lui Eugen Evu îi aparţine lui Paul Aretzu, el 
însuşi un poet şi gânditor creştin de mare forţă, dar câtuşi de puţin un răsfăţat al criticii literare. 
Scrie Paul Aretzu despre specificitatea acestui poet greu de încadrat: „Poetul trăieşte într-un 
univers intensiv de semne, spiritualizat, alcătuit din principii, din figuri mitice, amestec de 
sacralitate şi păgânitate, de energie htoniană şi angelitate, provocând un adevărat tur de forţă al 
limbajului. Predomină un eclectism epopeic, combinaţie de elemente creştine, de spiritualitate 
orientală, de mitologie dacică, de fantastic popular, dar şi de reprezentări astronomice, de fizică 
nucleară, de biologie, relevându-se o imagine de o complementaritate fabuloasă a existentului”. 

Nu lipsesc structuri de tip folcloric, versul muzical, avalanşa de metafore, recursul la modelul 
baladic, rafina mentele de limbaj, ritualizările magice. Poezia este străbătutăde motive insolite, 
lumina neagră, inorogul, urs-omul, Chimion Alchimion, orgasmul ontologic, “cuibul cu aripi”. 
Fireşte, un om cu privirea mereu atentă şi sensibilitatea socială ale lui Eugen Evu nu putea trece cu 
vederea specificul vremii noastre. Dezastrul cultural înregistrat înultimii ani, degradarea morală tot 
mai accentuată, în special în rândurile tinerilor, spiritul rapace decerebrat al politicienilor îi 
prilejuiesc scrierea unor pamflete sarcastice, aş spune de sorginte argheziană, fapt ce relevă o altă 
faţă a scrisului lui Eugen Evu. Imaginaţia sa lingvistică zburdă şi nu ezită să alcătuiască noi cuvinte 
pentru a reda întreaga hidoşenie a mutantului produs de confuzia de valori, încurajată pe toate căile 
de mass-media, specifică lumii actuale: „Omul opus diaboli omul pătrat/ Secătura/ Histrionul celor 
şapte frici/ Yesmanul kurgura/ Din speţa gregarului urrrrrrrra!/ Aici latifundiar latifundac/ s-a 
întors, nu a plecat niciodată/ ci a regenerat prin Doctrina Curbată/ Omul capbani\` omul-fălci/ 
Omul-cavernos omul bulbucat/ Batracianul «cu ceafa groasă/ şi nas subţire» kiriapodul/ Omul 
cârtiţă pe acoperiş/ Omulcagulăkaracudăsconcs/ Aici îngropând restul de cer/ Aici îmbălând în 
pârloaga/ Împărăţiei conceptele Morala aestetica omul kurgurdistan/ Mamonamorphopatologicus/ 
Omul pătratescu Secătura/ trans/mutantul urâciunea/ pustiirii mancurtizarea/ stârpitura genitura 
triumful lui Huo şi al lui/ Urrrra!... Paciaura –/ Securistosecătura// Ganglionokultura” (Satira 
omului pătrat). Fie şi numai din cele câteva citate pe care le-am oferit în această prefaţă se poate 
crede că volumul lui Eugen Evu, Penultimul romantic, are prea puţin de-a face cu romantismul, în 
percepţia sa clasică.  

În realitate însă lucrurile nu stau deloc aşa. Dincolo de platoşa de cuvinte se relevă o inimă de 
romantic, un om care vibrează la problemele timpului său şi care, odată cu înaintarea în vârstă, 
priveşte cu melancolie spre idealurile şi sentimentele tinereţii sale. Umbre ale vechilor iubiri, 
străfulgerări nostalgice care trimit spre un timp revolut, amintirea sfâşietoare a părinţilor, dar şi 
puseurile de justiţie socială îi irigă periodic versurile şi dau certitudinea că autorul este un romantic 
irecuperabil. Mă rog, aşa cum mai poate ficineva romantic în acest început bezmetic de secol. 
Alergător de cursă lungă în lumea poeziei, Eugen Evu nu dă semne de oboseală şi sunt convins că 
admiratorii liricii sale vor mai avea parte de multe alte întâlniri-surpriză cu lirica sa. 
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Sentimentul apocaliptic 
Gelu DELASTREI 

După un pelerinaj virtual solidar la Cimitirul Vesel din Săpânţa 
motto:  

„Originali, vorba lui Heidegger, nu sunt decât idioţii. Altminteri doar Dumnezeu e 
original, iar Aristotel nu e original, că nu face decât să descrie opera lui Dumnezeu. Dar 
Aristotel, nu încape îndoială, e un geniu, pentru că descrie genial opera lui Dumnezeu."  
(322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, pag. 88) 

S-a spus în mod just că bolile individului sunt şi bolile societăţii. Cu alte cuvinte, 
simptomatologia patologică a omului şi a vârstelor sale, se constată şi la colectivităţi, popoare, 
continente. Acelaşi lucru este valabil şi la civilizaţii. Bolile naturii sunt în om şi în istoria lui şi ele 
preced, corelate climatic, cataclisme şi haos. Alienarea psihică este un simptom agonic, tot astfel şi 
demenţa senilă ce precede moartea. Rupturile dintre natură şi fiinţă - paranoia abisală şi crizele 
existenţiale, nebunia şi manifestările violente, primitiv instinctuale, inclusiv ale exacerbării erotice, 
preced dezastrele pe termen lung. Însăşi memoria ancestrală (memoria lungă) a omenirii este atunci 
grav afectată. Sentimentul apocaliptic revine ciclic la răscrucile mari ale umanităţii, ca anamneză a 
ceea ce a mai fost: prin aceea că Timpul este circular şi precesiunile sunt matematic astro – fizic 
dovedite cu toate efectele lor la nivel terestruplanetar şi în „infinitul mic”. Dintotdeauna, omul 
mintos şi foarte simţitor - adică trezit în lume şi iubitor de semenii lui şi de ea „lume, lume, soro, 
lume,/ cum să mă satur de tine?” (Doină românească) a exacerbat în propria-i agonie crepusculară 
sentimental spaimei morţii întregii lumi: pentru el, odată cu moartea lui, este nu doar sfârşitul lui, ci 
al întregii lumi! Sau cel puţin bănuieşte şi afirmă că „sfârşitul lumii e aproape”.  Factorul de risc 
este războiul cu Natura, aşadar cu Creaţia, uzurparea Armoniei om-natură, ca Lege cosmică. 
Subconştientul – subcorticul, numit şi “creierul reptilian”, individual este şi el rezonant cu 
subconştientul colectiv: un popor sau un grup de popoare, continent sau civilizaţie intră în criza de 
identitate, urmare a unor eşecuri majore istorice, crize politice-economice etc. Şi atunci  
Mitologiile, Religiile în paralel cu Ideologiile - clerurile, recte activiştii cutărui segment (adică 
religiile profane care idolatrizează, Utopiile emanate şi structurate dinamic spre a desface-face-
reface Istorie, idealizează! Vor fi de tip Apostolic-Mesianic-Apocaliptic. Împărăţiile (Imperiile de 
azi) cu satrapiile lor cu tot, fiind în agonie, fie sunt uzurpate economic, politic, militar (revoluţii, 
invazii, acte teroriste etc.), fie îşi „translează” graniţele, se prefigurează altundeva, dacă nu se refac 
cele demult prăbuşite, dar sub alte denumiri şi forme. Globalizarea este, în opinia mea, un alt fel de 
comunism utopic obsesional, al Consumismului şi al Hibridizării (amestecului rasial menit a 
revigora genele îmbătrânite ale unor grupuri A nu uita sintagma de „sat planetar” circulată de o 
vreme. Dar este ea una proprie? Nu ar fi mai degrabă potrivită cea de „New Babylon World”?  

Obsesia fascismului nu a fost şi nu va fi alta decât cea a stalinismului-bolşevic şi a emanaţiilor 
utopicepost-belice, oglinda neagră a extremelor care se determină reciproc. Revenind la efectul 
agonic al acestui final prelungit de mileniu: celebra zicere „Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi 
deloc” nu este un simplu sofism. Mileniul III a început calendaristic acutizând paroxistic 
Milenarismul şi profeţiile delirante ale Sfârşitului lumii. Dar în jurul anului 1000, aşa ceva a mai 
fost. Agonia a precedat, spre dezamăgirea „sfinţilor” apocaliptici de atunci, un haos 
comportamental inimaginabil (Henry Focillon - „Anul 1000”). Alt teribil moment de acest gen a 
fost Ciuma şi moartea a jumătate din populaţia Europei din secolul XIV. Ce altceva DECÂT 
Apocalipse au fost Primul şi al Doilea război mondial, „operele” unor Hitler şi Stalin - fiecare 
dintre ei fiind, conform percepţiilor subiective (gonflabile) ale epocii lor „Îngerul Bun” şi „Îngerul 
Rău”. Iar mai recent, stirpea a proliferat… Ce mi-e Idol, ce mi-e Ideologie, recte Idealuri? Precum 
în dogme, aşa şi în doctrine. Crizele de tip escatologic aparţin celor trei religii principale… 

Consider că actualul APOCALIPSYS (cum sau no figuris), este criza creştinismului (schismele), 
versus islamismului, însă determinată de criza energiilor fosile pe cale de epuizare. Iată de ce 
preferăm termenul de Revelation celui grecesc de Apocalipsys, atât de greşit perceput în… 
satrapiile Împărăţiei globaliste... IO, Cel Groaznic (din rusă, groz-groznâi, groază, grozav, 
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îngrozitor) cel Cumplit, Cel Rău versus Cel Viteaz, cel Bun etc. Cum, rezumându-ne la Moldova, 
provincia cea mai chinuită de „iradierile” seculare ale slavilor ucrainieni-ruteni-russini-ruşi, 
(remember Ivan Cel Groaznic, tartorul Imperiului cel năvalnic din stepe!) Moldova de ieri (ca şi 
acum) a fost Ioan Vodă – Armeanul. Cronicarii medievali, „naşii” laudacilor bolşevici de mai 
târziu, precum şi în „epoca recentă”, care mereu îşi vor lăuda curtenitori ipocriţi-slugarnici şeful, 
ca şi unii istorici ramoliţi, îl numesc Cel Viteaz, negând că, din alte izvoare, Vodă se turcise, jucând 
la două capete, adică era şi cu Allah şi cu Iehova de la Moscova via Kiev, pravoslavnic foarte – 
după cum umblau apele istoriei a fost numit de tribalismul poporului - rob presupus (inclusiv prin 
apartenenţa la creştinismul panslavonic! Aşa îl numea deci şi enoriaşul - poporul – mulţime - carne 
de tun, „Cel Viteaz”, Ioan Vodă cel Viteaz. Iar de cei motivaţi la reversul percepţiilor, îl numeau 
Ioan Vodă Cel Cumplit. Am copilărit în era stalinistă şi aşa am învăţat la şcoală, că era „Ioan Vodă 
Cel Cumplit”… Exemplul se extinde la majoritatea domnitorilor şi boiernaşilor ce s-au perindat, 
culminând poate cu cel ce ne-a făcut „ratingul” horror number one în history: DRAKULEA, Vlad 
Ţepeş, - unii ar zice Zombi!, pare-se reactualizat ca model recent în ţara de ţări numită încă 
România… Mirare că un slogan electoral recent, clama pseudo-protocronistic-demagogic: „Noi 
suntem urmaşii lui Traian!" O fi, dacă EI aşa se cred. Dar după Biblie omenirea actuală ar fi urmaşă 
a lui CAIN, cel ce şi-a ucis fratele din gelozie faţă de iubirea Tatălui (paternităţii cereşti) etc., etc. 

Cât despre Decebal… capul său s-a rostogolit pe treptele Romei… dar să nu cădem şi noi în 
mistica interminabil resurectă a… orginismului care… legitimează în istorie comportamentul politic 
al cetăţeanului, ca unul de Ocupant, ci nu de locuitor-născut, din Neam de Neam… Apropos 
slavonisme: denumirea de ţară vine de la latinescul TERRA, ca şi aceea de ŢĂRANI, de unde au 
confiscat-o pravoslavnicii şi au adaptat-o numindu-şi satrapiile ŢARATE, adică în slujba 
ŢARULUI… Era să scriu Tristan Tzara ... 
 

Hunedoara estivală  
Zilele Hunedoarei 2013- Castelul Corvinilor, aripa Bethlen  

Vernisaje: Alexandru PODEA (mozaic ceramic) şi Dan PICHIU (pictură)  
Recital folk: Ioan EVU la 60 de ani                                                                       (foto Eugen Evu) 

         
Mozaic ceramic Alexandru PODEA: Decebal, Traian, Castelul Corvinilor 

               

Dan Pichiu, decan de vârstă 
al plasticienilor locco 

Primarul Viorel Arion şi ex.Prim-ministrul 
M. R. Ungureanu, invitatul d-sale 

la Zilele Hunedoarei 

La 60 de ani Ioan Evu   
în recital la Castelul Corvinilor 
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Raffaele  d’ORAZI 

împreună 
Şi din acea parte de cer 
senină parte obscură, 
şi din acea parte de 
pământ 

serena parte obscură, 
şi din acea parte de inimă 

serena parte obscura, 
şi din acea parte de dragoste 

serena parte obscură ; 
îmi amintesc : 
să mă bucur de noapte 
de singurătate, 
pe pajiştea verde;                           

la umbra stelelor, 
cu murmure egale 
să împart timpul cu… 

poate suntem singuri 
Plânge pustiul 
pentru că e singur: 
adultul, 
găseşte pacea 
şi neliniştea, 
pentru că e singur. 
Astfel trece un 
timp divers, 
în lucruri egale. 

 
… o cronică din revista ProVincia Corvina, nr. 10 (47) despre Raffaele  d’ORAZI 

... versuri precum semnele unei opere divine… 
Camminando verso i pensieri della speranza… 

Plimbându-mă către gândurile speranţei... 
Există un infinit în fiecare poet; infinitul lui Raffaele D’ORAZI este un punct de referinţă cu o 

linie iluminată, care luminează puternic începutul călătoriei sale care pleacă de la o staţie a 
imaginaţiei cu un tren (nivel) de manieră veche, pentru a retrăi adevărate emoţii într-o relatare 
făcută de versuri. Care de la vis ne poartă la realitate. Acea relatare trăită de poet într-o libertate 
expresivă absolută cu care poezia are dependenţa precisă.  

Poetul, în drumul său, traversează pajiştea colorată a primaverii pentru a aduna floarea speranţei, 
pentru că viaţa fără speranţă ar fi fără cale de întoarcere. Prietenul Raffaele încearcă întotdeauna să 
stea în armonie cu bucurie, ştiind că durerea face parte din om şi pentru a-l exorciza, găseşte 
salvarea în poezie. Poezia care alimentează credinţa celui care crede în Dumnezeu, creator al 
universului şi îi atribuim acestă mare parte din merit în fiecare etapă adaugată.  

Pentru poet, timpul nu este o concepţie tehnică, ci una spirituală, unde inspiraţia caută momentul 
pentru a crea versul şi pentru a-l auri de lumină, când soarele se împinge seara dincolo de linia de 
apus şi noaptea va veni puţin după, cu stelele sale; deci, va fi poetul Raffaele D’Orazi care le va 
privi, ca întotdeauna, căutând semnul de vrajă şi extaz al versului, care devine mai puternic, mai 
motivat. Dar motivele unui poet sunt multe, precum acea linişte care este vie în spatele năprasnic al 
ferestrei care ne invită la meditaţie, care face să se înţeleagă cum sufletul simte puternica dorinţă de 
a sta puţin cu sinele. Departe de zgomotele metropolelor care distruge potenţialul uman. În 
indiferenţa lumii de astăzi se stinge viziunea mistică a omului în ceea ce priveşte creaţia. Omul- 
poet simte, ca şi şoimul, o puternică dorinţă de libertate şi gândurile sale îndepărtate sunt precum 
undele oceanului în bătaia vântului. 

În poezia lui D’Orazi se găseşte toată istoria cronologică (cronica) a unei vieţi întotdeauna 
deschise la frumuseţea pieritoare, la visul regăsit, provenit din acel loc de provincie unde poetul 
trăieste, Vitorchiano. Oraş plămădit de linişte şi lumină, făcut din piatră de origine vulcanică (tuf) si 
din poveşti medievale, înfăşurat de misterul timpului care fascinează poetul îndragostit de viaţă, 
atingând emoţia eoliană, ca şi o sămânţă care poartă în ea infinitul.                               (martie 2008) 

 

Eugen Evu despre Raffaele D’ORAZI  
…Într-adevăr, din puţinul eşantion, am surpriza unui poet al esenţelor. Raffaele D’ORAZI  simte 

misterul sonor al Timpului, rezonanţa în cochilia de sidef – madre-perla – cu talazul oceanic, dar şi 
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cu murmurul sferelor. Recipientul sacral este un mic Graal legănat pe umerii cuvintelor. Incantaţia 
este integrată manthramic: «serena parte obscura»… «Astfel trece timpul divers/ în lucruri 
egale»… Aşadar şi în fiinţe. Poetul italian din Vitorchiano, este sapienţial. În nordul României 
există un “cimitir vesel” (sapientţial), unic în lume, cu numele de Sapânţa (Sapienţia)… Atitudinal 
faţă de misterul existenţei şi trecere, îi recomand să viziteze acest straniu apocrif al stelelor… El 
spune “Îmi amintesc să mă bucur”… Poezia filozofică a lui d’ORAZI ne aminteşte, amintindu-ni-l 
pe Eugenio MONTALE, să ne bucurăm. Extazul clipei în care pulsează Eternitatea. Poezia – iată 
anamnesis-ul privilegiat: de a exista devenind într-un etern ACUM, continuum spaţiu-timp - fiinţă 
cosmică.                                            

(traducere şi selecţie de Elena Daniela RUJOIU – SGONDEA) 
 
Retro vizor 

Top liric  
ProVincia Corvina nr. 10(47), 2008 

Ion MIRCEA
el 

Iubi atât de intens 
Încât la moartea lui 

lăsă două trupuri 

Nicolae PRELIPCEANU
o pată de sânge pe cer 

O pată sângerie 
Se stinge pe cer 

Înspre noapte 
Suma tuturor vieţilor 
De pe pământ 
A fost ea 
Din toate timpurile 
Şi până la sfârşit 

Mircea PETEAN
toţi anii aceea 

Te-ai visat metamorfozat  
                                   în două sfere 

Ce-ncercau să se devore cu o 
stângăcie de inimă 
sus în poarta cerului se-nvârte capul 
nebunului 
ca un glob pământesc pe un deget 
omenesc- multpreaomenesc 

* 
ai visat că visezi o salbă  
                                 de propoziţii 

dintre cele mai scurte 
mai pline de vitalitate şi cu miez 
întreaga lor energie urma  
                                     să fie folosită 
la iluminatul 
primei dimineţi după răcirea soarelui 

Ioan EVU
în strania cetate 

Şi stinge lampa. Fluturii sunt duşi 
nu ne-or mai da târcoale pe la geamuri 

dă-mi tu lumina sorilor apuşi 
şi dă-mi ninsoarea nechezând  
                                             sub hamuri. 

Dă-mi pasărea căzută în oraş 
ca-ntr-un coşmar ce parcă se repetă 

căci azi am auzit un cântec laş 
un tril vândut pe-o gureşă trompetă. 
Era atâta linişte în jur 
ningea de-un veac cu fulgi  
                               de câlţi pe arme 

nepăsător şi trist ningea sperjur 
ca-ntr-o cetate-n care straja doarme. 

Când am văzut eu pasărea murind 
pe caldarâmul orei blestemate 
treceau pe stradă tobe răpăind 
era târziu în strania cetate. 

Gabriel CHIFU
două râuri în aceeaşi albie 

Două râuri curg în aceeaşi albie: 
Un râu de pământ şi un râu de duh 

Prin aceeaşi albie, două râuri  
                                         curg invers: 

Eu mă îndrept spre el, el  
                                  se varsă în mine. 

Până la urmă, firesc, deodată  
                                      se va muta în mine 

Aşa cum răsare arborele- n lume. 
Până la urmă, încet, anevoie, 

Ca un duh orb cea abia păşeşte 
Sprijinit în baston 
Şi firea mea va ajunge-n el, acasă. 
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Eveniment 1 x 8 
Biblioteca Judeţeană „Ovid DENSUŞIANU”   

Lansare de carte Eugen EVU Deva 2013 - Salle d’Or, Mall Deva 

             
Stand parţial 

Ioan Sebastian Bara, managerul BJ  
“Ov. Densuşianu” deschide evenimentul 

Muguraş Maria Petrescu, 
amfitrionul lansării 

  

         
Biblioteca Judeţeană îi acordă 

Diploma de Excelenţă autorului 

Vorbeşte Theodor Damian. Alături, în 
prezidiu: Sebastian Bara, Muguraş 

Maria Petrescu şi Florentin Popescu 

Participanţi la eveniment (de la 
stânga): D. Tâlvescu, D. Hurubă, 

Ioan Barb, Ioan Evu 
 

       
Au participat şi şi-au expus opiniile personalităţi ale lumii scrisului: 

Anca Sîrghie, Paulina Popa, Dumitru Hurubă 
Muguraş Maria Petrescu, tradu-

cătoare în engleză a poetului 
 

   
 
 

      În martie 2013 Biblioteca Judeţeană 
„Ov. Densuşianu” Hunedoara a organizat 
în Deva, la Salle d’Or, Mall Deva, pentru 
scriitorul Eugen Evu, o originală lansare de 
carte în care au fost prezentate publicului 
ultimele 8 apariţii editoriale ale autorului. 
      Evenimentul, avînd amfitrioană pe 
inimoasa Muguraş Maria Petrescu, a fost 
marcat de prezenţe de notorietate din ţară 
şi diaspora (vezi fotoreportajul).  

În stânga: Eugen Evu acordînd autografe; în dreapta: Alin 
Gladofzsky, Ioan N. Roşca şi Theodor Damian la stand 
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Referinţe critice 
Constantin P. POPESCU 

Maria BONEA, „Instruirea programată în predarea  
modernă a morfologiei limbii române în școală”,  

ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011 
Într-o perioadă când limba română pare să fie atacată sistematic de expresii importate fără 

discernământ din alte limbi, când tinerii par să se adapteze rapid unei limbi din ce în ce mai 
tehnicizate datorită comunicațiilor electronice, când prescurtările se grăbesc și se îndesesc, 
lucrarea prof. Maria Bonea, „Instruirea programată în predarea modernă a morfologiei limbii 
române în școală” are marele merit de a fi o sinteză bine alcătuită a gramaticii limbii române. Se 
cuvine mult respect pentru străduința d-sale, pentru efortul de a oferi spre studiu un instrument 
deosebit de util atât elevilor, cât și profesorilor, învățătorilor sau studenților. Sunt subliniate și 
păstrate în tiparele originale aceste adevărate teoreme ale geometriei unei limbi străbune, memorie 
adesea inconștientă a vechimii unui popor. Coordonată de referenții prof.univ.dr. G.G.Neamțu și 
conf.univ.dr. V.Stanca, ambii de la Facultatea de Litere a  prestigioasei Universități „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, lucrarea Mariei Bonea este editată cu sprijinul parțial al Consiliului 
Județean Satu Mare. Având la bază o bogată bibliografie, în deplină conformitate cu programa de 
predare stabilită de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, volumul oferă în anexele 2 
– 38 o sinteză a rezultatelor obținute la probele de control pentru diferite lecții de gramatică având 
ca subiect morfologia limbii române. Demne de laudă sunt prezentările în culori ale subiectelor 
lucrării, ușor de memorat și înțeles. Bogata experiență la catedră a d-nei Maria Bonea își găsește 
astfel o frumoasă încununare, cuprinsă între filele unei deosebite realizări editoriale, spre folosul 
celor ce doresc să studieze corect, eficient și temeinic tezaurul limbii române. Dar Maria Bonea nu 
este doar un excepțional cadru didactic. Cărțile sale de poezie dovedesc un spirit activ, aflat mereu 
în căutarea altor posibilități de exprimare. Versurile sale, încărcate de o caldă umanitate, pot deveni 
prilej de reflecție pentru fiecare dintre noi, cei aflați într-o teribilă luptă cu timpul. Fără îndoială, 
creația sa va depăși barierele modernității fie și prin faptul că se nasc noi și noi generații de copii pe 
care orice părinte vrea să-i crească în lumina și frumusețea lumii; iar cărțile de poezie ale Mariei 
Bonea pot aduce un plus de bucurie în educația lor.   
 

Grigore M. Croitoru, ”Prințesele răpite”  
editura Casa Cărții de Știință din Cluj Napoca 

Cred că literatura română contemporană este mult deficitară în ceea ce privește cărțile destinate 
copiilor. În goana după câștiguri, editurile importă tot felul de scrieri moderne, nu știu cât de 
potrivite copiilor din România. Desigur, curiozitatea lor în fața unor ilustrații face succesul 
încasărilor și titluri din seria Harry Potter & Co sunt doar un exemplu. În acest peisaj supus rigorilor 
unei piețe mai mult sau mai puțin controlate, este cu atât mai lăudabilă străduința dârză a lui 
Grigore M. Croitoru de a scrie cu mult talent de povestitor o carte pentru copii, dar cât se poate de 
serioasă. Seva povestirilor se află în nemărginitul univers al basmelor și poveștilor populare, trezite 
de această dată la viață într-un limbaj mai modern de un profesionist al dialogului, al scenelor pline 
de vrajă (și viață) care stârnesc interesul oricărui cititor, indiferent de vârstă. Povești încărcate de 
simboluri, debordând de fantezie, sunt rostite între filele ”Prințeselor răpite” prin graiul copiilor și 
nu numai. Personajele cărții sunt eroi călăuziți de eternele căutări umane, de călători spre inițiere în 
toate tainele vieții, dar, un lucru deosebit, păstrând neatinse valorile înalte ale ființei umane. Citez:  
Voi sunteţi încă în perioada când şcoala face omul, om, şi altoiul, pomul, pom. După faptă se 
cunoaşte omul şi după roadă, pomul. Se mai spune că muntele n-are nevoie de munte, dar omul are 
nevoie de om. Tot ce face omul în viaţă face prin muncă, întâiul născut al Providenţei. Să munciţi, 
dragii moşului, căci munca n-a dezonorat niciodată pe cineva. În viaţă, între oameni se stabilesc 
relaţii de prietenie. Un prieten face mai mult decât o pungă cu galbeni. Cine este fără prieten este 
ca un trup fără suflet. Învăţaţi ce este iubirea, dragostea, respectul, cinstea, virtutea, adevărul (pag. 
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104). Cu vădită tentă educativă, apar în povestirile-episoade ale ”Prințeselor răpite” nume de 
referință ale culturii române, cum sunt I. H. Rădulescu și mitul Sburătorului, D. Cantemir ș.a. Eroi 
legendari - Gruia lui Novac, Pintea Viteazul - sunt aduși în atenție într-un mod înțelept și original. 
Moșul, personaj nelipsit în cărțile copiilor, este și el prezent, ca simbol al respectabilei înțelepciuni 
a vârstei. Mici glume și ironii nevinovate între copiii povestitori alcătuiesc un simpatic decor de 
ascultat / citit. Oștiri și prințese, cneji și viteji, aventuri și povești de dragoste încheiate fericit cu o 
nelipsită nuntă: un film literar care captează interesul copiilor cu aceeași vigoare cu care mie, de 
exemplu, mi-a bucurat copilăria ciclul ”Cireșarilor” lui C-tin Chiriță. Grigore M. Croitoru nu se află 
la prima pățanie pe acest tărâm al literaturii pentru copii; perseverența îi călește originalitatea și cu 
siguranță editorii pot intui potențialul imens care se află aici, încă nedescoperit pe deplin. Un merit 
în această direcție revine editurii Casa Cărții de Știință din Cluj Napoca, care și-a asumat riscul de a 
dărui copiilor o bucurie mult așteptată. 
 

Opinii 
Eugen EVU despre… 

Simple-roze la Dumitru VELEA – un  poem - cheie 
Suprasaturat livresc, parafrazic-post-sorescian, singur printre filosofi-poeţii numiţi de Ion 

POPESCU BRĂDICENI,  transmodernişti, Dumitru VELEA are un soi de travaliu transfigurativ 
mecanicizat: lumea căreia profesional s-a dedicat, a Teatrului Valea Jiului, şi tot soresciană (v. Iona,  
dar şi I.D. Sârbu, căruia D.V. îi este  demult discipol), i-a suspendat cumva ca o punte semantică 
foarte curioasă, amintind de lirica lui Iv MARTINOVICI, Nichita sau PUSLOJIC, ori de BRECHT 
şi BULGAKOV, via clasicii ruşi (Gogol, Cehov etc.).  

La aceasta mă refer când îl văd „suprasaturat” (erudit, livresc) – în cartea-i de poezie din anii 
’80, „Odette”. De fapt el este un semiotician ortodoxist, în siajul teosofilor şi teologilor noştri de 
marcă... Spontaneitatea de transcriere este de efect suprarealist, deşi „focosul”, fitilul exploziei  este 
unul hiper-realist; impresia de suitor în abatajul memoriei, sau a regresiuni cvasi-onirice, cât şi 
psihedelismul parafrazic-dadaist, dau poeziei sale stranietate şi „profetism” pe canavaua surescitării 
maxime a Nousului: riscul este al unui conglomerat, exotic şi cumva radiestezic şi  socio-mistic (ca 
la Eugen DORCESCU cel dintâi), din zona „subtextualismului” convertitor prin limbaj, al 
mesajului rebelionar; colajul (v. Valeriu Bârgău) este şi el un procedeu al livrescului generaţiei ’80, 
aparent al derizoriului, subtextual, cu inserţii sintagmatice de izbucuri „sulfuroase”, unele sclipind 
de  frumuseţea enunţului în sine: 

XXVII. Din ea oglinda abia umbra-nclină/  La lacrimi îngheţate, prea mult firea/ În fructele 
aninate de crengile de aur/ Şi vorbele afară de jumătate, mai pline/  printre ele,/ nicicând malurile 
împreunate, numai/  duhurile sub apa/ din vasul răsfrângerilor de peste noapte;/cuvine-se în palmă 
linia albă, alta plânsă/pe valea stâlcită cu faţa în jos, de soră uitată,/şi furului de limbă-ntreagă 
mîinile-i neajunse/ pe piept, de bună seamă, gura secată/ şi ochii supţi de şarpele setos de noapte-/ 
el singur calcă pe marginea privirii/şi urma năpârlirii pe oglindă ca o aripă! Lucifera, 1980 .  

Nu ştim dacă poetul şi importantul mentor al mişcării literare jiene a renunţat la poezie, dar e clar 
că acea suprasturaţie livrescă nu a înnăbuşit zvâcul patosului structural, ci, prin mijloacele criticii de 
întâmpinare şi interpretare, a atins cota unei Opere remarcabile. 
 

Anamnesys, refluxul memoriei... 
*Cercetaşi, igitur cetaşi ai Cerului, heackeri în Akasha (memoria „ Acasă”).* Scribii sunt ai 

Semioticei în Paideea, sau nu sunt deloc* Botezînd cu lumini întunericul* Semne, igitur toate (ne) 
sunt ceea ce semnifică* „Din cer a venit un cântec de lebădă” (Lucian Blaga) * „Poetul Eugen Evu 
este o lebădă cu gâtul străpuns” (Ion Mircea) Uau! *   Kogaion – Gog and Magog,... Gugulan, 
Gogu, Google...* Ca să vezi: brânza de oaie a pastoralului popor se numeşte telemea; grecii numeau 
Vrerea,  Voinţa, Thelema: (impură speculaţie semantică?)  *  Un text declanşează altele, reacţie în 
lanţ, ci nu „pe lanţ”  *În  poporul eclectic ce suntem (N. Iorga), e o concluzie  re-discutabilă, fie în 
„bucătăria de gust subţire”...(idem)  * Nu ne „războim cu ungurul, rusul, bulgarul, polonezul, nici 
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cu turcul, şi nici nu le anexăm” (Iorga ibid), voila! Hauk! * Criteriul legitimităţii este al demnităţii, 
din Super ego, sau nu este deloc* Precum în metatext, aşa şi în (con)text  * În subcortic sunt 
arhivele zeilor  * Şi ale zeiţeilor primordiei gemelare, Mitocondriale: Lilith şi Eva * Genunchi şi 
fruntea, în Gerunziul delfic al Chakrelor, voila, mon cher Pleşu, dragii noştri!  * Seminţele Verbului 
sunt ale onomatopeei* O, ce sunet apropiat: Femeie - Foame! *Sete - soteriologie, dragă Erika!   
*Calde salutari din Capitala Crimei în Canada, oraşul cu 13.000 de locuitori, numit Thompson 
(Alex C., Ontario). 
 
Marsupiale 

Semnal editorial  
Ninth International Anthology on Paradoxism 
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Anthologist prof. Florentin SMARANDACHE, USA 

From Germany: Bernd Hutschenreuther; Australia: George Roca; 
India: B. Moldova: Svetlana Garabaji;  Venkateswara Rao; 
Romania: tez, Gavrilă Calefariu, Eugen Evu, Cătălin Barbu, Adrian Bo
Valeriu Io Tudor Muşatescu, Ioan Marinescu-van, Liviu Florian Jianu, 
Puiu, Gheorghe Niculescu, Tudor Păroiu, Ion Pătraşcu, Alexandru 
Podea, Andrei Radu, Elena Adriana Răducan, Ion Soare, Mircea Eugen 
Şelariu; Serbia: ristian Petru Bălan, Tom Deicker, Ioan Baba; SUA: C
Vavila Po che. povici, Florentin Smaranda

 
Cronică în duet despre... 

Ruben BUCOIU,  
În coaja semnului de întrebare, poeme  

Eugen EVU 
Motto:  

„ciudat de vechi/cu tinerele mele mâini adun/ 
adun cuvinte/şi le aşez ciudat/ de vechi/ 
cândva vechimea lor va înflori/în sufletul în 
care fi-va/ vreme de flori”          (stil vetust) 
 

Titlul cărţii hundoreanului Ruben BUCOIU propune semiotic 
(semn - de la seminţe, „coaja întrebării” – învelişul (haloul semantic 
al Cuvântului, în „ceremonialul” rostirii lui mantice- neo- psalmice) – 
aşadar a cuvântului- corp, al unui discurs retoric seminal.  

Probabil BUCOIU, fiind profesor de engleză, deci filologist, autorul reuşeşte o carte-manual-
poietic,  obiect cultual-cultural, al unei „catedre la purtător”. Mesajul ar fi:  coaja fructului-virtual, 
este „carnea” fructului, însă latente şi trans-mutative, sunt seminţele, sâmburii. 

Semnalat şi de mine cu sinceritatea cuvenită  faţă de noua generaţie, după un timp al propriilor 
anotimpuri, poetul revine cu această carte de un fin lirism semnificant, cuminecător cumva, unitară 
ca introspecţie şi halou semantic, în registru trans-modernist, cum propune Ion Popescu Bradiceni 
(Facerea şi corpul)... Psalmismul interferează cu laicul, nervul metaforic cu notaţia aforistică, pe 
constanta autodefinirii Sinelui, al lui homo religiousus eliadesc, cumpănind între acel sacru căzut în 
profan, în zoon politikon. BUCOIU este un teosof-teolog. În arealul noilor scriitori hunedoreni, este 
interesant să vedem cum sincronizează cu Constantin Stancu, Ioan Barb, Ligia Seman şi alţi 
confesionali neo-protestanţi. 

„Adunarea cuvintelor” „straniu de vechi”, sugerează actul cultic-obiectual şi ideatic al 
„semănătorului” însingurat, experimental. Curios că aranjamentul acesta pragmatic, are ceva de 
Ikebana. Formula reductivă a discursului, este de bun augur: non multa, sed multum. Altfel spus, 
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regăsim sentenţele lui Platon şi Aristotel, cât şi post socratice, via creştinismul apostolic, fără 
excese sau puseuri saducheiste, cum se precipită mai nou prin noua- veche poezie. Un drum spre 
Sine-n Sinea lumei, asumat cu hărnicia Harului, în acordul unei hermeneutici mereu superio- 
conştientizate, prin percepţia hiper-subtilă a Sacrului devenitor, reinseminabil, pledînd apărarea 
devianţionismelor şi „arterelor colaterale”, aşa cum singur (ne/ îşi) şi spune: 

 

acordare 

în şablonul vechilor psalmi  
încerc să făuresc ecouri proprii 
ce sună fals ca o gaură de chitară 
uzată de alţii; 
dezacordată de nepotrivirea vorbelor  
de atunci cu sentimentele de acum,  
ce eventual sună bine într-o ureche 

 

necunoscătoare 
sau sună acceptabil  
pentru cei ce cântă şi ei dezacordat 
imediat ce frământările vieţii întind corzile
dacă nu pleznesc în răzvrătire 
vibrez un psalm nou 
(cântecul ce-L aştepţi de mult) 

 

Cartea lui Ruben BUCOIU este una vie, una a trăirilor şi retrăirilor autentice, credibile, salutare.  
Filologul - profesor  este şi misionaristul - seminaristul recognoscibil prin arta... grădinăRitului unei 
semantici bine instrumentate, deloc livreşti, ci Inspirate.  

Vă recomand să  citiţi singuri  cartea, sau fie şi în incinta (amvonul) -  unei întruniri într-olalta- 
spiritului, ca Egregor. Majuscula L, de mai sus, este semnul elohimic al Divinităţii care aşteaptă de 
la om restituirea, harul reînnălţător, psalmodic, spre Bucuria de A FI.  
 
 
Ion URDA 

                                                                             Motto: 
„... truda lor se vede şi astăzi printre noi...” 

Hunedoreanul Ruben BUCOIU debutează editorial cu o carte căreia i se poate aduce un singur 
reproş, anume acela că este prea matură pentru o carte de debut, o carte de o profunzime 
tulburătoare pentru un debutant, chiar dacă ea este rezultatul unor creaţii presărate în timp. 

Maturitatea cărţii se prefigurează începând cu titlul, „În coaja semnului de întrebare”. Autorul 
este la o vârstă când întrebările curg, de altfel toată viaţa noastră ne întrebăm şi căutăm răspunsuri, 
dar parcă nu aşa acut ca în copilărie şi tinereţe. Atâta doar că Ruben, în pornirea sa către aflarea 
adevărurilor existenţiale, ca într-o Matrioşkă, scotocind în coajă, caută însăşi esenţa semnului de 
întrebare, el nu acceptă pur şi simplu arhicunoscutul însemn al pornirii spre necunoscut, el vrea mai 
mult, îşi pune problema şi caută răspunsuri inclusiv la nedumerirea „de ce ne întrebăm?”. 

Cartea nu este una uşoară de citit şi de pătruns, autorul a săpat adânc sub coaja cuvintelor şi a 
reuşit închegarea unor poeme care sfidează apartenenţa lor la un volum de debut. De altfel, 
judecând cartea după alcătuire, ea pare scrisă în etape, dar nu la întâmplare, ci urmând o cale-
răspuns, găsită „în coaja semnului de întrebare”.  

Nu am idee despre cronologia poemelor (ar fi fost interesant), dar senzaţia este una de „unitate în 
duh şi în trup” a grupajelor de poeme, care parcă îşi urmează unul altuia. Şi o remarcă, laudativă se 
vrea din partea unuia ca mine, adept al ritmului şi rimei, marea majoritate a poemelor, fără a le fi 
afectată profunzimea, îşi găsesc, într-un mod firesc, neforţat, cantabilitatea. 

Mi-am propus să nu-mi subliniez afirmaţiile cu exemplificarea nici unui vers din simplul motiv 
că ar fi trebuit că citez jumătate de carte. 

Cartea este alcătuită pe un trunchi al semnului de întrebare (poemele de la început), din care 
pornesc, ca nişte ramuri răsărite de sub coaja acestuia, mai multe subcapitole care, din start, prin 
titlul lor, deschid noi miezuri de introspecţie existenţială. Astfel, subcapitolul „mănuşă pe dos”, 
subintitulat „altfel decât aşa”, grupează poeme ce subliniază posibilitatea abordării din alt unghi a 
oricărui fapt, explorând metaforic diferitele faţete ale lucrurilor.  
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Urmează subcapitolul „love-ituri”, explicitat suficient prin subtitlul „paradoxurile iubirii”, dar 
merită subliniată măiastra dedublare  a sensului cuvântului-titlu prin simpla adăugare a unei litere, 
dar o dedublare echivalentă unei sinonimizări. 

Subcapitolul „diForme”, subintitulat „poemele învierii”, grupează poeme în care misterul 
trecerii prin moarte la viaţă este subliniat prin legătura indisolubilă Om-Dumnezeu, iar subcapitolul 
„diaLogos” subintitulat „cuvânt între noi” prin poemele sale ridică ideea de comunicare bilaterală 
într-o metaforică relaţie cu divinitatea. 

O menţionare mai specială necesită subcapitolul „lingvisticul trup” subintitulat „întrupări 
verbale”, cu poeme în care autorul subliniază incredibila putere a Logosului, a Cuvântului rostit în 
raport cu materia, iar subcapitolul „vertiCale”, subintitulat „altfel de sfori” abordează, inclusiv 
prin dialog direct cu divinitatea, Calea spre nemurire. 

„Umbre prezente” cu subtitlul „de la ei către noi” cuprinde poeme în care diferite personaje 
biblice şi nu numai, sunt abordate metaforic în ipostaze inedite, iar subcapitolul „anul zero”, 
subintitulat „al doilea început” cuprinde poeme din care străbate metaforic figura Tatălui şi Fiului 
cărora autorul le aduce mereu ofranda sa de vers. 

În final, prin poemele din subcapitolul „timp de...” subintitulat „pe limba ceasului” autorul 
abordează eterna problemă a trecerii timpului, iar în încheiere este plasat un subcapitol gen 
dicţionar, „abrupte”, subintitulat „aforeme”, subcapitol cuprinzând un panopticum de definiţii 
metaforice ale principalelor elemente poetice utilizate de autor pe parcursul cărţii. 

Ce se poate spune despre poemele lui R.B. este faptul că acestea nu sunt simple asocieri 
metaforice, ele vorbesc, pun întrebări, dau răspunsuri, chiar dialoghează cu cititorul. R.B. a reuşit să 
creeze o carte vie, în care cititorul se regăseşte de cele mai multe ori, fie sub „coaja întrebării”, fie 
în miezul răspunsului. 

Şi, fidel promisiunii de a nu exemplifica cu versuri nici o afirmaţie, în final vreau să redau un 
scurt poem care mi s-a lipit de suflet: 

 

macii 

Grâul e-n floare  
macii  
se chinuiau să îl ţină-n picioare  
gemeau  
trăgeau de umeri  
mustăţile din spic  

 

 
înc-un pic  
înc-un pic  

şi n-au crezut strămoşii  
cum nu credeţi nici voi  
dar truda lor se vede şi astăzi printre noi  
macii sunt roşii  

 
 

Închei aici, şi fără a avea pretenţii de profet, sunt convins că Ruben BUCOIU este un nume de 
care se va mai auzi în lirismul românesc.  
 
Agenda culturală
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Mircea GOIAN   

Eveniment la Săvârşin, sub egida Dorel Sibii 

Recital duo Continuo (Mircea Goian - Miki  Szekely) 

Zilele trecute, comuna Săvârşin a fost gazda 
festivalului de poezie „Dorel Sibii” şi a taberei de 
creaţie literară deja tradiţională aici. Momentul de 
vârf a fost duminică, când, pe Domeniul Regal, la 
Muzeul Automobilului, au avut loc festivitatea de 
premiere a scriitorilor participanţi la tabara de 

creaţie şi un moment muzical special susţinut de „Duo Continuo” din Hunedoara. Timp de cinci 
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zile, scriitorii veniţi din toată ţara au creat poezie şi proză, inspiraţi de frumuseţile naturale ale 
localităţii Savârşin, dar şi de locurile pline de istorie de pe Domeniul Regal de aici. Finalul 
perioadei de creaţie a fost înnobilat cu desfăşurarea festivalului de poezie „Dorel Sibii”, manifestare 
ajunsă la ediţia a XV-a. Au participat aici, de-a lungul timpului, scriitori consacraţi şi enumăr aici 
doar câţiva: Ioan Moldovan din Oradea, Traian Ştef din Iaşi, Ion Mureşan din Cluj, Daniel Vighi 
din Timişoara, Eugen Evu din Hunedoara, Paulina Popa din Deva, care au marcat în acest fel, prin 
creaţia lor, un eveniment cultural important în peisajul literaturii române.  

La această ediţie scriitorul Vasile Dan, preşedintele USR filiala Arad, a propus pentru dezbatere 
o temă provocatoare şi, în acelaşi timp, actuală pentru condiţia literaturii române: “Critica, în 
impas?”. Înainte de dezbatere, Ioan Matiuţ, scriitor, redactor şef la revista „Arca” şi, în acelaşi 
timp, proprietarul editurii „Mirador” din Arad, a prezentat un material foarte interesant, fiind 
posesorul unor informaţii precise, comparative, despre starea pieţei de carte din România şi din 
Franţa, ultima fiind recunoscută ca o mare putere şi pe plan literar.Domnia Sa a avut şansa să afle 
aceste lucruri în cadrul unor simpozioane care au avut loc la Centrul Naţional de Carte din Paris, cu 
o zi înainte de deschiderea Salonului de Carte de aici, unde, în acest an, ţara noastră a avut un stand 
central. Iată câteva statistici ale celor două pieţe de carte. “În Franţa vânzarea de carte a scăzut cu 
5% în ultimii cinci ani. Ponderea vânzărilor o au cărţile şcolare şi, în general, cărţile se vând în 
proporţie de 45% în librării, 8% prin Internet, iar diferenţa prin magazine şi poştă. Preţul cărţii este 
mic în Franţa, în comparaţie cu alte produse culturale, datorită legii Lang, care nu permite 
vânzătorilor să adauge mai mult de 5% din preţul de vânzare al editurilor. În Franţa predomină 
cartea de buzunar, iar cea în format electronic este mai scumpă decât cea tipărită. La ei TVA este de 
5%, în timp ce la noi este de 9%. Vânzarea de carte electronică a crescut în ultimele şase luni cu 
14%, iar 16% din cititorii de carte electronică citesc şi carte tipărită, în timp ce 75% din cititorii de 
carte tipărită citesc şi carte electronică. Pirateria aduce mari prejudicii editurilor. În România, 
începutul anilor ‘90 a fost marcat de lipsa de profesionalism, de piraterie, dar şi de o dorinţă acerbă 
de a se edita tot ce nu a apărut în anii comunismului. La sfârşitul anilor 1990 existau în România 
4.000 de edituri, dar după 1995 au dispărut mare parte dintre ele, iar tirajele au scăzut la 
jumătate.Între anii 2010 şi 2012 tirajele au scăzut cu 40%, iar, în lipsa unor programe naţionale 
coerente de formare a cititorilor începând cu vârsta şcolară, 60% din elevi citesc numai manuale 
şcolare. O lovitură dată editurilor, dar şi bibliotecilor a fost renunţarea, din 2008, la programele de 
achiziţii publice. În ceea ce priveşte publicarea unor autori români în Franţa, între 1979 şi 2012 au 
fost 239 de titluri, prea puţin pentru potenţialul literaturii române. În Franţa, există o federaţie a 
editorilor şi una a distribuitorilor de carte, iar în România există vreo cinci federaţii ale editorilor şi 
niciuna a distribuitorilor”.  

Mă opresc aici cu prezentarea comparativă făcută de scriitorul Ioan Matiuţ, remarcând interesul 
celor prezenţi pentru informaţiile oferite. Am asistat apoi la discuţii aprinse despre criticii literari 
din zilele noastre, majoritatea celor care au vorbit remarcând cu îngrijorare numărul mic al 
specialiştilor în domeniu, socotind că aceştia realizează, în fond, selecţia de valoare atât de necesară 
pe o piaţă dominată de interese comerciale. Lucrările festivalului au continuat apoi pe Dealul Viilor, 
cu „întâmplări” şi „exprimări libere” petrecute la iarbă verde, până seara târziu. A doua zi, 
manifestarea a continuat pe Domeniul Regal, la Muzeul Automobilului, unde, înainte de 
festivitatea de premiere, invitaţii s-au delectat cu muzică renascentistă prezentată de „Duo 
Continuo” din Hunedoara, cu Nicolae Szekely la lăută şi cobză şi Mircea Goian la viola da gamba şi 
fidula. A urmat acordarea premiilor pentru trei tineri scriitori şi premiul de excelenţă oferit de către 
Fundaţia „Principesa Margareta” scriitorului Horia Ungureanu. Ediţia din acest an a fost 
organizată de către USR filiala Arad, Centrul Cultural Arad, Primăria Săvârşin, Revista de cultură 
„Arca”, Asociaţia „Weissman” şi, nu în ultimul rând, de către inimosul primar, poet şi realizator 
TV, Ioan Vodicean. Altfel spus, un eveniment cultural de ţinută, la care au participat scriitori 
importanţi din Romania.  
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Flash cultural B. J.Deva 

În ciuda frigului senin al serii de 5 oct., sub egida Consiliului Judeţean – Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva (manager Ioan Sebastian BARA) - au organizat o ediţie foarte 
reuşită a acestei manifestări ce premerge Salonul naţional al editurilor. În programul ce a durat până 
noaptea târziu, s-au perindat: Corul „Arlechino” al Liceului de Arte Sigismund Toduţă * Corul de 
cameră „Musica Divina”, dirijor prof. Gelu Onţanu-Crăciun * Concert  de muzică medievală 
susţinut de Grupul „Huniadi Cantores” condus de Mircea Goian * Concertul de muzică folk Ducu 
Bertzi. S-au vizitat secţiile, birourile şi depozitele bibilotecii îndrumate de un ghid, activitate urmată 
de „Comedia nocturnă” (proiecţii de filme ale genului).  

Expoziţii permanante: Comori de carte veche * Ziare şi reviste de odinioară - fondul de 
tipărituri vechi al bibliotecii * Stand de carte cu vânzare: editura didactică şi pedagogică, Bucureşti. 

Noaptea iertării: în această noapte, cititorii care au întârziat să returneze documentele 
împrumutate au avut posibilitatea a le restitui fără niciun fel de penalizare.              (red.NPC). 

        
Foto: Eugen EVU 

Omul sfinţeşte locul... 
Ioan Sebastian BARA 

Noaptea bibliotecilor  
Este deja al treilea an în care Biblioteca Județeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva 

organizează manifestarea culturală desfășurată sub genericul Noaptea Bibliotecilor. Prietenii 
bibliotecii noastre cunosc deja acest eveniment care s-a bucurat de un succes deosebit în toate 
edițiile anterioare.  

În seara zilei de 5 octombrie 2013, porțile Bibliotecii Județene au fost larg deschise pentru 
oaspeții noștri, pentru prietenii noștri care au hotărât să petreacă această noapte în ambianța 
bibliotecii. În curtea bibliotecii, în aer liber, au evoluat formații artistice îndrăgite care au oferit 
momente muzicale de înaltă clasă unui public care a umplut până la refuz curtea bibliotecii.  

În deschidere, a evoluat Corul Arlechino al Liceului de Arte „Sigismund Toduță”, copiii pregătiți 
de prof. Mariana Onțanu-Crăciun dând glas unor piese de mare popularitate, interpretate cu har și 
candoare. A urmat concertul susținut de elevatul cor de cameră Musica Divina, condus de profesor 
Gelu Onțanu-Crăciun. Armoniile medievale au fost impecabil interpretate de cunoscutul și 
îndrăgitul grup Huniadi Cantores, condus de Mircea Goian. În continuare, recitalul cunoscutului 
cantautor Ducu Bertzi, cel îndrăgit de tineri și vârstnici, cunoscut de peste 30 de ani ca un dăruit 
cântăreț, a oferit publicului piesele sale de rezistență, cele care au înfruntat anii și care se bucură de 
același succes.  

Pe lângă momentele muzical-artistice oferite, am pregătit, ca de fiecare dată, tururi ghidate ale 
bibliotecii, pentru ca oaspeții noștri să vadă drumul parcurs de o carte de la achiziționarea ei până la 
așezarea pe raft, când devine disponibilă pentru cititor. De asemenea, a fost prezentată colecția de 
carte și presă veche aflată în patrimoniul bibliotecii, cei prezenți primind explicații competente de la 
bibliotecari.  

Cei care au dorit să-și facă permise în această seară au putut s-o facă gratuit, după cum cei care 
nu au restituit la timp cărțile împrumutate au beneficiat de clemență în această „noapte a iertării”.  

Știm bine că astăzi, în această lume a internetului și a interconexiunilor instantanee, cu 
incontestabilele beneficii, frecventarea bibliotecii, cititul unei cărți ca ocupaţie plăcută par să fi 

anul XVII 
nr. 66 / decembrie 2013 

 noua proVincia corvina pag. 73 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

căzut într-o nedorită desuetudine. Dar biblioteca, acest depozitar de tezaur cultural de mare valoare, 
nu și-a spus încă ultimul cuvânt, cartea tipărită nu a ieșit încă din scenă și mai are încă un rol 
important de jucat. Evenimentul intitulat „Noaptea bibliotecilor” și-a propus tocmai acest lucru: să 
aducă mai aproape de sufletul cititorilor cartea, să-i prezinte multiplele valențe, să-i spună istoria. În 
același timp, cei care au trecut pragul bibliotecii au văzut că Biblioteca Județeană este o veritabilă 
instituție culturală care știe să adune în jurul ei artiști de înaltă ținută, de mare talent, care oferă 
momente de neuitat. Publicul nostru a învățat să aprecieze adevărata artă, să discearnă fiorul artistic 
autentic, să-și formeze o educație artistică solidă.  

Și în acest an, Biblioteca noastră s-a pregătit din timp, cu bucurie și cu răspunderea lucrului bine 
făcut, pentru această nouă întâlnire cu prietenii noștri fideli, cei care ne sunt alături la toate 
activitățile noastre și care vin cu alți prieteni deveniți și ei prietenii noștri. Astfel, peste ani, marea 
familie a prietenilor Bibliotecii va fi mai numeroasă și mai bine închegată. Menirea noastră ca 
instituție de cultură este împlinită dacă vom vedea cum de la un an la altul numărul celor care ne 
caută, care au nevoie de noi este tot mai mare.  

„Noaptea bibliotecilor” s-a încheiat cu vizionarea filmelor „Muzica și versurile” și „Fără 
rezervări, fără rețineri”, filme aflate pe DVD la Secţia de Artă şi Carte Franceză a Bibliotecii.  

Publicul numeros care a luat parte la aceste momente culturale desfășurate sub genericul 
„Noaptea bibliotecilor” ne dă convingerea că, an de an, succesul acestei activități va fi tot mai mare, 
iar prietenii noștri tot mai numeroși.  
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Eugen EVU,  ex-laureat ARP 

Eseurile Marianei BRĂESCU, “Doamna Casa Lux” 

Mariana BRĂESCU scrie proza, teatrul eseurile care nu au înnebunit. 
Cum frecvent se-ntâmplă. Am simţit rostul iniţiatic al primei cărţi din cele 
şapte piese (ce număr!) cuprinse în carte! Îmi amintesc şi „îmi imaginez” 
emanând o forţă inconfundabilă a epicii de zile mari. Nici vorbă de a 
imagina psihanalitic o memorie dealtfel intactă, însă una a semnificaţiilor, ci 
avem regresiunea unui itinerar al iniţierii, re-limpezit cu detaşarea 
retrospectivei şi a culturii. Lectura te ia pe după umeri şi te duce într-un 

labirint al misterelor, unul al oglinzilor ce se repetă sinoptic, cu marea artă a semioticii moderne. O 
lagună exotică, submersibilă, într-un spaţiu şi timp indefinit, deschide privelişti multidimensionale, 
aidoma grădinilor-laboratoare sub-ceanice... Memoria este din adâncuri, însă nu abisală, este 
acvatică în sensul mirajelor şi culorilor pe care Mariana BRĂESCU le agită, caleidoscopic,  joc de 
oglinzi... labirintice. Arta narativă a Marianei BRĂESCU (supranumită Doamna Casa Lux) este 
epic-poetică, sau poetic-eseică, sagistică, este a „memoriei care-şi imaginează“, adică o rememorare 
(prin regresiuni şi extrapolări psihanalitice) a unui trecut ce „putea fi inventat“ idealizând sensurile 
ci nu trucînd substanţa sau perspectiva; texteul  se ramifică, parcă la infinit, prin compensaţie, în 
virtualitate, (din NOUS) - în seducătoare, mirifice reproiecţii recuperatorii în caratele ei euristice. 
Cu alte cuvinte, imaginaţia recreează; însă nu haotic, ci estetic-rafinat croit pe trup nou, zvelt şi 
graţios, elaborând miraculoase „reînfiinţări“ replicate în ingenioase ancadramente de orfevru şi de 
ceremonial cumva ikebana. Prozele sunt grădini suspendate pe imponderabilul suav-oniric, 
duminical-matinal. Muza d-sale se amuză, uneori acuză diogenic-juvenalian... 

O rară voluptate de a povesti mini-epopeic, cu savoarea uluitoare a amănuntelor ce se 
transfigurează în coerenţă marqueziană: mitul resurect din camera obscură. Delirul voalat metafizic, 
alegoria şi ghematria propriei scrieri de altădată, sunt prezente în corolarul cărţii. Chiar şi doar 
titrările vădesc această inegalabilă artă de a „recrea lumi“ dincoace dedin ecoul difuz al memoriei 
în regresiune indusă (auto-indusă)... 
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Mariana BRĂESCU rupe ceea ce Udo Bruckmann numea „perdele”, sau dacă vreţi petardele de 
fum ale biografiei personale. Cartea este ca un mic şi elegant salon cu ieşiri care sunt alte intrări: 
„Îmi amintesc şi îmi imaginez“, „După-amiază cu trăsură pe cer“, „Perla negresei“, „Raiul 
pierdut“, „Dincolo de zid, mai departe“, „Sub ispita zăpezii“, „Dansul fluturelui“... Iată, titlurile 
esenţializează ele însele simbolistica fiecărei „odăi” iluminate în tonuri şi umbre a la Agatha 
Christie. Cu atât mai dificil, dar salutar rezolvat subiecte ce ar fi cerut spaţii mai ample, romaneşti, 
suita acestor proze scurte. Proze scurte, integre separat, dar şi fiind părţi compozite Ingenios 
asamblate, modular adică, structuri care întrerup parcă un netimp, ni-l restituie, ni-l redistribuie de o 
arhitectură „înscenată”, ritualic, minuţios, cu voluptatea scrierii şi senzualismul unei gheişe. Avem 
în fiecare secvenţe de atmosferă, de frumoase descrieri stop-cadru din interior; ce ne relevă o mare 
prozatoare vizionară. Mariana BRĂESCU contopeşte sagistic poezia cu proza, îmbinând magistral 
fantasticul reflecţiei şi reflexelor de briliant poliedric cu diafanul straniu al metamorfismelor kafk-
iene sau poe-iene, în lumina focalizată a unui jet vizionar cristalic. Se poate vorbi şi de o muzică a 
acestei proze, canonică, cu nuanţe de murmur şi voci deghizate în clarobscuritatea unei incinte 
alveolic-rezonante: este ceva de muzică preclasică, o nostalgie componistic-medievală, a realităţii 
Memoriei, am parafraza preludic (!) cartea lui Artur Silvestri, „ca un concert baroc”. Nimic de 
insinuat, apropierile sunt complementare şi cel mult „variaţiuni pe aceeaşi temă”.Acolo unde 
explorează cu ascuţime şi uşor sarcastic (ezoteric şi catarsic), psihanalista acestor „expertize” în 
virtualitatea ce revine mareic din talazurile epuizate ale anamnezis-ului, alţii s-au pierdut în sf.-
ismul şi torpoarea tropicală a morganelor şi almeelor din deşertul frigului nocturn african. Deoarece 
arta ei este iniţiatică, dar şi a retrăirii febrile, profund afectivă, recompunând lumea ca text din 
lumile deja vu; se recuprinde şi aprofundează din mers, ca o vrajă, misterul fiindului extrapolat, 
readus în viu de înălţimea Memoriei ce ni se îmbie panoramic, să ne oglindim în vitraliile de fast 
mini-bizantin, somptuos. Fiecare din prozele acestei cărţi este o bijuterie şi, ciudat lucru, sugerează, 
prin arta ei euristică, bizarele grădini suboceanice ale caracatiţei. Animalul – Creier – cu braţe, 
monstrus, dar ce este oare monstruos ca Inteligenţă în natură? 

Nu există limite-restricţii „estetice” reale între regnuri, decât diferenţieri aparente ale substanţei 
pe tastatura inefabilă a perpetuei Creaţii. Despre ispita interpretării, să fim iertaţi, dar ea ni se 
insuflă din chiar stilul poematic al arhitecturii epice. Cutare arbore, într-o nuvelă, are piele, atribut 
uman, realul interferează cu fantasticul, pe o constantă imponderabilă, eladică precum în Maria 
Nefeli a lui Odysseas Elitis. Mithosul (nuanţat personal), tuşele cohellio-iene, se reîncarnează 
asupra unor personaje-simbol: Bătrâna de fier, stihiile sunt reîntrupate efemer, hologramic, din 
Memorie atemporală; ubicuitatea unui superstiţiu răsună de sub timpurile se succed deja trăite, 
suspendate şi revenind halucinant din scufundate spaţii subcorticale... 

„Mătasea roşie şi lucioasă care se oferea ca miezul unui fruct uriaş“... „Privirea lui atât de 
aprinsă şi vie ţintuise o viespe în geam şi sub privirea aprinsă, bolnavă, viespea se zbătea ca-ntr-un 
mic insectar“; iată doar două infime eşantioane-mostre, trufandale exotice (exoterice!) care conţin 
poezie pură, hieratism şi mistică vizionară, de înaltă poetică modulată epic. Ingenios şi ritualic, 
autoarea captează inefabilul cu o răbdătoare, terifiantă Simpatie! De facto, avem ceea ce numeam 
undeva „empatia divină”, o atracţie concentrică şi centrifugală a creatorului faţă de operă: de unde 
efectul catarsic şi psihoterapic al relaţiei subtile dintre autor şi opera proprie. 

Există o boare şi o vaguitate de mirezme sălbatice, tropicală (…) senzualitate faţă de tot ce este 
viu, o ecologie primordială, a integrării fiinţiale în edenul ce riscă a fi resorbit de habitatul cyborgic. 
De aici mesajul subiacent, precum şi o energică respingere, plasticizată remarcabil, a reptilianului 
din subconştientul umanului prăbuşit, uitat de zile. Mariana BRĂESCU re-trăieşte nu amintirea, ci o 
recreează din fantastic realul ideal, cu arta compoziţiei, ca în iluminare continuă. Superlativele în 
faţa acestei arte se motivează superb. Feminismul ei este de profunzime, este pleroma şi ecranajul 
hlamidic al Poeziei pe câmpul metaforelor aşternute. 

Naraţia, de sensu, se întrerupe brusc, cu efect stop cadru, suspendată în enigmă; aşa cum 
amintirea unui vis semnificant, la trezirea şocată. Ni se comunică ceva tulburător, de dincolo „de 
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zidul obişnuitelor simţuri numărate”. Suntem duşi în alegoria ce se perindă replicativ, succesiv; 
apoi suntem lăsaţi pe ţărmul realităţii — ca după vis. În „Perla negresei“ simţim forţa nuvelisticii 
din Erendira lui Marquez, însă proza D-sale nu este cu nimic contaminată de el. Mariana 
BRĂESCU face portrete memorabile, cu o incredibilă stăpânire a lexicului mereu inspirat, relevant: 
„Cu capul scufundat iremediabil între umeri, cocoşată, cu ochii rotunzi bulbucaţi şi gura tăiată 
adânc, ca la peşte, albită de vreme şi de întâmplări“ este doar crochiul uneia din multele portrete 
care revin haşurate, dar cu forţa acută a preciziei semnificate. Ne amintim oglindarii de Murano... 
Oare există şi viermele de Murano? „Spatele masiv, în contrast cu capul mic, amintind de 
vieţuitoarele unor ere îndepărtate“ — iată fulguraţia unui desen al fosilizării vii, al zgripţuroaicei, 
personaj principal dintr-o altă schiţă. Psihanaliza este una a operaţiei fine, pe cataractă. Plăsmuirea 
fabulosului este măiestrit ordonată de o puternică conştiinţă a valorii proprii, ca şi a ţintelor ei 
narative. Efectul de surpriză, suspens-ul, cade ca o ghilotină iluzorie, exact unde misterul trebuie 
întrerupt, spre a ni se... infuza. Ce luxurianţă splendidă a Prozei! Dialogul interior apare întreţesut 
cu migală pe broderii delicate, cu fast cumva bizantin. Ceea ce copleşeşte şi captivează, în general, 
este nostalgia unei lumi edenice, originare, scufundate în fiinţa memorativă pentru care stimulii 
reîntrupării în text sunt ultrasensibili, structurali şi din care arta epică a Marianei Brăescu 
recuperează fascinaţia unor spaţii de lumini şi tenebre, am spune chiar şi umbre color... Spiritul 
acesta irizează ca un vitraliu şi induce vibraţie magică, aidoma unei entităţi invizibile. 
 

Despre „beizadism” 
Spirit prodigios, fascinat şi reflectant în spectru larg, indiferent ce gen abordează, Mariana 

BRĂESCU îmi pare a fi într-o permanentă competiţie cu sine însăşi; una din care iese învingătoare 
mai ales Muza Comediei. Prin zonele unde explorează D-sa ne aminteşte de Caragiale şi de Nicolae 
Filimon. Mai ales comediile acestei performante (!), îi exprimă (şi îşi exprimă personajele, tipologia 
acestora), — simţul cultivat psihanalitic de o rară vigoare şi cuceritoare vervă. De aici, teatrul pe 
care-l scrie este unul aparte, destinat culturii fine, peste medie, inclusiv prin temele de predilecţie... 
COMEDIA lumii (mai ales a celei parvenit-interlope) este comedia umană, în plin asalt; este 
comedia dell’arte, comedia del’- vivre. În „Al treisprezecelea Caesar“, de pildă, personajul 
Beizadea Popescu (ca şi-n Caragiale, numele este cheie ertimologic-tipologică), are valenţa 
machiavelică a marilor personaje clasice, europene, din pleiada teatrului. Se fac tranzacţii cu 
materie cenuşie, escrocherie de lux, ţinte fiind canalia, licheaua, aranjorul de geniu al unor tranzacţii 
bizare; careva îşi vinde opera sub numele altuia, prin altul, îl saltă spre câştig şi notorietate, apoi 
este şantajat! Găselniţa, suntem uluiţi a afla, dincolo de aburul colorat uneori dantesc, este (a fost, 
mai este?) una din marile drăcovenii ale „vieţii culturale“, literare, din fieful dâmboviţean. Este 
trena fanariotismului, beizadismul, specula parşivă, „lăutărească“; este un soi de manelism de 
profunzime, cel ce avea să explodeze în triumful lui sinistru după 1989, pe seama degringoladei 
scenaritice „reformatoare“. Popescu Beizadea este aşadar BEIZADESCU şi devine... al 
treisprezecelea Caesar (parafrazic vorbind), sau este poate doar „noul Caligula“, „coroana 
celorlalţi“ ...(subl.) „– Contabilii n-au dat niciodată canalii. Lichele da...“, „ – Fii calm, Nebunia 
umblă numai la cei deştepţi“, „Mai e şi arta, nu numai banii. Unii înţeleg ce-i arta, alţii nu. N-o 
înţelegi, n-o faci...“, „– De-aceea nu eşti demn de şcoala mea. Eu vreau canalii, tu eşti lichea“ 
(mostre din filozofia lui Popescu Beizadea, administrate „Îngeraşului“... (un alter-ego?) 

...Mariana BRĂESCU scrie diatriba fulminantă a lumii ca veşnic teatru, (v. Plaut) - al 
moravurilor ce se autoreproduc, fractalic, în climatul pervers al balamucului existenţelor răsucite: 
inteligenţa devine slugă uzurpatoare, păturicismul a devenit elitic! E al clasei disimulate, pohtitoare 
de avere pe seama prostimii siderate de glorie, de linguşire, de statut în cetate, a sfertodoxului 
emanat din proletcult.E o vânzoleală de-a dreptul exotică în comediile acestei înzestrate „fantaste“: 
o fantezie care se dezvoltă, paradoxal, din real. Un real care, banalizat şi massificat, ne sufocă şi ne 
anesteziază, ne face „imuni” la valorile sau nonvalorile morale. Eseurile Marianei BRĂESCU -
SILVESTRI sunt ale unei profetese, în descendenţa Nicolae Filimon şi a Crailor de Curte Veche... 
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Orizonturi circulare  (Poezie din diaspora austriacă) 
Daniela  FARHADI 

  
Cine sînt 

Sînt setea pietrei care  
                          mai visează 

La fluvii revărsîndu-se  
                                în mări, 

Sînt iarba arsă-n soare la amiază 
Şi aripa zbatîndu-se în zări. 

Sînt somnul scurs în pernă printre lacrimi, 
Un drum neprihănit de călători. 
Sînt dorul macinat de-atîtea patimi, 
Raza de lună muribundă-n zori. 

Şi poate sînt ce am mai fost vreodată, 
Femeia ta născută dintr-un vis, 
Anume pentru tine vinovată, 
Întoarsă pe pămînt din paradis. 

Cînd tu mă uiţi 

Cînd cineva mă uită, mor puţin, 
Iar dorul meu străbate fără rost. 
Aş căuta în valuri adăpost 
Ca să mai pot să plec şi iar să vin 

La malul mării ca un înecat 
Cu părul despletit, fosforescent, 
Un far minuscul pe un continent 
Pe care doar nomazii-l mai străbat. 

Cînd cineva mă uită, eu mai sînt 
Doar cît un semn fragil de întrebare 
Rămas nescris în grabă la plecare, 
O lacrima strivită în cuvînt. 

Cînd tu mă uiţi, adorm duios 
În somnul tău din noaptea fără-o stea 
Şi nu mă mai trezesc, oricît ai vrea - 
Şi visul meu e-atîta de frumos... 

Femei 

Femeile nu-s îngeri, însă pot 
Să vă-nsoţească-n zboruri pîn-la stele. 
Iertaţi-le, nu izbutesc în tot, 
Sînt doar făpturi cu slăbiciuni şi ele 

Iar voi le spuneţi uneori "muieri", 
Dar ele văd în asta-o alintare 
Şi vă ridică trepte din căderi, 
Fiindu-vă pămîntul sub picioare. 

 

Nevestele şi mamele nu dorm, 
Ca să vă fie somnul dulce tihnă 
Cînd spaime vă învăluie inform 
Şi veghea le e singura odihnă. 

V-aşteaptă răbdătoare, murmurînd, 
În rugăciunea plină de iubire, 
Numele vostru, pentru ele sfînt. 
Pe faţa lor nu-i umbră de mîhnire. 

Sînt anonime, nu vor mulţumiri, 
Le e destul sărutul la culcare 
Şi cînd aveţi cumva nedumeriri 
Ele cunosc răspunsul la-ntrebare. 

Sînt doar femei - iertaţi, de reuşiţi, 
Că-mbătrînesc şi ele cu o clipă,  
Sfioase, ca să nu le auziţi, 
Cînd viaţa le retează o aripă. 

Rugăciune 

Păsările uită să mai zboare, 
Drumul nu mai duce nicăieri; 
Între două clipe trecătoare 
E destinul meu uitat în ieri. 

Rugăciunea-i mută şi sterilă, 
Norii mă despart mereu de cer. 
Dumnezeu refuză, fără milă, 
Pacea pentru sufletu-mi stingher. 

Îngerii ridică trişti din umăr 
Cînd sentinţa cade ca un zar 
Fără să-i mai pese de vreun număr, 
Iar eu ard întruna în zadar.  

Minarete, turle şi altare 
Nu sînt locuite de vreun duh. 
Îmi e dor de tine şi mă doare 
Cînd mă uit la golul din văzduh. 

Fără tine n-am nici o speranţă, 
Uit şi limba-n care am visat. 
Moartea este ultima instanţă 
Care mi-a rămas de invocat. 

anul XVII 
nr. 66 / decembrie 2013 

 noua proVincia corvina pag. 77 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

Poezie de acasă 
Gelu BIRĂU

Numai poeţii 
Numai poeţii cunosc  

               aceste drumuri 
Numai în tâmplele lor 

          foşnesc albii mesteceni 
Şi somnul ca o pasăre ninsă 
(furişată prin odaie a pătruns) 
Ci nu mă ştiu, ci nu mă lepăd de umbră 
Iisus călătorul  flori de arşiţă aduce 
Către vindecarea trupului meu 
Numai poeţii scriu peste lespezi 
Statuile lor vagi şi amare 
Spre tine doar ei nesocotiţi se aşază  
În fără de vorbe - Gură de Aur 
Ci eu aşezat de-a dreapta lui, vinovatul 
Zugrav de cuvinte pe tâmplele serii 
Iisus de aramă cu toamna în pântec 
Voi veni să te caut şi să te pun  
Ca pe o femeie în Ceştile Domnului 
Numai poeţii astfel de băuturi cunosc 
Şi doar către ei coboară ulcioarele  
din vechime Şi se umplu de trupuri  
ca de iederă 
Ci numai eu prădat de cuvinte 
mă caut să fiu Călătorul. 

Femeia 
În clipa aceea Femeia 
s-a rezemat ca o fructă 
peste mâna mea abruptă 
palmei adânc i-a culcuşit 
dulci ,coapsele ei de argint 
să mă trezesc şi să duc 
verde în mine umbra de nuc 
ducere lină  
limpede femeie din lumină. 
împlinirii. 

Despre dragoste 
Despre dragostea mea ca o statuie 
Voi scrie 
Iar tu legănată şi arsă în drum 
Va fi să cobori şi să strigi 
După tine va fugi lumina 
Păsări cu aripi închise tresar 
Cineva ruginit şi amar desenează 
Dragostea mea ca o statuie 
 

 
Pre pântecul tău inelar 
Ce faci lângă atâtea poteci călătorule 
Unde sunt caii tăi în coarne  
ca busuiocul unde sunt. 
Despre dragostea mea ca un foc 
Lipicios voi înălţa soclul. 
Nu va veni umbra 
Mii de coşari urcă oraşul , 
să-mi sfarme statuia 
Să-şi înjunghie poeţii de ambră. 

Cortul reîntâlnirii Km zero 

Ioan BARB, Călan

orb spre Damasc 
agonizez pironit pe nisip 
un înger îmi bate zilnic 
genunchii în cuie 
amintirile îmi scobesc 

gândurile cu ciocul 
din ochi au mai rămas 
       două scoici 
aspiră fiecare picătură 
         de întuneric 

Liviu OFILEANU, Irlanda

Suicid verbal 
S-a frânt în două curajul 
Lepădîndu-şi umbra moartă 
Cu mâinile împreunate în 
Sensul apocaliptic 

Exegetul se roagă 
Calamităţilor 
Poartă masca tăcerilor 
La persoana întâia. 

Dan PLEŞA, Bucureşti

Sclavul 
Plânge, a devenit sclav 
Stă în genunchi 
Lanţurile îl dor 
Şi-şi pleacă tuturor capul 
Numai atât mai poate 

A strâns duhori 
Şi încă mai strange 
Ecoul e bolnav 
Ecoul plânge. 
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Ioan BARBONI, Hunedoara 

Epitaf 

Sunt tristul blestem 
Al acestui oraş  
Şi ultima rugă 

 

De copil rătăcit 
Sunt viaţa ce curge  
Din mine în mine 

 

Şi greul suspin 
Dintr-un cânt. 

 
In Memoriam 
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Petru POANTĂ  

Petru POANTĂ, originar din Cerişor, Poiana 
Rusca, Hunedoara, s-a stins din viaţă la Cluj, "după 
o chinuitoare suferinţă", conform unui text postat pe 
pagina de facebook a scriitorului Ovidiu 
PECICAN."S-a sfârșit din viață, după o chinuitoare 
suferință, criticul literar și eseistul Petru POANTĂ, 

autor al unor monografii de valoare despre G. Coșbuc, Cercul Literar, Echinox, vreme de ani de 
zile cronicar literar al revistei clujene STEAUA, monograf melancolic al Clujului interbelic și 
postbelic. Plecarea lui este o mare pierdere pentru literatura română și pentru prietenii lui", a scris 
PECICAN pe pagina sa de facebook. Petru POANTĂ s-a născut în 1947 în judeţul Hunedoara la 
Cerişor, Poiana Rusca. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) şi a 
fost membru fondator al revistei culturale Echinox.  A fost redactor la revista Steaua şi a condus 
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional din Cluj. UPDATE: Uniunea 
Scriitorilor din România (USR), filiala Cluj-Napoca a anunţat decesul criticului şi eseistului Pentru 
POANTĂ. El pregătea o nouă carte, "Clujul interbelic: Anatomia unui miracol", care se află sub 
tipar. "A mai apucat să ţina în mâini semnalul şi să facă ultimele corecturi", a precizat Irina Petraş, 
preşedintele USR Cluj. 
 

Aphoria  
Florentin SMARANDACHE
E

â
m
s
a
l
 
u

  

 (SUA) 
Aforisme d ugen EVU) e viaţă (exclusivitate lui 

i să zâmbeşti atunci c
a. *Viaţa poate fi fru

te vârstele. *Din fiecare 
ună! *Ştiinţa este art
ajunge la putere, va

mnia haosului: fiecare
tate)! *Cei p

       *Să poţ nd suferi… *Cea mai mare artistă 
este… Natur oasă la orice vârstă. Viaţa poate fi 
urâtă la toa ituaţie există ieşire. *Să creezi cu o 
pasiune neb  descoperirii de patterne. *Când 
nonvaloarea oarea este prigonită. *Diplomaţie 
înseamnă do are dreptate în felul său (chiar şi 
atunci când n-are drep ternici te judecă după felul cum te 
supui lor:  dacă nu accepţi îngenuncherea, este etichetat prost, incorect 

politic, nedemocrat sau terorist. *Mai rea este singurătatea in doi, decât de unul singur. *Pentru 
orice regulă există şi o neregulă. *Experienţa de viaţă a unora este mai mult de neviaţă. *Oamenii 
nu ştiu să aprecieze ceea ce au; li se pare important ceea ce nu au… *Sunt atât de singuuur… că  
n-am nici măcar cu cine mă certa. *Fii încrezător în neîncrederea ta. *Când unii au prea mult şi alţii 
prea puţin, o revoluţie este necesară.* Când injustiţia devine lege, rezistenţa populaţiei se impune. 
*E mai uşor să păstrezi curăţenia, decât s-o faci.Tot aşa şi pretigiul *Întineresc în bătrâneţea mea… 
*O teoremă trebuie s-o întorci pe toate părţile, ca pe-o femeie. *Dacă ai dificultăţi în drumul tău, 
continua – înseamnă că eşti pe drumul bun. Dacă nu ai obstacole, înseamnă că drumul este 
neînsemnat… *Parcă mergi înapoi în timp când te uiţi la poze. *Războiul al Treilea Mondial se va 
produce pentru resursele naturale. *Îţi mulţumesc că exişti! [adresare către un prieten]. *Tot timpul 
se găsesc soluţii şi la probleme contradictorii. *Important este tu să fii împăcat cu tine. *Când 
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umblu desculţ mă simt cu sufletul conectat la pământ. “Savantul desculţ”, exclamă profesorul 
Marian Barbu văzându-mă, “o să scriu o nuvelă cu acest titlu”. *Preţurile au crescut într-atât, că 
mă simt un om sărac şi în România… cu tot salariul meu de american! *Alerg, alerg, alerg prin 
viaţă. Asta fac. Nu mai trăiesc. Nu mai am timp. *Cel mai mare duşman al meu sunt eu însumi… 
prin greşelile pe care le comit. *Ca profesor să te cobori la nivelul studenţilor, dar să nu rămâi 
acolo! *Puterea este murdară (în româneşte, englezul „murder” înseamnă crimă; în româneşte, doar 
...murdărie...??)  *Unii zic capitalism, alţii simt copitalism... *Unii zic încoronare, alţii văd 
încornorare. *În primul rând trebuie să fii om şi după aceea cercetător, scriitor sau – mai rău – 
politician *Când te învingi pe tine însuţi, te dăruieşti altora. *Să-ţi uiţi trecutul înseamnă să te uiţi 
pe tine… 
 
Prietenii literare
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Eugen EVU  

Maria Teresa LIUZZO: POESIA şi autopsiile imaginii... 

Sufletul frumoasei Doamne Brune din Sunete este perfect modulat cu cel al 
elegantei revistei calabreze „LE MUSE” şi al AGAR EDITRICE, in tandem cu 
venerabilul Paolo BORRUTO. Maria Teresa este această poetessă şi eseistă 
energică, senzuală, militantă, cuceritoare şi sută la sută temperament liric 
italian. Scriu aceste cuvinte când, în Statele Unite, i s-a decernat titlul de 
Doctor Honoris Causa admirabilei poetese italiene Maria Teresa Liuzzo. Poate 
chiar va veni odată la Castelul nostru impetuos şi pregătit de restauratori pentru 

ceremoniile regăsirii europene. Mi-a dăruit câteva din cărţile ei scăldate în sunete esenţiale, cu 
talazuri metaforice ample, ca fluxul de parfumuri amare de oleandru şi răbufniri de vânt metafizic… 
Îmi trimite, de ani de zile, cu bucurie şi revista de ţinută academică, Le Muse unde am avut bucuria 
a publica sub genericul poeţilor europeni. Pentru mine, ca poet român, lirica distinsei prietene este 
un superlativ al empatiei prioritare a limbajului: cantabil, spectral luminos, iradiind de energie 
mantrică şi uşor de primit de intelect, melodic. Dimpotrivă, livrescul operei şi apelul, mesajul mito-
poetic constant, vertical, ni se transmite generos şi cu o lumină concentrică. Cărţile Mariei Teresa 
Liuzzo sunt Grădinile semantice în care admiri şi simetria, şi rafinamentul aranjamentelor şi 
tonalitatea cromatică – parfumurile esenţelor spirituale. Poezia ei este a registrului grav, de clavecin 
semantic… A fost numită şi „nuovo frutto”, din care paradiziacul ni se mai dezvăluie nostalgic şi 
colorându-ne fiinţele nocturne… Maria Teresa Liuzzo „mă atrage şi mă încântă”, scrie undeva 
exegetul ei, Peter Russel. Repet şi eu, fără a căuta să înţeleg misterul: „Poetessa e una inimoasă,  ( 
ANIMA) -care pulsează impetuos în această lume tehnologică, tragică, în acest areal sudic în care 
ea îşi scrie „amarele parfumuri de oleandru”(Maria Luisa Spazziani); „Opere foarte dense, de 
sugeste lirică şi palpitaţie leopardiană…sentimentalism ce implică un vast câmp emoţional…” ( 
Vincenzo Guarracino); Giorgio Barberi Squarotti, Antonio Priomalli, Giovanni Scarsi, Giuseppe 
Amoroso, Silvano Demarchi, Vitorio Vettori… Elogios s-au pronunţat, recent, la aniversarea Le 
MUSE – de fapt a Mariei Teresa, prestigioşi „ cavalerii invitaţi”, între care am avut onoarea a fi 
nominalizat: Oriana Fallaci, Elio Andriuoli, Rino Cerminara, Francesco Dell’Apa, Giorgiana Busca 
Germeni, Maurizio Nascimbene… Fiindu-mi imposibil a participa, deschid această carte a Întâlnirii, 
cu saltul scriitorilor români care îi cunosc şi îi iubesc opera… eu, e „tra le piu prestigiose della 
cultura contemporanea”. Eminenţi critici o elogiază unanim. Este tradusă în alte ţări şi suie 
vertiginos spre zona marilor pleiadici moderni. Spaţiul tematic este şi el semnificativ pentru mito-
poetica îndrăgitei mele prietene: Apeiron, Psiche, 
Umanita, Ratii - poesie dell’anima…  

Fiecare volum dăruit cu acea bucurie  i
ce  o  resim

ndicibilă 
ţim,  ca  la  ora  debutului,  este tot mai 

Miosotis, Nu mă uita... 
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frumoasă, consacrând în mine prin convibraţie – comunicarea elevată a marii poetici…  
Splendide cele două antologii de autor, în Colecţia Poeti di Terzo Mil

non supera 
la 

marandache, scriind chiar o carte de paradoxism 
xotic, este ceea ce numim „un om cu destin”. 

lenio – Agar Editrice: 
„Autopsia d’imagine” (2003) şi cartea, decisivă pentru succesul din SUA – „L’ombra 

luce”, 2006 idem editore. Dintre scriitorii cu care continui aproape magic o prietenie virtuală,a 
esenţelor sufleteşti, colaborând statornic, Maria Teresa Liuzzo îmi este dragă şi unica explicaţie 
(…) rămâne în misterul însuşi al poeziei. „Eugenio Evu” este tradus în revista Le Muse, alături de 
mari poeţi italieni şi nu numai. Sunt onorat şi de includerea substanţială printre referenţii ei critici, 
cronici la opera ei din reviste româneşti. Am tradus mereu cu o convibraţie aparte, desigur, încă 
puţin, din poemele ei. Dominanta liricii prietenei noastre este patosul umanitar, energicul 
maternalism al simţirii şi arhitectura reconstrucţiei din tradiţie, a unui edificiu modern cu 
inconfundabil personalism stilistic. Cărţile ei sunt odăile palatului ei, în care suntem invitaţi să ne 
simţim palatini – castelani cu toţii. Este iubită şi admirată în ţara natală, dar şi pe alte meridiane, în 
Canada, India, Grecia, Portugalia, iar în România, prin colaborarea noastră, are numeroşi admiratori 
. Maria Teresa Liuzzo are Operă, critici importanţi, Europa şi America o elogiază pe merit. 
Trofeele, diplomele şi premiile ei sunt numeroase şi vor spori. Deschid această carte a întâlnirilor cu 
impresia generică a consistentei antologii de autor dăruite mereu… Între referenţii- antologatori, 
poetesa a pus preţ pe cronicile mele apărute în Provincia Corvina, dar şi în alte publicaţii româneşti. 
Deoarece traducerea poemelor de amploare şi substanţă îmi este dificilă la rigoarea necesară, am 
publicat print imp câteva grupaje în revista mea, din amplul volum „L’ombra non supera la luce” 
(Umbra nu e deasupra luminii), texte din care primează enunţul lapidar ce se ridică diafan deasupra 
substanţei poetice pure, oglindindu-se aidoma fiinţei – în „cuvântul ce pluteşte pe apele mării”… 
Limbajul se subţiază ca „ossi di sepia” dar şi orhideic, substanţializând cromatica oglindirilor 
luminii pure a Sentimentului. Al fiinţei bio-poetice, a eternului feminin, re-generator de... Viaţă.  
 
Florentin SMARANDACHE şi exilul continuu 

Am colaborat peste 15 ani cu prof. Florentin S
în tandem. Are un umor pe care l-aş defini tragic- e

Desigur, în cazul său, încă de când preda matematici în Bălceştii vâlceni, acest destin a fost 
foarte asumat. Este acesta un semn al identităţii aparte, aşa cum se întrevedea în poemele dintâi, 
parafrazice, argheziene-barbiene. A emigrat pe calea lagărelor, îndurînd o epopee  personală căreia, 
consider, ştiindu-i opera, una aidoma tragediilor antice, ca un straniu tipar ancestral şi sporit prin 
culturalizare? Foamea de cunoaştere s-a extins şi Smarandache, stabilit în New Mexico, a căutat, nu 
prin poezie, ci prin neutrosofism – paradoxism, odinioară, în ţară, contrat de  excelentul semiotician 
Ion Pachia Tatomirescu (care-l consideră pe un Nichita Stănescu tot paradoxist, n.n.) – ci prin 
scrutările în lumea matematicii şi fizicii cuantice. Smarandache a fost chiar nominalizat pentru 
Nobel, pentru o teorie ştiinţifică a sa! (în 2012). O carte polemică demnă rămâne cea în care a 
dialogat epistolar cu criticul Rotaru - care, de fapt, l-a marcat în tot ceea ce a urmat. În nucleul dur 
al scrierilor sale, F.Sm. este un frustrat din sistemul totalitarist, anume al intelectualului ce nu a 
suportat perversiunile duplicităţii. Un poem explicit este „Inventar al nefericrii generale”, dedicat 
odinioară pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Toată opera  literară a lui Florentin Smarandache este 
un decantor exotic-tragic al traumei totalitare, altfel decât la Paul Goma. „Eliberat de searbădul 
trecut/ încărcat de un viitor nebulos/ acest exil continuă/ of, Americă, ţară a tuturor contradicţiilor/ 
mamă apatrizilor transfugilor/ şi neadaptaţilor/ emigraţi totodeauna în ei înşişi/ ce contează pentru 
tine/ o viaţă în plus, o viaţă în minus/ şi acest destin al unui refugiat?/ Nimic, decât un grăunte de 
nisip/ în deşert”. Iată, scrisă în iulie 1990 în Arizona, elegia de element super-greu al „geologiei” 
unui om român care şi-a căutat sinele nu doar în interior, ci şi la scara planetară! Recent primita-i 
carte, ReSemnare, adună texte ce par a fi ale unei depresii existenţialiste, undeva în recea iradiere a 
umbrei... pietre filosofale. Metaforismul, aphoriile, sunt timbrele stilului său matefizicienesc. Îl 
consider un fel de cruciat greu de humor, al unei muze care se... amuză, şi un foarte agreabil 
companion, cum l-am cunoscut când m-a onorat cu o vizită la Hunedoara. Expertizele sale 
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ştiinţifice, cunoscute în „America- paradisul diavolului”- (v. „Jurnal de emigrare”), rămân 
apreciate de foarte mulţi din România şi din Occident. A facilitat prin anthologiile sale paradoxiste, 
(opt la număr, urmînd a noua), cunoaşterea globală a multor scriitori români şi străini. Îi exprim 
încă odată preţuirea mea şi a noastră, a celor ce îl citim. Nu, Florentin Smarandache, ludic şi  hiper-
inventiv, nu e omul care să se ...resemneze. 
 
Pamflet despre spor(T)ul natalităţii 

Gellu STRESSBOURGHEZU... 
ia de servicii”... 

rare din  
aţiile rurale, tradiţionale, apoi şi în oraşele 

Ro

ii, mai ales fetiţele, aveau păpuşi de jucărie, confecţionate din ciorapi şi 
um

 
alc

varii motive: textele lor sunt impregnate de stigma acestei traume, 
cu

e semi-tribală? De la păpuşa de cârpe, la 
pă

 în familii cu 10-15 copii (!)... Porunca (de la 
un

Păpuşa, psiho-stimul juvenil şi „feme

Infertilitatea a fost dintotdeauna fireasca temere, frust
fiii, nu va naştre, inhibată sau din alte motive. În civiliz

illo tempore, că femeia nu va avea 

mâniei, prin anii de după 1946-47, ai  strămutărilor  dramatice, masive, de forţă de muncă pentru 
industrializare, precum şi a unei cronice absenţe de bărbaţi fertili ( urmare războiului şi apoi a 
lagărelor), natalitatea era grav diminuată. Unde mai pui că această ţară avea (şi are şi azi!), o 
populaţie majoritar feminină, de unde, poate cinic aluziv numită de Ioan Paul al doilea „grădina 
Maicii Domnului”...(??!).  

În familiile specific săteşti, şi apoi prin navetism şi strămutări la oraşe, sintagma comunistă 
„femeie de serviciu”,  copi

plute cu rumeguş sau talaj, semnificînd evident doritul prunc, fiul... Un soi de relicvă păgână a 
vechii icoane cu prunc, rostuită cultic a stimula procreaţia, naşterea, perpetuarea. Fetiţa şi băiatul – 
fraţi, se jucau de-a casa, de-a familia, imitîndu-şi părinţii şi bunicii. Îşi improvizau colibe din 
vegetale, unde aveau astfel de păpuşi, leagăn etc. - şi astfel, aidoma jocului animalelor domestice, 
câinilor şi pisicilo, mai ales, de-a vânătoarea, se pregăteau, „magic”, pentru existenţă, înmulţire. 

Regimul sado-massochist al Ceauşeştilor, a fost dintre cele mai criminale, dincolo de intenţia 
propagandistică, prin decretul ce a cauzat milioane de copii distrofici, cauza fiind sărăcia,

oolismul (etilic !) subnutriţia, foamea, frica şi frigul,  interzicerea avorturilor motivate profilactic. 
A fost nu „sporirea natalităţii” în scop naţional, ci un GENOCID. Am observat, psihanalitic, 
incomod, o atare problemă comportamentală a frustrării şi temerii de biblică (!) estincţie, la bizarele 
păpuşi schiloade, în ii ţărăneşti, ale foartei  importantei noastre poete Gabriela Melinescu (stabilită 
în Suedia), una dintre cele patru soţii ale lui Nichita Stănescu. A se citi „Boala de origine divină” a 
Gabrielei M., o cappo-d-operă.  

Psihanalitic, se pot dezvolta observaţii în context la un mare număr de poete românce (dar nu 
numai), care  au fost sterpe, din 

m ar zice Hetco, „a uterului supărat” ( sterilitatea, anorgasmia etc.). Actul „facerii” poemelor, 
este, la acestea, definit drept „naştere” pseudo-organică.  

Uneori, paranoia atinge proporţia schizofreniei şi este ultra-tragică.Ce am „importat” recent din 
occident, în sensul păpuşeriei psiho-stimulative de sorgint

puşa de porcelan! De la „nani-nani, puiu-mamii”, la păpuşa Barbie! Iar femeia-soţie-mamă a 
decăzut şi ea în barbaria sintagmei staliniste a „femeii de serviciu”, sau a „secretarei de sub birou”, 
ori „tovarăşa de viaţă”, „mamă eroină” ş.c.l.  

Nomazii (ţiganii sau rrromii, cum vreţi, şi, asemenea lor, unele culte şi secte tot de import, au 
continuat practica înmulţirii „de siguranţă”,

gurescul poronciul, ordin adică) „creşteţi, înmulţiţi-vă şi 
stăpâniţi pământul”, în culturile vestice şi estice, a fost astfel 
urmată... Departe de practicile de ritual oriental îndepărtat, 
Kamasutrele, cele din India, China etc. sau bizara civilizaţie din 
Cambodgea: religiile lor erau ştiinţe-manuale-şcoli de sexualitate 
sans frontiere (morale, sic) – toate cu efecte MULT mai mari în 
prolificitatea speciei, raselor lor. Dar Eva e... mitocondrială, neh ?  
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Turnir liric  
Ştefan DORU DĂNCUŞ 

 
Fragment 

a n-o să
asta num

Şi-n
Au răm

Nu m
Nu

Ac
Pri i 
A

... 

Aco

                cândva iubito 

e pe bloc  
i  

vadat 
ul 

 ajuns 
ul 

dicamente și alcool 

ea cetății 

 pleoape 
ă 

șcăriei 
ni 

 asta 

 
ca o strună 
                                  rupe în mijlocul 

„Când s-a văzut balaurul 
ncat pe pământ” (Biblia).

astăzi m-am apu
de muncă, pl

sat 

njecta creaţia 

i poet 
l în 
nezeu 

tă, 

 

„ei vor sta departe, de frică 
să n adă în chinul ei”(Biblia).

acum diavolul
a uitat de o

calipsei, 
blura 

njeni 
nici ferestre, 

ifra 
să-mi şi mie 

 capătul 

 

de chitară ce se  

Noaptea ast
Noaptea 

 cadă stele 
ai spaime cad 

 

Morţii scriu cu degetele mele 
Drumul către moarte l-am uitat 
Azi e ziua notelor de plată 
Nu mai am – deodată- întrebări 

tre Dumnezeu şi mine, iată 
as aşa puţine scări 

ai este timp şi nici murdare 
 mai sunt aceste amintiri 

eşti paşi au devenit cărare 
ntre naşteri, morţi şi despărţir

cum iarăşi locuiesc în temple 
Iar aşteaptă Dumnezeu să plâng 
Lângă câmpul ăsta de exemple 
Care-apar, trăiesc şi-apoi se sting

lo ai fost cândva 

în marmura minților mele ai fost  
                             
acolo în sevele trupurilor ostenite 
în substanțele pure ale sângelui 
acolo ai fost în cifrele aruncării  
                                                  d
în sudoarea fonetică a ștreangulu
în marea cea mare a venelor deschise 
Sfântă Maria pentru noi roagă-te  
în seducția tâmplei din care  
                                       glonțul a e
acolo ai fost când a trecut tren
când locuitorul unei lovituri de cuțit  
                                                   am
când galeria minei și-a năpustit carbon
în oasele mele tinere 
când prietenii m-au îndopat cu 
                               me
acolo ai fost când otrava cinei  
                                              celei de taină 
m-a târât la groapa de la margin
când n-a mai fost oxigen pentru inimă 
când zăpada a năvălit și înghețul 
acolo ai fost suflând abur cald  
                                              peste
lângă parapetul zdrobit de mașin
lângă seringa lui lakatoș țiganul  
                                    din celula pu
acolo unde plec diseară nu poți ve
acolo focul e mai înalt decât mințile  
pierdute într-un oraș românesc 
incendiul se va stinge nefiresc de data

celui mai divin spectacol 
ca un polizor ce se sparge în mijlocul  
turației maxime 

* 

aru

cat metodic 
ictisit cumva de mediul 

toxic al sunetelor i-am ampla
ochi urechi, nas, gură, coarne, creier, 
şi distanţe, în curând va fi  
                                    pregătit pentru 
profeţii mincinoşi  
                        iar limbile ascuţite ale 
adevărului îmi vor i
iată deci un nou diavol 
speriat de condiţia lui bolnavă 
iată deci salvarea acestu
iată creaţia aşteptîndu-şi botezu
timp ce cartierele dorm şi Dum
sub o placă grea de beton mă aşteap
astfel s-a născut – din densitatea 
depresiunilor lumii- 
ANTI-DIAVOLUL. 

* 

u c

 nu mai râde 
ameni, de vremea 

                                       apo
de multă vreme îşi studiază du
intrigat de faptul că există 
în maşina mea de scris păianjenii 
s-au apucat de lucru, 
în curând lumea întreagî va împăie
nu vor mai fi ostateci 
diavolul nu mai doarme, slăbeşte 
se chinuie să-şi amintească rostul 
căci iată, cineva i-a furat  
                                     destinul şi c
atunci eu ce să mai fac – la
un tron în focul sfârşitului lumii 
diavolul a încărunţit urmărind 
raţionamentul căruia nu  
                                     i se vede
iar sfârşitul ideii sunt eu. 
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Inedite  
 

e iubire 
n bărbat îmi aducea flori. 

e zi.  
cea  

m  

ă mor  

i roşii. 

i de vis, 
i trimiţi dorul de scris. 

 

arte,
art

P
U

oveste d

Îl aşteptam în fiecar
Îi auzeam paşii şi el îmi adu
flori albe şi roşii.  
Odată am murit visând că dormea
şi  bărbatul iubit  
îmi aducea flori albe şi roşii.  
Şi astăzi continui s
visând la bărbatul iubit  
care-mi aducea flori albe ş

Iubitul meu 
Somnul mi-l tulburi cu imagin
alteori îm
Cuvintele se transformă în lacrimi, 
mintea fuge spre-ntinsele patimi.
Sunt singură cu propria-mi viaţă, 
în greul drum, cu schimbata-i faţă. 
Ştiu, sufletu-ți spune că toate-s deș
o, Doamne, ce-ntunecat abis ne desp
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e
Şi totuşi dragostea vine, 
nu ştiu, din pământ, din cer sau pe ape 
şi gândul incert pe care-l văd rătăcind, 

ris, 
l mi-l tulburi 

Vavila POPOVICI (North California, SUA)

ited for him every day. 
I heard his footsteps and he brought me  
white a

  

 to die 

ed flowers. 

My Love
You d

 me the longing to write, of other times. 

, 

’ s in vain, 

, 

ering, 
pe which I’d like to grasp.  

es  
 

frânghie de mătase-mi pare,  
de care-aş dori să mă prind. 
Iubitul meu, 
uneori îmi trimiţi dorul de sc
alteori somnu
cu imagini de vis… 

Love story 
A man brought me flowers. 
I wa

nd red flowers. 
Once, I died dreaming that I was sleeping
and the loving man  
brought me white and red flowers. 
And today I continue
dreaming of the loving man 
who brought me white and r

 
isturb my sleep with images of dreams, 

sending
The words turn into tears, 
the mind  flees toward the extended passions.  
I am alone with my own life
on the hard road with the face so changed. 
I know, your soul tells that all
o, God, what dark abyss separates us! 
Yet, still the love comes, 
I know not, from the earth, from the sky
or above the waters, 
and the uncertain thought that I see wand
seems like a silken ro
My love,  
sometimes you send me the longing to write,  
of other tim
you disturb my sleep with images of dreams…

 
Ver Sacra 

Cristian George BREBENEL 
Noaptea 

Noaptea stelele sclipesc 
t mai albastre, 

tru
din
ş

oltă arzînd  

ăti
din vise fă

Diav
ne
n   

 

 
Fiecare 

pentru a putea susţine  
ste

Şi 
s

aradisului. 
ii  

 

 

îmbrăţişare e un act de magie 
şi sun

pul nostru pare făcut  
 mateia 

i energia acestor astre. 
Roiesc pe b
până dimineaţă, 

lele ca pe noi să nu vie. 
sânii tăi înfioraţi,  

tâlpi ce mă sprijină 
în căderea abisului, 

trupul tău are ceva  
din seva gărdinii p

Fructul cunoaşter
şi al adevărului l-am lepădat.
singură esenţa  
se converteşte-n păcat. 

ne p mim şi scoatem  
râme de viaţă. 

olii trupurilor  
 muncesc în aşternuturi, 

e împrumutăm fiinţa
unul altuia prin săruturi. 
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Poeţi de pe Jalea Viului 

Felicia Gabriela 
PORTASE 

 
 

Noua ordine  
Urma lăsată în mijlocul tălpilor,  

coasei prin iarbă,  

  
aiubit  
     de Soare,  

e curând dăltuit, 
  

ecunosc  

ii,  
dine în Univers.  

ubtul,  

lumi,  
sătorie de iluzii.  

rdine a Nemuririi. 
 

Chi
În faţa ta,  

ri de dans îngeresc,  
 spre miezul de Lumină. 

ina dinăuntrul 

ă mie şi ţie.  
ment al Prezentului 

 tu.  

Elisabeta BOGĂŢAN 

Inscripţie
Voi  

epădat de lucruri  
locuirea în ele  

Ce
i c

v-ap
ac

Inscr

reţi să intraţi  
âm de cuvânt  

i  

sta  

Psalm
ne  

redem uşor celor  

-ne  
  

i  
aţi de câte  

Marian BOB
La chefu’acela  
Cu femei interzise  

Tristele de
1. acum le  

fem
ine

pri
mi ngine  
d

 
 

De şuierul 
Deschide în mine,  
Adânca privire către  
Centrul Pământului.
Refac în pântecele pre
                                   
Drumul seminţei,  
Către Fructul Divin.  
Ascult în templul d
Liniştitoarea, sublima
Cuminţenie a Mamei Sfinte.  
Fiecare atom pe care îl r
Mă iubeşte.  
Fiecare atom neştiut, încă,  
Face la fel.  
Mai multă limpezime a minţ
Mai multă or
Un atom după altul,  
Ma ajută să trec,  
Pe deasupra, pe dedes
Splendidei clipe.  
Din leagănul dulce al acestei 
Desfac încâlcita ţe
Atom cu atom,  
Proaspăt reintră în mine,  
Într-o renăscută o

ar tu  

Undui
Te învăluie
În faţa ta,  
Priviri pe jumătate închise,  
Reflectă lum
Luminii.  
În faţa ta,  
O respiraţie egal
În acest mo
Perfect,  
În faţa ta,  
Eşti chiar

 (1)  

Cei ce v-aţi l
Şi de 
Precum în voi înşivă  
i care înfriguraţi  

Ş u teamă de cuvânt  
ropiaţi de pragul  

esta  
voi sunteţi cei aşteptaţi  

ipţie (2)  
Voi  
Cei care v
În tăr
Fluturându-vă straiele  
Înşelătoarelor chipur
Trudnic ales din  
Clătinătoare oglinzi  
Vouă vă spun  
Vânare de vânt e acea

 eretic  
Nu credem nici în noi doam
Cum să c
Din afara noastră  
Un gol îşi face loc în lăuntru
Cu dinţii cu coatele
Iată stăm lângă uriaşa putere  
A cuvântului  
Umili şi neajutoraţi  
Şi surzi  
Zgribulind însinguraţ
Şi înstrăin
Toatele. 

OC 

Vor veni poeţii  
Să bea manuscrise  

 la Lupeni  
sărăcia poartă ine

şi blănuri din norduri  
eilor li se deschid pe piele  

fabile fiorduri  
n centru’trece marfaru’tristeţii  

roase-a cenuşă funi
in sticle cu urme de pecingine  

anul XVII 
nr. 66 / decembrie 2013 

 noua proVincia corvina pag. 85 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

minerii beau cot la cot cu poeţii  
să prin cârciumi  

  

cutura pipa peste  
zi  

rfum  

  

cuvântului  

săracii  
asă admira  

cu capu’pe ma
visează – spre ce orizonturi –  
                                          ortacii
parc-ar dormi pe tăciuni  
laolaltă bogaţii and săracii.  
(…)  
unde unde-i stăpânul  
ce-şi s
stoluri de vrăbii şi live
de cireşi amărui  
ce buchisea din cărţi cu pa

de metresă  
ce-şi potrivea ceasul după  
şoldurile tale
trecute sunt toate prin  
fumul şi sabia 
prin împărăţia cerului  
tu stai frumoasă  
and goală pe rug  
precum bogaţii şi 
laolaltă  prea fumo
la rugul tău vin poeţii  
să pună ultimul vreasc.  

 

Omul şi poetul 

Liviu Ioan STOICIU (LIS)

Răt
n

tinde 

ă 
 iluzii. E o ridicătură întâi, apoi 

o vale… 

hiile de sânge. Doar i-am spus să 
să nu se mişte, că 

s 

e de durere. Am crezut că e o vulpe 
cat… Goi, 

 Au cernut în chiloţi pietrişul de 

 
pe malul  

uviului, în speranţa 
 câteva grăuncioare de aur. N-au 

imic? Nimic deosebit?  

Giuseppe MANITTA 
(Sicilia, Italia)

Pe cărarea pupezei  
Poetule, cât timp  

ă visezi, 
 pentru că 

vinte.  
  

odica Chiretu 
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ăcire a simţurilor 
u te întorci din drum,  

          nu câştigi: îi în
guma 
la chilot, ce văz eu acolo? M

arde. Nu-ţi fă

Are dinţi! Îşi 
curăţă ung
stea cuminte, 
e moartă, acum trebuie să o îngroape… Întor
acasă într-un car cu fân, cu 
vulpea lângă el, satisfăcută. Îşi îngroapă 
capul, 
prostit, între mâini şi 
picioar
moartă, dar ea l-a muş
amândoi. Eşti mai rea decât o vulpe moartă, 
de fapt. Au 
făcut dragoste cu adevărat, acolo, 
sau au visat?

fl
că vor găsi
găsit. Că nu era 
un fluviu al tuturor simţurilor. Poftim? Tu 
chiar n-ai simţit n
O, rătăcire 
a simţurilor… 

vei avea puterea s
şi eu voi trăi. Poate
sunt iluzie si memorie, 
poate pentru că sunt zbor de cu
Şi tu ai văzut, pe munte,
acel palat cu numeroase uşi?  
Am ajuns în vârf:  
cine ştie dacă voi putea intra?  

            Traducere de Marilena R
 

Prima carte, ultima carte 

Eugen EVU 

Un nonconformist în zona „obscură” a disputelor schismatice-confesionale, oxim
iano-ionesciană, este prof. Tiberiu DÎSCĂ, din Hunedoara. Cartea sa  

est

Tiberiu DÎSCĂ - Telehoq 
oronic şi din 

sorginte mai degrabă urmuz
e o dramă-comedie, teatru scurt, este scrisă înainte de „ revoluţie”, şi poate fi considerată 

literatură de sertar, cea pe care Sorescu, ministrul culturii la apariţie ei, o nega-se, fapt care m-a 
determinat să declar în „Evenimentul zilei”, greva scrisului! (v. Miruna Mureşan). A scrie sau poate 
a face greva foamei de scris, de comunicare în degringolada mediilor şi cărţilor „ de tranziţie 
culturală. Poate un gest teribilist, ca şi susnumita Telehoq, cu o copertă a Papei Ioan Paul şi semnul 
Cenzured peste chipul său. Autorul scrie „lucruri trăznite”, indignat de ceea ce fierbe social în 
juru-i, şi este un soi de manifest din păcate profetic pentru tot ce a urmat şi se petrece la noi. 
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Acest mod de neo-dadaism are marca unui cinic şi merita să fie pusă-n scena noii „cântări a Ro- 
Mâniei”, sau în curentul Cafelenei hermeneutice a genialului prof. univ. Luca PITU.  

Pe copertă avem un autor la anul unu, cu biberon(!), n. 1973, şi următorul text: „Bla, bla, îngî, 
îngî, ble, ble, bli, bli, blo, nlo şi chiar / blu, blu”... 

Ne amintim de Cântăreaţa cheală, Rinocerii ş.c .l., dar şi de Orwel, en vogue prin 1988, pe sub 
mâna lungă securistico-activistică a... cenzurii and autocenzurii teziste via Dumitru Popescu-
Du

v. 
Do

mnezeu. Cianura textului face bine la eliberarea de teluric, de încătuşare dogmatică a 
propagandei, de tovarăşi şi epoca „femeii de servici”... Nu departe de Tiberiu DÎSCĂ e şi 
prozatorul locco FLOREAN Ilie, însă mai atenuînd „rezistenţa prin cultură”, agonică, ante 1989. 

Dîscă era profesor, umbla cu dactilograma unui proiect pe la judeţ, dar cripto-comuniştii vegheau 
cosmetizaţi, considerînd o atare mişcare conspirativă, aşa cum au contrat şi câteva cărţi ale mele (

sarele CNSAS ale „numitului EVU Eugen”). Sentimentul meu de concitadin, este unul solidar şi 
salut apariţia cărţii lui. Piesa este caustică, dificil de pus în scenă, aşa cum erau cele ale polonezilor, 
cu aşa-zisul „teatru de hârtie”, adică doar citibil. Personajele sunt preşedintele ţării, (Ion Ilici 
Viorel Iliescu), deputaţi (şi deputane !), militanţi pacifişti, păuneşti, zidari, ceferişti, siderurgişti, 
ţărani, matroane şi curve, vânzători, bogaţi şi cerşetori, pacienţi, însăşi „Moartea şi sora ei Viaţa”, 
figuranţi şi poliţişti. Aşadar avem un personaj colectiv – eşantion semnificativ, din „Animals farm” 
variantă românească. Curios că Tiberiu DÎSCĂ îşi simpatizează personajele, aşa cum o făcea şi 
Caragiale. Deşi a apărut în Anul Caragiale, piesa, respinsă de kulturnicii lui „Măi animal!” ai lui 
Iliescu şi gen. Militaru, piesa a rămas în culisele pseudo-reformei. E sigur că ar merita o reeditare. 
 

Laureat „Palia Literară” 
Adrian Nicolae POPESCU, Rădăuţi 

 după cuvinte
am deschis ochii… 
mari, negri 
la o margine de lume, 
necunoscându-mi 
                 cuvintele…   
am început să alerg 
ă le caut 

 ele mă aşteptau… 
de ceva vreme… 
le-am aflat înmiresmate 
printre petalele bătrânului zarzăr… 
azvârlind în suliţe roua zorilor, 
răvăşind potecile ascunse 
ale codrilor de brazi… 
hălăduind prin poieni şi munţi, 
ascultând încă mugind 
turmele de zimbri… 
luându-le urma, 
lunecând fără şoaptă, 
le-am găsit către seară 
sub piciorul punţii ştirbite 
lângă celelalte vorbe, 
fugărite printre coline, 
supte sub lună plină 
şi purtate apoi de acvile 
înspre glorie… 

 
eterna glorie
deşirându-mi destinul, 
le-am adăpostit în palme 
sorbindu-le, potolindu-mi setea 
ce nu fusese până atunci 
…rostită. 

adulter textil 
mi-am invitat cravata 
să admirăm împreună realitatea de sub grindă. 
m-a refuzat elegant, 
spunându-mi că pe seară 
are bilet la premiera unei drame 
sub crengile castanului înflorit  
de la marginea drumului. 
disperat, am urmărit-o în miez de noapte, 
pândindu-i păcatul, descătuşându-mi furia. 
dansa agăţată de gâtul celuilalt, 
unduindu-se cu mişcări lascive 
în ritm de blues… 
şi nici măcar nu se asortau… 

portretul pânzei de păianjen 
din roua dimineţii 
îşi umpluse ochiurile 
secate de lacrimi. 
singură, deprimată, 

alergând
… 

şi s
fără a şti că
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refuzată de toţ
un anonim mah
fără inspiraţie, 
omis de străluci
o consolă 
zugrăvind-o într
al creaţiei sale. 
izolându-se
se 

valetul a andonat 
podul putr

al castelului 
era ver

oar ea, num
ndu-şi

oglinda şti
vernisaj d
l pânzei 

dincolo de uitare. 
penel mirosind a tutun, 

ete îngălbenite 
pătând împreună 

praf, 
niruri trucate. 

recenzii şi epitaf 
între două amurguri… 

i… de şe
mur în 

re de ied

-un colţ admirâ

 de lume, 
agăţă incomod a

b
ed 
sugrumat deg
de.  şchio

d ai ea prin nori de 
 tabloul în tur

în rbită. 
e seară, 
aruncate 

 

In memoriam   
Victoria STOIAN 

Silviu SAMOILESCU(1934-

Me ţia oamenilor 

noare al Hu scut pe 
hunedorene în 20 d  2013. 

ormântat la cimitirul S
acultatea de Me iar în anul 1979  a 

deven etalurgice. După abs Siderurgic, Uzina 
Laminoare, ca inginer 1959-1962 şi inginer principal 1962-1966. În perioada 1966-1970 a fost 
Şeful Serviciului Tehnic, între 1970-1979 a fost Dir
1990- ral al SC Siderur  Siderurgic Hunedoara 
a fost reorganizat în baza H.G. nr. 29/14.01.199 ţă S.C. „Siderurgica” S.A. Au 
încep capacităţi industriale, î ilizarea masivă de personal. 
Un bu rioade a fost Silviu onat însă în 1996.  

„O amoilescu se încheie era ro i hunedorene.”, spune într-o 
lucrare despre istoria metalurgiei hunedorene, dr. ing. Ioan Romulus. Iar  ing. Mititelu Marin, în 
de e care l-a fă ia Română, Sec entru 
ca amoilescu să fie p  mai impo ultural al 
ţăr orul General, amoilescu, a fo er din 
sid ânească, având 1600 fit, în toată perioada în care a condus  SC 
Sid 1990-19

itatea sa ştiinţific udine că a fos ner calibror 
din că, a fost un inventator cu multă originali enuil 
me torul a nouă in n domeniul calibrării profilelor metalurgice, 

performante tratamente termice şi a perfecţionării unor utilaje din procesul de 
combinatele siderurgice de la Hunedoara, Galaţi, Târgovişt
te de invenţii şi inovaţii, dar şi pentru directa şi eficienta  im

primit numeroase 
dalii la nivel local, judeţean ş

. Activitatea ştiinţifică a fost îmb
I gin
ş

tra

2013) - o viaţă dedicată cetăţii 

talurgie pentru progresul şi protec

Cetăţeanul de o nedoarei, dr. ing Silviu Samoilescu, s-a nă
meleaguri ecembrie 1934 şi s-a stins la 20 februarie
Este înm f. Gheorghe, din Buituri.  

A absolvit f talurgie Bucureşti în anul 1959, 
Combinatul it doctor în ştiinţe m olvire lucrează la 

ectorul Uzinei Nr.4 - Laminoare, iar în perioada 
1996, Directorul Gene gica SA Hunedoara. Combinatul

1, când a luat fiin
ut să fie oprite unele nsă s-a evitat disponib
n conducător al acelei pe  Samoilescu, pensi
dată cu Silviu S mantică a siderurgie

mersul documentat, p cut către Academ ţia de Ştiinţe Tehnice, p
 dr. ing.  Silviu S rimit ca membru în cel rtant for ştiinţific şi c
ii, spune că Direct dr. ing.  Silviu S st cel mai bun manag
erurgia rom 0 de angajaţi şi pro
erurgica SA Hunedoara, 96.  
Despre personal ă se afirmă cu certit t cel mai bun ingi
 siderurgia româneas tate şi eficienţă în dom
talurgiei. A fost au venţii şi 5 inovaţii î

a aplicării unor 
producţie de la e, Călăraşi. Pentru 

plicare în aplicarea laborioasa activita
lor practică, a fos
premii şi me
Who`Who”
stitului de Subi
 la Facultatea 

conferenţiar, curs

t

„
n n
i de

u
În legătură cu 

 decorat cu „Ordinul Muncii, cls. A II-a”, ”Medalia muncii”, a 
i naţional şi este cuprins în Enciclopedia Mondială 
inată cu o importantă activitate didactică atât în cadrul 

eri Hunedoara (1970-1975), unde a predat cursul de „Deformări plastice” cât 
 mecanică a Universităţii din Galaţi (1981-1984) unde a predat, în calitate de 
l de „Deformaţii plastice şi tratamente termice”.  

gică dispariţie a dr. ing. Silviu Samoilescu, preşedintele Clubului Sportiv 
Siderurgica Hunedoara, Ion Ionichente, a declarat pentru Radio Iaşi: „Ieri l-am condus pe ultimul 
drum pe dr. ing. Silviu Samoilescu, cel care a condus ani de zile Combinatul Siderurgic din 
Hunedoara şi care a susţinut cu mare ardoare sportul hunedorean, inclusiv a construit aici, la noi, 
o arenă de popice de talie internaţională. Mulţi sportivi au fost ajutaţi de Silviu Samoilescu de-a 
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lungul carierei, precum au fost handbalistul Vasile Stângă, boxerul Mihai Leu, atletele Marieta Ilcu 
şi regretata Maria Cioncan, popicarul Feher Zoltan Flavius, alpinistul Avel Ritişan. A sprijinit 
când a putut şi viaţa culturală, Scriitorimea ei de talent şi devoţiune.Silviu Samoilescu iubea foarte 
mult alpinismul şi muntele şi de aceea un vârf din masivul Râul Mare Retezat a primit numele de 
SAMI. Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi pace pe Silviu Samoilescu, cel care a făcut mult bine 
în viaţa de zi cu zi şi a creat condiţii optime pentru ca sportivii noştri să ajungă de-a lungul 
timpului campioni la nivel naţional şi internaţional!”.  

 

N.red. Subsemnează redacţia revistei. Cosmin BODREAN, administatorul cimitirului Sfântul 
Gheorghe, a sădit  pe Aleea Fiilor Hunedoarei un platan, în amintirea lui Silviu SAMOILESCU. 

  
Eugen EVU despre... 

Maria TOMA DAMŞA - „Sclipiri hunedorene de har*”  
(cronici literare) editura Emma, 2013 

Cu o admirabilă „acribie” de istoric literar, cronicar inepuizabil, prof. 
Maria TOMA DAMŞA întruneşte în noul volum „Sclipiri hunedorene de har” 
(editura Emma, 2013), cincizeci de cronici la autori din arealul hunedorean, 
într-un corolar de capitole ce interpretează critic, aplicat, cronologic, cărţi ale 
autorilor dispăruţi sau încă în viaţă, criteriul primului capitol fiind de fapt al 
generaţiilor. Am avut onoarea de a-i prefaţa şi edita o carte, „Atentate la 
lectură”, în 2004, precum şi una a regretatului d-sale soţ Ioan DAMŞA,  şi am 
şi acum, repetat, reverimentul că Maria TOMA DAMŞA a avut o reală 

rev

retimpuriu dintre noi: Ioan Damşa, Valeriu 
Bâ

aradici, 
Gligor Haşa, Dumitru Hurubă, Radu Igna, Marcel Lapteş, Maria Miertoiu, 
ina Popa, Ion Scor

scu, Ioan Vasiu, Dum
ădeşte la cota exigenţelor post-clasice, în 
onulu

o
e
i
o
 

elaţie profetică, privind impactul dintre cele două galaxii, Gutenberg şi Internet. Vocaţia, 
formaţia de critic „imparţial”, în buna tradiţie pedagogic-didactică, este şi în această reuşită 
antologie, admirabilă, fără orgoliul elitismului care se precipită actual.   

Întâiul capitol este al „celor care au ales marile oraşe”, „greii” spaţiului cultural, vorbesc de 
Ion Dodu Bălan, V. Bârna, R. Lal, Francisc Munteanu, Romul Munteanu, Marcel Petrişor, M. 
Sîntimbreanu, M. Scorobete, Valentin Taşcu, Nicolae Ţic..., lecturaţi cu detaşarea retrospectivei în 
cazul dispăruţilor, nuanţată eventual de empatia afinităţilor. Maria TOMA DAMŞA adaugă 
bibliografiilor editate în estimp, valoroase cronici-documente la operele celor sus-amintiţi, utile 
studiului istoric-literar din spaţiul geo-cultural paideumatic. Instrumentarul autoarei este unul 
psihanalitic şi valorificabil mai ales în şcolile noii generaţii.  

Al doilea capitol glossează autori „care au rămas” în spaţiul natal sau al trăirii, criteriul fiind 
acelaşi, „acribic”, chiar dacă uneori autorii au plecat p

rgău, Iv Martinovici ş.a. sau au „plecat” în sensul că au optat, după 1989, la alte zone, rămânînd 
aici prin opere: Sânziana Batişte, Livia Fumurescu, Ion Dan Bălan, Elisabeta Bogăţan, Raisa 
Boiangiu, Fl. Brădean, Radu Ciobanu, P. Ciorobea, Nicolae Crepcia, Ioan Barb, Ladislau D
Eugen Evu, Ioan Evu, 
Mariana Pândaru, Paul obete, Olga Ştefan, Denisa Toma, Romulus Tot, Miron 

itru Velea, Ioan Velica, Maria Vlaicu ş.a. Energica 
această carte-colocviu care a fost un 

Ţic, Ovidiu Vasile
antologatoare se v
reviriment al Sal
Personalitatea pute
cumva, prin „sala 
oameni care vor tr
operă al Memorie
semiotician, fără c
ale unor surescitaţi

 

i de Carte Deva, sub egida Bibliotecii judeţene „Ovid Densuşianu”. 
rnică, inepuizabilă a autoarei se reflectă ca într-un oglindariu, caleidoscopic 
glinzilor” ce perindă ca o galerie, oameni care au fost, oameni care mai sunt, 

ce prin orânduiala Datului, în alte dimensiuni, estuarice, adică în acel timp-din-
 noastre culturale. Ceea ce reuşeşte Maria TOMA DAMŞA este opera unui 
notaţiile metodice ale aşa numitului „Die Buckenwurm” al lui Umberto Eco, ori 
din tagma Al. Piru, Alex Ştefănescu... and cohors. 

* - în sensul „harului” invocat de titlu, a se citi „hărnicie” a spiritului „care se agită”. 
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Pamflet Oximo(i)ronic ma non troppo 
Eugen EVU. Punct. Ro. 

Un

Vu
– Aşa cum l-

am cunoscut” (Eikon, 2013, zic) revenii acasă şi 
 

SILVEST

rhii trage linie şi adună/ fostul activist 
lui e un ansamblu/ de structuri cu dale/ 
.) / şi de a naviga printre cătane oarbe, 

ag. 206-7, Munţi şi zile, ed. Limes, 2013).  
 duioasa-ne asistenţă... 

Hunedoara, 13 oct. 2013 

 plagiat altcumva... sau darul de caren – carte... 

De la Cezar Ivănescu, cu care am umblat în amonte de Cerna şi Crişul Alb, ştiam că numele real 
al lui Artur Silvestri, era Gabriel Tîrnăcop. Târnosita noastră „memorie” culturală, de la Mioritism, 
via Manoleism meşteresc, and Cimitirul vesel din Săpânţa şi de la acelaşi Caesar (Mariana Brăescu-
Silvestri – Doamna Casa lux dixit)  „al 13-lea” nu am cum să nu ştiu multe alte-cele, ca de la 
Cezar, Stela Covaci şi alţii, despre „afacerile lui Dumnezeu cu scribii”, imobiliarele etc., citîndu-l 
pe Constantin Stancu den Hatzeg... Apocalipsys cum figuris, via Jeronimus Bosch şi cohors, via 
Paul Anghel, Zoe Buşulenga (recte maica Benedicta, Mincu ş.c.) – sărmana-mi memorie ce sper se 
va dezgreuna la timp, ca să mi se confirme enunţul „viermele de Murano, vs. viermele de cenuşă vs. 
gaura de vierme” (aphe-ironic!) mi-a fost dat şi redat să fiu acolo, în Floreasca fostului CCA, la o 
aniversare, invitat and „diplo-premiat” de ARP..., olaltă cu „luxferoţii” Gelu Voichan Voiculescu-
Clitoris, Mihai Ungheanu, N.D. Fruntelată şi încă, inclusiv cu conjudeţeni ai mei: Valeriu Bârgău şi 
Miron Ţic...  

Monstruoasa-mi memorie, cum dixit Caragiali, e – chiar azi, de ziua Varvarei – Vâlvora – 
Grizzu,  (luciferism al Huilei, voila!), – e un soi de „abataj” nu departe de cele ştiute de Dumitru 
Velea, Marian Boboc şi alţii din Jalea Viului... Dacă nu aş scrie, aici, în dodii, recitalul lui Vali 
Ajder, ieri, la Salonul cărţii Deva, îmi ajunge, totuşi, spre a îmi motiva aceste simple-roze (Şerban 
Foarţă), „la umbra cîrţilor în floare” (Cornel Ungureanu)! Ce rebus, neh? O iau pe scurtătură, ca să 
nu se răcească materialismul: sus-invocatul recital, Vali – chitară, George V. Precup – poeme 
(english version, draga de Muguraş Maria Petrescu, special-comment dragul sargeţian Silviu Guga, 
absent fericitul Valentin Leahu...), în uimita onor-asistenţă a amfitrionului de big suflet Sebastian 
Bara, scriitori şi editori conjudeneţi, ori de la marile „case lux” den neregionalizatul teritoriu..., 
primind darul lui Vali-Eikonicul, pe tema Mircea 

lcănescu – Nichita Sergheievici Stănescu, Eliade, 
Cioran ş.a., - al cărţii „NAE IONESCU 

BRUSC, observai PLAGIATUL: „ARTUR
RI – Aşa cum l-am cunoscut”, vol. I, editura 

Carpathia, 2010... (25 de mărturii într-un documentar 
alcătuit de sociolog Teodora Mândru) . 

Exclamaţia mea a fost spontană: HAIT!  Iată cele 
două coperte [... cer scuze pentru pata de cafea / stânga-
sus-colţ a cărţii cu titlu (de colecţie anunţată) – curat-
murdar plagiator!]  

Re-mulţimind seismicului recital mai sus invocat, 
mă rezum a-l semnala şi lăsa în plata domnilor – 
doamnelor – experţilor istoric-literari, (vorba englezului) problemul. „Afacerile lui... cu... mă lasă, 
mulţumesc Proniei!, stingher ca o floare de colţ (de mistreţ), manuscrisul pe care mi-l făcură pierdut 
Big-editorii charpato-danubiano-pontici. Priceapă cine vrea, ierte-mă cine poate!  

  
Post scriptum - friptum:  

„... numără în gând sau pe deşte/ grupează face iera
gurist artist inginer sportiv de performanţă/ ...mintea 
...unde o mie de enoriaşi aprind o mie de lumânări (..
pensionari”...  

(fragment din poemul AH, de Mircea Peteanu, p
Lui Ajder şi lui Peteanu le mulţumesc, olaltă cu onora –
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Călătorie prin anotimpuri... 
Poeme de Nicolae DRAGOŞ 

(din volumul „Casa din cuvinte” în curs de apariţie la editura „Semne”) 

Un fel de testament 

De când mă știu, de-o  
             viață ca viță de țăran, 

Am dus acerbe lupte,  
           prin vremuri, an de an, 

Scrisoare prin anotimpuri 

O lungă iarnă am dorit să vii, 
Prin zurgălăi de nea visându-ți mersul... 
Temându-mă nu cumva să-ntârzii, 
Te-am implorat să te g

Pe câmpuri, prin livezi,  
                                  prin mândrele poieni, 

Te-ai arătat, zâmbind, într-un târziu, 
Printre copaci purtându

Să smulg din glie multe și sterpe buruieni, 
Ca pirul, pălămida, scaietele, mohorul 
Ce-au dat năvală oarbă  
                                    și-au prăduit ogorul. 

-ți pasul zvelt. 
Acum, când amintirea ta o scriu, 
De ce întârzierea să ți-o cert? 

Pură veneai, cum limpede izv
Prea hămesite toate, netrebnicele plante, 

ofte delirante, 

                grabnic să-mi sufoce. 
Se-as

Cu nesătule gânduri, rochița rândunicii. 
rumusețea florii, 

Lănțugul ei subțire să curme drum
Cu aprigi spini și mii, nu se sfiesc 
În zori și-n miez de noapte  
                                 să-ntâmpine drum
Și nici nu știi ce vorbe ai mai putea s
De lunga mușcătură a tufei de urzici. 
Se-abat mereu în valuri, visând  
                                             că vor ră
Ogorului mănos, prin viclenii, stăpâne. 
Muncitul rod al gliei să-mi devasteze vor, 
Deși nicicând n-am fost la buruieni dator. 
Le-au smuls din veac străbunii,  
                                     dar straniile hoarde 
Nu contenesc câmpia s-o-mprejmuie  
                                                    cu moarte. 
Destin o fi? Blestem? Te-ntrebi  
                                             și nu-ți rămâne 
Decât să smulgi cu silă intrusele hapsâne, 
Ce vin să vămuiască din grâne și din poame, 
Să ne condamne viața la umilinți și foame. 

Te chem să iei aminte! N-ai voie să te temi! 
Să-nveți de la străbuni că sterpe buruieni 
Ogorului n-ai dreptul stăpâne să le lași 
Și nici să uiți că suntem datori către urmași! 

Vara, 201 

răbești, cu versul. 

orul 
Se unduia în umbrele vâlcelii, 
Și flori ți-ai pus în plete să duc dorul 

Prin flori, pe ramuri a
Și alergai cu ochi de căprioară, 

resmată, m-

Schimbai, cu o candoare dezinvoltă, 
Mulțimi de rochii albe, rochii verzi. 
Ți-era oglindă-a cerurilor boltă 
În care-aveai, discretă, să te pierzi. 

ecorul veșnic de copaci, 
Erai sortită neșoptit să pleci. 
Prin simplu semn mi-ai poruncit: “Să taci!” 
Cerceii de cireșe îți luminau poteci. 

Ai mai făcut, în început de seară, 
Un gest timid, un fel de trist “Adio!“ 
Când am dansat, în doi, o-ntreagă vară? 
Clipa aceea, azi, cum aș descri-o? 

Vai, ți-ai pierdut multicolore rochii, 
Chiar verdele orgolios de doamnă! 
Când, cu o tandră mângâiere, ochii 
Ți i-ai ascuns? Era o zi de toamnă… 

Cu frunze tremurânde, vag copacii 
Au mai trăit o vreme cu-nfocare… 
Despodobindu-se și ei, săracii, 
Le-au aruncat mari lacrimi pe cărare. 

Mânate de ambiții, de p
Și azi se-abat sub chipuri  
                                      gingașe ori feroce, 
Grădina sfintei trude vrând  
                  

Statuii în culori de Botticelli. 

Metafora și-a descălțat condurii, 
Calm, rochia de bal și-a dezbrăcat-o. 

cunde-n nume tandru, nu știi  
Dansai duios în zariștea pădurii 
Și revărsai lumină, adorato! 

                                             cu ce capricii, 
i țesut fiorul 

Și-și mlădie perfidă, spre f
 culorii. 

eții. 
ă zici 

mâne 

Înmi

Iar în d

scaieții De-a mai trăi o zi în Primăvară. 
ai cuprins cu dorul 
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Și-ai dispărut din nou… Apoi, o salbă 
De-argint lăsa tr
Înveșmântată
Păreai o altă fiin

,

eșnești

I

rioară 

l sonor. 

P
N
C
N

ă fie, 

A
L ă... 

2 

T

D
P
R
C

Prin soarele, născutul să
C

e 2012 
 

Tan

 nu știu, 

, 

Parc
Mist
Poat
Nu l . 

ai bine... 
omnatic, 

atic. 

 
 
 
 

Poetu nele 
în rj 

 

, 
ă. 

Trup
Arar

scă. 

, 
 

Mă-
Și-l 
       
Să d
       

 
 

istețea să se-aștearnă. 
 în hlamida albă, 

ță… Era iarnă. 

O să revii? Ar fi altfel nedrept. 
Hai, râzi cu flori, răsfață-te prin muguri
Și nu uita: îngândurat, aștept, 

! Tu, Primăvară, ochii să mi-i bucuri
Aprilie 2011, Cl

coana vie 
  - acuarelă - 

Venise, către seară, la izvor, 
Acolo unde zvelta căp
Ce-l însoțise-n crâng întreaga vară 
S-a legănat într-un crista

rin rămuriș pășise plin de dor... 
erăbdător, o aștepta s-apară. 
um o văzuse și întâia oară, 
emaitemându-se de vânător. 

Și s-a ivit, cu ochii blânzi, mlădie, 
Celui sortit privirea i-a luat foc 
Gândindu-se la ce va fi s
Dar i-a fost visul fără de noroc. 

bsurdul glonte din absurda armă 
-a condamnat în veșnic somn s-adoarm

Oglinzi uimite, ochii întârziau să moară. 
În ei, icoană vie, plângea o căprioară. 

    Noiembrie 201

aina pastelului 

Au fost furtuni în liniștea pădurii, 
Flăcări au fost pe zare, în apus. 
Din ascunzișuri, tainele și-a spus 
Eternul drum prin inima naturii. 

intre copaci, unii s-au dat securii, 
arcă și azi ar fi și parcă nu-s. 
aze-ndelungi mi le umbriră furii 
um nu credeam, cum n-aș fi presupus. 

Copacii, zei divini, cu frunza lor 
Mi-au colorat al zilelor cortegiu, 
Mi-au fost prin vârste permanent de

pag. 92 noua proVincia corvina  
anul XVII 

nr. 66 / decembrie 2013 
 

cor, 

-i lumine, 

Trăind prin ei mirific privilegiu. 

opacii-ntotdeauna m-au povestit pe mine. 
25 Decembri

drețe de dimineață 

De unde s-au ivit la geam
Deși aici mă știu de-atâta vreme: 
Un trandafir încins în purpuriu
Cu pleoape albe, zvelte crizanteme. 

ă ar sta de vorbă între ele... 
erios, discrete vin din noapte, 
e aduc vreo veste de la stele! 
e aud că prea vorbesc în șoapte

Deschid fereastra să le văd m
Tăcerea doar, prin aerul t
Insinuată din azururi vine 
Spre-a asfinți, în spini cu flori, dram

 
 
 
 
 

l împreună cu Dinu Săraru şi ziarista Ana Io
 curtea casei sale din Cleşneşti, Glogova-Go

La răsărit, stă soarele-ntre nori...
Captiv, părelnic razele-și strecoară 
Către triumful care, uneori

oarÎnvață bucuria cum să d

M-aplec, hârtiei să-mi destăinui gândul, 
Cuvintele se caută, se cheamă, 

ul hârtiei alb adânc brăzdându-l 
 cu îndrăzneli, ades cu teamă. 

Lângă fereastră, florile sfioase 
Fac o mișcare-aproape omenească. 
Par niște domnișoare curioase 

eaVrând versurile-atent să le cit

... De unde au venit la geam nu știu
Deși aici mă știu de-amar de vreme!

nclin spre trandafirul purpuriu 
înconjor cu alb  
           de crizanteme, 
oarmă lin  
       la mine în poeme. 

Poetul lecturând în tihnă  
pe malul Motrului 
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DA 

ile timpului...

tomb  şi-a oferit 
ezele ă, a 

lui Tibe ”, şi a 
alin   

ţiei a lic 
care a  apreciat  inclusiv  o  d-nei 

Diana Raluca JULA – doctor în istoria artelor. Dubla expoziţ ă, stilurile 
celor doi taritate. Dacă TIMP-
tonuri şi c

O not iile metaloplastice ale lui Tiberiu BALAZS, rezultate din 
deşeuri m unea: „Siderurgia hunedoreană a ajuns asemenea acestor 
resturi me şansa artei ca reviriment.” 

rtişti: 

a Hunedoara. Paralel cu clasele V-
Şcolii de Muzică şi A e Plastice 

rtă Plastică Sigismund 
1977-1978 – studii 

rte Bucureşti. D
astici din România

Pre iul naţional1977-197 i 1983; 
naţional  1986, locul I pre 93-

200 Începând d aţional 
„1D  arta plastică amţ. Diploma 
de Exc  şi Ştiinţifice „ a de Onoare 
2010 C area Cultu remio 
Absoluto” al Academiei Internaţionale „I a –

up: în perioada 1994-2004 expune anu  Participă 
la ste 60 expoziţii de grup la Bucureş va, Aiud, 
Alba Iulia, entului „S pei; 2012 – 
Muzeul N  participa anual rta Plastică 
“ATITUDIN  cu filiala UAP Dev  iar în 
2003 se d nfrăţite din Arge alonul 
Naţional a a, ediţia 2011 Bu ţia 
inte

rcurea Ciuc – 1978; Hu elari 
– 1 , Mezofalva) – 1997 ra, Călan, 
Ge  Vară Cova ic Deva – 
201 rtă Reşiţa –

Est d grafica din v ntale” al poetului Ion 
URDA şi di lui Gheorghe 

 

atul Hăţăgel, n anul 1967 absolvă 
3 ani din j-Napoca.  

olective al Fi ii 1975-1980; 
 Haţeg cu ocazia poziţia de inaugurare a 

  „C 011;   Salonul   Artelor   Vizuale  Hunedoara  de  la  Galeriile 
ORMA” Deva, 2011; Expoziţia Interna  formă” organizată la Deva; Expoziţia „Lumina” a UAP Deva, 

apoi la Galeria de Arte Hunedoara, 201 ntul” organizată de Salonul judeţean „PROFA
de Artă „FORMA” Deva - 2013. 

Ion UR
Ritmur  

Miercuri 9 oc
rnicie sim

rie 2013, Galeria de Arte hunedoreană
 plasticcu dă  pentru o dublă expoziţie de artă

hunedoreanu riu BALAZS supraintitulată “TIMP
VASILONI, supraintitulată “RITMURI”.haţeganului Drag

Vernisarea expozi  beneficiat de prezenţa unui numeros pub
pinia  critică  asupra lucrărilor expuse a
ie este, paradoxal, destul de unitar

 artişti aflându-se în complemen ul lui Tiberiu BALAZS reflectă realitatea în 
e reflectă în tuşe şi nuanţe mai pastelate.  ulori mai dure, RITMURI-le lui Dragalin VASILONI s

ă mai aparte dau expoziţiei compoziţ
petalice şi despre care acesta îmi s

talice ruginite, iar eu am vrut să dechid o cale, oferind siderurgiei 
Câteva date personale ale celor doi a

Tiberiu  BALAZS 
Născut la 01 oct.1959 l

VIII a urmat cursurile rt
Hunedoara –1974-1978 Liceul de A

ră; 
 „

Toduţă”-Deva, secţia Sculptu
 Aaprofundate la Universitatea de

este membru al Uniunii Artiştilor Pl
in anul 2000 

 
mii:  a) - pentru sculptură: locul I prem 8 şi 1985, locul II premiul interjud. 1981 ş

miul naţional 1988, menţiune interjudeţeb) - pentru pictură:  locul II – premiul an 19
in anul 1993 participă anual la Salonul n3. Premiul „Radio Color” pentru artă plastică 1991. 

ecembrie Alba-Iulia”, menţiune la bienala naţională de  „LASCAR VIOREL” 2009 Piatra Ne
Provicia Corvina” Hunedoara, Diplomelenţă 2008-2009 a Asociaţiei Cultural-Umanitare

entrul Judeţean pentru Conservarea şi Promov rii Tradiţionale GORJ. În 2004 primeşte „Primo P
L CONVIVIO” din Sicili  Italia, secţiunea pictură. 

al la „Salonul de iarnă” al U.A.P. filiala DeExpoziţii: a) de gr
37 tabere de creaţie şi pe

va.
ti, Hunedoara, Bistriţa, Timişoara, Ploieşti, De

 Semenic, Cinciş, Târgu Jiu, Palatul Parlam
007

ala Brâncuşi”, Bruxelles - Parlamentul Euro
aţional - Szombathely Ungaria; Din 2 , la toate Saloanele Nationale de A
I CONTEMPORANE”; în 2002 participă

lor î
a la expoziţia de grup din Quimper Franţa,

tă la Seplasează cu 5 lucrări la expoziţia oraşe
l Uniunii Artiştilor Plastici din Români

nteuil Franţa. Are o lucrare selecţiona
cureşti, an în care a participat şi la expozi

rnaţională Miercurea Ciuc. 
b) personale: Joseni – 1977, Mie nedoara – 1994, 1997, 1999, 2000-2005, 2009; Gh

990, 1992;  Ungaria (Szombathely, Sarvar , 1998; Rotterdam - Olanda – 1998, Hunedoa
 Moagiu Băi – 1999, Hunedoara – 2004, Salonul de

1; Galeriile de artă Baia Mare – 2011; Galeria de a
sna – 2002,2003,2005,2009-2011; Teatrul
 2012-2013; 

olumul de debut „Redefinire un excelent grafician de carte, semnân i sentime
NICULESCU.  n volumul „Inspiraţii expirate” al umoristu

Dragalin VASILONI 
Născut la 08 sept.1946 în s com. Densuş, jud. Hunedoara. Î

Facultatea de Arte Plastice, IP de Clu
Prezent cu lucrări la: expoziţiile c

expoziţiile organizate
lialei UAP Deva-Petroşani, între an

 de Casa de Cultură
ROMO” din Haţeg,  2

 zilelor oraşului; ex
Galeriei   de  Artă

„F ţională „Gri-ul ca
2;  Expoziţia „Pămâ RT” la Galeria 
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Omul şi poemul 

Passionaria

Femeie 
Câtă trudă să

de la Eva la Sfânta Maria să sari, 
şi serv
şi-al
şi fr
şi câ
şi pi

Biruinţa somnului 
nul e starea mea de veghe. 

ea ce nu pot apăra cu braţele, 
postesc în cetatea lui. 

l e hrana tâmplelor mele 
sit de miros 

ăcoroasă. 

 STOICESCU Varujan VOSGANIAN
 

 te  
 
 

                   suprapui exact 
peste femeia care a hotărât  
Hazardul să fii! 

 
 
 

Cu diavolul să faci un pact, 
de fapt cu genul masculin, 
ca să te bucuri, mult, puţin, 

 
 
 

de acrul măr, 

itoare şi idol să-nsemni  
 luminii şi-al beznei izvor, 
ăgezimea şi puterea, 
ştigul bărbatului 
erzania lui într-adevăr, 
că asta s-a dovedit vrerea 

Som
Ce
adă
Visu
şi lip
ca apa r

fiind
 însemn... 

Atât de liberă eşti în visul meu 
trufaşului său

Detest să-mi spună Kierkegaard 
ce complicat e femeie să fiu...  
De când m-am născut,  
Pe pielea, pe sufletul, 
Pe existenţa mea ştiu! 

tocmai pentru că nu îl poţi părăsi; 
atât de frumoasă eşti 
încât în jurul tău umbră  
nu se va face. 

 

Un mister... literar 
Rabindranath TAGORE  

Rabindranath Thakur (în stranscrierea mai veche din bengaleză: Rabindranath Tagore) a 
fost poet, filozof, componist, muzician şi adept al mișcării Brahmo-Samai, care, printre altele, a 
forțat interzicerea arderii văduvelor în India. În 1913 a primit Premiul Nobel pentru literatură, 
devenind primul laureat Nobel din Asia.  

Cum o fi ajuns această frumoasă poezie a lui la intrarea bisericii din Sădinca? 

Balada trecătoarei vieţi 

Un lung tren ne pare viaţa.
Ne trezim în el mergînd, 

 

Ne trec zilele, trec anii, 
Clipe scumpe şi dureri, 
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Fără să ne dăm noi seama, 
Unde ne-am suit şi când. 

Noi trăim hrăniti de visuri 
Şi-nset

Fe
Un
Pâ
Sun

Iar durer
Lungi, d

abdare, 
t privim,  

Să ajunge
La vreo ţi

aţi după plăceri! 
Mulţi copii voioşi se urcă. 

Dar pe când, privind în urmă, 
Plângem timpul ce-a trecut, 
Sună goa
Am trăit 

ricirile sunt halte, 
de stăm câte-un minut, 
nă bine ne dăm seama, 
ă,

Câţi în drum n-am întâlnit, 
Iar câte-un bătrân coboară, 

 pleacă, a trecut. 
ile sunt staţii! 
e nu se mai sfârşesc 

Trist şi frânt, sau istovit. 
Vine-odată însă vremea, 
Să ne coborîm şi noi. 

Şi în ciuda noastră parcă, 
Tot mai multe se ivesc. 

Arzători de ner

Ce n-am da atunci o clipă, 
Să ne-ntoarcem înapoi? 

Înainte to
m mai degrabă  
ntă ce-o dorim. 

rna VEŞNICIEI: 
şi n-am ştiut. 

2 
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Mistere temporale* 
Un fapt deja recunoscut în lumea ştiinţifică este acela că percepţia 

timpului este diferită în măruntaiele Pământului. Pe măsură ce pătrundem mai 
adânc, kilometru după kilometru, spre centrul planetei noastre, funcţiile vitale 
ale organismului încetinesc, iar influenţa astrelor care ne ritmează orele şi 
zilele se atenuează şi ea. 

Aceasta este şi opinia savantului Michel Siffre. El consideră 
că metabolismul uman este în mod cert influenţat pe parcursul unei zile 

petrecute în adâncul Pământului, căci acolo timpul curge mai încet decât la suprafaţă. Este de 
netăgăduit că, în adâncul Pământului, aşa cum multe tradiţii ne confirmă, se produc diverse 
miracole. Astfel, dualaşii, un trib african, cred că peşterile au proprietatea de a regenera trupul 
uman. Etnologul Paul Chantenet a asistat la mai multe expediţii subterane ale acestui trib. 

Bolnavul, uneori chiar muribundul, este dus de-a lungul galeriilor mustind de apă, în 
profunzimile Pământului, până la o încăpere subterană, unde acesta intră până la gât în argilă moale. 
El este lăsat acolo pe parcursul a două zile, izolat, fără hrană, în întuneric. S-a constatat că în unul 
din două cazuri, bolnavul se vindecă. Persoanele rămase captive sau izolate sub pământ în urma 
unor alunecări de teren au revenit la suprafaţă într-o stare mai bună de sănătate decât înainte! 
Dagmar Fernsfield, un savant american care a efectuat un studiu asupra 
sportivilor şi speologilor, a ajuns la aceeaşi concluzie. Persoanele rămase 
captive sub pământ şi deci izolate de lume în urma unei alunecări de teren 
au revenit la suprafaţă într-o stare de sănătate mai bună decât înainte. 
Problemele osoase, de circulaţie sanguină dispar ca prin farmec. 
Speologul englez Waltham a scăpat, de exemplu, de un reumatism 
articular de origine infecţioasă. Conform cercetărilor lui Fernsfield, 
ţesuturile musculare şi osoase ale sportivilor care erau şi speologi 
prezentau mai puţine semne de îmbătrânire.  

Dar tradiţiile antice merg şi mai departe: uneori, curgerea timpului este pur şi simplu oprită în 
profunzimile peşterilor Pământului. Să trecem în revistă câteva astfel de mărturii: 

 După anticul Pausanias, Epimenide din Creta a intrat într-o zi într-o grotă pentru a dormi. 
Nu s-a mai trezit decât… 40 de ani mai târziu! Versiunea lui Diogene 
Laertius din „Vieţile şi doctrinele filosofilor“ (I, 109) despre acelaşi 
eveniment este chiar mai uimitoare. Epimenide a fost trimis într-o zi pe 
câmp de către tatăl său, pentru a găsi o oaie pierdută. Pe la prânz, el s-a 
abătut de la căutarea sa şi s-a adăpostit într-o grotă, unde a adormit timp 
de 57 de ani! Trezindu-se, el a continuat să caute oaia, crezând că a 
dormit doar puţin. Negăsind-o, a mers la ogorul familiei, cu intenţia de a-l 
găsi pe tatăl său. Mare i-a fost uimirea descoperind că totul se schimbase 
şi că pământul tatălui său aparţinea acum altcuiva! El s-a întors în cetate 

într-o stare de perplexitate. Acolo, intrând în locuinţa familiei, a găsit nişte oameni necunoscuţi, 
care l-au întrebat cine era. Abia atunci l-a recunoscut pe fratele său mai mic, care acum era deja 
bătrân, şi a aflat de la acesta despre lunga sa dispariţie. Apoi a fost recunoscut şi de mai mulţi 
locuitori din oraşul său pe care-i lăsase copilandri şi care îmbătrâniseră foarte mult. Vestea s-a 
răspândit în întreaga Grecie, iar Epimenide a fost considerat de toţi ca fiind grecul cel mai iubit de 
către zei. 
  

 Povestea celor şapte adormiţi - În anul 250, în timpul unui val de persecuţii asupra 
creştinilor, şapte tineri s-au refugiat într-o peşteră, aproape de Efes. Ei au dormit acolo un somn 
profund timp de… 200 de ani! Sub domnia lui Teodosius, în anul 450, ei s-au trezit, crezând  că tot 
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ce au făcut a fost să doarmă foarte bine. Dar, intrând în Efes, au observat numeroasele schimbări 
care afectaseră oraşul. Uimiţi, punând întrebări în stânga şi în dreapta ca să afle şi să înţeleagă ce se 
petrecuse, vizitatorii cei stranii au fost rapid remarcaţi de locuitorii din Efes. Aceştia au fost duşi în 
faţa episcopului. Cei şapte tineri, care nu îmbătrâniseră deloc din momentul în care au adormit în 
peşteră, i-au povestit aventura patriarhului, apoi împăratului, lăsându-i cu gura căscată pe toţi cei 
care îi ascultau. Chiar şi Coranul, în sura a XVII-a, intitulată Peştera, aminteşte de această 
întâmplare. Dar în acest text sacru, cei şapte tineri au petrecut 309 ani în peşteră. Coranul 
precizează că aceştia au adormit adânc şi că „Dacă, pe neaşteptate, i-ai vedea în această stare, te-ai 

ă” (Coran, XVII, 17). 

Acc

d

cădere, se lovise de un gard de sârmă ghimpată, ţepii intrându-i adânc în carne în 
loc

 deloc, era incapabil să articuleze un singur sunet inteligibil şi părea că nu 
rec

bătrânit prematur? Multe întrebări, la care însă anchetatorii cubanezi au fost 
inc

întoarce şi ai fugi, fiind cuprins de spaim
  

elerarea timpului 
Am văzut că, pentru personaje ca Epimenide şi cei 7 adormiţi, timpul s-a oprit. Mai aproape de 

zilele noastre, să vedem un caz în care, din contră, timpul s-a accelerat. Americo Centeno era un 
ţăran cubanez din valea Vinales, care, în anul 1931 avea vârsta de 20 de ani. În luna februarie a 

oi fraţi ai săi, Evaristo şi Menelao, recolta guano (excremente de 
lilieci, ce se foloseau ca îngrăşământ în zona respectivă) dintr-o 
peşteră. După două săptămâni de recoltare în peştera Maja, 
guano era pe terminate. Americo a decis să meargă mai adânc 
în interiorul peşterii, sperând că va găsi acolo un alt depozit din 
preţiosul îngrăşământ. Cei doi fraţi ai săi şi ceilalţi săteni l-au 
văzut intrând într-o galerie, cu o torţă. Şi… nu s-a mai întors. 
L-au căutat timp de o săptămână în labirintul de galerii şi săli 
din interiorul peşterii, dar fără niciun rezultat, până într-o zi în 
care a reapărut, foarte straniu, în luna august 1954! Părea a fi un 

sălbatic, un om al pădurii, un „om-lup”, cu părul şi barba foarte lungi. Scotea sunete guturale, 
aproape mugete. Printre cei care l-au descoperit se găsea şi fratele său, Evaristo. În ciuda surprizei 
sale, acesta nu a avut niciun dubiu asupra identităţii personajului. Lui Americo îi lipsea degetul mic 
de la mâna stângă, la fel ca şi fratelui său Evaristo. Sălbaticul descoperit avea, de asemenea, acelaşi 
semn pe tâmpla stângă ca şi fratele său, Evaristo. Mai târziu, unchiul său, Manuel, l-a recunoscut şi 
el, graţie unei cicatrici de pe coapsa dreaptă: când era mic, Americo căzuse de pe cal în prezenţa 
unchiului său; în 

anului respectiv, împreună cu cei 

ul respectiv.  
Deşi rudele sale îl recunoscuseră, toţi ezitau asupra unui lucru important: individul găsit părea 

mult mai în vârstă decât tânărul care dispăruse în urmă cu 23 de ani. La prima vedere, părea să aibă 
în jur de 70 de ani, în timp ce Americo nu ar fi trebuit să aibă decât vreo 43 de ani în anul 1954. Au 
încercat să închege un dialog cu el, dar a fost o pierdere de timp. Se aflau în faţa unui specimen de 
sălbatic care nu vorbea

unoaşte pe nimeni. 
Internat pentru observaţii la spitalul din Pinar del Rio, acesta se va sinucide în ziua următoare, 

aruncându-se pe fereastră de la etajul trei. Medicii au decis să efectueze o autopsie. Atunci a apărut 
marea surpriză! În căderea sa, Americo se rănise la cap şi se putea distinge, în rana respectivă, o 
bucată de plastic verde! Autopsia va revela că nefericitul suferise o trepanaţie pe creier şi că bucata 
de plastic verde servise la înlocuirea unei părţi din cutia craniană. Această bucată de plastic dur 
înlocuise perfect partea lipsă a osului cranian şi părea bine sudată. Cicatricea rezultată în urma 
trepanaţiei abia se vedea. Unde trăise Americo în aceşti 23 de ani? Cine îi făcuse acea intervenţie 
chirurgicală? De ce a îm

apabili să răspundă. 
Un fenomen invers pare să se fi produs într-o peşteră din Marea Britanie. Grotele din Penzance, 

ţinutul Cornwall, sunt subiectul unor povestiri aparent incredibile, spuse pe şoptite de locuitorii din 
această regiune. Vom cita doar două dintre ele. Prima implică un cuplu de tineri căsătoriţi, care se 
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aflau în excursie în apropiere de Penzance, în anul 1960. Aceştia s-au aşezat câteva minute să se 
odihnească în faţa intrării uneia dintre aceste peşteri. Când s-au ridicat pentru a-şi continua 
plimbarea, au avut dezagreabila surpriză să nu-şi găsească obiectele pe care le aveau cu ei. Erau 
siguri totuşi că nimeni nu se apropiase de acel loc. Dorind să depună plângere, s-au dus la cel mai 
apropiat post de poliţie. Acolo, spre bucuria lor, cuplul şi-a găsit toate obiectele pierdute. Însă 
plăcuta lor surpriză a fost dublată de o stare de perplexitate atunci când au aflat de la poliţistul de 
serviciu că aceste obiecte fuseseră depuse la secţie în ajun! Cu alte cuvinte, chiar în seara dinaintea 
zilei în care ei făcuseră excursia la peşteră! Cea de a doua povestire re
Penzance are un deznodământ tragic. Un soldat american, deşi fusese 
avertizat de locuitorii regiunii, s-a aventurat să exploreze o peşteră care 
avea o reputaţie proastă: mai multe persoane care intraseră acolo 
dispăruseră fără urmă. Şi soldatul american s-a „evaporat” la rândul său, 
fără a mai reveni vreodată.Câteva luni mai târziu însă, cercetând 
grota, poliţia a descoperit scheletul unui copil de cinci sau şase ani, 
îmbrăcat în zdrenţele uniformei soldatului dispărut… Ce este atât de 
misterios în profunzimile Pământului? Timpul care se accelerează într-o 
peşteră cubaneză, timpul care curge înapoi într-o grotă englezească… ne 

feritoare la peşterile din 

putem, pe bună dreptate, întreba: Ce există, atât de m
 

isterios, în profunzimile Pământului?  

Lu

 libaţii. Apoi 

ă acesta trăia în lumea zeilor.Fiinţele 
l care-l aştepta. 

An

r

ă-şi pună prea multe întrebări, s-a întors la turma sa, în 
ţinu

mea zeilor? O altă civilizaţie, subterană? 
Putem lua în considerare aceste două piste după ce vom lectura istorioarele următoare. Un autor 

antic, Calistene, în lucrarea sa Viaţa lui Alexandru Macedon, a scris că faimosul cuceritor a ajuns 
într-o zi în faţa unei peşteri numite „Lăcaşul zeilor”. El a efectuat acolo un sacrificiu şi
a intrat în peşteră însoţit de câţiva soldaţi. Acolo, a perceput un fel de ceaţă luminoasă. 
A remarcat, în acest nor de raze, nişte siluete şi a auzit un murmur înfundat. Alexandru a distins 
câteva personaje care se odihneau, întinse. Privirile lor străluceau, luminoase. Alexandru s-a 
apropiat şi a intrat în dialog cu acele fiinţe deosebite. După Calistene, el a întrebat despre zeul 
Sarapis şi despre regele Sesonchosis, stăpânul lumii, aflând c
luminoase i-au prevestit lui Alexandru destinu
  

omalii temporale în Evul Mediu 
O întâmplare la fel de stranie, din Evul Mediu, ne este povestită de Gervais de Tilbury: istoria 

i. În Marea Britanie exista, la vremea respectivă, castelul Peak, o 
fortăreaţă situată în Derbyshire, clădită pe un promontoriu 
stâncos străbătut de caverne. Gervais de Tilbury a auzit o 
povestioară din gura unui localnic. În perioada în care William 
Peverel stăpânea acest castel, porcarul său a pierdut într-o zi o 
purcea de rasă. Căutând-o, acesta s-a aventurat într-o peşteră 
care nu fusese explorată până atunci. După ce a mers o bucată 
bună de vreme prin întuneric, porcarul a ajuns, uluit, într-un loc 
luminat, descoperind acolo… o câmpie întinsă. Înaintând pe un 
ogor vast, cultivat, acesta a văzut nişte secerători care recoltau 

grâul şi a recunoscut, printre snopii grei, purceaua care îi lipsea, dar care era înconjurată de 
numeroşi purcei. Porcarul, rămas fără grai, dar totodată foarte mulţumit că şi-a găsit animalul, şi-a 
luat pur şi simplu purceaua şi, bucuros, fără s

unui porcar care a văzut intratereşt

tul său, unde domnea încă frigul iernii.  
Sub picioarele noastre se petrec lucruri bizare! Să fie oare adevărată ştirea conform căreia ar 

exista, în adâncurile Pământului, o civilizaţie avansată care stăpâneşte tehnologii necunoscute nouă, 
locuitorilor de la suprafaţă? Mulţi spun că în interiorul muntelui Shasta din SUA ar exista o 
comunitate de fiinţe, necunoscută umanităţii, despre care unii cred că s-ar afla la originea 
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misterioaselor apariţii ale OZN-urilo
subterane. Astfel, în anul 

r. Este adevărat că, peste tot în lume, au fost descoperite oraşe 

  

e
î

are vorba despre un fenomen 
natural? Sau acesta este efectul unei tehnologii anume? În acest di

in revista “Lohanul”, nr. 25) 
*supratitlul ne

 - medicina viitorului

1963, s-a descoperit încă unul în Anatolia (Turcia). 

Un oraş subpământean 
rvat o găină dispărând sub pământ.Căutând-o, a descoperit o 
n subteran. Înarmat cu o torţă, acesta a intrat şi a găsit poteci, 
pasaje, nişe tăiate în piatră şi guri de aerisire. Mai târziu, ample 
săpături arheologice au făcut posibilă descoperirea unui întreg 
oraş subpământean. În situl arheologic Derinkuyu au fost 
descoperite 13 niveluri de locuire, cel mai adânc situându-se la 
85 de metri sub pământ, dar fără îndoială există şi 
altele.Conform unei estimări, în acel oraş ar fi putut locui 
20.000 de persoane. În afara spaţiilor amenajate pentru 
locuinţe, existau acolo, pe o întindere de 4 kilometri pătraţi, 
depozite, pivniţe pentru vin, pieţe, un locaş de cult şi săli 

gigantice cu tavanul boltit, ce serveau probabil ca locuri de adunare publică sau ca şcoli. Este vorba, 
fără îndoială, în acest caz, despre o populaţie care se adăpostea de război şi persecuţii.Nu au fost 
găsite nici acolo, nici în altă parte, în vreo altă peşteră ce a fost locuită, dovezi care să indice faptul 
că ne găsim faţă în faţă cu „rasa care va veni“, cum o numea Bulwer-Lytton, şi care stăpâneşte o 
energie secretă şi redutabilă în oraşele sale subterane. Misterul rămâne încă de nepătruns, 
căci amplitudinea şi diversitatea anomaliilor temporale care se manifestă în anumite peşteri este 
deconcertantă. Totul se petrece ca şi când în aceste locuri timpul, aşa cum noi îl cunoaştem, ar fi 
suspendat, nu ar exista deloc, ca şi când peştera respectivă ar fi o sui generis sferă de atemporalitate, 
în care concepţia noastră rigidă despre timp este anulată. Dar este o

Într-o zi, Orner Demir a obs
galerie foarte abruptă care ducea 

n urmă caz, ne putem pune 
următoarea întrebare: Cine o stăpâneşte?    (d

 aparţine (red.NPC) 
 

edicina holisticăM ? 
Ovidiu BOJOR 

*Invidia, lupta neloială pentru existenţă *fuga după bani şi acumulări 
materiale cu orice preţ şi prin orice mijloace *suprapoluarea

 

 cu tutun, alcool, 
alimente chimizate *îndep

nism. 
For
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ărtarea de natură şi de legile ei *greşelile pe care le 
m sub aspect moral, etic şi religios - ne scurteaza viaţa face

 

- În studiile şi  articolele  pe  teme  de  sănătate,  se  foloseşte,  în 
ultima  vreme, un termen la mare "modă", pe care v-aş ruga să îl explicaţi: medicina holistică. 

- Conform medicinii chineze, tot ceea ce este viu posedă energie (denumita Qi), forţa energetică 
vitală sau activitate vitală. Medicina holistică porneşte de la acest principiu şi încearcă prin toate 
mijloacele să întărească energia vitală, astfel încât, după declanşarea bolii, să aducă organismul într-
o stare de echilibru cât mai apropiată de normalitate. Acest lucru se poate realiza prin metode de 
tratament naturale, energetice, informaţionale, lipsite de toxicitatea şi efectele secundare pe care le 
au medicamentele chimice, folosite de medicina clasică. O abordare holistică presupune că există o 
forţă vitală în fiecare pacient şi că aceasta este singura capabilă să determine cauza bolii şi 
modalitatea de restabilire a echilibrului. Un medic specializat în holistică ştie să recunoască 
simptomele forţei vitale, iar remediile sale terapeutice nu sunt îndreptate spre contracararea unui 
efect, ci pentru a stimula energia Qi, astfel fiind restabilită starea de sănătate a întregului orga

ţa vitală, odată trezită, elimină boala; pacientul trebuie doar să aibă răbdare şi să acţioneze în 
aceeaşi direcţie cu această forţă. Practic, trebuie să aibă încredere în inteligenţa acestei forţe.  

Toate procesele fizico-bio-chimice sunt controlate perfect de forţa vitală. Boala apare pentru că 
noi împiedicăm energia vitală să-şi facă treaba aşa cum ar trebui, iar de multe ori, acţionăm 
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inconştient împotriva ei. Conform medicinii holistice, pacientul trebuie înţeles şi tratat în funcţie de 
un ansamblu de factori: fizici, emoţionali, sociali, spirituali şi economici. Tratamentul holistic 
înseamnă să vindeci concomitent trupul şi sufletul, prin toate mijloacele. De aceea, când se doreşte 
tratarea unei afecţiuni, trebuie să se ţină cont de toate aspectele din viaţa bolnavului, inclusiv de 
em

imp de refacere, prin activităţi recreative şi somn odihnitor. Este indicat să dormim între 
ore

ai bună oxigenare a celulelor. Multe boli sunt determinate de slaba oxigenare celulară, 
ace

ciente fibre vegetale, care dezvoltă flora intestinală normală, ştiindu-se că 
imunitatea e tă, care nu lasă germenii patogeni să ne 
atac

ment. Medicul trebuie să aibă răbdare să te asculte, dar pentru aceasta ar trebui să 
aib

icina holistică? Dacă unele ramuri par sigure, tratamentul cu 
pla

oţiile cu care ne confruntăm. Mânia, stresul sau tristeţea sunt sentimente care consumă energia 
organismului şi scad dramatic numărul globulelor albe, influenţînd negativ imunitatea.  

De asemenea, este important şi cum ne odihnim. Imunitatea creşte dacă-i dăm organismului 
suficient t

le 23 şi 1 noaptea, fiindcă în acest interval ficatul curaţă mai eficient sângele şi îşi regenerează 
celulele.  

Respiraţia este o altă componentă de importanţă majoră în medicina holistică. În reglarea 
imunităţii, plămânii joacă un rol esenţial. O respiraţie corectă, profundă (toracică ţi abdominală) 
înseamnă o m

asta favorizînd creşterea nivelului de radicali acizi - un mediu care îmbatrâneşte prematur 
organismul.  

Dar alimentaţia este cea mai importantă componentă de care trebuie să ţinem cont, atunci când 
este vorba de sănătate. Daca alimentaţia este echilibrată, adaptată calitativ şi cantitativ, ne putem 
considera sănătoşi în proporţie de 90%. Este esenţial să consumăm fructe şi legume proaspete, 
bogate în vitamine, care stimulează imunitatea, cum ar fi vitaminele A, C, E, B1, B5, B6, B9 si 
B15. De asemenea, şi mineralele sunt foarte importante pentru biochimia organismului: fără calciu, 
potasiu, magneziu, zinc, seleniu, crom, organele interne nu funcţionează corespunzător. Alimentaţia 
trebuie să conţină sufi

ste influenţată şi de flora intestinală echilibra
e organismul. 
 

- Credeţi că holistica este viitorul medicinei? 
- Categoric da, fiindcă noi ne-am născut "întregi", dupa chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

Este imposibil să împarţi corpul omenesc în segmente, aşa cum face medicina alopată. De exemplu, 
dacă ai nevoie de un diagnostic exact, trebuie să mergi la cel puţin 10 medici specialişti. Dar fiecare 
vede numai segmentul lui; vede copacul, nu şi pădurea. Iar de multe ori, medicaţia prescrisă pentru 
o afecţiune poate înrăutăţi o altă boală de care suferă acelaşi pacient. Iată de ce este atât de 
important ca fiecare om să fie tratat holistic... Importantă este şi comunicarea dintre medic şi 
pacient. Ca să poţi să tratezi omul în integralitatea lui, trebuie să ai un dialog deschis, sincer cu 
pacientul, pentru ca acesta să aibă încredere în terapie, dar şi libertatea de a alege între mai multe 
posibilităţi de trata

ă cel mult 10 pacienţi pe zi - ceea ce, din păcate, este imposibil de realizat în România, cel puţin 
la acest moment. 

 

- Ce terapii naturale acceptă med
nte, de pildă, altele par mai degrabă jocuri copilăreşti: meloterapia, cromoterapia... Chiar te 

poţi vindeca prin muzica sau culori? 
- Întotdeauna se găseşte cineva care combate un adevăr sau altul. Cert este că toate terapiile 

holistice se bazează pe experienţe verificate de-a lungul timpului. De pildă, se ştie că muzica este 
"simţită" şi de plante. La o muzică frumoasă, planta reacţionează pozitiv: înfloreşte, se dezvoltă mai 
repede şi mai complet. La o muzică stresantă, se ofileşte şi moare. S-a constatat că vacile dau mai 
mult lapte pe "Anotimpurile" lui Vivaldi, fără a avea pretenţia că au o cultură muzicală. Iar culorile 
au o mare influenţă asupra psihicului uman. Fiecare culoare are un rol bine stabilit asupra omului: 
verdele linişteşte şi este un calmant excelent pentru organism, în vreme ce roşul incită, este 
hipertensor şi excitant. Medicina tradiţională indiană, Ayurveda, foloseşte de mii de ani aplicarea 
culorilor pentru reenergizarea şi armonizarea organismului, iar efectele pot fi demonstrate! Dar să 
vă răspund la întrebare: terapiile holistice sunt fitoterapia, gemoterapia, dietoterapia, apiterapia, 
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aromaterapia, acupunctura, presopunctura, reflexoterapia, fizioterapia, sacroterapia, meloterapia, 
cristaloterapia, bioenergia, biometeorologia, balneologia, helioterapia, talasoterapia, tratamente cu 
namol, masajul, shiatsu etc. Alături de acestea, homeopatia, care este una dintre cele mai importante 
me

pe care le-aţi publicat v-au creat o autoritate 
inc

e 
care le facem sub aspect moral, etic şi religios ne scurtează viaţa. În schimb, ne putem prelungi 
viaţa dacă ţinem cont de câteva sfaturi extrem de utile pentru sănătatea trupească ş

(va urma)          
(sursa:

tode holistice de restabilire a sănătăţii. Toate aceste elemente "mici" ajută în procesul terapeutic. 
Dar ele trebuie conduse de specialişti, de oameni care au studiat aceste forme de terapie. 

 

- Dvs. vă număraţi printre ei. Articolele şi cărţile 
ontestabilă. Vă întreb deci: cum să trăim holistic? Ce ar trebui să facem ca să fim sănătoşi? 

Cum ar trebui să arate o zi ideală din viaţa noastră? 
- Fundamentală este respectarea celor şapte elemente care prelungesc viaţa. Chiar am scris o 

carte în care prezentam cele 7 elemente care scurteaza viaţa, şi cele 7 elemente care o prelungesc, 
de fapt, viziunea mea despre tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. Invidia, lupta neloială 
pentru existenţă, fuga după bani şi acumulari materiale cu orice preţ şi prin orice mijloace, 
suprapoluarea cu tutun, alcool, alimente chimizate, îndepărtarea de natură şi de legile ei, greşelile p

i sufletească...  

 Formula AS) 

Cu certitudine nu suntem singuri... 
VATICAN  

Pu

onflict între 
cr

ucru", a spus reverendul Funes, directorul Observatorului Vaticanului şi 
con

ntrast cu credinţa noastră, deoarece nu putem pune limite pe libertatea de 
cre

ata de 18 februarie 2000, cardinalul Angelo Sodano, subsecretar de stat al 
Vat

red că Dumnezeu este creatorul 
Universului şi că noi nu suntem produsul a ceva întâ

e iubire pentru noi toţi", a declarat Funes.         
(sursa: Daily Galaxy, oct. 2013, L'O

tem vorbi despre "fraţi extratereştri",  
ca parte a creaţiei lui Dumnezeu...  

Jose Gabriel Funes, astronomul şef al Vaticanului şi 
consilierul ştiinţific al Papei Benedict al XVI-lea, a declarat 
că pot exista extratereştrii şi aceştia sunt o parte a creaţiei lui 
Dumnezeu. Funes spune că nu există niciun c

edinţa în Dumnezeu şi posibilitatea  ca  alte civilizaţii 
extraterestre să fie mai evoluate decât oamenii....  

"În opinia mea, această posibilitate există. Nu putem 
exclude că viaţa s-ar fi putut dezvolta în altă parte. Numărul mare de galaxii, cu propriile lor 
planete, face posibil acest l

silierul ştiintific al Papei Benedict al XVI-lea, într-un interviu acordat ziarului Vaticanului, 
'L'Osservatore Romano'.   

Întrebat dacă a făcut referire la fiinţe similare oamenilor sau chiar mai evoluate, el a declarat: 
"Desigur, într-un Univers atât de mare nu poţi exclude această ipoteză. Aşa cum există o 
multitudine de creaturi pe Pământ, pot exista alte fiinţe, chiar inteligente, create de Dumnezeu. 
Acest lucru nu este în co

aţie a lui Dumnezeu. De ce nu putem vorbi despre un 'frate extraterestru'? Ar fi o parte a 
creaţiei", a spus Funes.  

Comentariul lui Funes este un pas uriaş, departe de recordul istoric, care a inclus Inchizitia, care 
l-a condamnat pe Galileo Galilei în secolul al XVII-lea, pentru că susţinea că Pământul se învârte în 
jurul Soarelui. Biserica romano-catolică nu l-a reabilitat pe Galilei decat în anul 1992. Giordano 
Bruno este un alt caz, citat şi astăzi. Pe 17 februarie 1600, el a fost ars pe rug, după opt ani de 
detenţie şi tortură. La d

icanului, şi-a exprimat "regretul profund" al Bisericii Catolice cu privire la pedeapsa cu moartea 
a lui Giordano Bruno. 

"Dumnezeu este creatorul. Ca astronom, voi continua să c
mplător, ci copiii unui tată bun, care a avut în 

minte un proiect d
sservatore Romano) 
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Istorie neglijată 
George VOICA 

Hi

 paralelipipedică (2 x 1,70 x 
0,7

 cm 
înă

înc

 de ani mai 
târ

ai întâi, textul de pe piatra de 

 

Rân

                                                                                                                              

eroglifele din Ţara Loviştei (fragment dintr-o lucrare mai amplă) 
Motto: - Eu am să tac; pietrele vor vorbi! 

Într-adevăr, repede trecătoare ne este suflarea de viaţă ce ni s-a dat, dar pietrele vor vorbi despre 
ea şi despre veşniciea lui Dumnezeu! 

Aici în Ţara Loviştei, în apropierea Kogaiononului dacic (Masivul Cozia), se pare că s-a format 
fibra genetică a acestui neam bărbat, năpraznic în lupte, harnic şi bun, ce a împrumutat de la munţi 
măreţia şi demnitatea, iar acest lucru ar vrea să ni-l spună însăşi piatra

0 m) din punctul „Gruiul Placintei”, situat în „Dosul Dealului”, la NV de Titeşti, jud.Vâlcea, la 
aproape 1 km de sat, cât şi Sfânta Cruce (stâlpul) din centrul comunei. 

Privind piatra paralelipipedică, încă de la început, ochiul ne este atras de crucea de 40
lţime, săpată în această piatră. E vorba de

inscripţionat un text hieroglific cu caractere chir
Poate că tocmai de aceea, cei care au 

 o cruce bizantină, sub care, pe trei rânduri, e 
ilice, pe care, citindu-l prima oară, eşti derutat! 

ercat să-l descifreze, au spus că ar fi vorba 
de un „răboj” al ciobanilor din Ţara Loviştei.  

Oare aşa să fie?! Ştiau ciobanii Evului 
Mediu (c.1300) să scrie şi să citească într-o 
limbă chirilică încifrată, când, 400

ziu, chiar Domnul Moldovei, Constantin 
Cantemir, era neştiutor de carte?! 

Iată, m
mormânt din Titeşti (jud Vâlcea): 

dul 1: 
Slavă (Sfintei) noastre       Treimi:         Tatălui      şi      Fiului      şi         Sfântului Duh! 
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Randul 2: 

Slavă Precistei, Sfintei Născătoare de Dumnezeu Tatăl    şi   Mângâietorul nostru   Sfânt!  

                                                     

(Slavă) lui Basarab  Io(an), Biruitorul, Voievodul Munteniei! 

                                                                    
 
Observa

); 
ţie:                  
 a)        în limba ucraineană se citeşte ,,io"; deci, Io! (Ioan

 b)   semnul Sfintei Cruci; e semnul învingătorului; 

 c)  semnul ochiului văzător şi al coroanei voievodale; pictograma celor două cercuri 

concentrice aflata deasupra ideogramei  se „traduce” astfel: „Voievodul Munteniei”. 
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Randul 3:    
Slavă i, V gom Bas ab! Răposatulu iteazul Tugmetgir (Tugomir, T er, Togomer, Tihomir)     ar  
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Slavă      lui     în veci! 

                 sau, într-o traducere liberă: Slăvită fie, prin ani, amintirea lui! 
 
Observa

Vi ice fiind ideograme. Interesant că ideograma Sfânta 
Treime sau Unul (vezi cifra 1!) în trei ipostaze, apare sub forma cifrei “1”, scrisă de trei ori (111) . 

Semnifi lor

ţie:  
a) ΓΟΔ = ani (god); 
b) s-au folosit câteva slavonisme: Precista (ПР), Io (є), Duh, Voievod, slavă, în total cinci 

cuvinte slavone, iar restul, latineşti. Deci, 15% din cuvintele limbii române sunt de origine slavonă! 
De remarcat că în acest text găsim 3 pictograme (Născătoare de Dumnezeu, Voievodul şi 
teazul / Răposatul), toate celelalte semne graf

caţia ideogramelor şi pictograme : 

→ Dumnezeu, Domnul, Duh;    →  Sfânt sau Ĉ Sfântul (cu art. hot.); 

→ Sfântul Duh;                 → Mângâietorul 

→ Basarab;                                      → Basarab Ioan (I), Biruitorul 

→ Precista;                               →  Născătoare de Dumnezeu     

→ Fiului (Λ= art. hot.);                 → art. hot: l, lui pron. pers: lui 

→ Muntenia;                                → Basarab      

→ Tatălui (Λ= art. hot.);              → Tugmetgir (Tugomir, Togomer, Tihomir);   

→ Viteazul Raposat                    → Voievodul  Semnul ochiului văzător  

i in pantecele 
ma

 în stânga pictogramei ce reprezintă, stilizat, un 
oif roman! De aici înţelegem că, de vreme ce nu mai apar cele două cercuri concentrice (ochiul şi 

coroana), Tugmetgir (Tihomir) era decedat. 
 

                                                                                                               şi al  coroanei domneşti; 
Observaţie:    

Privind cu atenţie pictograma „Născătoare de Dumnezeu”, vedem că ea are forma stilizata a 
literei chirilice D (de la Dumnezeu), fiind asemănătoare cu o inimă (dar cu vârful în sus!), în 
interiorul căreia se află un embrion uman, ce simbolizeaza forma si pozitia fatulu

mei sale! Tot pe rândul al doilea e şi pictograma „Voievodul”, reprezentată prin cele două 
cercuri concentrice (ochiul şi coroana domnească), ce simbolizează puterea absolută. 

Mai constatăm că  semnul Sf. Cruci e aşezat jos,
c

→ şi (conjuncţie);                           → Semnul Sfintei Cruci şi al biruinţei. 
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Pr
şa cum apare în 

dre

re nu tot aşa l-a 
zd

icii Domnului, dar şi întru aducerea-
am

-a 
pă

, această scriere hieroglifică a fost folosită de pelasgi, din care au descins 
eg

nii erau o ramură a rasei mediteraneene, înrudiţi cu 
etr

lor – 
aveau legături cu lumea civilizată a vremii lor, cu Egiptul

îndu-se doar în Carpaţi, înseamnă că aici s-a întâmplat un lucru pe 
car

ai precis, la moartea lui Tihomir), din 
ini mâneşti.  

Turcia, dincolo 
(La Haşdeu “Archiva istorică”, tom. şi (N. Densuşianu, Dacia preistorică, p. 151, la subsol) 

. . . . . 
Surpate, 17 iulie 2013 

ecizare:  
Acest semn provine din nord semiticul +, care în feniciană a luat forma „x”, a
apta ideogramei Б (Basarab), conferindu-i atributul de Biruitorul, Învingătorul.  
Semnul Sfintei Cruci a fost folosit pentru prima dată de Împ. Constantin cel Mare (în 312 d.Hr., 

cu mai bine de o mie de ani înainte de Basarab!), când a zdrobit pe Maxenţiu. Oa
robit şi Basarab cel Mare pe regele ungur Carol Robert de Anjou, în nov. 1330?! 
Înţelegem, aşadar, că Basarab I, întemeietorul Ţării Româneşti, era creştin ortodox şi că, în lupta 

de la Posada, pe steagurile războinicilor săi a fluturat şi Sf. Cruce, îmbărbătându-i  oştirea. De 
asemenea, înţelegem că Muntenia n-a mai fost de atunci sub suzeranitatea Coroanei Ungariei, şi nici 
în umbra  Bisericii Papale de la Roma, ci am rămas creştini ortodocşi, sub mângâierea Patriarhiei in 
Constantinopole. Aşa se explică de ce, la Posada, după năpraznica luptă, Basarab I a zidit o biserică, 
poate prima din Ţara Românească (după cum spunea cronicarul polon Strykowski, în 1574), şi a 
aşezat acolo trei pietre mari, spre slăvirea Sf. Treimi, a Ma

inte a părintelui său, răposatul, viteazul voievod Tihomir. 
Aşadar, nu Vodiţa şi Tismana sunt primele biserici ortodoxe din Ţara Românească !  
Ceea ce ne uimeşte însă cu adevărat e folosirea scrierii hieroglifice de pe lespedea de mormânt şi 

de pe stâlpul de piatră cu aceeaşi cruce bizantină. Cum de e posibil ca, de la “scrierea” Tăbliţelor 
de la Tărtăria (în urmă cu 7.500 de ani), cineva să mai fi fost în stare să scrie la fel, în Evul Mediu 
românesc, folosind  ideograme şi pictograme? Cine erau cei iniţiaţi în această scriere incifrată, 
misterioasă? Cum se face că o astfel de scriere atât de enigmatică (uzitata doar de cei iniţiaţi), s

strat, totuşi, în Carpaţi?! Să fi fost folosită doar de marele preot, ca în vremea lui Deceneu?! 
Noi credem că, iniţial

iptenii şi dravidienii:  
“Peste această populaţie străveche (a Indiei; n.n.) au venit, nu se ştie de unde, dravidienii, a 

căror răspândire se pare că era foarte mare în India încă din mileniul al IV-lea, î. Hr. După 
părerea unor antropologi moderni, dravidie

uscii, minoenii din Creta, sumerienii etc. 
Dravidienii au întemeiat în India o interesantă civilizaţie, care a înflorit între anii 2500 şi 1500 

î. Hr. (sau între 3.000 şi 2.000, întinzându-se până pe la 1.750 î. Hr., după D.D. Kosambi). S-a 
constatat că dravidienii se ocupau cu agricultura şi creşterea vitelor, lucrau fierul, aurul şi 
argintul, ţeseau lână şi bumbac, cunoşteau scrisul – un scris ideografic asemănător hieroglife

, Mesopotamia, Creta”. 
(Diac. Prof. Univ. Dr. Emilian Vasilescu – Istoria  

Religiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1998, p. 195-196) . 

Dacă în spaţiul acesta atât de larg (cuprinzînd N. Africii, Europa şi India), scrierea hieroglifică 
pur şi simplu a dispărut, păstr

e noi nu-l putem întelege!  
Cât priveşte textele cu ideogramele şi pictogramele de pe lespedea de mormant din ,,Gruiul 

Placintei” şi de pe stâlpul de piatră cu cruce din centrul comunei Titeşti, suntem absolut convinşi că 
ele au fost compuse şi scrise în urma bătăliei de la Posada (m
ţiativa lui Ioan Basarab I, întemeietorul Ţării Ro
Iată ce ne spune cronicarul polon Strykowski: 
„Regele ungar Carol (Robert), rădicînd un război năpraznic asupra domnului muntenesc, 

Basarab, a fost bătut cu desăvârşire prin stratagemă de către munteni şi moldoveni, astfel încât cu 
puţini ai săi abia-abia putu scăpa cu fugă în Ungaria. Pe locul bătăliei, domnii munteneşti zidiră o 
biserică şi ridicară trei stâlpi de peatră, precum văzui eu însumi în 1574, întorcându-mă din 

de târguşorul Gherghiţa, două zile de drum de la oraşul transilvan Sibiu, în munţi”. 
 II, p. 7) 
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Medicina chineză tradiţională 

Metodă simplă de a încetini îmbătrânirea 

Cu exersarea Jin Ji Du Li putem încetini îmbătrânirea şi putem evita mai 
multe boli, printre care slăbirea memoriei. Efectuati acest simplu exerciţiu 
chinezesc şi veţi vedea...  

Important e să aveţi ochii închişi: Să stăm într-un picior şi să avem ochii 
închişi. Asta-i tot. Să facem o probă, ne ridicam, ne închidem ochii şi 
încercăm să stăm drept pe un singur picior. Dacă nu vă puteţi păstra 
echilibrul cel puţin 10 secunde, corpul este în stare de 60-70 de ani, chiar 
dacă aveţi numai 40. Când am citit acest e-mail, cu ochii deschişi am 
încercat fără nici o problemă, dar cu ochii închişi nu mi-am putut păstra 
echilibrul mai mult de 2-3  secunde. N-are importanţă cât de mult ne ridicăm
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piciorul.  

Chinezii au cunoştiinţe vaste privind corpul uman. Cu antrenament 
regulat ne putem recâştiga simţul echilibrului. Dacă zilnic exersăm un minut Jin Ji Du Li, evităm 
demenţia. Zhong Li Ba Ren recomandă ca la început să nu ne închidem complet ochii. 
Antrenamentul zilnic de Jin JiDu Li poate ajuta împotriva: 
hipertensiunii, diabetului, afecţiunilor de coloană, senilităţii. Nu se recomandă celor cu afecţiuni 
ale picioarelor (care nu pot sta în picioare perioadă îndelungată).       

Conspect AsCUS PC (sursa Internet)  
 
Academica 

Analiza Academiei Române privind proiectul  
de exp

privind medial şi dezvoltarea durabilă a zonei 

C

todată să prevină şi dezastrul ecologic şi 
cu

şi nejustificat susţinut ca reprezentând unica soluţie pentru 
sal

i şi proteja, pentru a îl transmite 
eneraţiilor viitoare cu valorile lui şi cu aceeaşi semnificaţie. 

loatare minieră de la Roşia Montană – riscuri  

 
oncluzii 

Academia Română cere din nou autorităţilor Statului 
Român să analizeze cu multă atenţie proiectul, sub toate 
aspectele sale, antrenând specialişti dezinteresaţi şi oneşti 
din ţară şi străinătate, inclusiv din organismele europene, 
înainte de a da cale liberă acestui proiect atât 
de controversat, contrar interesului national şi – după 
părerea noastră – extrem de periculos. Academia Română 
încearcă to

ltural aratat, cu multiple consecinţe inacceptabile.  
Atât timp cât nu sunt clarificate aspectele privind interesul naţional şi nu se ţine cont de 

pierderile pe care le poate genera acest proiect, Academia Română susţine că acesta nu trebuie să 
primească acordul de mediu, cu toate că a fost şi este în continuare insistent mediatizat (cu sume de 
bani uriaşe şi fără nici o competiţie) 

varea acestei zone defavorizate.  
Depinde de noi, de decizia politică de astăzi, ca Roşia Montană – un sanctuar spiritual cu 

mărturii patrimoniale de valoare universală unică, o moştenire, un atestat de identitate, existenţă şi 
continuitate multimilenară – să nu rămână în permanenţă mutilată şi profanată. Statul Român, 
societatea noastră au obligaţia morală de a-l respecta, sprijin
g
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Dezinformarea ca ştiinţă 
Paula CERNAT  

ISI sau războiul informaţional 
După TimeZone - 18 ianuarie 2013 

(vezi http://scrieliber.ro/2013/01/18/isi-sau-razboiul-informational/ ) 

Institute of Scientific Information (ISI) falsifică informaţia la nivel internaţional. Este dorinţa 
americanilor de a manipula informaţia planetară. Este prima tendinţa de dictatură globală în istoria omenirii, 
car

ce doar unui grup de elitişti 
occ

e este condusă de către americani, dar este prezentată cu mască de democraţie. 
De ce nu vedeţi nume romȃneşti prin ştiinţa şi cultura universală? Fiindcă manipulatorii informaţiilor 

ştiinţifice şi culturale internaţionale promovează numai occidentali şi evrei. Țările intrate sub ocupaţie sau 
dominaţie americană sunt subordinate nu numai economic, politic, militar, financiar, lingvistic, dar şi 
spiritual. CIA inventează noi metode de confiscare a informaţiei la nivel planetar. Astfel, CIA a creat acest 
Institut al Informaţiei “Ştiinţifice” (Institute of Scientific Information – ISI), controlat de agenţi CIA plătiţi, 
prin care să cenzureze informaţiile care nu le convin, prin care să ignore creaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor 
din ţările neagreate de Washington, prin care să atribuite rezultatele ştiinţifi

identali şi evrei… cei cu sȃnge albastru care se vor stăpȃnii acestei planete! 
Ne-au stȃlcit şi limba, a devenit… ROMGLEZǍ! Noi, studenţii la doctorate în Romȃnia trebuie să avem 

articole „indexate” de ISI, publicate în „reviste ISI”, etc. Adică nimic să nu scape necontrolat de americani şi 
evrei! Profesorii romȃni pentru promovare la fel trebuie să fie „indexati” de ISI, publicaţi de „reviste ISI”. 
Revistele ISI sunt bineînţeles cele controlate de CIA şi NSA (National Security Agency, agenţie americană 
care cuprinde o armată întreagă de spioni electronici în toate domeniile cercetării). Astăzi cetăţenii planetei 
sun

nală în toate domeniile. Veţi întȃlni numai nume anglo-saxone şi evreieşti în ştiinţă şi cultură în 
gen

e ştiinţă din ţările vestice dar care nu se supun intereselor americane şi 
evr

rorism internaţional desfăşoară Statele 
Un

or au fost ignorate de manipulatorii 
occ bul.  

mai pentru că eram romȃni! 

Iată
Ȋnvăţ

toare, zice Bulă, căţeaua noastră a fătat 5 căţei dintre care unul ţine cu Statele Unite şi unul cu 
Uniu

area. 

 ferească-ne D-zeu de dictatura globală a americanilor şi evreilor! 

t spionaţi mai rău decȃt în oricare altă dictatură din istoria omenirii. 
Alături de ISI se înscriu şi Wikipedia, supranumită de majoritatea Junkipedia, ai cărei manageri Jimmy 

Wales şi Sue Gardner se află pe ştatele de plată de la CIA. Apoi PlanetMath şi PlanetPhysics prin care 
americanii vor să manipuleze informaţiile în matematică şi fizică etc. Wikipedia în limba romȃnă şi în alte 
limbi imită ca papagalii junkipedia americană controlată de CIA. Toate minciunile şi dezinformarea 
junkipediei americane sunt preluate de junkipedia romȃnească. Scriitorii şi oamenii politici de stȃnga sunt 
frecvent insultaţi de CIA în aceste enciclopedii de gunoaie americane. Prin ISI, NSA, Wikipedia, 
Planet(junk)Math, Planet(junk)Physics, Mathematical Reviews, Physics Letters etc. şi alte publicaţii şi site-
uri aflate sub control CIA ori sub controlul guvernului american se falsifică foarte uşor informaţia 
internaţio

eral. 
Realizările cercetătorilor din ţări musulmane mai ales, din ţările lumii a treia, din ţările neagreate de 

guvernul american dar şi oameni d
eieşti sunt sistematic boicotate. 
CIA are secţii speciale cu agenţi specializaţi în falsificarea alegerilor în ţările aflate sub dominaţia lor, dar 

şi în altele. Aşa cum au falsificat alegerile romȃneşti prin voturile din „exil” şi nu numai, care voturi au fost 
umflate, manipulate, cu persoane inexistente care au votat, cu morţi care au votat, cu inversarea voturilor etc. 
în favoarea marionetei lor, fanariotul Traian Băsescu. CIA are secţii speciale cu agenţi de denigrare, numiţi 
„analişti”, prin care induc în eroare şi manipulează populaţia globului împotriva conducătorilor ţărilor care 
nu se supun lor şi jidanilor, cum ar fi preşedintele Iranului, liderii musulmani neaflaţi sub călcȃiul lor, 
guvernele ţărilor concurente precum China şi Rusia. Un adevărat te

ite în întreaga lume în informaţie, politică, finanţe, economie etc. 
Romȃnii au dat numeroşi cercetători valoroşi, dar rezultatele l
identali, care vor să impună dominaţia lor culturală pe tot glo
Ni s-au refuzat Premii Nobel toc

 un banc potrivit celor relatate:  
ătoarea întreabă copiii la şcoală dacă au ceva de adăugat la sfȃrşitul lecţiei de politică. 
- Doamna învăţă

nea Europeană. 
- Şi ceilalţi trei? întreabă învăţăto
- Ceilalţi trei au deschis ochii… 

Am scăpat de dictatura sovietică, dar

http://scrieliber.ro/2013/01/18/isi-sau-razboiul-informational/
http://scrieliber.ro/2013/01/18/isi-sau-razboiul-informational/
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Dacii – colonizatorii Pământului  
iela DOBRESCU 

Da

unte care va putea răsturna dogmele şi învăţăturile  care ne-au fost impuse despre  istoria 
om

a, au fost chemaţi cu toate numele derivate de la 
ad

e

 Phoenix este amprenta poporului dac, al 
fră

 

e piramide tumulare 
de

p

ăzi în Ardeal care e încă 

ie că aceşti commageni, în realitate, erau 
alţ

Priviţi câte chipuri de daci există pe înălţimea muntelui unde se află Nemrut Dagi!!! 

Gabr

cii şi Troianii (Turcii). Dacii de la NEMRUT DAGI – TURCIA (probe 2)  

Chiar dacă mulţi vor crede că o afirmaţie de acest gen e deplasată, mă încăpăţânez să afirm că nu 
numai că nu este deplasată, dar este şi adevărată. Pe parcursul călătoriei noastre în jurul pământului 
în căutarea dacilor veţi vedea că în final toate aceste probe adunate de prin lume vor deveni un 
adevărat m

enirii. 
Dacă dacii au fost un popor atât de amărât şi de barbar care, datorită ignoranţei de a nu avea o 

limbă proprie, a trebuit să împrumute limba romanilor, de ce cultura, tradiţiile, obiceiurile şi 
chipurile lor se găsesc pe toate statuile şi munţii lumii??? De ce, în orice parte priveşti, dai de 
nemuritorii daci cărora, ca să li se piardă urm

evărata lor rădăcină: dacii, daki, dahii, dagi?. 
Dar dacă numele le-a fost schimbat, o particularitate de neconfundat a tradiţiei şi a porturilor lor 

a fost căciula dacă. Cuşma cu moţul înainte este şi va fi punctul de referinţă al autenticitatii şi al 
unicităţii dacilor. Inutil să mai ascultăm gogoşi de tufă care ne vorbesc despre popoare diferite, când 

stat al dacilor a fost portul lor unic, de la care s-au inspirat celelalte 
popoare. Iată coiful lui Mitra descoperit la Olăneşti, judetul Vâlcea, 
unde se vede clar că vârful cuşmei, care seamănă cu ciocul unui 
porumbel, corb sau al păsării

amprenta, sigiliul de necont

ţiei cu cavalerii lui Mitra. 
În ultimul timp Turcia a devenit unul dintre cele mai prolifice şi 

mai uimitoare situri arh
frumuseţea, vechimea şi 
autenticitatea comorilor 
scoase la lumină, unul 
dintre ele fiind NEMRUT 

DANGI. Sanctuarul a fost descoperit în 1881 de către 
un geolog angajat de Imperiul Otoman. De săpat, s-a 
săpat abia în 1953, de către o echipă de arheologi 
americani de la Şcoala de Cercetări Orientale, care n-au 
înţeles mai nimic din complexul d

eologice din lume pentru importanţa,

 piatră, temple şi statui colosale. 
us din inimaginabile statui înalte de până la 10 m, reprezentînd chipuri 
de eroi şi demnitari daci, împreună cu alte statui care reprezintă 
figurile importante din neamul şi din tradiţia lor, alături de alţi 
demnitari ai altor popoare prietene. Printre multele particularităţi ale 
portului dac este şi renumitul brâu purtat şi ast

Tot complexul este com

o dovadă în plus că uriaşele statui sunt portrete ale dacilor. 
În explicaţiile date de specialişti, acest sit reprezintă commangenii, un 
neam care era bun prieten cu dahii, dar şi cu grecii, popoare cu care ei 

s-au înrudit prin diferite căsătorii. Aş fi curioasă să înţeleg de ce aceşti nobili commangeni 
sunt îmbrăcaţi în portul dacilor dacă nu erau daci? Ştim că dacii erau nemuritori (!!!??? N.red.), iar 
figurile celor mai importanţi reprezentanţi ai lor erau dăltuite în stâncile munţilor de către 
generaţiile care urmau, pentru că numai în acest fel preamăreau unicitatea acestui neam civilizator 
al omenirii. În acest caz, bunul simţ mă face să cred cu tăr

i daci plecaţi de pe  pământul natal să civilizeze lumea.  
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În acest sit se găsesc reprezenţati leul şi corbul alături de statuia lui Hercule, care ştim că este 
legat de leu, dar şi acvila care se poate recunoaşte după picioare, pentru că este distrusă în rest. 

           
 

           

Dintre toate aceste personalităţi aşezate pe tronurile lor vă rog să observaţi că în centrul imaginii, 
în poziţia cea mai înaltă este un dac care poate fi recunoscut dupa vârful căciulii. În poziţiile laterale 
se află, de o parte şi de alta a acelor 5 personalităţi câte un leu şi câte o pasăre. Unii o cheamă corb, 
alţii porumbel, dar s-ar putea să fie renumita pasăre Phoenix care renaşte după moarte, simboluri 
care  mai târziu au fost menţinute pe drapelul Românesc. 

Dar să vorbim un pic şi despre Troia, cetatea construită 
de Poseidon şi Apolllo, cei doi eroi (!!!??? N.red.) care, 
atunci când au terminat-o de construit, s-au întors acasă la 
geţi, la Istrul de jos. 

Arhitectura Troiei seamănă sau, mai bine zis, este 
identică cu cetăţile dacice distruse de catre “imperiul 
civilizator” al romanilor care au furat identitatea şi 
trecutul bravilor daci. Cu toate că strădania lor de a nu 
mai rămâne nimic în picioare a fost foarte puternică, nu 
au reuşit să distrugă mărturiile în piatră ale acestui popor, 

ale cărui pietre vorbesc din toate colţurile lumii. 
                                                              

      
      Cetatea Blidaru                     Troia                      Sarmizegetusa Reggia                Troia 
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Histria                                      Troia                  Ulpia Traiana Sarmizegetusa           Troia 

       
       Cetatea Blidari                         Troia                    Grădiştea Muncelului                 Troia   

         
               Sarmizegetusa                                    Troia                               Grădiştea Muncelului 

13.10.2012 

Genii diabolice
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Gabriela M. ATANASIU, PhD.  

Professor – Technical University "Gheorghe Asachi" of Iaşi,  
Romania Director of Research Center, MCSERM, 

Albert Einstein - un hoţ genial 
În 1999 analizele ştiinţifice şi istorice despre naşterea teoriei relativităţii au 

condus la concluzia clară că adevăratul creator al teoriei a fost Henry Poincare 
şi că lucrarea lui Einstein a fost un plagiat. Este greu de înţeles cum Einstein a 
elaborat o teorie de asemenea amploare în doar câteva săptămâni în condiţiile în 

care anterior nu publicase nimic în acest sens. 
În ultimii ani au fost descoperite două noi elemente semnificative: 

a) absenţa recenziilor a două texte majore a teoriei lui Poincare în Analele de Fizica germane, 
în ciuda meticulozităţii nemţeşti, a altor trei texte despre studiile sale din 1905, fiind recenzate doar 
diverse texte ştiinţifice de mai mică importanţă. 

b) ignorarea aparent deliberată a trei studii majore despre relativitate prezentate de fizicianul 
francez la seminarul “teoria electronului”, organizat în iunie/iulie 1905 la Universitatea din 
Gottingen.  

Primul text reprezintă faimoasa notă relativistă către Academia din Paris despre dinamica 
electronilor, al doilea era memorandumul trimis lui Hendrik Lorentz în mai 1904 iar al treilea 

descria principiile relativităţii susţinute de Poincare la Conferinţa 
Mondială de Ştiinte din Saint-Louis, din septembrie 1904. Mai 
mult de atât, în ianuarie 1905, Societatea de Matematică din 
Göttingen a organizat un seminar tocmai despre teoria relativităţii 
enunţată de Poincare. 

Apariţia acestei situaţii trebuie însă căutată în relaţiile 
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tensionate existente între Franţa şi Germania la începutul secolului XX. David Hilbert, invidios pe 
descoperirile lui Poincare, a decis să reacţioneze, organizând o maşinaţiune cu scopul de a oferi 
Germaniei laurii muncii francezului. Iar cum riscurile se dovedeau a fi imense, era nevoie de o 
persoană care să şi le asume. Acea persoană a fost un mărunt funcţionar la Oficiul de patente şi 
brevete din Berna, Albert Einstein. 

Universitatea din Gottingen, la care au studiat Gauss, Riemann sau Lejeune-Dirichlet era 
considerată la acea dată polul mondial al matematicilor şi al cercetărilor ştiinţifice. În 1905 
universitatea se afla sub conducerea lui David Hilbert, un matematician de prim rang. În acel an 
premiul Bolay pentru matematică a fost pierdut de Hilbert în favoarea lui Henry Poincare, lucru 
care a născut o imensă frustare în mediile academice germane. Arnold Sommerfeld, Herglotz şi 
Wiechert au încercat pe parcursul toamnei lui 1904 şi iernii următoare să publice trei lucrări despre 
electronul superluminic, electronul care se mişcă cu o viteză superioară luminii in vid, în jurnalul 
universităţii. Sommerfeld, fizicianul care a îmbunătăţit modelul de atom descoperit de Niels Bohr 
pentru a fi compatibil cu relativitatea şi mecanica cuantică, a publicat chiar şi într-o revistă olandeză 
un studiu în care concluziona că ”transformările lui Lorentz”, o ipoteză revoluţionară a cunoscutului 
fizician olandez, nu poate fi folosită. În aceste condiţii, în mijlocul pregătirilor pentru seminarul din 
vara lui 1905, a apărut nota lui Poincare care postula clar şi argumentat: nici un corp material nu 
poate depăşi viteza luminii în vid. David Hilbert s-a văzut astfel obligat să prezerve autoritatea 
instituţiei pe care o conducea, luând trei decizii extreme de importante: 

- să ignore sistematic studiile lui Poincare şi cele adiacente lor; 
- să solicite ajutorul lui Max Planck, directorul Analelor de Fizica, o publicaţie deosebit de 

influentă, ca notele lui Poincare să nu apară în rubricile acesteia; 
- să caute un german care să-şi asume riscurile unui eventual proces prin publicarea 

rezultatelor lui Poincare sub semnătura sa.  
Acesta s-a numit Albert Einstein iar motivaţiile pentru care el a fost cel ales au fost, se pare, 

următoarele: 
- a plagia ceva implica automat excluderea din mediul ştiinţific, ori Einstein era un simplu 

funcţionar fără veleităţi; 
- Hermann Mincovski, evreu lituanian şi şef al departamentului de matematici din cadrul 

universităţii îl cunoştea pe Einstein, pe care l-a avut elev între 1896-1900; 
- Max Planck şi Einstein au corespondat o vreme despre teoria cuantică; 
- Einstein a scris între anii 1902-1904 diverse lucrări despre termodinamică, părând că ar avea 

anumite cunoştiinţe în acest domeniu; 
- Soţia sa, Mileva Marici.era o fiziciană respectată; 

Manipularea a funcţionat, iar pentru Einstein a însemnat o incredibilă şansă de a-şi promova şi 
propriile idei, cunoscute la Gottingen şi Berlin ca fiind la rândul lor plagiate şi care nu-şi găsiseră 
susţinere până în acel moment. În toamna lui 1905, imediat după publicarea aşa-ziselor teorii ale lui 
Einstein, Max Planck organizează un colocviu internaţional în care îl numeşte pe acesta ”noul 
Copernic”. 

 

Adevăratul Einstein 

Albert Einstein era departe de a fi un geniu. Considerat retardat mintal din cauza incapacităţii 
sale de a vorbi până la vârsta de 5 ani, încă din primii ani de şcoală el a dovedit slabe calităţi. La 
vârsta de 15 ani, a părăsit băncile şcolii fără nici o diplomă. Einstein însuşi recunoştea într-un ziar al 
şcolii că e lipsit de imaginaţie şi abilităţi practice. În 1895 pică un simplu examen de intrare la 
Politehnica din Zurich, singura instituţie care nu cerea dovada absolvirii cursurilor liceale. 
Examenul era constituit din probleme de matematică, pe care Einstein nu le-a putut rezolva. A 
urmat o şcoală economică mai modestă, la Aarau, sperând ca după absolvire să prindă un post 
academic. Incapabil să finalizeze cursurile unei şcoli, cum şi-ar fi dorit, şi descurajat de 
recomandările profesorilor de a nu-şi continua studiile, se angajează, cu ajutorul unui coleg şi 
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prieten, Marcel Grossman, viitor co-autor al teoriilor sale, la Oficiul de Patente din Berna. A fost 
angajat ca expert tehnic gradul trei, abia în 1906, la un an după elaborarea celebrelor sale lucrări, 
fiind ridicat la gradul doi. Activitatea sa în cadrul oficiului nu era, cum s-ar putea crede, bazată pe 
fizici cuantice sau teorii ale fizicii, ci viza revizuirea zilnică a documentaţiei tehnice a diferitelor 
patente. A lucrat la oficiu până în 1909, perioadă în care a încercat fără succes să prindă o poziţie în 
cadrul unei universităţi. Surprinzator, în condiţiile unui program încărcat, fără acces la orice lucru 
asociat unei lucrări academice, Einstein a elaborat în timpul său liber patru eseuri despre mecanica 
cuantică pe care le-a publicat în 1905. Neputând să ofere o justificare a acestei situaţii, Einstein lăsa 
să se înţeleagă că o parte din idei i-au venit în somn şi că documentele care au condus la dezvoltarea 
tezelor sale s-au pierdut din cauza războiului, deşi acea perioadă o petrecuse într-un stat neutru, 
Elveţia. Abia în 1909 Einstein primeşte un post universitar insignificant, profesor asociat de fizică 
teoretică la Universitatea din Zurich, adevărata sa carieră constând în cea de jurnalist la o publicaţie 
evreiască, timp de alţi 10 ani. Căsnicia cu Milena Marici a durat până în 1919, iar cei doi băieţi 
rezultaţi au fost diagnosticaţi ca ambii suferind de schizofrenie, o boală ereditară. Pe lângă 
Poincare, Einstein s-a mai “inspirat” şi din studiile lui Hendrik Lorentz, Olinto di Pretto, care în 
1903, publica, în revista ştiinţifică Atte, celebra formulă E=mc2, Heinrich Hertz sau scoţianul James 
Maxwell. În 1953, Edmund Whittaker publică o carte, „Teoria relativităţii lui Lorentz şi Poincare”, 
în care demonstrează cu documente cum s-a dezvoltat teoria, istoria sa precum şi sursele primare 
plagiate de Einstein în lucrările sale. Reacţia acestuia, încă în viaţă, la acuzele aduse, a fost aceeaşi 
cu aportul său real în domeniul fizicii: inexistentă. 
 

La graniţa SF 
Preluare după: http://www.rufon.org/forum/index.php?topic=1967.0  

Psihotronica - războiul viitorului 
Psihotronica este disciplina biofizică ce studiază interacţiunile psihice la distanţă. Obiectul de 

studiu al psihotronicii îl constituie fenomenele parasenzoriale (paranormale) care sunt denumite şi 
fenomenele PSI. 

 

Determinări prin cercetări ştiinţifice. 
Un istoric succint al cercetărilor în domeniul parapsihologic arată sfârşitul secolului al XIX-lea 

ca timp al "naşterii" primelor societăţi metapsihice ca organisme de cercetare organizată a acestor 
fenomene. Este de menţionat numele francezului Max Dessoir care a înlocuit vechiul termen 
"metapsihica" cu cel de "parapsihologie". Cele mai rudimentare tehnici de influenţare la distantă, 
de manipulare, sunt cunoscutele bombe cu manifeste lansate în teritoriul inamic, dar şi manipularea 
prin intermediul radioului şi presei scrise, folosite de Franţa, Anglia şi Germania (pe frontul 
primului război mondial se auzeau foarte des difuzoarele inamice cu texte defetiste) iar mai aproape 
de noi în timp, prin persuasiune şi programare neurolingvistică. În Decembrie 1989 şi după, s-a 
vorbit mult de un aşa-zis "atac PSI" asupra României, cu consecinţe nefaste asupra populaţiei. 

Acest lucru este perfect posibil, dar, probabil, nu vom afla ce s-a întâmplat cu adevărat decât 
peste mulţi ani. Acelaşi lucru se pare ca s-a întâmplat în conflictul transnistrean.  

Cercetările asupra paranormalului s-au făcut şi se fac încă în multe ţări, dintre care SUA, Rusia, 
China şi Cehia (încă în 1942 în Cehia a apărut lucrarea "Clairvoyance, Hypnotism and Magnetism") 
sunt cele mai cunoscute.  

Cercetătorii au reusit sa descopere modalităti de dezvoltare a unor capacităţi de punere în 
evidenţă a fenomenelor psihice parasenzoriale (PSI) care nu sunt încă explicate ştiinţific (percepţia 
extrasensorială – PES, telepatia, telekinezia ş.a.).  

Ca urmare a numeroase experimente efectuate pe baza unor protocoale riguroase şi sub strictă 
supraveghere a unor oameni de ştiinţă şi specialişti în diferite domenii, s-a conturat concluzia că 
există persoane cu aceste capacităţi parasenzoriale / paranormale. 
                     

http://www.rufon.org/forum/index.php?topic=1967.0
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Teorii şi tehnici utilizate 
Există posibilitatea de a se efectua controlul psihic al minţii, respectiv ca starea psihică – creierul 

– să fie influenţată de la distanţă.  Pentru a explica evenimentele psihotronice, este necesar să se 
facă apel la cunoştinţele de fizică. La începutul secolului anterior, Ernst Schrodinger şi Werner 
Heisenberg au formulat legile de bază ale mecanicii cuantice. Această teorie descrie fizica lumii 
subatomice. Dr. Bell a elaborat o teoremă din mecanica cuantică care afirmă că particulele 
subatomice sau fotonii care s-au obţinut prin divizarea în două a unei alte subparticule sau foton vor 
avea aceleaşi caracteristici. Teorema lui Bell şi conectivitatea între perechile de subparticule le-a 
permis oamenilor de ştiinţă să transmită informaţia în condiţii de securitate. Dacă corpul biofizic 
este un câmp cuantic, atunci când se divide pentru a realiza acţiunea psihotonică, fiecare 
componentă va cunoaşte ceea ce perechea sa din câmpul biofizic a observat. Transmisia cuantică a 
informaţiei ar putea explica cum informaţia psihotronică trece de la situl observat la spionul psihic. 
 

Câmpurile morfogenetice – câmpuri energetice care modeleaza viaţa 
Biologii specializaţi în studiul celulei ştiu că genomul uman (cromozomii care alcătuiesc 

materialul genetic uman) nu conţine suficientă informaţie pentru a transforma masa celulelor oului 
fertilizat numită blastocist în embrion. Câmpurile morfogenetice biofizice asigură comutarea pe 
genele specifice şi renunţarea la altele, în funcţie de poziţia lor în blastocistul din uter. Dacă aceştia 
se află lângă axă în vârf, ei devin celulele ochiului şi ale esofagului. Dacă sunt în partea de jos, vor 
deveni anus, iar dacă sunt în centrul blastocistului vor deveni tubul digestiv. Dacă sunt la suprafaţă 
vor deveni celulele pielii. Câmpurile biofizice păstrează informaţia care va determina ca celule 
identice să devină celule din sisteme diferite, în funcţie de pozitia lor. Prin urmare câmpul biofizic 
conţine foarte multe informaţii care nu sunt conţinute în genom. Mai mult, câmpul biofizic poate 
controla expresia genei. O consecinţă naturală a acţiunilor psihotronice a fost dezvoltarea la 
practicienii psihotronişti a unei evoluţii în câmpurile lor morfogenetice. Prin exersarea tehnicilor 
psihotronice de către corpul biofizic, câmpurile morfogenetice din care este alcătuit vor evolua si 
vor deveni conştiente (conştienţa primară). Cu o practică lungă, aceste câmpuri devin autoconştiente 
(conştienţă înaltă). Acest proces permite obţinerea unor puternice abilitaţi psihotronice, dar mult 
mai important, ar putea conduce ca psi-operatorul să fie capabil sa comute aceste gene între cele 
doua poziţii on si off. Sănătatea şi gerontologia (ştiinta prelungirii vieţii active) sunt influenţate de 
aceste descoperiri. 

Posibilitatea influenţării la distanţă prin folosirea unor generatoare psihotronice care amplificau 
capacităţile psihice ale paranormalilor, a fost făcută posibilă de savanţii sovietici. 

Specialiştii în psihotronică au stabilit că o altă tehnică posibil de aplicat pentru a determina, de 
exemplu, un individ devenit indezirabil să se sinucidă este sugestia pentru a-i inhiba reflexul de 
apărare. Astfel, se perturbă biocâmpul individului şi se induce o stare depresivă acută, dar şi de 
euforie, care dă un curaj deosebit. Aceste stări se instalează brusc, deci "atipic", iar subconştientul 
individului nu se poate apăra. Dacă, pe acest fond, i se transmite - tot sugestiv – mesajul subliminal 
de a-şi lua viaţa, rezultă... crima perfectă.      

Creierul se poate modifica prin folosire. Pot fi micşorate reacţiile lui sau intensificate fără limite, 
posibilităţi actualmente doar bănuite. Am dobândit un patrimoniu genetic educativ şi cultural ce 
poate fi transcens prin experienţa directă, dacă aceasta este bine condusă. Fizicianul Reynold 
Johnson spune că atunci când puteri paranormale ca „telepatia, clarviziunea, premoniţia sunt 
dobândite de fiinţa umană prin evoluţie spirituală, nu este exagarat să spunem că limitele 
universului uman sunt lărgite la infinit şi că omul devine un supraom,un zeu...” 

Toate cercetările asupra energiilor „psi” scot în evidenţă realitatea acestora. Prof. Olivier Costa 
de Beauregard, fizician, a explicat cum priveşte el parapsihologia: „Veţi fi surprinşi auzind un 
fizician care declară că ia in considerare parapsihologia nu în funcţie de cazuri spontane, ci ca o 
concluzie a unei reflecţii asupra simetriei interne a disciplinelor de care se ocupă: relativitatea şi 
mecanica cuantică”. Cum spunea şi M Jourdain, fizica modernă este pe cale de a-şi da seama că se 
raportează la Spirit. 
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Fizica secolului XX (relativitatea, cuantică) precum şi alte ştiinţe au ca noutate faptul că tratează 
materia din punct de vedere spiritual. În încercarea de a înţelege această relaţie într-o manieră 
coerentă, se poate ajunge şi la constatarea că parapsihologia este validată de ultimele descoperiri ale 
ştiinţei. Cercetările actuale în domeniul noilor forme de energie au explicat ştiinţific telepatia, 
percepţia extrasenzorială, vindecarea spontană, clarviziunea etc. Cercetarea energiilor 
„misterioase” se realizează în multe laboratoare şi fenomenele psihice, care au fost multă vreme 
neînţelese şi ignorate de ştiintă, sunt explicate, descoperindu-se legea fiecarei energii. Oamenii de 
ştiinţă cehi Zdenek Rejdak şi Karel Orbel afirmă: „omul şi toate fiinţele vii posedă o energie 
specială care a fost ignorată până acum în Occident. Pe acestă bioenergie sau energie psihotronică 
pare să se bazeze fenomenul de psihokinezie; ea ar putea fi şi cauza efectului radiestezic şi aparent 
se poate trage concluzia că ea intervine în toate fenomenele psihice”.  

Bioenergia a fost cunoscută încă din antichitate. Chinezii spuneau că omul este în legătură cu 
energia vieţii ce umple tot Universul. Reicenbach a denumit-o energie odică, iar Blondot energie X. 
Oamenii de ştiinţă ruşi preferă denumirea de energie bioplasmatică, iar cei cehi de energie 
psihotronică. Fizicianul Harris Walker sugerează că particulele elementare se comportă ca şi când ar 
fi guvernate de o forţă organizatoare. Fizica cuantică demonstrează că natura este un ansamblu 
indivizibil, unde totul este în relaţie: totalitatea universului este prezentă oricând şi oriunde. În 
acestă privinţă există un exemplu frapant: cel al hologramei. Astfel dacă se rupe o bucată dintr-un 
negativ holografic pentru a-l pune sub un proiector laser, nu se va obţine o parte a imaginii, ci 
imaginea intreagă. De aici rezultă că imaginea întreagă a fost înregistrată pretutindeni pe placa 
holografică, în aşa fel încât fiecare părticică a plăcii (negativul holografic) reflectă totalitatea. 

* 
George Maior, suspectat că a devenit acum şi ”Stăpânul minţilor” 

Organigrama Serviciului Român de Informaţii s-a îmbogatit cu o nouă structură. Probabil şi cea 
mai secretă din cadrul întregii instituţii, Departamentul „PSI” aflându-se în directa subordine a lui 
George Maior.  Este vorba despre mai mulţi ofiţeri paranormali, despre care sursele noastre susţin 
că s-au întors recent din California, unde ar fi fost şcolarizaţi timp de peste doi ani de experţi ai 
CIA, specializaţi în aşa-numitele tehnici Remote Viewing. Practic, este vorba despre persoane cu 
capacităţi metapsihice deosebite, care, printr-un anume tip de antrenament intensiv, ajung în timp să 
se joace cu minţile celor din jur. 

În urmă cu peste cinci ani, SRI se lansa în primele experimente în sensibilul domeniu al 
parapsihologiei, principalul serviciu secret al ţării încercand să se pregătească astfel pentru aşa-
numitul „război al minţii”, care se desfasoară acum la nivel global, între diversele agenţii secrete. 

Conform informaţiilor intrate în posesia noastră, procesul de selecţie a durat doi ani, după care 
cei mai capabili dintre aspiranţi au fost trimişi sub aripa ocrotitoare a CIA. 

Deturnarea de terorişti. Agenţia americană este recunoscută pe plan mondial pentru atenţia 
deosebită pe care o acordă segmentului parapsihologic din activitatea sa. Conducătorii acestora 
susţin că ofiţerii lor pot deturna teroriştii de la comiterea unor atentate, făcîndu-i să se ”blocheze” 
în momentele decisive. Sau, dacă nu reuşesc acest lucru, cel puţin le pot induce suspecţilor o stare 
de agitaţie extremă, care poate constitui „cârligul” necesar pentru arestarea lor, de exemplu pe un 
aeroport, pentru comportament agresiv. 

Lucrează şi în part-time? Nenumăratele „ciudăţenii” din viaţa politică dâmboviţeană te fac să 
crezi că, într-adevăr, SRI-ul şi-a băgat coada! Sau, dacă nu, atunci „nebunii” lucrează şi în sistem 
part-time, onorînd astfel diverse comenzi politice. Pentru că, să nu uităm de ”blocajul” inexplicabil 
al lui Mircea Geoană la întâlnirea decisivă de la Realitatea TV, bâlbâiala acestuia făcîndu-l practic 
preşedinte pe Traian Băsescu, care, nedezlipit de langă specialistul în psihoenergetică, 
biosinergetică şi programare neurolingvistică, Aliodor Manolea, a răsturnat astfel toate rezultatele 
sondajelor de opinie. În fine, sunt voci care susţin că şi derapările nevrotice din ultima vreme ale lui 
Crin Antonescu, ajuns într-o vadită stare de sevraj politic, ar putea fi tot opera celor de la „PSI”. 

Sursa: http://www.enational.ro/news/paranormalii-lui-maior-de-la-sri-200332.html/#ixzz2hRF5DMPm 

http://www.enational.ro/news/paranormalii-lui-maior-de-la-sri-200332.html/#ixzz2hRF5DMPm
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      RIDENDO  
CASTIGAT MORES...   

- pagini satirico-umoristice – 
 

... Amintim celor ce scriu cu simţul Omorului 
cã Umorul se scrie cu mintea spãlatã pe dinţi… 

 
Recital epigram - mistic 

Ion URDA 
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Hai la integrareeee !…  

Daco-latini noi ne ştiurăm  
dar contrazicem axioma,  
că unii de la Râm venirăm  
şi-o bună parte de la… Rrroma!  

Am rămas cu toţii „paf”:  
gata, nu mai suntem singuri  

dacă-avem la UE-n „staff”  
comisar în… multiling’ -uri!  

Descoperim azi, cu emfază,  
un adevăr ce-l ştim cu toţii:  

cel mai rapid se… integrează  
borfaşii, curvele şi hoţii!  

Va trebui, venind Ignatul  
porcul să-l anesteziem  
Dar mă întreb, eu şi „tăt natul”:  
- Îl „operăm” sau îl tăiem?  

Cu integrarea treaba-i groasă  
şi-i drept să spun aceasta, fiindcă  
pe-olteni fără zaibăr îi lasă  
şi pe-ardeleni fără … palincă!  

Ne lamentăm cu toţi degeaba:  
Ne reprezintă, -n vest, scursura!  
Păi n-are cum să-ţi iese treaba  
dacă nu-ţi cureţi bătătura!  

E totul „roz-bombon”, se spune,  
şi vom trăi cu mult mai bine  
când vom intra în Uniune !  
Totuşi, de ce să fug îmi vine ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radu ROŞIAN:   
           - V-am ciuruit, măi  animahăl!” 

 
URDAriu epigraMISTIC 

Nicolae DRAGOŞ 
 Re-ca-pitulări, poliţe... Dare de seamăn 

(întru pomenirea ex-ceceului al uteceului . Mdda!)...* 

Ana BLANDIANA
 „La cules de îngeri”

O viaţă-ntreagă – ce să-i faci?, 
Nu s-a uitat urât la draci. 
Acum, când timpu-i spre apus, 
Gândeşte şi la „cei de sus”. 

Nicolae MANOLESCU
 „Lecturi infidele”

N-aveau cum să îl înşele 
Cărţile... Dar mare-i jalea 
Că lecturile-s fidele, 
Infidele-s... alte alea... 
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Nicolae BREBAN

Ca personaj de roman 

ă. 

Dumitru POPESCU („Dumnezău”)

A-nlăturat destul gun

 „Don Juan”

Cunoscutul Don Juan 
Ispăşeşte vechea vină, 
Condamnat într-o vitrin

„Biletul la control”

oi 
Prin vremuri, fără protocol, 
Azi ai gunoiului eroi 
Îi cer „biletul la control”. 

* supratitrările  aparţin redacţiei 

Arta prozei scurte  
Romulus TOT 

rţianul sau OAILIULINULIU! 
ă după o zi călduroasă şi senină. Trecuse de

ă
a
i
u
h

e

 
d

 Ma
Era o seară de var

lumina zilei se trăse
 ora 10 seara şi 

se după soare dincolo de coamele dealurilor. Dinspre pădure 
venea răcoare şi întunecime. Mureşul curgea lin, lucindu-şi apele molcome. Pe 
mal, lângă o salcie bătrână şi umbroasă era cortul nostru, doi pescari veniţi aici în 
urmă cu două zile. Mâine seară o să plecăm indiferent ce şi cât vom prinde. Câţiva 
cleni, scobari şi morunaşi stăteau cuminţi în juvelnicul din apă. Nu am fi plecat 

chiar cu mâna goală. Mai sus de cort erau câţiva pomi răzleţi, pruni, nuci şi meri, apoi începea 
pădurea. Prunii erau soi de vară cu prune m iam în jumătate şi le puneam 
în cârligul triplu de pe băţul de fund. Clen r şi nouă.  Lângă cort focul 
ardea în jeratic iar ortacul meu cred că se b ns şi eu pe iarba moale dintre 
pruni privind cerul ce se umpluse de stele.  în sistemul nostru stelar ori 
mai mici şi îndepărtate la capăt de univers nice pământene au întrezărit 
stele aflate la 15 miliarde de ani lumină. A arele necunoscut. Câte dintre 
ele or fi locuite?. Multe, desigur. Fantasticul şi neprevăzutul universale. O stea căzătoare brăzda 
cerul de la un capăt la altul şi mi-am spus o dorinţă, o speranţă, aşa cum făceam de mic copil de 
când ştiam că speranţa este un lucru bun,  din vrerea cerului. Priveam 
spre cer răscolit de gânduri. Din cele ma  încercat să înţeleagă ce este 
spaţiul acela negru de dincolo de atm Toate miturile şi legendele 
străvechilor popoare au conţinut aceleaşi r iferit în funcţie de tradiţiilor 
ancestrale ale fiecărui popor din vechime, despre cum este universul. Toţi au înţeles că există o 
Sursă a tuturor lucrurilor apărute. Această Sursa a primit, în conceptia tuturor grupărilor spirituale 
din vechime, numele de Creator, Unicul sau Eternitatea supremă. O nouă cometă brăzda cerul 
dinspre orizont, dar nu pe acelaşi traseu. Parcă se opri la un moment dat, după care începu să 
coboare devenind mai strălucitoare. Din ce în ce mai strălucitoare. Am închis involuntar ochii. Când 
i-am deschis, lumina puternică dispăruse lăsând cerul plin de stele. 
Dinspre pădure însă se răspândea o lumina slabă şi lăptoasă. Nu s-a 
auzit niciun zgomot, doar o adiere călduţă ce trecu foşnind printre 
frunzele pomilor. Mă stăpânea o senzaţie stranie. Ceva între teamă şi 
curiozitate. Vroiam să plec dar şi să rămân. Privind din nou spre 
pădure, spre lumina aceea lăptoasă care persista, am distins o forma 
nedefinită înca, dar verticală, un om de aceeaşi înălţime cu mine, 
îmbrăcat într-un costum de astronaut gri închis şi mulat pe corp, cu 
multe butoane luminoase în zona pieptului şi pe mâneci. Avea capul 
descoperit şi pleşuv şi o faţă ca de copil cu ochii mari, anormal de 
mari şi rotunzi, nasul mic şi o gură mică cu buze subţiri. Se vedea clar 
că zâmbea binevoitor. Îmi vorbea fără ca urechile mele să distingă 
vreun sunet sau gura lui să se mişte. Îmi vorbea în minte, telepathic. 

- Nu te teme, sunt paşnic şi doresc să comunicăm ca între prieteni, fiinţe de acelaşi neam. 
- Eşti extraterestru? 

ari şi zemoase, pe care le t
ilor le plăcea aşa ceva, d
ăgase în culcuş. M-am înt
Stele mai mari ce licărea

. Citisem că mijloacele te
tât deocamdată, puţin din m

iar realizarea ei musai vin
i vechi timpuri oamenii au
osfera nopţilor înstelate.
eferiri describe, evidente, 
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- Da. 
- De departe ? 

arte pentru voi oamenii, dar nu şi pentru noi. Subit îmi era o sete cumplită. I-am 

ngă cort. Ortacul meu se uita la noi ca curca-n lemne. S-a ridicat şi a înteţit focul 
vo

 este făcută?  
ăcut o nouă doză şi i-am întins-o. Prietenul 

meu

voi, corpurile noastre ca şi ale voastre au peste 70% apă, noi suntem strămoşii 

nii pe aici pe la noi, îl întrebă curios amicul meu. 
ri, există 

pământului, în vremurile când pe planeta 
asta

creierul vostru din care folosiţi doar 15%. Ce veţi fi când îl veţi 
folo

ai pentru voi, ci şi pentru noi. El a stabilit pentru voi Legea 
Libe

ura, 
o de

- De foarte dep
spus să coborâm la cort să trag o gură de bere. 

- Înţeleg ! 
Am ajuns la
rbind singur. Am tras dintr-o înghiţitură o jumatate de doză de bere. 

- Vrei şi tu? l-am îmbiat pe marţian. 
- Da, şi noi consumăm lichide, din ce
- Amestec de apă şi plante, totul natural. I-am desf
 i-a întins serviabil paharul de la termos. Nu avea nevoie, a sorbit direct din doză. 
- Interesantă băutură! 
- Voi ce beţi ? 
- Tot apă ca şi 

voştri. Nu transportăm însă apa în recipiente, o fabricăm pe loc din hidrogen şi oxigen şi îi adăugăm 
ingredientele necesare. A mai tras o gură din doza de bere. 

- Interesantă băutură ! 
- Şi ce faceţi voi marţie
- În primul rând nu suntem marţieni şi suntem o misiune. Aici, ca şi în alte locu

artefacte lăsate de strămoşii voştri agatârşii cu rol important în dezvoltarea genomului neamului 
agatârşilor, adică voi, aflaţi acum la o mare cumpănă. Vă ajutăm ca neamul vostru să nu dispară. 

- Şi de unde veniţi voi, din ce stele şi colţ de univers? 
- Noi am venit aici de mult, am fost primii locuitori ai 
 existau dinozauri de dimensiuni gigantice. Specia voastră numită Homo Sapiens reprezintă un 

experiment comun al câtorva civilizaţii cărora li s-a încredinţat crearea unei rase performante 
provenită din amestecul genetic al actualelor rase umane de pe Terra. Cele mai implicate lumi 
extratereste în coordonarea speciei voastre sunt cele din Sirius, Pleiade, Carul Mare, Carul Mic, 
asistate de civilizaţia din Betelgeuse. 

- Chiar aşa grozavi suntem? 
- Da, sunteţi! Gândiţi-vă la 
si în totalitate… Sunt multe populaţii extraterestre cărora nu le convine ce veţi fi voi din voinţa 

Creatorului. Dar să vă spun mai departe, există o legatură foarte subtilă între structura lui Homo 
Sapiens şi cele şapte stele din constelaţiile amintite. Proiectul Homo Sapiens este, după cum vă 
spuneam, un vast proiect genetic, de aceea omul de pe pământ are 7 chakre, 7 corpuri subtile, 
percepe 7 culori şi foloseşte 7 sunete în limbajul articulat la toate cele 4 rase umane de pe Terra; 
rasa albă, rasa neagră, cea galbenă şi cea roşie. Fiecare dintre aceste rase au construit temple prin 
care să îşi venereze strămoşii stelari. Grecii aveau intrarea în temple orientată către direcţia în care 
răsărea şi apunea constelaţia Pleiadelor. Sumerienii şi egiptenii venerau steaua Sirius. Vechii 
chinezi venerau constelaţia Carul Mare, considerînd-o palatul celest al lui Tao. Exemplele pot 
continua. Fiecare dintre rasele umane ale pământului au nişte părinţi cosmici care s-au preocupat de 
supravieţuirea raselor umane. Noi vă avem pe voi. Dar între noi şi voi mai sunt şi alţii, alţi 
extratereştri care nu vă vor binele şi care vă manevrează propriile voastre orgolii în favoarea lor şi 
nu în favoarea voastră. Aici este marele pericol. Ei sunt aici cu voi sub masca chipului vostru.  

- Şi voi de ce nu interveniţi? 
- Dumnezeu există, nu num
rului Arbitru pe care noi trebuie să o respectăm. Intervenim doar în momente speciale atunci 

când Dumnezeu ne acordă dispense. Cu o ultimă înghiţitură marţianul dădu gata doza de bere.  
- Interesantă băutură! I-am dat o altă doză frumos colorată. Ne-a spus multe, că nu-l durea g
schidea doar când trăgea câte o înghiţitură de bere... Din nou, impropriu spus, i se cam 

dezlegase limba, de la berea noastră desigur. Nu le avea cu alcoolul. Mă, frate, şi câte ne-a mai 
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spus, mare baftă să-l întâlnim. Dar cine m-ar crede dacă i-aş povesti păţania, mai ales că eram şi 
pescari. Ortacul meu punea din ce în ce mai multe întrebări după ce a scos sticla de palincă din care 
trase câteva guri bune sau mai exact îşi pusese în capacul de la termos, băiat subţire, avea maniere 
în faţa oaspetelui stelar. Bravos! 

- Ia de aici, gustă, palincă de 60 de grade! Îi întinse sticla. 
 belindu-şi ochii şi aşa prea mari. Şi 

mai 
e noul nostru prieten stelar de pahar, că şi aşa nu o să mă credeţi. 

Dac

 Amicul meu sări cu sticla de palincă în mână. I-a dat-o 
mar

toţi patru, al 
nost

stră, răspunse ecoul, sughiţînd.  
 scurtă “Supaţi vă rog” – vol II, în pregătire 

Umor trans - Atlantic

- OAILIULINULIU! exclamă marţianul după primul gât,
trase un gât. Neamul nostru.  
Mă opresc aici cu cele spuse d
ă nu veneau ăştialalţii trei, nu ştiu cum se termina. Erau dupa chipul şi asemănarea primului, 

leiţi. Îi întrebam, dar nu ne răspundeau. Păreau supăraţi sau vorbeau neauzit cu colegul lor. Acesta 
se ridică cu greu în picioare şi ne zise: 

- O să mai vorbim, nu contează…
ţianului care o luă cu un zâmbet larg. A scos ceva din costumul lui de extraterestru. 
- Ia asta, e mâncare, un beţişor pe zi de persoană. Merge după palincă! Au plecat 
ru susţinut de doi dintre noii veniţi. Au plecat spre lumina din pădure. Am fi vrut să o luăm 

după ei, să le vedem scula de zburat, dar dacă erau supăraţi pe noi. Bă, ce chestie! După o vreme 
lumina din pădure începu să pâlpâie, apoi brusc tâşni acea formă luminoasă spre cer pe o traiectorie 
bâlbâită şi oarecum în zig-zag. Cred că au dat cep la sticla de palincă, ori prietenul nostru era pilotul 
navei. Am desfăcut pachetul primit în dar. Era ca un pachet de ţigări dealea subţiri. În interior erau 
câteva zeci de beţişoare ca de chibrit maro-gălbui. Am mâncat fiecare câte un beţişor, erau crocante, 
gustoase şi parfumate. Aveam senzaţia că suntem sătui ca şi când fiecare ar fi mâncat câţiva metri 
de cârnaţi de porc. Nu am mai putut mânca nimic şi nu am mai dormit vreo patru zile. 

- Tu-ţi marţianul mă-tii ! 
- Ba pe-a mamii dumevoa

Din volumul de proză

 
Ioan NICOARĂ (Arizona, S.U.A.) 

Baladă din  

lui 
 m

Dragi to

 
u, 

fară 

e 

ză 

u 

 
e toţi ne-ar fi luat Draku 

ei 

eală, 

 sus 
 

p...da măsi (bis). 

 

me 

 
a 

m şi-o găsît leacu 

, 

ă 
ă! 

ţi f...tut... 

 

e 

uce 

 mormîntu! 
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şatra veche 
- cuvântul ţiganu
oartea tatălui său - 

varăşi şi moş Florea 
Fraţilor din cap de sat 
Viaţa asta-i un c...cat...
Bgietul taica-mio, sireac
Asară o dat de Draku 
Cum stătea pe prispă-a
Şi trăgea dintr-o ţigară 
Dintr-odată se înclină 
Cum ai trage o beşină 
Până ce s-aducă-o cruc
Iacă-tă că Draku-l duce 
Hăl de sus să-l aibă-n pa
c-o fo bun dar şi de groază 
O trăit doar din hoţie 
Şi-o halit şi puşcărie 
De nu era el baş-sărac

P
C-am fo zece în bordei 
Şi-or mierlit de foame tr
Se băga la-nghesuială 
Şi trăiam doar din ciord
Ieri fura la cucuruz 
Astăzi stă cu p...la-n
Ieri stătea pe prispa căsii
Azi s-o dus 
               în 
Ui cum doarme, ca on pui 
Ţuce-i mama p...la lui! 
În scumpeturi de mătasă
N-o durmit în nici o casă 
De-acum zi şi noapte doar
De-acum nu mai rabdă foame 
C-o mâncat numa verdeaţă 
De i se făcuse greaţă. 
Să ni-l amintim pe tata
Cum bea vinul cu găleat
Murfatlar şi Ottonel 
Până se pişa pe el. 

 
Dar de-acu
De-acu mai bea el pe dracu! 
O să beie poate smoală 
Din cazan, din ceva oală
Iat tu, mamă-ndoliată 
Nu mai plânge supărat
Bagu-mi p...la-n el de tat
Că tu ştii cât ne-o bătut 
Când v-am prins  
                         că v-a
Iar voi fraţi şi surioare 
Ştiu că inima vă doare 
Cât ar fi fost el de prost
Totuş o fo tata nost 
Şi toţi zece, cum vă spui, 
Am venit pe p...la lui 
Şi pe p...ă ne vom duc
Faceţi-vă câte-o cruce 
Că de-acuma Dracu-l d
Al Domnului ceriul şi pamîntu 
Al Drakului mortu 
                             şi 
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Să glumim… serios 
Surse wikipedia.ro. 

Timeo Danaos...   
Al Doilea Război a devenit Mondial pentru apărarea Poloniei, dar la Ialta, polonezii i-au fost daţi 

lui Stalin. Bileţelul lui Churchill îi cerea Tătucului 90% din Grecia. Acolo, în Grecia, populaţia era 
majoritar comunistă, dar Mediterana nu putea fi lăsată la cheremul flotei sovietice. Grecia a rămas 
în lumea aşa-zis liberă (liberă, în orice caz, de comunism). Dar cum să o faci să-şi uite poftele de 
comunizare? Făcându-i daruri. Băncile occidentale au început să cumpere câte bonuri de tezaur au 
avut chef grecii să vândă. Şi au avut chef să vândă în valoare de multe, multe miliarde de dolari 
(apoi, euro). Acum, iată, s-au acumulat 320 de miliarde de euro, care figurează, desigur, ca datorie 
suverană: 30.000 de euroi pe cap de grecotei. Record mondial. Tot trăind din daruri, grecii s-au 
învăţat cu banul uşor câştigat. Şi-au dat dar din dar: a 13-a şi a 14-a pensie, al 13-lea şi al 14-lea salariu. 
Trai, nineacă, pe banii occidentalilor, britanici şi nemţeşti, în principal. Aşa era aranjamentul 
financiar supravegheat de NATO. Ca să moară comunismul din capul grecului, hai să-i dăm un trai 
aşa cum crede el că l-ar avea dacă ar da ţara pe mâna comuniştilor! 

Guvernanţii, după ce au plecat coloneii de la conducerea ţării, l-au mituit pe grec în fel şi 
chip. L-au iertat de taxe. L-au lăsat să facă evaziune fiscală. 

Şi bugetul?  Cu ce se umplea bugetul dacă taxele erau o glumă? Cu daruri de la occidentali, care 
continuau să cumpere bonuri greceşti de tezaur. Până când, dom'le? Până la prima mare criză 
financiară. Şi după aia? 

Austeritate? Nu merge, căci grecul sărăcit o dă înapoi spre comunism. 
Iertare de datorii? Nu merge, căci băncile britanice şi nemţeşti ar da faliment. 
Muncă (investiţii)? Nu merge, căci grecul s-a învăţat cu lenea bine plătită, iar dacă îi aduci 

muncitori străini, iese pe străzi şi dă foc oraşelor. Aşa a apărut în lume un experiment unic: stat 
supersocial pe banii altora. Aceştia, ăia cu banii, nu prea mai au nici ei bani. Pot să-i tipărească! Da, 
pot. Dar asta ar însemna inflaţie pe euro.  

Să-i dăm pe greci afară din zona euro ca să-şi producă ei propria lor inflaţie, fără să contamineze 
toată zona! Păi, nu merge nici aşa. Ar fi un precedent care ar scoate tot sudul zonei euro din zonă: 
Spania, Portugalia, Italia. Căci şi aceste ţări erau pofticioase de comunizare şi au fost şi ele mituite 
cu daruri otrăvite din aceleaşi bănci occidentale.  

Să le cumpere chinezii bonuri! Nu le vor cumpăra, căci nu sunt atât de proşti. Chinezii vor să 
cumpere euro-bonuri, garantate de Banca Centrală a UE, dar Germania nu vrea astfel de bonuri de 
tezaur care n-ar face decât să se ducă în dar către aceeaşi gaură neagră din Grecia, în loc să se ducă 
spre bunăstarea neamţului, de zece ori mai harnic decât grecul.  

Să-şi vândă grecul tot ce are: munţi, temple, statui, zei, flota! Acolo se va ajunge. Dar lent, lent. 
Ca nu cumva grecul, bruscat prea tare, să-i scoată pe comunişti din cimitire şi să-i pună în muzee. 
Nu vor aduce mai mulţi turişti, dar le vor da o lecţie occidentalilor: să te temi de greci şi când le 
faci daruri. 
 

Bancuri 

Soțul ideal și soția ideală. 
- Dragul meu, du-te să bei berea aia, că te 

așteaptă prietenii!  
- Stai puțin, iubito, mai am de spălat vasele! 

* 

O fetiţă vine acasă şi îi spune tatălui ei: 
- Tati, un băiat de la şcoală mi-a spus ceva ce 

nu înţeleg. Mi-a spus că am parbrizul frumos, un 
portbagaj şmecher, nişte şasiuri tari, amortizoare 
excelente... Ce înseamnă asta? 

- Spune-i aşa: că eşti încă în garanţie şi dacă 
se bagă să îţi ridice capota ca să verifice uleiul, o 
să-i rup ţeava de eşapament! 

* 

O femeie stă la ocaz  în ie Apahida. Opreşte o 
maşină. Femeia: - Bade, sui pe mine pân’ la 
Cluj? Şoferul: - Sui, sui, dar cine mai mână 
motorul? 

* 

- Soţia mea conduce ca fulgerul! 

 
- Adică foarte repede? 
- Nu, loveşte copacii!!!
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Bancul nr.1 pe 2013 
Un preot se despărţea de parohia sa după 

mu

a mea impresie despre parohia aceasta 
mi

foarte 
spe

 politicianul, aşa că 
l-a

ărintele 
în 

Cu ară  

ă, judeci lucrurile 
altf

ău. Îi 
de

ăl tău este acasă? 
Pu

ma sunt în oraş! 
să?  

Om  picior pe 
alt

prumutaţi vreo 
unealt

faptul că fratele tău, 
Gheor

cred că e mai bine să vorbiţi cu tata. 
Ştiu 

* 

esteşte, m i Gheo, cum o fo’ cu 
accid

e: noi am mărs pă drum 
tăt ‘n

lţi ani de slujire. Pe lîngă masa de adio, 
enoriaşii s-au gîndit sa-i facă şi un cadou. Ca 
peste tot, a fost invitat şi un politician să spună 
cîteva cuvinte şi să-i înmîneze cadoul. Dar, ca 
toţi politicienii, acesta a întîrziat, şi atunci 
părintele s-a gîndit să umple timpul cu un 
discurs. 

- Prim
-am făcut-o cu ocazia primei spovedanii. 

M-am gîndit că am fost trimis într-un loc teribil 
deoarece primul care s-a spovedit mi-a 
mărturisit că furase un televizor, că le-a furat 
banii părinţilor, că a mai furat şi la locul de 
muncă, pe lîngă faptul că avea o aventură 
sexuală cu soţia şefului. În unele ocazii făcea 
trafic şi vînzare de droguri şi la urmă a zis că  
i-a transmis o boală venerică sorei sale.  

Am rămas înmărmurit, stupefiat şi 
riat, dar, după aceea, am cunoscut lumea 

care nu semăna deloc cu acest individ. Mai 
mult, pot să spun că a fost o parohie de oameni 
responsabili, cu valori morale, credincioşi şi că 
am trăit aici ani minunaţi! 

În acest moment soseşte
u chemat repede să ia cuvîntul. După ce s-a 

scuzat pentru întîrziere, a început astfel: 
 - Niciodată n-am să uit cînd a venit p
parohie. De fapt, am avut onoarea să fiu 

primul care s-a spovedit la el. 

m se judecă lucrurile la ţ

Când te-ai născut şi ai crescut la ţar
el decât copiii de la oraş de aceeaşi vârstă. Iată o 

întâmplare care dovedeşte pe deplin acest adevăr. 
 

n sătean bate la uşa casei vecinului sU
schide un băiat de vreo nouă ani. Omul îl 

întreabă:  
- Tat
ştiul răspunde: 
- Nu, tata şi ma
- Dar fratele tău Gheorghe, e aca
- Nu, e în oraş cu mama şi tata! 
ul se leagănă stingherit de pe un

ul. Puştiul încearcă să îl ajute: 
- Dacă aveţi nevoie să îm
ă, pot să vă dau, eu ştiu unde sunt toate! 

Fermierul e vădit jenat: 
- Ştii... e vorba de 
ghe, a lăsat-o însărcinată pe fiica mea 

Marioara... 
- Da, 

că încasează 50 de lei pentru taur şi 15 
pentru vier, dar nu ştiu cât o să vă ia pentru 
Gheorghe !!! 

- Ia pov ă
entul de maşină? 
- Apoi, o fost aş
ainte şi când drumu’ o luat-o spre stânga, 

noi tăt ‘nainte… 
 

 George TOPÂRCEANU  Domnule, n-ai un chibrit?" 

Balad

ardă 

. 

oare 

să 

retă, 

r, 

rlit, 

 

ă,

a chibritului 

Locuiam într-o mans
La al patrulea etaj 
(Strada Universităţii 
Casa mare, cu grilaj)
Casa asta, din păcate 
C-un proprietar bigot, 
N-avea electricitate, 
Dar încolo avea tot: 
Scări, balcoane, corid
Şi, ca-n orice case mari 
Cu apartamente multe, 
Fel de fel de locatari. 
Într-un rând, venind aca
Noaptea de la cinema 
La parter, pe întuneric  
Aud paşi în urma mea.  
Şi-o uşoară siluetă 

 Îmi vorbi abia şoptit:
"- Dacă nu sunt indisc

O fi tânără? Frumoasă? 
 Doamnă măritată, sau...?

Fără multe marafeturi 
Scot chibritul şi i-l dau. 
Urc apoi o scară-n fugă 
Dar, când trec prin corido
Drept în faţa mea o uşă 
Se deschide-ncetişor, 
Şi, prin crăpătura uşii, 
Scoate capul blond, sbu
O duduie somnoroasă: 
"- Domnule, n-ai un chibrit?"
P-asta o cunosc eu bine, 
E drăguţă ca un paj. 
O servesc cum se cuvine 
Şi mai urc înc-un etaj... 
Când, în razele de lună 
Zugrăvite pe perdea, 
Ce să vezi? O doamnă brun  
În pantofi şi-n pijama  
Este Ea! Chiar ea! Femeia 

După care mă topesc 
ce 

să, 

că 
m. 

stă, 

ăbit, 

."

De vreo zece zile-ncoa
Şi nimica nu-ndrăznesc! 
"- Soţul meu e dus de-aca
Zice ea abia şoptit 
Şi-am rămas pe întuneric,- 
Nu cumva ai un chibrit?" 
Un chibrit? Ce fericire! 
I-aş fi oferit acum 
O cutie-ntreagă, da
Nu făceam risipă-n dru
Altă scară, cea din urmă 
Pe culoar aud un svon. 
Ce-i? Un drac de cameri
numai în combinezon. 
Mă opreşte cu sfială: 
"- De nu sunteţi prea gr
Mă iertaţi de îndrăzneală, 
V-aş ruga. - Ce? - Un chibrit  
Trebuie să-i dau, căci altfel 
Asta-mi scoate vreun ponos. 
Scotocesc prin buzunare, 

De necaz le-ntorc pe dos. 

u. 
znă,

"- N-am decât o gămălie, 
Ce să-ţi fac? Îmi pare rău! 
Nu ştiu dacă s-o aprinde. 
S-a aprins? Norocul tău!" 
Când în fine-ajung odată 
În odaia mea, - tablou! 
O amică (are cheia) 
M-aştepta ca pe-un ero
"- De trei ceasuri stau în be  
Zice, eşti nesuferit! 
Sunt grozav de ener
Scoate fuga un chibrit!" 
Iar chibrit? Simţii că-mi s
Ţandăra. Curat pârjol! 
Ce-s eu? Fabrica de fosfor? 
Sunt Regie? Monopol? 
Aţi înebunit, pesemne, 
Tot chibrit, chibrit, chibri
Dracu să vă ia pe toate, 
Nu mai am, le-am isprăvit

vată, 

are 

t! 

! 
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In memoriam Liviu OROS 
Gelu STRESSBOURGHEZU 

Monolog oros - orwelian cu inserţii romgleze 

 animahăl, oriunde te-ai afla! Am chef să filo-zoo-
fee

loreat în bună-nţălegere, fără bâte, fără pikhamere, fără carbid, fără salariu sub 
cen

 că  acuma  populaţiile convieţuiesc multilingvistic dezvoltate, în  spaţiu vital  
Şe

doare 
fru

ntu Halmagyi din Hălmagiu, bag samă că filozofii ăştia, 
de

 făcut şi lobiluţie, s-or bătut între ei, dar or pierdut 
giu

lăcuitor ca virgulă 
cas

Păi ăştia, că doar nu ăilalţi, ăia or căzut, aşa-i în babilon, cad unii să se rădice 
ăil

em câteva cazuri, dar îs în regim de secret, interes strategic… 
Ap

ătana înlocuiesc limba de lemn 
co

mă ? Cum să-şi cîştige cozonacu, la cules de capsule 
pri

ori ba?  

NOA! Servus, servorum şi hello, mă dragă
sc,  da nici vă spăriaţi, că nici nu-ncep bine, că-i şi gata! Iote, cu multilingvuismu  multilateral 

orbanizat, că avem şi comisar UE la ăia cu varza de bruxelles şi la stress-burghezii dracului! Noa, 
dacă trebă, trebă! 

Vivat crescat f
tură, fără diminuarea demografică şi fără alte cele, de care vreau să cam tac, că mă ascultă cine 

din asta trăieşte!  
Bag samă şi io
nghen, igen, of cors, via Iştenbul! Se  pare  că  se întoarse  Babilonul, dacă nu cumva Altantida, a 

cărei rearătare o fost profeţită cabbalistic vorbind, şi remembăr Petrache Lupu din Maglavid ! 
Vorba lui Ureche moldavul, „...se sparie gândul”… sau a lui Bulă, „când cujet, mă 
ncea, tov. doftor!” Oare există şi reîncarnări colective? Că atlanţii cică sunt încarnaţi în 

americanii de azi, ba şi dinosaurii s-ar fi reîncarnat, prin adaptare şi diminuare în vaci, oi, capre etc., 
precum şi în găini! Ice că riscul unei pandemii aviare galinacee, ar fi de fapt al unei răzbunări sauro-
terapodo-astrale! Numai cu vietăţile din ape, rămâne ceva absurd: oare cum de nu zice nimic 
mitologia despre soarta lor la Potop? Nici nea Darwin nu se bagă în subiect, deşi originea 
mamiferelor este în apele primordiale şi unele s-au întors în ape! Balena a fost mamut – elefantoid, 
delfinii or fi fost îngeri căzuţi, mai ştii ?… 

Io, Liviu Oros din Sântundreş, colţ cu Sî
 după anu 2ooo, îs şi ei neşte extratereştri, dacă nu dinozauri cyborgizaţi… Noa că nu de astea 

vreu să vorovim, că avem timp mai încolo, după alegerile antipicate … Iote, de fuţbol, că  îi mai  la 
ordinea dezordinii, dar de-acolo ies moneii, măă, că Becali  de parigzămplău, dolăreşte  big  
turmoacele de  miliarde, sau întrebaţi-l pe Mutu! 

La noi două îs direcţiile, Dinamo şi Steaua. Or
giuleştenii, c-aşa-i în revo! Apropo de Vavilion: mă, oare ce-i aia Dinamo ? Pă ce limbă îi 

chestia asta, Dinamo. Di  Ka Ghebele?! O fi dinamic fuţbolu, dar etimonu, mă, e-ti-monu !??  Pe ce 
limbă mă?  Pă limba electriciană?  Pă limba furnală, sau ţapinară ?  Io am mâncat Shalom cu soia, 
am făcut  lumea să râdă de s-or îngrăşat, dovadă că iote-i, acum s-or făcut mahări şi  pare că-s tăt 
neşte reîncarnaţi. Treb’ să dau de Mişu, şefu cărnii judeţene, poate ştie el, că-i onorific, ori poate 
ştie Patrian Dăunescu, n-am zîs io că-i încarnareau lu Diplodocus, alţii or zîs … 

Dar ce, parcă despre asta-i vorba? Că-i babilon, vorbele cad pe cap de 
tanele suprastok din Niedoara. Ne dau ăştia castane, măăă, ca să ne antrenăm pentru când vine 

Impactu cu Comeata! 
Cum „care ăştia”? 
alţi, dup-aia invers, ioate aşa, ca la roata de tras mădulare şi tras în ţepe…  Că ice că şi ţeparii îi 

reîncarnări, adică împieliţări draculice! Dar nici despre asta nu e vorba.  Io tăt nu pricep, ce-i aia, 
Dinamo, mă ? Boscorodeală, frate! 

Cu gripa asta, ovariană… Ice că av
ropos şi fără nici o legătură, oare de ce New-Y-or căzut kilotzii, pardon, kilowaţii, ăleia de-i zice 

acum Energetica Company? Poate ştie Petrică Romanul, că paparazii or ciupit ceva, dar i-or mituit 
cu termopane şi scutire de te-ve-a la publicitate petro-dolariană…  

Io vorbesc codificat, că acum codul lu Da Vinci şi Coada lu S
munistă,  se comunică în parabole ca petele de pe girafă, să camufleze  antitero … Suntem în 

Nato, măă, în UUEE, mă, suarieni nătântoci ! 
Dacă vine gripa ovariană, ce fac traseistele 
n ţara lu Don Chilote de la Mangialâc ?? Da ce, parcă de asta-i vorba?  
Să recaPitulăm: vine comeata, ori să amână? Se extinde gripa ovariană, 
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Avem voie, mă, să acar vorbim, că altcecva nu ne-o mai rămas, după tranzîţ! Şi pîntru data 
vii

 dincolo de ortu popii, aşa că reîncarnarea oricum 
ex

ovaţi examenu: ce-i aia Dinamo… Data viitoare, 
car

toare, întrebarea de baraj: Ce-i aia Dinamo?  
No servus şî nu vă nărăvaţi, că există o viaţă

istă: carnea de pui, adică de dinosauri răzbunat, poate fi înlocuită cu carnea de soia, uleiul pentru 
oameni cu uleiul de rapiţă, etţetera. Întrebaţi-i pă ăi bătrâni şi încă vii parţialmente: când era dinamo 
călare şi steaua răsărea prin calendare, noi, ăştia, din Vavilon, am fost raţionalizaţi: trăiam fără 
carne, fără vaca nebună, fără găini moarte de vii, şi suntem antrenaţi… Gripa aia aviară, v-o spun 
io, se trage de la avari, mă! Avarii, de unde şi starea generală dinamovistă a industriei 
monocotiledonate, Starea de Avarie, v-aţi prins ?  

Noa că tre să plec, bateţi-vă căpăţâna şi  prom
e ghiceşte, jos pălăria! Casa de Cultură din Deva îi oferă  Şperaclul de Aur al Cetăţii!  

Of  fiderzein, ciao, orvoar, dasfidania şi servus Atlantida! 
Hai Dynamo şi Doişland uber alles Bulles!  

 

pE igrame sub bisturiu... 
Ion URDA 

- se dedică desăvârşiţilor profesionişti ai Sec

Medicului ortoped Emil Cristuţ 
E de

! 

laru
Îi place poe

-n mână  

’?  

Când la genunch

ucat  

!  
sat,  

P.S. a vreun junghi 
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 ştiut, creştine-frate  
şi să nu uiţi a mea povaţă:  
Domnul Cristos îţi dă viaţă  
iar domnul Cristuţ – sănătate

Medicului anestezist Mihai O
zia bună  

dar umblă c-o seringă
şi la boscoane-i priceput  
că te adoarme „la minut”!  
Ştiţi voi care-i omul cu haru
Vi-l spun eu: doctorul Olaru! 

Asistentei Carmen Duduc 
de la sala de operaţie
i fui operat,  

pentru a fi anesteziat, 
ca să mă ţină aplecat  
Carmen de cap m-a ap
şi între sâni mi l-a băgat  
iar amorţeala m-a cuprins
Dar pot să spun: când m-a lă
de-aroma sânului încins,  
eram deja anesteziat!  
 Dar tot mă-ntreb: mă lu

        de mi-l băga între... genunchi? 
 

... şi ceva dulce ca... Meria 
Ouăle lui SCOROBETE 

- pornit către Lunca Cernii – Hunedoara, ca organizator al Taberei de Creaţie  

Având găini cam bănăţene, 

. 

 

oş  

Şi, pr
 

. 

aj,  

,  

ură-n gură,  

ă,  

p  

... muncă,  

Literară „SPONTAN” - 2012, Ion SCOROBETE a avut un mic incident... 

oniei să-i mulţumească,  activ, cum ştim, îl puse dracul  
vrând să creeze-o nouă rasă,  
Ion Scorobete-şi duse-acasă  
cocoş merian, mândru la pene

Şi, peste-un an, minune mare:  
pe unde a trecut merianul  
se plămădiră, cu toptanul,  
mulţimi de păsări ouătoare.

S-a bucurat Ion de succesul  
avut de falnicul cocoş,  
adunând zilnic câte-un c
umplut cu ouă, norocosul! 
 

gândi o tabără, „SPONTAN”,  
la „Luncă”,-n fiecare an  
şi se porni s-o-nfăptuiască

Cu grijă pregătind maşina  
a pus şi ouă la cofraj  
dar, pacoste!, la un vir
se sparseră, bătule-ar vina! 

Şi, cum se-ntâmplă între fete
cu veşti umblând  
                      din g
bârfeau muieri în bătătură:  
- Auzi, tu, bietul Scorobete,  

s-aducă scriitori în Luncă  
dar, trecând peste-o  
                       groapă-adânc
îşi sparse ouăle, săracul! 

Şi-acum, cu acest handica
la ce mai vine iar în Luncă? 
Îl vrem pe Ion, dar  
                       bun de
căci, fără ouă, geaba-i... cap!  
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Emil C IORAN (1911-1995) 
Un apolide metafisico:  

“Căutarea gloriei  izvorăşte din frica de a m uri 
singur, din dorinţa de a te distruge în public. 
Numai cei fericiţi în această glorie au degradat-o 
în vanitatea absurdă. Nu sunt gelos pe o formă 
de glorie: să fi fost celebru în ochii  înaintaşilor, 
dar nu a contem poran ilor sau a posterităţi i. 

Nim ic nu mă poate mângâia că Iisus n-a auzit 
de mine.” 

Pensiunea 
PANORAMA - Ghelari
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şi Consiliului Local Hunedoara, pe baza unui proiect cultural

TIMP

Tiberiu
BALAZS

RITMURI

Dragalin
VASILONI

Cu ocazia Crãciunului  şi Anului Nou 2014 

Colegiul de redacţie urează colaboratorilor şi cititorilor revistei 

Sãrbãtori Fericite! şi un călduros La multi ani! 

(detalii la pag.93)
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