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BREAKING NEWS: CULTURA ÎN SUFERINŢĂ!

Şi dacă tot ai deschis vorba

despre pesimism, află:
că se lucrează în notariate
la copiile legalizate ale
certificatelor noastre de deces,
că nu se vor mai găsi flori
pentru respectiva petrecere,
că nu va citi nimeni
nici un rând despre noi,
că vom fi răsturnaţi
ca piesele de şah,
într-un sertar comun de pământ,
află
că nu există decât
un Dumnezeu care refuză
cererile noastre de graţiere,
că nu există
nici un Dumnezeu al iertării,
că nu se moare decât o dată
şi nu se învie niciodată,
află
că mă simt bine,
ceea ce-ţi doresc şi ţie,

află
că nu e carne în prăvălii,
dar în schimb nici nu va fi,
află
că inspectorul şcolar
care a vorbit prin tine
când ai zis că sunt
prea pesimist
va fi concediat,
din aceleaşi motive
el va trece atunci
la mahomedanism,
ori la optimism,
află
că spitalele sunt pline
şi casele sunt goale,
că bolile sunt multe
şi leacurile sunt false,
află
că instrumentele muzicale
la care se cântă noaptea
cântecele epocii,
folosesc ziua
la transportarea artistică
a morţilor,
află
că nu-i nimic de făcut,

află
că nimeni nu crede serios
nici în pesimism,
nici în optimism, 
nici în spiritism,
toată lumea crede în pâine
şi-n pile,
toată lumea vrea somn,
salarii bune, femei frumoase
(uşor digerabile toate, cu excepţia
fiecăreia, aceea ce se cuvine
celui
de care e vorba),
casă, masă, maşină,
să ia copilul examenul
să aibă parte săracul,
de zile mai bune,
tu care vii aici pe lume
de la Facultatea de filologie, cu ale ei
- pesimism, optimism, altruism -,
află
că ultima gogoşerie particulară
a căzut la cutremur,
află
că gogoşile astea
- pesimism, optimism, realism -

au îngrăşat pe unul şi pe altul,

ele n-au nici o legătură 
cu viaţa reală,
află că m-ai întristat
cu copilăriile tale de cancelarie
unde în lipsă de alte subiecte
se bârfeşte arta
„de prea mult pesimism, dragă“,
află
că m-ai ameţit
cu acest pesimism,
află că moartea lui Hamlet
e optimistă,
pe când eternitatea dobitocilor
e pesimistă,
află
că-n ilustratele pe care ni le vom trimite
unul altuia de dincolo de viaţă,
am să te cert
pentru cuvântul pesimism,
cum îmi venea câteodată
să trag cu praştia
în firma Facultăţii de filologie -
când începea câte-un masacru
pe pământ -
şi noi vorbeam despre foneme.

Adrian Păunescu

Alianţă 
de tâlhari

___
Librăria Păunescu Drum bun spre veșnicie,

Nicolae A. Andrei

DACĂ TOT AI DESCHIS VORBA DESPRE PESIMISM



• Ana-Maria Păunescu

Sunt eu! Cum cine? Eu! Am
votat duminica trecută cu unii
care n-au intrat în Parlament.
Mințeau că vor intra, mințeau
că vor schimba lumea, mințeau
că îmi vor face pensii pentru
bunici și burse pentru copii. Că
vom avea spitale din care să
ieșim și altfel decât cu picioarele înainte. Dar,
ca orice mincinoși fără prea multă minte, s-au
dat de gol chiar duminică seara. Au aruncat la
gunoi programul inventat de guvernare, au
șters pe jos cu cele câteva buletine care le
conțineau inițialele și au plecat devreme la
nani. Calmi, deși mai verzi la față decât si-
glele unora. Eu nu vreau redistribuire, nu
vreau să mi se aplice formule matematice, nu
vreau să mă ia nimeni în calcul la marea
împărțeală a ștampilelor prost puse, eu îmi
vreau votul înapoi. Îmi vreau încrederea în-
apoi! Îmi vreau flerul și lipsa de fler înapoi!
Îmi vreau, dacă nu vă cer prea mult, chiar
viața înapoi. Vă cer prea mult? Atunci dați-mi
doar votul.

Sunt eu! Cum cine? Eu! Am votat dumi-
nica trecută cu unii care n-au fost în stare să
se califice pe locul promis. N-au strivit toată
clasa politică, n-au spulberat, prin eleganța
pe care ți-o oferă fracul cumpărat de Black
Friday, fosilele care rod, împreună cu câțiva
acarieni generoși, structura de fond a unei
țări uitate. Știu că nu mi se va redistribui
votul, știu că, teoretic, rămâne acolo unde l-
am plasat, dar m-am gândit mai bine: îmi
vreau votul înapoi. Nu suport înșelătoria, cu-
vântul aruncat în gol, golul dat după ultimul
fluier al meciului, meciul câștigat din buze,
buzele care spun că va fi bine, binele făcut cu
forța, forța care nu e destul de mare cât să
închidă cu un capac etanș etape.

Sunt eu! Cum cine? Eu! Am votat dumi-
nica trecută cu unii care promiseseră că nu se
vor face de râs, că se vor clasa, cu decența
care nu-i caracterizează, undeva, la mijlocul
clasamentului, cât să nu iasă de tot din
schemă, din planuri, din calendar. Și ei ce-au
făcut? S-au clasat pe unul dintre primele lo-
curi! Au îndrăznit, după aplicarea de formule
bombastice, să se creadă aproape învingători,
să scoată capul din colțul în care singuri s-au
aruncat și să se fălească pe la televizor cu
scorul obținut. Să se mândrească ei cu votul
meu? Dar cine sunt ei ca să facă asta? Votul
meu era secret, votul meu, până la urmă, e
doar al meu. Nu i-am dat viață ca să hră-
nească vreo caracatiță! L-am lăsat să zboare
doar ca să vadă cum e să dormi la mijlocul
clasamentului. Ce minciună! Aproape au
câștigat! Îmi vreau votul înapoi!

Sunt eu! Cum cine? Eu! Am votat dumi-
nica trecută cu unii care încă nu există. Mi-au
promis, în visul de sâmbătă, că se vor întrupa
repejor, poate chiar până la următorul scru-
tin. Dacă nu, clar până în viața viitoare. Cică
vor face dreptate, cică vor ști să distribuie
banii către domeniile cu adevărat urgente: să-
nătate, învățământ, infrastructură, cultură.
Prostii din astea. Pe mine m-au convins. Am
intrat în cabina (de duș) și i-am votat. Sunt
câțiva isterici pe la televizor și mai ales pe
Facebook: mă înjură pe mine, alegător cinstit,
că nu am ieșit la vot. Ce prostie! Spre deose-
bire de voi, care trăiți în lumea de azi, eu tră-
iesc în lumea de mâine! Și am votat în
consecință. Dar am sentimentul că am fost
păcălit. A trecut o zi, au trecut două, au tre-
cut șase... Ei nu s-au întrupat. Știu că mai au
termen până în viața viitoare, dar nu mai
aștept. Îmi vreau votul înapoi! Acum!

Sunt eu! Cum cine? Eu! Cum care eu? Eu! 
Îmi vreau votul înapoi, dragul meu ospiciu.
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Îmi vreau
votul înapoi!

Cântecul săptămânii:
Nicu Alifantis - 

Suprarealistul secolului  XXI: 
VIOREL FORȚAN

Opțiune pentru barocul 
vizual (II)

• Dan Lupescu
MEMENTO…

În ideea de a facilita, dintru început, încadrarea într-
o familie de spirite creatoare și, totodată, în context istoric
-, vă rog să ne îngăduiți, distinse cititoare și stimați cititori,
să creionăm o acolată (în timp).

Suprarealismul a fost definit și reținut de specialiști
drept curentul literar cu impactul cel mai puternic asupra pu-
blicului dintre toate „avangardism-ele”: dadaism, paralogism
(urmuzianism), futurism, constructivism (cu varianta autoh-
tonă: integralism), suprarealism și – spicuim, în continuare,
din enumerarea lui Sașa Pană – „ceea ce a început să se nu-
mească <<dincolo de suprarealism>> (în sprijinul căruia
cităm, deocamdată, două nume: Geo Dumitrescu și Ion Cara-
ion)”.

Fără a fi fost numit ca atare, conceptul de avangardism
a fost sugerat de Stendhal, care, printre altele, mai preciza
că „un scriitor are nevoie de aproape tot atâta curaj cât un
ostaș”.

Primul care a folosit termenul de suprarealist a fost, în
1917, Guillaume Apollinaire care a scris despre propria
reprezentație de teatru Țâțele lui Tiresias (numind-o pre-
monitoriu „dramă suprarealistă”). Același cuvânt incitant l-a
utilizat și în cronica despre spectacolul Paradă de Serghei
Daghilev.

Considerat precursor al suprarealismului și reformator
al limbajului poetic (ceea ce-și dorește cu ardoare și Viorel
Forțan) -, Apollinaire s-a născut la 26 august 1880 (leat cu Ar-
ghezi), la Roma, și a fost înregistrat cu numele pitoresc de
Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky, având ca
mamă o nobilă poloneză. În plină glorie literară, a luptat în
primul război mondial, a fost rănit la cap de o schijă de obuz,
dar a murit nu din pricina acelei răni, ci secerat, la vârsta de
numai 38 de ani, de gripa spaniolă. Decesul s-a petrecut la
Paris, în ziua de 9 noiembrie 1918. 

De reținut că atunci, între ianuarie 1918-decembrie
1920, au căzut victime acelei gripe peste 50 (cincizeci) de
milioane de oameni. În acea perioadă, Regina-soldat Maria
brăzda marile capitale ale Europei pentru a-i convinge, cu ar-
gumente solid întemeiate, pe marii mahări ai continentului
și ai S.U.A. că România Mare trebuie creată, prin unirea celor
mai importante provincii istorice ale sale. Oare de ce nici Re-
gina, nici unul dintre diplomații și demnitarii - de ordinul mii-
lor – care au participat la negocieri, răstimp de doi ani, NU
au purtat nici mască de protecție, nici mănuși speciale ?!?

Când Gherasim Luca a poposit întâia oară în Capitala
Franței (1938) trecuseră 21 de ani de când Apollinaire folosise
conceptul de suprarealism și un deceniu și jumătate de când
Andre Breton lansase primul dintre cele șapte manifeste ale
suprarealismului – dezamăgit de evoluția dadaismului, vroind,
cu orice preț, să promoveze conceptul freudian de
inconștient și dorind să relanseze dicteul automat. Breton a
botezat noua sa mișcare – suprarealism – ca omagiu adus lui
Apollinaire, care-i fusese mentor.

În contextul trădării mareșalului Petain, președintele
Franței, care semnase un acord dubios cu Germania hitleristă
-, Gherasim Luca revine, după numai doi ani, în București, lă-
sând pe malurile Senei idealurile onto-poeziei și ale „scrierii
automate”, cu care plecase din România. Imediat după reve-
nirea în țara natală, formează al patrulea val/ grup suprarea-
list de la noi, împreună cu Gellu Naum, Paul Păun, Dolfi Trost
și Virgil Teodorescu.

După război, în 1952, ajunge în Franța (prin Israel), fră-
mântat de „negarea neagră”. Publică Manifestul Non-Oedi-
pian, se lansează, fascinat, în conceperea de cărți-obiect și
a  genului de clar-poezii-peformance, împreună, de astă-
dată, cu Victor Brauner, Jacques Herold, Max Ernst, Micheline
Catti, Piotr Kowalski ș.a. 

Apropiat cercului suprarealist al lui Andre Breton, Ghe-
rasim Luca se afirmă ca „poet singuratic în incantații”, obse-
dat de poezia-obiect, de grafism – tehnică a de-fragmentării,
de-construcției vizuale și lingvistice.

S-a apropiat de grupul Picasso, Duchamp, Joan Miro (pe
care Breton îl definea drept „cel mai suprarealist dintre noi
toți”), apoi de Rene Magritte (cu al său cotidian sumbru, de
coșmar), Giorgio de Chirico, Edward Hoper, Man Ray, Frida
Kahlo, Meret Oppenheim. 

În timp ce ne putem referi la Gherasim Luca ca la picto-
poetul și grafo-poetul acelei epoci parisiene, despre Viorel
Forțan afirmăm că are anumite tangențe, mai ales întru spirit
înnoitor și de frondă cu acesta, dar se și distanțează de el.

Se distanțează prin faptul că NU dorește, neapărat, să
sară peste cal, să o rupă definitiv cu imaginile simbolice ale
realității  noastre, grea de spiritualitate, de taine metafizice
și de tâlcuri cu ecouri mitologice. Dimpotrivă, Viorel Forțan
vrea să le descopere, să le scoată în prim-plan, să le
potențeze cu virtuți pe care omul comun/ grăbit/ superficial
nu le bănuiește, evident, nici nu le ia în seamă, le ignoră toc-
mai pentru că habar NU are în ce lume trăiește.

Îi poate apropia pe cei doi creatori – Gherasim Luca și
Viorel Forțan – imposibilitatea de a detașa/ departaja stratul
lingvistic, rândurile scrise și imprimate pe hârtie, ale fiecărui

poem, de ceea ce am putea numi „supra”-stratul/ orizontul
vizual, „în ambele vibrând aceeași viziune filosofică unifica-
toare”.

Viorel Forțan nu se lasă furat, de exemplu, nici de con-
ceptul OOO: Obiect Oferit Obiectiv – dezvoltat de Luca după
revenirea în București, în 1940 –, pe care Raluca Țurcănașu îl
numește, într-un  nuanțat eseu despre autorul Vampirului
pasiv (a doua operă în franceză a lui Gherasim, scrisă în 1941,
și publicată clandestin, în 1945, la București) „un joc în care
obiecte găsite și construite pot avea rol de fulgere pentru
schimburi interpersonale, vrăjitorie și divinație”. Pentru edi-
ficarea cititorilor noștri, se impune să precizăm că volumul
Vampirul pasiv constituie o colecție de discursuri teoretice
și proză poetică, ilustrate cu fotografiile a 18 astfel de
obiecte realizate, prin colaj și de-fragmentare, de Luca și fo-
tografiate de Theodor Brauner, fratele cel mic al lui Victor
Brauner. 

Obsesia vocalei „o” o are și Viorel Forțan. Inscripția de
trei versuri, de la pag. 56, din volumul său de poeme, se
cheamă o-uri:

„O liniște proaspăt bărbierită
O singurătate înnobilată de verticale
O adiere fixată-n panoplia unui muzeu”.
O anume atmosferă de stranietate accentuată există și

în poeziile lui Viorel Forțan, însă niciodată, la poetul craio-
vean, nu depistăm acel declic care vizează absurdul, ca la
Gherasim Luca. Pe de altă parte, autorul tripticului editorial
cutia neagră (Editura Scrisul Românesc, 2012, 2016, 2017)
NU și-a propus să creeze o sub-specie a limbii franceze, nu-
mită de criticii literari „Luca-franceza”, prin care, în fond,
este definit stilul lui Gherasim Luca.

Comentând cu aplomb expoziția de la Centrul Pompidou,
din noiembrie 2018-ianuarie 2019, filosoful francez  Gilles De-
leuze îl încununează pe Gherasim Luca astfel: „Un mare poet,
printre cei mai mari, care a inventat o bâlbâială prodigioasă,
a sa”.

Cea mai șocantă emblemă pentru Gherasim Luca a fost
înscrisă, în 1967, la Havana, pe lucrarea de artă ce i-a fost
dedicată poetului cu obârșii în România, stabilit la Paris:
„Poezia fără limite, revoluția fără oameni, iubirea fără
sfârșit”.

Dacă la a treia țintă – iubirea fără sfârșit - și, aproape
sigur, la prima: poezia fără limite -, Viorrel Forțan se poate
încumeta a se compara, în anumite cadre și măsuri, cu Ghe-
rasim Luca, la ținta a doua – revoluția fără oameni – nu-l
vedem a se înhăma. Chit că traversăm cea mai cumplită… din
istoria lumii: pandemia Coronavirus, Coronavid 19...

*     *
Revenirea în punctul critic

În anii studenției (cinci, cursuri de zi), Viorel Forțan a
hălăduit prin Capitala României, evadând în marile biblioteci,
muzee și parcuri din București, iar în verile de practică pe
teren – prin punctele cele mai fierbinți, ca interes științific,
din zeci, sute de perimetre ale spațiului sfânt și bogat în
enigme al României de astăzi, al Daciei de ieri...  

Stagiul militar T.R. (Termen Redus), concomitent cu
școala de ofițeri de rezervă, l-a mursecat - în virtutea profe-
siei dure în care obținuse licența – la arma unică și globală
numită Topo-Geodezie… Adică în proximitatea fârtaților cu
specialități oculte, care nu lasă în afara arealului lor de inte-
res obiective cu substrat cutremurător, precum războaiele
meteo-tectonice. Și nici hărțile cu profiluri speciale.

A revenit definitiv Acasă, după cinci ani de studii univer-
sitare geologice și după ce a fost înălțat în gradul de sublo-
cotenent topo-geodez (în rezervă). 

Neîncovoiat de nici o cobiliță cu iz mercantil – dimpo-
trivă: cu umerii înmugurind celest, înflorind precum piroanele
în trupul de humă al Mântuitorul nostru Iisus HRISTOS, sub
dulcea apăsare a hologramelor Măiastrei lui BRÂNCUȘI, Pă-
sării de Aur și Păsării în VăzDuh –, tânărul Viorel Forțan
purta, la subsuoară, cohorte de falii telurice matusalemic-ur-
muziene, urme pietrificate de scoici sau moluște ancestrale,
topoare de silex din care mușcaseră furios bizonii danubieni
cu lână, umbre de dinozauri în zbor planat, din Țara
Hațegului, octete de suflători din frunze, solzi de pește,
drâmbe, fluiere din iadeș de Archeopterix, ocarine, tilinci,
cavale, acompaniate îndeaproape de cimpoaie croite din bur-
dihanul lui Eol. 

Toate aceste falii, grele de Istorie, alternau accelerat,
ca într-un joc stroboscopic, savant orchestrat, cu straturi-
straturi de pânze freatice aurifere, bogate în crapi cât vițelul
și lostrițe cu icre opaline cât, la un loc, pumnul lui Burebista,
al lui Ștefan cel Mare și Sfânt – Atletul lui Dumnezeu -, al lui
Mihai Viteazul – Restituror Daciae -, al lui Horia, Cloșca și
Crișan, al Martirilor Brâncoveni, Tudor Vladimirescu, Nicolae
Bălcescu și Avram Iancu. La un loc. În același spațiu-timp. În
același kairos românesc. Vegheat totdeauna de Sfinxul nostru
din Bucegi.

Așadar, după facultate și cătănie, s-a încartiruit, pe
vecie, întemeindu-se pe Bulevardul cu vibrații de Societate a
Națiunilor Unite (O.N.U.): Nicolae Titulescu, pârtia noastră
spre Nordul lui BRÂNCUȘI: Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă,
Munții Parâng, Retezat și Vârful Gugu, dar și spre Vestul, mai
deloc sălbatic: Drobeta Turnu Severin (cu Podul zis al lui Apo-
lodor din Damasc), Timișoara, Budapesta, Viena…

Coborând și mai adânc, pe urmele lui Max Blecher, în
substraturile i-realității imediate, se cuvine să precizăm că
Viorel Forțan, geolog de vocație – , cel ce a prospectat
științific nu doar rămurișul bogat al Bazinelor și bazinetelor
apelor noastre curgătoare, înfiorate de Spiritul Olteniei, dar
și faliile clădite, stratificate în cei patru miliarde și jumătate
de ani ai planetei Terra, ceva mai târzior, pe la vârsta de 40
de ani ai săi, de bărbat copt întru cultură, fu arhitect de co-
tidian: Gazeta de Sud, apoi manager general de imprimerie. 

(va urma)
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• Nicolae Dabija

O legendă românească
spune că pe un tâlhar,
drept pedeapsă pentru
hoții, Vlad Țepeș l-a orbit,
iar pe un altul, pentru că a
dansat cu cizmele pe
icoane, a pus călăul și i-a tăiat pi-
cioarele. 

După o vreme cei doi s-au întâlnit:
– Frate, i-a zis orbul calicului, te iau

în spate și tu-mi spui pe unde să merg,
eu voi fi picioarele tale și tu vei fi ochii
mei.

Și așa s-au apucat de alte fărădelegi,
unul îi spunea încotro să meargă,
celălalt – pe ce să pună mâna, până a
mai dat o dată Țepeș Vodă de ei…

Ce s-a întâmplat nu e greu să ghiciți!
La fel au procedat și cei doi bandiți

de mai încoace: Dodon rămas la ultimele
alegeri fără screua spinării și Șor, con-
damnatul la ani grei de pușcărie pentru
că a șterpelit un miliard de euro. 

Ca și-n narațiunea populară, aceștia
s-au făcut frați, știind că au nevoie unul
de altul. 

După ce s-au înfrățit și și-au jurat
credință, pentru Dodon primarul de
Orhei nu mai e hoțul care trebuie deferit
justiției, ci „politician responsabil”. 

Și atunci lui Șor nu i-a rămas decât
să-și transforme ura veche în strigăt de
victorie:  „URAA!”

– Trăiască alianța cu socialiștii!, nu-și
ascunde dânsul entuziasmul. 

– Ce veți face dacă veți fi numit prim-
ministru? l-a întrebat alaltăieri prin
skype deputata Tauber pe hoțul miliar-
dului.

– Voi lupta cu corupția, a răspuns
prompt Șor.

Acum, unindu-se, cei doi au toate
șansele să facă pușcărie împreună.

Nu vor scăpa nici ei de pușcărie, dar
nici pușcăria de ei. 

Pentru ca să nu ajungă la Penitencia-
rul Nr. 13, Dodon e gata să facă alianță
și cu dracul nu numai cu Șor. 

Duminică declara: „V-am spus că
dacă n-o să mă alegeți pe mine, repub-
lica se va scufunda în haos”. 

Cu alte cuvinte, Dodon dorește ca
poporul să-și ceară scuze de la el, pentru
că „ a greșit” și n-a votat așa cum i-a
spus. 

Dar haosul sunt ei, cei doi hoți, care
împing republica în prăpastie și care
umblă cu prăpastia după ei.

Cu aceștia, în Guvern sau în Parla-
ment, nu vom scăpa de sărăcie. 

Or, se știe: Republica Moldova e o
țară cu mulți bani.Numai că, timp de 30
de ani, aceștia au fost și sunt cheltuiți
aiurea, fiind sau furați sau prost
administrați. 

Actualmente, Republica Moldova este
țara cea mai săracă din Europa, pentru
că e țara cea mai coruptă din Europa.

Iar săracă e din cauza tâlharilor, dar
și a incompetenților și diletanților din
administrație. 

Planurile celor doi infirmi  morali
sunt enorme. 

Ei vor să transforme republica într-o
„oblaste” nici măcar a Federației Ruse,
ci a Transnistriei, unde n-ar exista nicio
lege și ar putea să fure în voie. 

Noua alianță dorește și anularea
statutului limbii române. Căci, ce
înseamnă „limba rusă, limbă de comuni-
care” Înseamnă că toată lumea va fi
impusă să vorbească rusește și nimeni –
limba română.

Minoritarii nu vor însuși niciodată
limba țării în care locuiesc, pentru că nu
va mai fi nevoie. Cu cât mai mulți ruși,
cu atât mai mulți votanți pentru ei, cred
cel mai aprig trădător al nostru de la
boierul Golia și cel mai mare hoț de la
Grigore Kotovski încoace. 

Socialiștii care contruiesc capitalis-
mul și membrii partidului  ȘOR care con-
struiesc comunismul (cel cu colhozuri)
s-au unit contra noastră. 

Iar noi de ce nu ne-am uni contra lor? 

prin e-mail de la Chişinău

ALiANŢĂ DE
tâLhARi

11 decembrie 1942: se năștea Szabolcs
Imre Cseh (Szobi Cseh), cascador și
actor român de origine secuiască, cu-
noscut pentru colaborarea cu Florin
Piersic în seria Mărgelatu’ (d. 2014)
12 decembrie 1939: se năștea Tudor
Octavian, scriitor și publicist român
12 decembrie 1953: se năștea Dan C.
Mihăilescu, istoric și critic literar, tra-
ducător, cronicar literar român
12 decembrie 1962: se stingea Felix
Aderca, prozator, poet, estetician și
eseist român de origine evreiască (n.
1891)
12 decembrie 1983: se stingea Amza
Pellea, actor român de teatru și film
(n. 1931)
12 decembrie 2011: se stingea Mălina
Olinescu, cântăreață română (n. 1974)
13 decembrie 1693: se stingea Mitropo-
litul Dosoftei, cărturar român, mitropo-
lit al Moldovei, poet și traducător. (n.
1624)

13 decembrie 1983: se stingea Nichita
Stănescu, poet și eseist român, laureat
al Premiului Herder (n. 1933)
14 decembrie 1918: se năștea Radu Be-
ligan, actor român de teatru și film,
membru de onoare al Academiei Ro-
mâne (d. 2016)
14 decembrie 1946: se năștea Aura Ur-
ziceanu, interpretă română de jazz
14 decembrie 1946: se stingea Ioan Ale-
xandru Brătescu-Voinești, prozator
român (n. 1868)
15 decembrie 1947: se năștea George-
Mihail Pruteanu, lingvist, eseist și poli-
tician român (d. 2008)
16 decembrie 1891: se stingea Ion Io-
nescu de la Brad (n. Ion Isăcescu),
revoluționar pașoptist român, întemeie-
torul științei agricole românești, mem-
bru de onoare al Academiei Române (n.
1818)
17 decembrie 1893: se năștea Dimitrie
Bagdasar, medic român, membru post–
mortem al Academiei Române (d. 1946)
17 decembrie 1912: se stingea Spiru
Haret, matematician, astronom, peda-
gog român de origine armenească,
vicepreședinte al Academiei Române (n.
1851)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Prizonier 
pentru 

totdeauna
• Doina Dabija

Ziua aceea era una
ca oricare alta. Nimic nu
prevestea ceea ce avea
să se întâmple.  Doar o
cioară se auzea de un-
deva cum croncăne zgo-
motos când m-au oprit în
mijlocul drumului și m-au arestat. Nu
știam motivul, dar am bănuit că e din
cauza rasei mele de preot cu poalele
căreia obișnuiam să mătur țărâna de pe
toate străduțele satului. 

Și nici nu mi-am dat seama când m-
am trezit într-o celulă îngustă în care se
mai aflau încă vreo zece întemnițați,
dintre care șase dormeau în picioare. Și
brusc am simțit o durere cumplită, dar
nu știam ce mă doare, așa că m-am oprit
speriat lângă ușă, așteptând să vină
dimineața și să-mi explice măcar cineva
motivul arestării mele.

Dar oricât am încercat să dorm în
noaptea aceea – n-am reușit, n-am în-
chis ochii nici în anii care au urmat.

Dimineața primeam o coajă de
pâine și o cană cu ceai leșietic, iar la
prânz un polonic de zeamă, care avea
mai mult culoarea unui lichid în care
cineva-și spălase picioarele. Și deși nu
mâncasem de câteva zile, nu m-am atins
de mâncare, pe când alți deținuți se
năpusteau ca animalele asupra străchinii
mele și cel care reușea s-o apuce primul
își golea tot conținutul ei răsturnând-o
în gură, împingând-o lacom cu toată
palma. 

Sărmanii, nu se săturau niciodată și
nu exista vreo speranță să se simtă
vreodată sătui. Doar atunci când luau
mai puțină mâncare și-o mestecau timp
îndelungat, reușeau să-și amăgească
foamea. Iar eu, nu puteam decât să-i
privesc cu milă, pentru că la un moment
dat nu-i mai vedeam ca pe niște oameni,
ci ca pe niște fiare hămesite care
salivează cu botul deschis asupra vre-
unei prăzi. Dar milă îmi era și de mine,
trăind fiecare zi ca pe-o înmormântare.
Și nu știam dacă asist la propria-mi în-
mormântare sau a altcuiva când se de-
schidea ușa celulei și eram dus cu forța
în fosta biserică a închisorii, făcută de
regimul trecut, folosită acum drept
cameră de tortură, unde eram bătut cu
pumnii, cu ciomagul sau cu  bocancii
până îmi pierdeam cunoștința. Iar
torționarul meu, după ce se sătura să
mă schilodească, mă târa în curtea
interioară și mă arunca în zăpada
amestecată cu noroi, ca să-mi revin.

Dar dintre toți deținuții se pare că
eram doar eu torturat. Motivul nu-l
știam. Mi-am dat însă seama că nu-l știa
nici cel care-mi provoca suferința. Se

vede că mă ura pentru că eram preot
sau că nu-i răspundeam la întrebările lui
absurde sau pur și simplu îi aminteam de
cineva pe care-l disprețuia. Iar atunci
când se plictisea să mă lovească, se
așeza în fața mea și zâmbindu-mi sar-
castic începea să plescăie felii de pâine
cu slană, încercând să descopere pe
chipul meu indignarea. Iar eu, de-atâta
durere începeam să fredonez și să cânt
psalmi. Lucru de care mă minunam,
pentru că nu puteam să înțeleg de unde
am această putere. Dar trebuia să cânt,
ca să nu urlu de durere. Iar gestul meu
îl irita atât de tare încât se ridica nervos
de pe scaun și-mi striga: 

– Tu cine te crezi, nenorocitule? Eu
sunt viața și moartea ta, măi javro! Nu
mai cânta! Nu mai cânta!, urla acesta la
mine. 

Apoi, pentru o clipă tăcea, ca și
cum aștepta să se urce spre inima lui
vreun vierme și se năpustea din nou cu
pumnii la mine.

Dimineața, razele soarelui s-au
oprit pe rănile mele și apoi s-au mutat
dincolo de zid, lăsându-mă singur. Atât
de singur cum n-am fost niciodată. Și cu
ochii plini de lacrimi am îndrăznit să
spun: „Unde ești, Doamne? De ce m-ai
părăsit?” Și-n liniștea aceea  m-am rugat
pentru prima dată de moarte… și mă în-
trebam cum poate răul clocoti într-un
om cu atâta putere? Cum poate răutatea
să-și deschidă astfel prăvălie în sufletul
lui, încât să-mi chinuie și să-mi omoare
și mie sufletul. Dar nici n-am reușit să
mai stau de vorbă cu gândurile mele,
când un gardian s-a apropiat de celulă și
mi-a poruncit să-l urmez.

Susținut de câțiva condamnați m-
am ridicat cu greu în picioare și am mers
resemnat în urma temnicerului, crezând
că iar mi-a venit ora de tortură, dar
când ne-am oprit în fosta biserică  a în-
chisorii, pe un pat murdar de metal
stătea întins fără suflare gardianul care-
mi mutilase ultimii mei ani din viață

– Ia te uită, e rece! E rece de tot!
Chiar e mort!, mi-am zis în șoaptă.

– Fă-i o liturghie, moșule, că asta i-
a fost ultima lui dorință. Mâine-l
îngropăm.

– Apoi, ce liturghie mai pot eu să-i
fac?, m-am întrebat plin de tristețe.

M-am apropiat de el încă cu teamă,
așteptându-mă că iar se va năpusti cu
pumnii asupra mea, pentru că chiar și
acum, mort fiind, mai avea fața
schimonosită de răutate. Și toate cuvin-
tele sutelor de liturghii și rugăciuni pe
care le cunoșteam pe dinafară s-au con-
centrat în câteva cuvinte:

– Te iert, măi! Te iert!
Atât am putut să-i spun. Am scos

din mânecă o lumânare, pe care o
păstram pentru mine și i-am așezat-o
lui, între palmele de pe piept. Și am
ieșit, grăbindu-mă înapoi spre celulă. Iar
spre dimineață cineva mi-a spus:

– A ars gardianul nostru!
– Cum s-a întâmplat una ca asta?,

am întrebat stupefiat.
– I-au luat foc hainele, de la

lumânare… 
Și atunci, pentru prima dată mi-a

părut rău că m-am rugat pentru moarte,
pentru că aceasta n-a venit după mine.
Sau a venit, dar nu m-a mai recunoscut!

Măcar în
CALENDAR

GÂNDURILE CARE-MI 
FURĂ SOMNUL

de Nicolae Nicoară
Dezosândiţi-vă, români,

„din somnul cel de
moarte”! Nu mai daţi vina
pe alţii, nici cei mai afuri-

siţi „tirani de duşmani”
nu v-ar fi putut osândi la
somn, la unul de moarte

nici atât, fără resemnarea
voastră în faţa răului! Tre-
ziţi-vă şi „daţi dovezi la
lume” că sunteţi cu ade-
vărat aşa cum vă place să

credeţi că sunteţi: deş-
tepţi adică, şi temerari! Şi

ţineţi minte: după un
prea lung „somn de

moarte” urmează somnul
cel de veci...

●
După cum îl cunosc – şi îl
cunosc bine, din „copilă-
rie”! – pe Nică, fiul Sma-
randei şi al lui Ştefan a
Petrei din Humuleşti, a
dres el ce-a dres şi până
la urmă, pezevenchiul,
tot a vândut pupăza. Şi

noi care o tot aşteptăm să
ne dea...deşteptarea!

●

După cum merg astăzi lu-
crurile în ţara lui frunză
verde cu cracă cu tot, nu
vă fie de mirare dacă în
scurtă vreme vom fi obli-
gaţi să purtăm cu mic cu
mare, tatuat în spate, un
cod de bare1 Şi nici dacă
vom fi comandaţi de la
distanţă prin STELEco-

mandă: „Popor român, as-
cultă comanda la mine:
cu masca pe figură şi

codu-n spate, cu onorul la
Cotroceni, spre un glorios
dezastru, înainte marş!

Eins-zwei, eins-zwei, eins-
zwei!...”
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• Tudor Nedelcea

La mormântul mentorului său,
Aron Pumnul (a cărui casă din Cernăuți
stă să se prăbușească, în dezinteresul
culturnicilor români), Eminescu a excla-
mat: „Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bu-
covină”!. Păstrând proporțiile, Oltenia și
întreaga intelectualitate cu adevărat ro-
mânească trebuie să poarte haine cer-
nite în sens metaforic, în adâncul
sufletului lor, pentru trecerea din lumea noastră la cea ce-
lestă, veșnică, în somn la 3 decembrie 2020, în București
a profesorului emerit Nicolae A. Andrei, fratele cel mare
al ilustrului diplomat și memorialist, Ștefan Andrei.

S-a născut în satul Livezi, comuna Podari (unde-și
au sorgintea Tudor Gheorghe și acad. Marcu Botzan) la
28 august 1924, în familia de muncitori ceferiști Alexan-
dru și Florica (n. Negoioasa). A urmat școala elementară
în comuna natală (1931-1936), Școala Normală de
Învățători „Ștefan Velovan” din Craiova (1936-1944) și
Facultatea de Limbă Română și Istorie a Universității din
București (1955-1960). A fost învățător în Podari (1945-
1949), șeful Secției de Învățători și Cultură, plasa Craiova
(1949-1950), inspector pedagogic la Sfatul Popular Olte-
nia (1950-1957), șef al Secției de învățământ și cultură a
regiunii Oltenia (1957-1959), profesor la Școala generală
nr. 7 din Craiova (1959-1961) și director al Liceului „N.
Bălcescu” din Craiova (1961-1987). A debutat în „Tribuna
învățământului” (1948) și a colaborat la „Ramuri”, „La-
mura”, „Cuvânt și suflet oltenesc”, „Mozaicul”, „Mitro-
polia Oltenia”, „Revista de pedagogie” etc.

A slujit cu pricepere, pasiune, credință și profesio-
nalism învățământul românesc timp de 42 de ani, drept
pentru care a primit onoranta distincție de profesor eme-
rit, înnobilat cu titlul de cetățean de onoare al munici-
piului Craiova, onorat cu numeroase diplome și medalii.

Deși, paradoxal, Nicolae A. Andrei nu are cărți ex-
clusiv de istorie literară, preocupările sale de literatură
sunt evidente și ele se regăsesc în studii generale de is-
torie a culturii. În 1907 în Oltenia (1984) un capitol
privește reflectarea acestui eveniment istoric în creația
Elenei Farago, N. Iorga, N. Vulovici, C. Șaban-Făgețel, D.
Tomescu, N. Burlănescu-Alin. Aceeași temă este abordată
și în Oltenia la 1877, evocați fiind Al. Macedonski, N. Vu-
lovici, Virgil Carianopol, Ilarie Hinoveanu, Petre Gigea,
R. Cojocaru, Gr. Grandea, I.D. Sîrbu, scriitori care au
avut un sentiment acut al istoriei. Tratatul de Istoria
cărții, presei și tiparului în Oltenia (1994) îmbogățește
și revizuiește informația deja cunoscută despre cultura
olteană într-o jumătate de mileniu (sec. XIV-XX), relie-
fează rolul unor reviste de prestigiu: „Revista olteană”,
„Ramuri”, „Arhivele Olteniei”, „Năzuința”, „Meridian”,
„Scrisul Românesc”, în care au publicat Traian Deme-
trescu, I. Agârbiceanu, V. Eftimiu, El. Farago, L. Re-
breanu, T. Arghezi, L. Blaga, E. Gârleanu, N. Iorga, O.
Goga, I. Pillat, Tudor Vianu etc. Este o sinteză cuprinză-
toare „singura de acest fel pe o zonă istorico-geografică
importantă a țării cu mari și apreciate contribuții la is-
toria culturii românești”( Al. Piru). Urmează o serie de
lucrări care depășesc sfera interesului local și în care
sunt reconstituite, cu talent de povestitor, biografii
exemplare, destine tragice, intrate în conștiința
posterității. În Biografii triste (1999) sunt evocați Antim
Ivireanu, V. Cârlova, Savin Constant, Nichifor Crainic,
Traian Demetrescu, El. Farago, Iulia Hasdeu, N. Iorga,
Gib I. Mihăilescu, N. Milcu, I.D. Sârbu, El. Văcărescu. Sub
titlul metaforic, Voievozi ai spiritului (2000), Nicolae A.
Andrei dedică medalioane unor scriitori, membrii ai Aca-
demiei Române: Marcu Botzan, Al. Balaci, D. Caracostea,
Șerban Cioculescu, N.M. Condeescu, Al. Dima, Petru Du-
mitru, Mihnea Gheorghiu, Titu Maiorescu, Al. Marcu, C.S.
Nicolăescu-Plopșor, D.R. Popescu, Marin Sorescu, G. Us-
cătescu, Nestor Vornicescu. Evocați sentimental, dar cu
obiectivitate (vădită fiind erudiția sa sunt: E. Carada, N.
Cartojan, Vintilă Ciocâlteu, D. Ciurezu, I. Dongorozi, M.
Drumeș, C. Șaban-Făgețel, Gr. Grandea, Tiberiu Iliescu,
Haralamb Lecca, Antim Pann, V. Papilian, Al. Piru, C. Voi-
culescu etc., în vol. Memoria inimii (2006). Cu aceleași
sentimente empatice sunt evocate biografiile unor scrii-
tori cu sfârșit tragic, dar exemplar, în Biografii înlăcri-
mate (2010). Sunt reluate și completate biografiile
incluse în volume anterioare, la care adaugă pe N. Labiș,
Alexie Mateevici, V. Militaru, Al. Odobescu, Lazăr
Șăineanu, Pan M. Vizirescu, V. Voiculescu, Mircea Vulcă-
nescu.

Să notăm și
alte cărți cu im-
pact în
cunoașterea isto-
riei naționale:
Revoluția de la
1848 în Dolj
(1978), Ioan Ma-
iorescu (2003) și
mai ales din do-
meniul pedago-
giei și istoriei
unor licee craio-
vene („N. Băl-
cescu”, „Elena
Cuza”, „Ștefan
Velovan”), mono-
grafii privind Is-
t o r i a
învățământului
din Oltenia, vol.
1-3 (1977-1988),
I s t o r i a
învățământului
din Craiova, vol.
1-2 (2005),
îndreptățindu-l
pe acad. Petre
Vancea să mărtu-
risească: „Acesta este vrednic urmaș al precursorilor săi
care și-au zidit numele în acest vechi edificiu de cultură
[Liceul „N. Bălcescu”]. Dragostea sinceră și admirația sa
față de trecut merită toată lauda”.

„Un principe al Olteniei”, „pricipele cărturarilor”
(l-a numit diplomatul și scriitorul C. Lupeanu); „cunoscut
și prețuit cercetător științific, autor al unor lucrări de
referință”, scrie Gh. Părnuță, colaboratorul său; „Săr-
bătorim astăzi [la 90 de ani] un Om al urbei noastre, un
profesor din elita profesorilor Craiovei [...] un Om care
ne-a dat zeci de cărți de importanță documentară și is-
torică, un Om care rămâne, pentru totdeauna, Om de
valoare al urbei noastre și nu numai”, notează graficia-
nul Gabriel Bratu; „director de talie europeană” (Al. Mi-
ronov) sunt doar câteva caracterizări succinte ale celor
care l-au cunoscut.

La împlinirea a nouă decenii de viață, Nicolae A. An-
drei mărturisea: „90 de ani. Și un singur gând: să-mbă-
trânesc demn și frumos în zilele pe care le mai am de
trăit”.  Sau „Trebuie să  trăiești bătrânețea pentru a o
cunoaște”. A trăit în demnitate și respect, dar și în „chin
și durere”, căci, se întreba dureros: „Poate există, pen-
tru un părinte, o durere mai mare decât aceea de a fi
martor la moartea (în chinuri groaznice) propriului
copil?” E vorba de fiul său, Dan, inginer și funcționar
ONU, părăsindu-l la 60 de ani, urmat de soție, după o
căsnicie de 63 ani. Apoi, „iarăși durere, cumplită du-
rere”: moartea fratelui său, Ștefan Andrei, în septembrie
2014, măcinat de loviturile nedrepte de după 1989. I-au
rămas Laura, fiica, profesoară de matematică, 5 nepoți
și 8 strănepoți și... pe noi toți ne-a onorat cu prietenia
și prețuirea sa, elevi, colegi, prieteni, rugându-l ca de
Sus să ne vegheze și să împlinească urarea fiicei Anei
Maria Păunescu, Alexandra Păunescu-Șerban (la numai 3
ani): „Doamne românește-i pe români!”. 

*
După decesul soției sale, singurătatea părea să-l stă-

pânească. Pasul era mai apăsat, cuvântul mai plin de
înțelepciune. Apoi, a venit tragedia fiului său. Nu cred
că este o pedeapsă mai mare pentru un părinte decât să-
și îngroape propriul său fiu. Ne-am întâlnit și în aceste
cumplite împrejurări. Îmi era greu și să-i zic
„condoleanțe”. Era un Iov al zilelor noastre, care a su-
portat, cu greu destinul  potrivnic. Durerea şi-a transfor-
mat-o în iubirea de oameni, în cercetare. Aflu cu
nesurprindere că la 90 de ani a scris o nouă carte. „Nea
Tudore, am o carte pe care trebuie să ţi-o dau”, îmi spu-
nea la telefon. În această carte, pledează pentru cele-
brul liceu/colegiu craiovean, pe care ilustrul profesor
eminent şi director l-a slujit cu smerenie, să fie numit
Colegiul „N. Bălcescu-Carol I”, nume purtate alternativ
de-alungul vremii.

Multe se pot spune despre dascălul Nicolae A. An-
drei. La apariţia Legii Patrimoniului Naţional Cultural,
aveam obligaţia, ca director al Bibliotecii Județene Dolj,
ca fondul de carte de patrimoniu al celebrei biblioteci a
Colegiului „N. Bălcescu” să-l preluăm la Biblioteca jude-
ţeană. Ca un leu a apărat averea liceului. Şi avea drep-
tate. Am făcut un memoriu Consiliului Culturii şi
Educaţiei Socialiste în care explicam că acele cărţi pa-
trimoniale sunt excelent păstrate de peste un secol, că
preluarea şi aplicarea unei noi ştampile dăuna cărţilor.
Şi acolo au rămas şi se păstrează şi azi, Legea Patrimo-
niului, absolut necesară, aplicându-se în spiritul și nu în
litera ei.

Se ştie că la celebrul (pe atunci) Liceul „N. Băl-
cescu” intrau, în genere, elevii dotaţi, dar şi ai unor po-
liticieni. Fata unui fost prim secretar de judeţ crea unele
probleme, bazându-se pe autoritatea tatăl său. Dar, în
faţa directorului Nicolae A. Andrei n-a avut nicio şansă:
toţi copiii erau egali în faţa regulamentului şcolar.

Era foarte mândru de activitatea diplomatică a fra-
telui său, celebrul Ştefan Andrei. L-a durut foarte mult
arestarea abuzivă a fratelui său, după  1990. „Al meu
frate, îmi spunea mereu, n-are nicio vină”; Iar după ie-
şirea din puşcărie, se întreba de ce nu este „exploatat”
Ştefan Andrei în domeniul diplomaţiei şi al relaţiilor in-
ternaţionale. Doar, ministrul Adrian Cioroianu l-a onorat
și prețuit. „Nenea”, cum îi zicea Ştefan Andrei, avea o
atitudine aproape paternă, au fost ca doi fraţi siamezi,
în sensul metaforic al cuvântului.

Am colaborat excelent cu Nicolae A. Andrei în ca-
drul Fundaţiei „Scrisul Românesc”; împreună (şi cu alţi

colaboratori: Petre Gigea, Barbu Bohoreanu, Al. Manda,
Gabriel Bratu, Paul Rezeanu, Lari Ştefănescu etc.) am
dezvelit peste 70 de plăci memoriale, am organizat sim-
pozioane şi sesiuni ştiinţifice, am dat nume la străzi; am
fost, cu alte cuvinte, acolo unde Cetatea ne chema.

*
M-am bucurat, în primul rând, că am fost contem-

poranul unui model, unui profesor emerit și cercetător
științific autentic deopotrivă, născut și plămădit în cu-
rata și sfânta tradiție românească; un om care a demons-
trat sieși și altora că, indiferent de condiția socială a
părinților, poți reuși în viață, în societate, doar prin
muncă, disciplină, respectul valorilor, într-un cuvânt,
prin meritocrație. Și nu e singurul în familia sa: fratele
său mai mic, Ștefan Andrei (care a câștigat un concurs
de creație literară, după N. Labiș), a plecat din Livezii
Podarului și a făcut cunoscută lumii întregi țara sa sfântă,
România.

În al doilea rând, mă bucur că la nonagenara vârstă
au venit să-i ureze toate cele oficialitățile locale (ec. Ion
Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj),
personalități în majoritate formate la acest liceu (Al. Mi-
ronov, Gabriel Bratu, N. Panea, Daniela Nedelcuț, Ga-
briela Rusu-Păsărin, Al. Manda, Toma Rădulescu, Emil
Boroghină C. Lupeanu, Barbu Bohoreanu, Petre Gigea,-
Gorun, Liviu Jianu, Louis Funar, Tiberiu Pleniceanu, Vio-
rica Ioviță, Mihaela Albu, Alin Teodorescu, Val.
Berezovski, Dan Lupescu etc.

Profesorul Nicolae A. Andrei a condus cu fermitate
și exigență, dar întotdeauna cu dragoste, Liceul/Colegiul
„Nicolae Bălcescu”, căruia i-a scris și monografia (în mai
multe ediții). De altfel, domnia sa este recunoscut ca cel
mai bun specialist în cel puțin două domenii importante:
în Istoria învățământului din Oltenia și în Istoria cărții,
presei și tiparului din Oltenia. Și un fapt mai puțin cu-
noscut: în perioada stalinistă, tatăl celebrului actor
Tudor Gheorghe, Ilie Gheorghe, fiind deținut politic, pro-
fesorul Nicolae A. Andrei i-a meditat gratuit copiii aces-
tuia, fapt mărturisit de nea Ilie în vol. De sub tăvălug,
volum editat și prefațat de mine la Fundația Scrisul ro-
mânesc, în 2004.

Ca vicepreședinte al Fundației „Scrisul Românesc”,
prof. Nicolae A. Andrei a participat activ la organizarea
de simpozioane științifice, a celor 75 de ani de la
înființarea Editurii Scrisul Românesc”, la dezvelirea celor
peste 70 de plăci memoriale în Craiova, care să amin-
tească de marile personalități locale și cele naționale în
trecere prin Cetatea banilor: Eminescu, Rebreanu,
Coșbuc, Gârleanu, Radu Gyr, Regele Carol I, Cuza Vodă,
Tudor Vladimirescu, Ion și Titu Maiorescu etc., etc.

Profesorul Nicolae A. Andrei a fost și este foarte
activ în scormonirea arhivelor și bibliotecilor, în scoate-
rea la iveală a noi amănunte (unele tragice) din biografia
unor personalități. Când îl sunam dimineața, pe la orele
8:30, distinsa sa Doamnă, trecută la cele veșnice, îmi
răspundea la telefon: „a plecat la serviciu”. Și avea
peste 85 de ani! (la fel mi s-a întâmplat și cu Doamna
domnului academician C. Bălăceanu-Stolnici).

A fost și este un om bun, iubit de foștii săi elevi,
deveniți peste timp profesioniști autentici în domeniile
lor. Nu întâmplător o doamnă profesor universitar îi zice
și acum când îl întâlnește: „sărut-mâna!”. Este o formă
de respect și evlavie pe care o datorăm toți – fie că i-au
fost elevi, fie că au fost înnobilați cu prietenia sa – omu-
lui cetății, căruia – ca să-l parafrazăm pe Marin Sorescu
– trebuiau să poarte un nume și, de aceea, i s-a zis sim-
plu: NICOLAE A. ANDREI.

P.S. Nicolae A. Andrei a fost înhumat sâmbătă, 5
decembrie 2020 (în preziua sărbătoririi Sf. Nicolae) la Ci-
mitirul craiovean Ungureni, slujba fiind oficiată de preo-
tul paroh I. Drăgușin, în frunte cu un sobor de preoți.
Anterior, din inițiativa preotului prof. Angel Cristian Stăi-
culescu (actualul director al Colegiului „Carol I ”) și a
prof. dr. Ionuț Pătularu (directorul Seminarului Teologic
Mofleni), corpul neînsuflețit a poposit pentru o oră în in-
cinta colegiului păstorit altădată de cel plecat dintre noi.
După o slujbă religioasă, rapsodul popular Ion Crețeanu
a susținut un scurt concert de circumstanță.

Drum bun spre veșnicie,
Nicolae A. Andrei
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Nu-l răstigniți 
pe Colțescu!
• Ovidiu ioanițoaia

Pe scurt, în
minutul 15 al me-
ciului de UCL dintre
PSG și Bașakșehir,
programat marți
seara la Paris, al
patrulea arbitru,
Sebastian Colțescu,
l-a sesizat pe "cen-
tralul" Ovidiu
Hațegan să-l eli-
mine pentru proteste pe secundul
formației din Istanbul.

L-a identificat însă pe guraliv, ca-
merunezul Pierre Webo, ca fiind „ăla
negru!”.

Aflat pe banca de rezerve, atacan-
tul Demba Ba, 22 de prezențe în
naționala Senegalului, a auzit discuția,
totuși una privată, drept pentru care,
ca și Webo, s-a simțit profund jignit.
Ambii s-au revoltat, a ieșit o întreagă
tevatură, fără precedent în Champions
League, în urma căreia turcii au părăsit
terenul! La fel, solidari, și jucătorii lui
PSG. Întrucât echipele au refuzat să mai
revină, UEFA a decis, printr-o celulă de
criză, ca partida să se dispute a doua zi.
Evident, cu altă brigadă de arbitri.

Indiscutabil că S. Colțescu trebuia
să se abțină. Să nu-și dea drumul la
gură. A folosit o expresie nepotrivită,
inadecvată. Numai că, argument în fa-
voarea lui, a spune despre cineva că e
negru nu reprezintă o ofensă în limba
română. Ci o trimitere la culoarea pielii
sale, o precizare. Nicidecum o jignire și,
cu atât mai puțin, o manifestare rasistă,
de ce e acuzat Colțescu. A nu se
confunda termenul respectiv, deloc ne-
favorabil ori depreciativ, cu englezescul
nigger, cu care e de presupus că l-au
confundat Webo și Ba. Urât,
respingător, acesta se poate traduce
prin cioară.

De altfel, nici în franceză cuvântul
n-are sensuri negative. Ceea ce Demba
Ba, născut (la Sevres) și crescut în
Franța, trebuia să știe. De pildă, relativ
recent, Lloris, Varane, Griezmann și alți
„cocoși” i-au invitat pe elevi să
conserve valorile Republicii Franceze,
prilej cu care internauții au reclamat că
printre autorii mesajului „nu-s destui
negri”! Textual, „N’y a pas assez de
Noirs!”. Pe aceeași linie se plasează și
titlul din presa pariziană „Raoul Diagne,
premier jouer Noir en equipe de
France”, „Primul jucător negru în
echipa Franței”.

La fel stau lucrurile și în engleză.
Dovadă că mișcarea de recunoaștere a
contribuției populației de culoare la is-
toria omenirii se cheamă Black Lives
Matter. Așadar, Viețile Negrilor
Contează, încă un detaliu ce mă
determină să apreciez că în cazul lui
Colțescu s-a exagerat. Îngroșându-se to-
nurile, s-a făcut din țânțar armăsar.

Repet, SC a greșit. Nu însă atât de
tare și atât de grav încât, plecând de la
o remarcă nefericită, să intervină inclu-
siv ministrul de externe al Turciei, chiar
președintele țării! Prea mult zgomot,
fals scandal planetar, pentru niște vorbe
scăpate întâmplător de un arbitru!

De care s-au grăbit să se disocieze
deopotrivă FRF, întrunită în miez de
noapte ca să emită un comunicat, cât și
Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării. Doar că indicația
președintelui CNCD că S. Colțescu tre-
buia să-i zică lui Webo afro-american a
căzut ca nuca-n perete! De unde ame-
rican, când tipul e camerunez?!

Colecția e martoră că l-am criticat
adesea pe Colțescu. Personal, i-am
amendat prestațiile fanteziste. De data
asta însă, deși mă declar dușmanul
oricărei atitudini rasiste, consider că
trebuie să-i iau apărarea. A greșit și e
vinovat, dar nu în măsura în care să fie
decapitat. Să fie răstignit.

Totodată, resping ferm orice
apropo, orice insinuare, că românii sunt
rasiști. Cei care îndrăznesc să ne impute
așa ceva, îi știm, vorbesc despre funie
în casa spânzuratului. Și-ar fi mai bine
să ne scutească.

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

Amprenta unui gând 
Cultura în suferinţă
– de la Eminescu cetire – 

• ion Andreiţă

Propun să purcedem, bunule cititor,
de la o zicere a lui Mihai Eminescu, pe
care a și scris-o într-un articol publicat în
ziarul „Timpul”, din 20 aprilie 1882.
Așadar: „Un exemplu izbitor de modul
cum prosperă la noi instituțiunile cele mai
folositoare este Școala de Belle-Arte.
Creată în 1864, această școală atât de
necesară a vegetat în părăsire până astăzi
și amenință a se pierde cu totul, din cauză
că nu i se dau mijloacele necesare pentru
a trăi și a da roadele ce are drept să
aștepte societatea de la o asemenea
instituțiune. Un guvern serios ar face din
două lucruri unul: or i-ar da mijloacele
necesare, or ar desființa-o cu totul. Gu-
vernul de astăzi, guvern al vorbelor
sunătoare și al frazelor seci, se
mulțumește a conserva titlul de Școală de
Belle-Arte, fără a-i da mijloacele necesare
de a trăi. De aceea on. d. Aman, iubitul
nostru pictor, s-a văzut nevoit încă de anul
trecut să-și dea demisiunea… (…) Astfel
prosperă instituțiile cele mai neapărate
sub guvernul liberal! Astfel se încurajează
chiar oamenii cei mai zeloși pentru a servi
țara lor”. 

…Ne aflăm, astăzi, la aproape un
secol și jumătate de la scrisa zicere a lui
Eminescu și ne întrebăm, la cestălalt
capăt de timp: Cum arată, cum se prezintă
astăzi instituțiile de cultură din țara
noastră – școli de artă, muzee, teatre, săli
de spectacole, galerii de expoziții, centre
culturale (nu mai vorbesc de căminele
sătești!) atenee, biblioteci, edituri,
librării; cu miile lor de slujitori – și nu este
dificil să constatăm că lumea artei, a cul-
turii în genere, se zbate în mare suferință.
Respiră greu, într-o moarte clinică indusă
nu spre vindecare. 

Astăzi, sub pretextul pericolului pan-
demiei, prin toate aceste instituții fluieră

vântul. O politică păguboasă și, aș zice,
răuvoitoare – a aceluiași guvern liberal,
„al vorbelor sunătoare și al frazelor seci”
– a pus lacăt de la un capăt la altul al țării
pe toate aceste lăcașuri de cultură și artă
obligându-le să vegeteze în părăsire.
Tremură de singurătate cortina de la Tea-
trul Național din București; îi răspunde
sora geamănă de la Naționalul din Iași – din
Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova; din toate
marile sau modestele scene ale țării. Plâng
decorurile cu lacrimi de culoare, scârțâie
scaunele neînvățate cu pustiul, schiaună
vântul la ferești. Actorii sunt umiliți cu
câțiva creițară din cutia milei guverna-
mentale și sfătuiți să stea acasă. Când se
lasă seara, scena se înfioară părelnic de
pași abia perceptibili – și umbre (sânte firi
vizionare) se întrupează din penumbra
sălii. Din „cușca sufleorului” se aude o
șoaptă: V-am dat teatru, vi-l păziți / Ca
un lăcaș de muze; / Cu el curând veți fi
vestiți / Prin vești departe duse. // Cu el
năravuri îndreptați, / Dați ascuțiri la
minte, / Podoabe limbei noastre dați / Cu
românești cuvinte! Mirajul dispare – și
totul se cufundă în aceeași liniște adâncă
și neagră. 

Cam așa se petrec lucrurile în
instituțiile noastre de cultură, devenite
ele însele niște fantome. Deși ar fi existat,
există, un modus vivendi, care ar putea
întreține o stare de oarece normalitate,
un firesc al vieții, fără de care pândește
expierea. Dar cum să afle/să accepte un
astfel de mod guvernul vorbelor goale,
când el, din start, nu știa cum să
umilească, să batjocorearscă tot mai mult
Cultura română, tocmai în ceea ce are ea
mai românește, mai legat de patrie și de
limba română?! 

Boala nu-i nouă. Totdeauna bugetul
afectat Culturii a fost constituit din firimi-
turi disprețuitoare de la masa politicieni-
lor ghiftuiți. Mereu s-au găsit „găuri” mai
importante de acoperit – economie, dez-
voltare, suprastructură etc. – de unde se
putea fura în lege și fărădelege. Mai ales
acum – anul de grație 2020, aflat pe
sfârșite – când în sânu-i sterp, de mamă
vitregă, guvernului i-a picat ca o mană
diavolească, pandemia corona virus. Cum
să mai dea bani la Cultură, când ne aflăm
în plin război? – deși nici pentru acest
război, guvernul nu face ce trebuie, ce
impun legile acestui gen de război. Aș
vrea să amintesc, în replică la aceste
văicăreli liberale, un adevăr petrecut în
timpul războiului adevărat – unde, într-
adevăr, era nevoie de mobilizarea tuturor
forțelor și resurselor pentru cauza victo-
riei: Când i s-a propus să taie (din) buge-
tul Culturii, din rațiuni de război,
Churchill a răspuns: „Atunci pentru ce
mai luptăm?”. Dar politicienii noștri, ca
de mai fiecare dată, se dovedesc a fi
corigenți (adesea repetenți) la Istorie. 

…Avură loc și alegerile – și ieși ce
ieși. (Despre ce se va întâmpla în scurt
timp cu sănătatea, ca o dramatică
consecință electorală – Dumnezeu cu
mila!). Nu ieși chiar pe voia celui ce pu-
sese șaua pe guWernerul meu, iar acum
voia să încalece și Parlamentul, asta-i
altă poveste, în desfășurare. Mă gândesc,
într-un anume fel, la viitorul guvern, in-
diferent de coloratura lui politică. Mă
gândesc la momentul împărțirii darurilor:
ministerele. Și sunt convins că nu va fi
bătaie pe Ministerul Culturii. Dar sunt, de
asemenea, convins că se va găsi, totuși,
un papă-lapte care să-și dorească să
devină și el un papă-miere; chiar dacă fa-
gurele nu-i plin, tot este de lins puțin.

…Se apropie cu pași repezi ziua de
15 ianuarie (2021) când, cinstitudu-ne
Poetul Național Mihai Eminescu, vom
sărbători și Ziua Culturii Naționale. Nu
suntem singurii pe planetă care avem o
Zi a Culturii legată de o mare personali-
tate spiritual – de regulă, scriitorul
național. Spania – să rămânem la conti-
nentul nostru – sărbătorește Ziua Culturii
Naționale pe data de 22 aprilie, ziua
morții scriitorului Miguel de Cervantes
(1616). Portugalia, în data de 5 mai,
considerată ziua nașterii (1524) poetului
național Luis de Camoes. În această zi,
toate țările vorbitoare de limbă
portugheză – Brazilia, Angole, Capul
Verde, Guineea Bissau, Guineea
Ecuatorială, Mozambic, Sao Tome, Timo-
rul de Est și, desigur, Portugalia –
sărbătoresc Ziua Limbii Portugheze și a
Culturii. Mai mult, Portugalia a adoptat

ca Zi Națională ziua de 10 iunie, zi în care
a murit Camoes (1580). Aceste țări, ca și
altele, fac – de mulți ani – din această zi
un prilej de afirmare, promovare și impu-
nere a valorilor lor spirituale, a tradițiilor
care le animă și le ajută să meargă mai de-
parte.

În țara noastră, Ziua Națională a Cul-
turii are o vârstă tânără, foarte tânără: 1o
(zece) ani. În proictul de lege adoptat de
Camera Deputaților în data de 16 noiem-
brie 2010 – se preciza: „Ziua Culturii
Naționale va fi, în viziunea noastră, o zi în
care nu numai celebrăm un mare creator
(Mihai Eminescu – n. n.) dar și o zi de
reflecție asupra culturii române, în ge-
nere, și a proiectelor culturale de interes
național”. La mai puțin de o lună, Ziua
Culturii Naționale a fost adoptată prin
Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010. Nu
știu dacă vajnicii noștri parlamentari care
au votat legea, ca și cei ce urmau să-i dea
viață, s-o aplice, au avut în atenție două
ziceri fundamentale, care se completează
reciproc: „Fără muncă nu există
bunăstare, fără adevăr nu există cultură”,
de Mihai Eminescu – și: „Fără tradiție nu
există cultură: nici omul simplu, nici ge-
niul nu pot crea nimic fără tradiție”, de
Vasile Pârvan. Nu aduc, acum, argumente
pro și contra – care, desigur, se găsesc (mai
ales negative). Un fapt abominal, petrecut
cu un astfel de prilej, rămâne de neșters
pe obrazul culturii române. O așa-zisă
poetesă, încununată cu Premiul Național
„Mihai Eminescu”, și-a permis (i s-a per-
mis!) să se masturbeze în public, vocal, în
chiar spațiul sacru eminescian. 

Oare ce ne va rezerva – în condițiile
unui posibil nou guvern – ziua de 15 ianua-
rie 2021, Ziua Culturii Naționale, care se
apropie cu pași repezi?

Post-scriptum. Doamna cu miros de
parfum franțuzesc, actualul primar al
Sectorului 1-București, s-a dedat – de vreo
trei-patru săptămâni, de când a intrat în
noua demnitate, de edil – la mirosul de
bălegar autohton, lansat de ea însăși pe
piața publică. Exact de când și-a însușit
eșarfa tricoloră (românească) Primăria ce-
o conduce nu se mai ocupă – zice-se la în-
demnul ei – de strângerea gunoiului
menajer. Pe străzile celui mai bogat și mai
select sector al Capitalei tronează
grămezi uriașe de deșeuri urât mirosi-
toare, atacând nasul și sănătatea omului,
în tandem cu pandemia de corona virus. 

Nu s-a mai văzut așa ceva de foarte
mulți ani, de pe vremea când unica
noastră televiziune ne arăta mormanele
de gunoi din New York, ce cotropiseră
străzile uriașei metropole, ca urmare a
grevei gonoierilor. 

…Și uite-așa, cu pustiul de bine cu
care ne blagoslovi noua primăriță, ne
făcurăm și noi americani.
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• Cristiana Crăciun
Se știe, fără falsă modestie, am talent la limbi stră-

ine, și cel mai bine îmi ies combinațiile: cum reușesc eu
aspra limbă germană s-o „îndulcesc” cu un strop de ne-
bună și pasională gitană, recunosc, se întâmplă mai rar,
iar despre efectul lingvistico-literar, ce să vă mai vor-
besc?!?... Iese o metaforă în stare pură, o expresie de
mare plasticitate și anvergură: „toți”, din nemțescul
„alles” sunt... „bules”, cum ar veni „praf” pe rromanes.
Știu, corect se scrie cu un singur „l” pe țigănește – „ales
bules! expr. (țig.)”!, așa și DEX limba de origine numește
– și se traduce „s-a ales praful”. De vot, de procesul
electoral în sine, de aleși, partide... de „alles!”, după
cum ne dă situația generală de înțeles. 

Hai, nu mă luați cu de-astea, că nu am exagerat, nu
văzurăți numărul minuscul de inși, prezenți la urne, care
s-au exprimat?!? Sigur, da, acuma scoatem covidul vino-
vat, că e mai ușor virusul de acuzat, dar nu de boală le-
a fost teamă oamenilor, ci mulți, așa, ca și mine, au ales
acasă să stea, unde-i cald și bine, ca o modalitate de a
le spune celor care vor iarăși să iasă în frunte că
AJUNGE! NU SE MAI POATE! E destul cât au venit, la
patru ani odată, cu promisiuni și aproape niciuna n-a
fost onorată, că s-au scuzat ba că sucită, ba că învârtită,
mizând pe adevărul că memoria alegătorului e scurtă,
iar capacitatea lor de a făgădui e infinită, încurajată
de faptul că bietul popor e tare blând și răbdător! Până
cu câteva zile în urmă, când le-a dat o „perversă” de n-
au mai văzut – unii la propriu – loc în Parlament pentru-
al lor șezut, că de cap nu par să aibă nevoie, patru ani,
până la a electoratului viitoare aburire... Nu știu de ce,
dar, de data, asta am vaga impresie că vor pricepe:
unii, puțini,  din înțelepciune, cei mai mulți de nevoie,
că nu mai ține cu vorbe goale, că și alegătorii s-au ma-
turizat încât aburirea are același efect precum suflatul
pe un geam... mat! Deși tupeul cu care mulți pretind că
ei, cei veniți azi să-ți câștige încrederea, nu sunt totuna
cu aceia care acum niște ani făcură fix asta, este cam
mărișor, nici oamenii nu mai pot fi fraieriți așa de ușor!
În treizeci de ani au înțeles care-i al trebii mers: ei se
fac că ne-ndrăgesc, se jură că ne slujesc... Noi îi votăm,
îi îngrășăm, le facem tururile late și-apoi, peste trei ani
jumate, „rumeiorii” vin cu aceleași fraze răsuflate, ne
promit alte spitale, kilometri de autostrăzi și magis-
trale, de-ar fi trebuit s-avem până acum câte-un salon

fiecare, metrouri și șosele personalizate, cu monograme
la colțuri brodate! Eminescu a zis o vorbă – că ne place,
că nu ne place: „Arta de a guverna e în România sino-
nimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza
cu utopii demagogice.” Habar nu am de ce lumea a re-
fuzat să vadă evidențele și nici cum taman azi dete cu
ochii de ele, dar un lucru e limpede: nu se mai poate să
se câștige mandatele cu fraze răsuflate, măcar temele
de discuție trebuie identificate, reformulate, dacă nu
vrei cumva să „ți-o furi” ca Ponta! Că el a fost unul dintre
cei mai vocali bătători de apă-n piuă pe la cotețele tv,
fără ca măcar să se obosească să afle care sunt  chestiu-
nile care cu adevărat pe votanți să-i preocupe!

Dacă nu ești un robot – jurați că nu vi s-a cerut, pe
net, să scrieți o astfel de declarație! – și nu ți-e lehamite
de tot, dacă nu te doare-n circuite și șurubele, e musai
să identifici problemele și să te adresezi acelora care
se confruntă cu ele, nu celor care, oricum, merg la
urne și te ștampilează după nume sau politică ta
formațiune. Dar dacă ai ca Iohanis, un hambâț
prezidențial deșănțat, clar că doar egoul tău e impor-
tant! Nu contează ce vrea omul, dacă n-are sau dacă îl
doare! La o adică, i se... pendulează, ca la fizică, de ce
simte, el se descurcă și singur de minune, ca în faza de
1 Decembrie (Doamne, ferește!); poate ține un discurs
modest pentru pomii desfrunziți și cei doi-trei pândari
zgribuliți, poporul nici nu este important de Ziua
Națională, oricum virusul pandemic l-a băgat în boală!
„Nu e cazul să te mai întrebuințezi Herrn Präsi, să te îm-
bârligi cu toți «săracii»” (pe bune, eu, în locul matale le-
aș tăia celor din anturaj limbile, să nu mai poată duce
vorba mai departe, că se-aude și, e rușine!). Dacă mi s-
ar fi relatat o similară fază, nu doar că nu aș fi crezut
o iotă, dar m-aș fi închinat: ce imagine tâmpă lumii în-
tregi am arătat!Un președinte singur, într-o piață, ca o
paiață!... Am mai spus-o, dar nimeni nu m-a ascultat: o
oficialitate dintr-un stat nu poate face din ceva public
eveniment privat, decât la el acasă... în privată! Nu poți
fi chiar așa de paralel cu realitatea și să trăiești totuși
cu impresia că știi cel mai bine cum stă treaba, nu poți
face totul din orgoliu și pe dos decât cere legea, dar să
pretinzi că e bine așa!... Eram convinsă că Werner, tot re-
petând mecanic, cu glas sacadat și metalic „PSD, PSD” o
să irite, încât or să fie destui care să  voteze PSD, din răz-
bunare pe prezidențiala indicație! (În decembrie mai
muri o jivină din aceeași pricină, doar că la propriu, nu
politic, precum s-a întâmplat acuma, practic... Fie-le
țărâna ușoară!) „Prețioasili indicății!” dăunează grav ca-
rierei, și aduce grave prejudicii la urne taberei de PNL-ei
pe care, cu anasâna, își dorea s-o țină la cârma cu  frâne! 

Agentul electoral Iohanis specificat cu cine trebuie
țara să voteze, dar ea, de-a naibii, ca să-l enerveze, nu

s-a conformat și astfel de către PSD „partidul meu” fu
devansat! Majoritatea pe care locatarul de la Cotroceni
o clama și la gluga de coceni, de care era așa de sigur, s-
a spulberat de-atâta „AUR”! Cum de a fost posibil una
ca aceasta?!? Simplu, AUR a identificat problema – că se
numește ea credința, masca, piața ori altcumva, și a
vorbit despre ea acelora care o aveau, stârnind
emoția! Zău, cum să uite taman fuhrelică una ca asta –
dată fiind etnia e chiar bizară povestea, însemană că l-
a zăpăcit rău puterea! –: totdeauna lumea va vota
emoțional, va cumpăra orice i se va vinde dacă îi va
stârni frica, ura, violența, dacă îi va motiva ignoranţa
față de ceva, aceste stări constituind întotdeauna baza
sistemului care, în veci de-a pururi, va câștiga! (De la
noi până-n SUA.) Sistemul, din care și Iohanis a crezut că
face parte, nu are moarte!, iar când a simțit că-l clatină
ceva, că e posibilă revolta, că masele sunt
nemulțumite de prestația sa, a și transformat în putere
slăbiciunea! Orice posibilă  disensiune o poate rezolva
cu falşi eroi anti-sistem, false formaţiuni politice, one-
gheuri și mișcări sociale anti-sistem pe care le  poate
crea, hrănindu-le atent egoul, susţinându-le vanitatea și
dând mulțimilor impresia că a apărut exact ce le tre-
buia! E simplu… și nu e nevoie întotdeauna ca pseudo-
eroii să se prindă de manipulare, e nevoie doar ca plaja
de selecție să fie de o înaltă... precaritate (și de astă
dată „eroii” sunt scoși tot din galerie – la mineriade din
cea de cărbune, acum de pe stadioane!) Slavă Domnu-
lui, nu știe alegătorul că e important mesajul, dar con-
tează și mesagerul, iar până se va bunghi de asta, o să
-i dea circ cu Parlamentul de nu-i mai trebuie pâine...
Și, în felul acesta sistemul/serviciile și-a/și-au îndreptat
și greșelile! Nu-mi ziceți mie că nu v-ați prin că USR nu
mai e în bună stare de funcționare! A intrat în neascul-
tare, Barna face ca toate visele, în  partid s-au apucat
să-l conteste, vor să-l îndepărteze de la conducere... Cu
alte cuvinte, vor să lase sistemul fără vechile unelte
atent făurite! Mă distrează cei cu atitudine de fată
mare: „mvaiii dar cum se poate, Șoșoacă senator?!?”
Luați cu apă, dragilor, dacă se putu cu Cozețica Chichi-
rău, clar e loc și de mai rău! Cu datul ochilor peste cap
mai ușor, mai încet cu aroganțele și figurile la adresa...
aurarilor! 

Așa s-a reglat sistemul în fața abuzurilor comise de
Loțike, dar în special de-al  „șantierului dirijor” (cum
zise chiar Iohanis la inaugurarea kilometrilor de șosea
unde, a doua zi, unii și-au rupt mașina) - a scos din mâ-
necă un bau-bau care „să echilibrează” situația!  Vom
vedea dacă măcar de data asta am învățat lecția: ni-
meni nu se poate trezi/deștepta în locul altuia... Au
votat cei care de cuviință au găsit, dar de ales ... Cu
toții ne-am „căptușit” cu aceiași alles bules! 

Bucuria de a fi cititor
Trăim zile nefaste, zile ce îndoliază întreaga suflare

omenească, cu sutele de mii de morți, mame și bunici, tați
și nepoți, fii și frați care au devenit un număr în statistica
de pe întreg mapamondul.

În țară suntem îngrădiți, nu ne putem plânge morții și
noi care ne-am sărbătorit, în condițiile impuse ”stați
acasă”, la unu Octombrie ”Ziua persoanelor vârstnice” sun-
tem consternați de ideea că, în expansiunea ei, epidemia
este mai aproape de noi.

Trăim momente pe care nu ni le-am imaginat. Cu cât
sârg ”bravii” noștri politicieni ne-au distrus cele mai de
seamă și mai sfinte legături interumane, plămădite din vea-
curi în creuzetul națiuni-satul. Astăzi putem vorbi de armo-
nii în familie și societate ca și în basme ”au fost odată”. Ca
o compensare ni s-au impus: dispreț, egoism, barbarie și
vrajbă națională.

Zilnic se atentează la cultură. Pentru a nu se inocula
sentimentul patriotic în sufletul generațiilor care ne ur-
mează, istoria se scrie la indicațiile străine de către vânză-
torii de neam și țară. Limba asta infestată de englezisme
incorecte și zilnic auzim la radio și televiziune denumiri de
tarabe și manifestări culturale în limbi străine. Cum să le
înțelegem noi, cei vârstnici? Ar fi trebuit să aveți bun simnț
și să așteptați ca noi, generațiile care am făcut cu mintea
și brațele o Românie de basm și ne-am instruit în limba
mamei-limba română să ne retragem lângă eroii neamului. 

Pentru a contracara aceste ”noutăți”, împreună cu
soția mea ne menținem trează conștiința prin citirea
creaților pleiadei oamenilor de cultură, a minților luminate,
al căror conținut este pătruns de sentimentul național

O sursă inepuizabilă pentru lectură este colecția revis-
tei ”Flacăra lui Adrian Păunescu” în care găsim scrieri ale
renumiților literați de ieri și de azi, scrieri care ne sensibi-
lizează amintirile și trăirile cu realizări  și noi speranțe.

Dintre mulții semnatari în revista FLAP a anului 2013
m-a bucurat semnătura profesorului cu două lincențe și un
doctorat, diplomat și poliglot, autodidact în domeniul teh-
nic și al construcțiilor, MIHAI MAXIM. Cu sentimentul patrio-
tic insuflat de mama în pruncie, aduce în nr. 29/25 iulie
2013 un omagiu poetului național, în articolul ”Eminescu,
ziaristul” iar în nr. 35/15 august 2013, sunt redate ca o
reverberație a bucuriei amintirile de la sărbătorirea, în luna
mai a 50 de ani de la absolvirea promoției 1963 a Facultății
de Filologie din Iași, în articolul ”Întoarcerea în timp”.

Multitudinea articolelor cu teme incitante mă obligă
să mă rezum la minimum posibil pentru a evidenția com-
plexitatea scrierilor pe parcursul anilor. Astfel în nr. 15-16
mai 2015 ne descrie drama țăranilor în ”De bună voie în co-
lectiv” și în ”Marfă de vânzare” din nr. 39/3 noiembrie 2017,
amintindu-ne că ”țăranul știe câtă trudă încorporează lin-
goul rumenit care încă mai păstrează aroma îmbietoare a

lanului unduit sub pala vântului de iunie”. Cu câtă dragoste
față de obiceiuri și tradițiile poporului român ne descrie în
articolul din decembrie 2019  ”Române să fii bun” a IV- a
ediție a Festivalului de colinde al Diasporei românești din
Europa care s-a desfășurat în Germania la Nurenberg sub
patronatul Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim,
a inimosului preot dr. Claudiu Pătrașcu, în calitate de gazdă
și relatările emoționante până la lacrimi ale profesoarei și
dirijoarei Speranță Florea, membră a Juriului.

În scrierile ale lui Mihai Maxim am descoperit, ca citi-
tor, un filon ce străbate creația literară pe care am lectu-
rat-o, împreună cu soția, o simfonie nostalgică a vetrei
natale, satul Bold, care astăzi se află sub apele liniștite ale
lacului de acumulare de la Stânca Costești, sat unde s-a năs-
cut în 1940 și unde deprinde tainele alfabetului, taine pe
care le-a continuat să și le însușească și în localitatea Ripi-
cani. Prezența la ore, de unde lua lumina înțelepciunii, l-a
obligat să parcurgă, indiferent de anotimp și de starea vre-
mii, cei 9 km, dus-întors, cu ”noaptea în cap”, în zilele ier-
nii, când pe drumul parcurs a ”văzut în fundul râpei doi lupi
care hărtăneau o oaie” (În ”Sus pe Prut”, FLAP nr. 25/7 iulie
2016). În acest ultim articol găsim un crâmpei din nostalgia
descrisă în cartea ”Satul de sub ape”, ed. Paidea, 2006, a
copilului care, matur, păstrează în suflet bucuriile copilă-
riei, seva gliei și rădăcinile fiului de țăran. Această nostalgie
îi strigă să se întoarcă, și o face cu diferite ocazii. Sărbăto-
rirea unor  aniversări de la absolvirea Facultății de Filologie
din Iași, când, trecând pe lângă ”satul de sub ape” merge
la mormântul părinților din cimitirul localității Sadoveni
pentru a aprinde o lumânare și a pune o floare, unde s-a
strămutat cimitirul din Bold.

Ne relatează în cartea ”Tablouri în miniatură”, p. 109
bucuria care l-a cuprins când urca spre Copou, un absolvent
al Facultății de litere s-a desprins din coloana ”Marșul
absolvenților” și ia înmânat ”stegulețul cu emblema
universității centenare.” ”M-a înduioșat gestul...”

Acestă carte trimisă cu generozitate și primită de noi
cu dragoste, conține tablouri în miniatură al căror conținut
este structurat în 13 capitole, fiecare având o tematică în
legătură cu viața și activitatea autorului, și naște o între-
bare: De unde a dobândit resursele pentru dragostea de
țară, neam și limbă? Cu câtă vehemență apără limba ro-
mână, ținându-le o prelegere înalților demnitari ruși, con-
trazicând inepțiile lor. Când îți iubești profesia și limba
maternă, este o onoare să fii profesor de limba română. În
scrierile ale lui Mihai Maxim, limba română este ca o floare
, pe care o stropește cu iubire cerească pentru a-i fi lumină
vie în cuget și în gînd, în casa mare a sufletului.

Exigența cu care tratează tema articolelor din diverse
publicații din care aș aminti cu precădere Flacăra lui Adrian
Păunescu, denotă respectul față de cititor. Același respect
reiese din cuvintele folosite în scrierile sale, cuvinte pe
înțelesul tuturor, fără înflorituri și toți termenii de specia-
litate folosiți sunt conciși explicați.

Capitolul XII, ”Românii în imperiul de la răsărit” prin
parcurgerea scrierii lui aflăm file din istorie. Aflăm că Nico-
lae Milescu Spătaru a ajuns în Rusia, în anul 1671 și că ”în
anul 1675 țarul Alexei îl va trimite în fruntea unei solii de
mare importanță în China, cu care ocazie  va scrie ”Jurnalul
de călătorie în China”. Ne amintește de Dimitrie Cantemir
și ”Descrierea Moldovei, și de Constantin Brâncoveanu și
relațiile lor cu Rusia și despre mulți alți. După descrierea
cronologică a relațiilor noastre cu Rusia ne dezvăluie la pa-
gina 324 o amplă destăinuire: ”Krivoi Rog, odiseea mea
ucraineană” care a fost publicată în FLAP nr.2-6/februarie
2015. Ne informează: ”odisea mea ucraineană a  început în
seara zilei de 26 ianuarie 1986, într-o ”iarnă ucraineană, un
ger de crăpau pietrele și un vânt de-ți plesnea pielea pe
obraji”. Așa la primit Combinatul de Îmbogățire a Minereu-
rilor Oxidate de la Krivoi Rog. Această odisee a durat patru
ani. Ne explică: ” M-am legat afectiv de acest colos meta-
lurgic” și împreună cu cei ce dirijau și răspundeau de bunul
mers al lucrărilor ”au fost conștienți de încrederea acordată
de statul român și de răspunderea care apasă pe umeri lor”.
Acest șantier de la Krivoi Rog, a fost condus de oameni
excepționali. La pagina 402 a cărții ”Tablouri în miniatură”,
elogiind pe cei care conduceau lucrările de construcții, cu
un respect și o stimă deosebită amintindu-și de Aurel Mușat
notează: ”despre acest om deosebit, de o verticalitate
exemplară și cu o viață atât de tumultoasă, s-ar putea scrie
un roman”.

Vasta activitate depusă în cei 4 ani pe  șantierul de la
Krivoi Rog și motivația prezenței pe acest șantier este re-
zumată în cartea ”Tablouri în miniatură” despre care
prefațatorul ”diplomat de carieră, Ovidiu M. Curea scrie în
”Mihai Maxim la 80 de ani”: ”ceea vârstă frumoasă pentru
cineva care, din ani copilăriei, a învățat să prețuiască și să
respecte casa ce i-a fost dată de Dumnezeu. După douăzeci
și cinci de ani de când a părăsit Krivoi Rog –ul, acest interval
de timp i-a permis să găsească răspuns la ”întrebările care
mă frământau în nopțile mele de insomnii”.

”Ce m-a adus la Krivoi Rog ”? o ambiție personală, spi-
ritul de aventură, care domnește latent în orice bărbat de
vârstă medie, sau un acces de patriotism? M-au adus toate
la un loc. 

Literatul Mihai Maxim a publicat opt cărți traduse din
limba rusă, de o complexitate și importanță literară deose-
bită, mai multe cărți de autor dintre care am fost bucuros
să citesc, împreună cu soția, ”Egoismul unui vis”, Ed.
Semne, 2019 și ”Tablouri în miniatură”, Ed. Semne, 2020.

Aduc un omagiu revistei ”Flacăra lui Adrian Păunescu”,
celor care o editează și tuturor semnatarilor de ieri și de
azi, pentru bucuria de a descoperi în paginile revistei, oa-
meni deosebiți, oameni care păstrează ca un balsam în su-
flet dragostea de Țară, Neam și Limbă.

Suciu Niculae

ALLES... BULES!

POŞTA REDACŢIEIPOŞTA REDACŢIEI
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• Nicolae Dan Fruntelată

Tatăl meu, învăţătorul Ion Fruntelată, născut în
Oltenia, absolvent al Şcolii normale din Caransebeş, a
fost repartizat, pentru că era unul dintre cei mai buni
din promoţie, la Mihăileanca, în Basarabia noastră, cu
misiunea pe care Nicolae Iorga, atunci ministru al
Educaţiei Patriotice, o dăduse pentru toţi dascălii ţării:
„Fiţi apostoli, învăţaţi-i pe copii limba română şi istoria
românească. Nu cereţi nimic pentru voi, apostolii dau
totul, nu cer nimic pentru ei”.

Asta se întâmpla cu o jumătate de veac înaintea
strălucitului preşedinte american John Kennedy, care-i
îndemna şi el pe americani ca, înainte de a cere ceva de
la ţară, să se întrebe ce pot face ei pentru ea.

La douăzeci şi ceva de ani, tata a mers la
Mihăileanca (azi satul se cheamă Mihailovo şi a fost
exilat în Ucraina) şi a început să-i înveţe româneşte pe
copiii din familiile româneşti ori mixte, să le vorbească
despre Eminescu şi Ştefan-vodă, despre Mihai Viteazul,
uriaşul care a pus prima temelie a unirii noastre. Aşa
erau crescuţi ei atunci, învăţătorii, naivii, nişte copii ei
înşişi, care, atunci când suna goarna de război, se
duceau în fruntea plutoanelor de ţărani să-şi dea sângele
pentru România mare la toate trecătorile istoriei
naţionale.

N-a fost o excepţie tata, Dumnezeu să-l odihnească!
Mii de taţi ca el au fost dascăli în toate părţile ţării şi
uneori au fost ameninţaţi de conlocuitorii care nu ne-au
primit cu flori. Şi părinţii iubitei mele tot învăţători au

fost şi au repetat aceeaşi misiune în Caliacra, la Şabla,
în Ismail, în Harghita, peste tot pe unde a fost nevoie.

Acel elan patriotic a trecut. Totul s-a uitat, au venit
peste noi felurite stăpâniri din toate punctele cardinale.
Acum nu mai credem în astfel de naivităţi, acum dascălii
români nu mai dorm în regiunile de risc ale României
Mari cu pistolul sub pernă, cum a dormit câţiva ani tatăl
meu, tânărul învăţător oltean, care a devenit, peste
puţin timp, sublocotenentul în rezervă din 2 Grăniceri,
rănit la Ţiganca şi lângă Odesa şi aproape mutilat după
ce trecuse Prutul într-o noapte magică a destinului
românesc.

Iată de ce am scris în titlul acestei însemnări
„Basarabia mea”. Poate că această istorie personală este
aceea care-mi dă dreptul să privesc cu grijă, cu mare
grijă, tot ce se petrece dincolo de Prut. Şi-mi dă acest
drept şi iubirea  pentru prietenii mei de acolo, care au
fost şi care sunt încă, pentru Liviu Damian, Grigore
Vieru, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, dar şi pentru
Nicolae Dabija ori Valeriu Matei...

Scriam într-un poem al meu: „Acum că Grigore a
plecat/ la bunii lui din Pererîta,/ De tine mi-e grija/
Fratele meu, Nicolae Dabija”. Şi simţeam până la
lacrimă aceste gânduri.

Am văzut că în ţara noastră de dincolo de Prut s-au
întâmplat evenimente noi. Au fost alegeri, a plecat din
fruntea bucatelor guvernatorul de gubernie rusească,
Dodon. Dar au rămas ciracii lui, aceia care au făcut averi
uriaşe din chinurile unui popor sărăcit. Au venit „pro-
europenii”, să strigăm „ura” de trei ori, dar ce ne
aşteaptă, ce te aşteaptă, oare, Basarabia mea?

Poate vor pleca mulţi dintre consilierii ruşi, bine
şcoliţi de KGB, GRU, FSB. Dar dacă vor veni în locul lor
consilierii „europeni”, la fel de bine şcoliţi de BND, MI6
sau chiar unii transatlantici de la CIA?

Chiar va începe o epocă de pace şi solidaritate
omenească în umbra stejarilor de la Căpriana? Oare
reformele aduse la pachet de aroganta elită a Bruxelles-
ului, bine dirijată de la Berlin, vor sparge obrocul
neputinţei fraţilor mei care s-au învăţat cu lipsa şi cu
trădarea?

Doamnă Maia, aş vrea din tot sufletul să vă traduc
prenumele în româneşte, să fiţi a noastră, a mea, popor
basarabo-român, nu o subalternă a unor voinţe străine.

Dar mă uit la mine, cel trăitor în România de azi,
membră a UE şi a NATO, datoare vândută băncilor
mondiale, democrată până-n prăsele, manipulată ca un
tren beteag care nu mai are nici linii ferate – şi iar repet
că mi-e tare grijă de dumneavoastră.

Poate greşesc, poate sunt eu un bătrân pesimist.
Poate spiritul tatălui meu, învăţătorul, mă vizitează prea
des în vis şi mă face să-mi caut pistolul sub pernă.

Dacă-i aşa, iartă-mă, Basarabia mea!
Dacă nu, fii atentă şi trează la tot ce va urma...

P.S. Făcurăm şi alegerile parlamentare, „pohta ce-
a pohtit” împăratul nostru de carton. Trei sferturi din
români (bolnavi de frică ori de supărare) nu ieşiră la vot.
Sfertul valid veni şi, „ghinion”, jocurile nu ieşiră cum se
planificase într-un deal. Dar, oricum, pohta se va
împlini, deşi ţara va fi cuprinsă iar de haos. Blatuania
merge mai departe. Un mic miracol, numit AUR, nu va
schimba, deocamdată, prea multe. Poate la primăvară...

Scrisoare către Basarabia mea

Boabe de piper crud

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI
Bolovani

(acasa la Christache Georgescu și Victor A. Voicu)

• Dimitrie Sorin Pană

Parte componentă a comunei dâmbovițene
Cornățelu (împreună cu alte patru sate), localitatea Bo-
lovani - așezată din punct de vedere geografic la limita
nordică a câmpiei Vlăsiei, nu departe de drumul național
(DN 71) care leagă capitala de municipiul Târgoviște - fi-
gurează în statisticile sfârșitului de secol XIX ca reședință
a comunei cu același nume (plasa Ialomița, jud.
Dâmbovița), ce avea în administrare câteva sate a căror
populație nu depășea o mie cinci sute de locuitori. Pe al
său teritoriu, scăldat de apele Ilfovului și Colentinei - cea
de pe urmă cunoscută în zonă sub numele de Valea
Moartă, datorită băltirii apelor sale în perimetrul
Rezervației silvocinegetice (în special pe timpul verii) -
funcționau, la acea vreme, două lăcașe de cult și o școală
mixtă înființată în anul 1862. Până în 1968, an în care a
fost desființat și înclus în actuala comuna Cornățelu
(transferată de la regiunea București la reînființatul județ
Dâmbovița), Bolovaniul a mai făcut parte din plasa Titu,
una dintre cele nouă unități administrative ale județului,
care a funcționat între anii 1918-1950. 

Potențialul cinegetic al zonei este dat de către
Rezervația naturală, al cărei parc - destinat creșterii por-
cilor mistreți, ce împart astăzi habitatul împreună cu un
număr restrâns de cerbi lopătari și căpriori - a fost
înființat în 1976, pe o suprafată de șase sute de hectare
(astăzi, patru sute douăzeci). Până în 1989, aproape în
fiecare an (în luna decembrie), fostul președinte, Nico-
lae Ceaușescu, venea aici - împreună cu câțiva apropiați
- la o partidă de vânătoare care se încheia, de fiecare
dată, în jurul unei mese vânătorești și a unui pahar cu
țuică fiartă. Legendele - care vorbesc despre confortul
existent în cabana construită la scurt timp de la
înființarea parcului - fac obiectul unei ample dezinfor-
mări instituite de către clasa politică (prin vocea mass-
mediei și al câtorva istorici din anturajul acestora), cu
scopul de a umbri o importantă etapă istorică din trecu-
tul apropiat al României, țară râvnită de către marile pu-
teri ale bătrânului continent. Întâmplarea a făcut să
ajung în această locație înaintea unei partidele de vâ-
nătoare, ca reprezentant al Direcției Județene de Dru-
muri și Poduri, ale cărei sarcini se rezumau la verificarea
stării drumului forestier. Nu a existat nimic care să mă
oblige să privesc lucrurile în mod diferit decât o făcusem
până atunci, întucât încăperile cabanei s-au dovedit a fi
fost mai mult decât simple, aproape banale dacă nu ar
fi existat televizorul din living (marca Telecolor). 

Pe lângă patrimoniul forestier și cinegetic, satul mai
deține și unul uman, care ocupă un anume loc în cadrul
istoriei. Când afirm acest lucru, gândurile mă conduc
spre ultimul sfert de veac, de secol XIX, marcat de veni-
rea pe lume - în casa Mariei și a lui Gheorghe Dumitrache

din Bolovani - a lui Christache Georgescu (1876-1945),
viitor profesor și avocat român care a făcut parte, în ca-
litate de deputat (1919-1920), din cel dintâi parlament
al României Întregite, ale cărei merite au fost răsplătite
de către statul român cu decorația „Răsplata Muncii“
clasa I - pentru învățământ și „Coroana României“ - în
grad de Cavaler. În timpul școlii primare - urmată în satul
natal - Christache a acceptat schimbarea numelui (din
Dumitrache în Georgescu), la propunerea învățătorului
Stan Tomescu. Ulterior finalizării studiilor gimanziale și
liceale, de la Târgoviște, absolvă (în paralel) facultățile
de Litere (secția istorie-geografie) și de Drept, ambele
din București, în urma cărora debutează la catedră, ca
învățător, la Bălteni, localitate unde a locuit și a creat
pictorița Olga Greceanu (1890-1978), una din cele mai
apreciate artiste din perioada interbelică. După acest
episod al vieții ajunge profesor și, mai târziu, director -
în cadrul Gimanziului târgoviștean „Ienăchiță
Văcărescu“, unde s-a remarcat prin grija manifestată în
legătură cu educația elevilor și înființarea de biblioteci,
interesat fiind (deopotrivă) și de problematica, istoricul
si organizarea bibliotecilor din alte țări, despre care va
aminti (ulterior) în scrierile sale. În această direcție, fos-
tul elev al lui Grigore Tocilescu pune bazele bibliotecilor
din Potlogi, Nucet și Răzvad, nefiindu-i străină nici ca-
riera de publicist, ținând cont că în 1913 primea apre-
cierile lui Nicolae Iorga pentru buna gestionare a ziarului
Partidului Țărănesc din județul Dâmbovița, intitulat
„Amicul Poporului“. Face cunoștință, în calitate de com-
batant, cu frontul Primului Război Mondial, la finele că-
ruia cade în prizonierat, după care - din postura de
parlamentar - se preocupă de problemele existente în
lumea satului românesc, unde susține necondiționat
cauza țăranului român. În legătură cu această cauză,
memorabile au rămas cuvintele adresate colegilor sena-
tori, de la înalta tribună a Parlamentului României: „Nu
mai faceți socoteli și mai drămuiți brazda de pământ tre-
buincioasă țăranului! Gândiți-vă că fără vitejia lui la
Mărășești, Mărăști și Oituz, fără această vitejie n-am fi
avut azi nici pământ și nici n-am fi fost aici...“.  Fostul
colaborator la ziarul „Viitorul Dâmboviței“ (din partea
PNL, partid la care aderase în 1928) - în a cărei
moștenire se regăsește și o lucrare monografică dedicată
domnitorului Matei Basarab - se stinge din viață la Bolo-
vani, în august 1945, uitat fiind (astăzi) de către majo-
ritatea istoricilor literari, și nu numai. 

Cu două luni înainte de începerea celui de-Al Doilea
Război Mondial, mai precis la 29 iunie 1939, în același
sat se năștea și Victor A. Voicu - viitor profesor de far-
macologie, toxicologie și psihofarmacologie clinică, ac-
tual vicepreședinte al Academiei Române. Absolvent al
Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității
de Medicină și Farmacie „Carol Davilla“ din București,
Voicu își susține teza de doctorat în 1970, ocupând, până
în acel moment, funcția de asistent al catedrei de Far-
macologie, de cercetător - în cadrul Centrului de Cerce-
tări Științifice din cadrul Ministerului Sănătății și de șef
de laborator de farmacologie - în cadrul Centrului de
Cercetări Științifice Militare. 1972 este anul în care
reușește să pună bazele celei dintâi catedre de Farma-
cologie a Facultății de Medicină din Craiova, al cărui șef
a devenit în următorul an. Multe dintre brevetele sale
(șaptesprezece la număr) au venit în urma unei
minuțioase activități de cercetare care a vizat farmaco-

logia experimentală și clinică a antihipertensivelor și an-
tiaritmicelor, nu întâmplător - vreme de douăzeci și șase
de ani - s-a aflat, în calitate de comandant, la conduce-
rea Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare. In-
stitutul a îndeplinit toate premisele necesare formării
de cercetători, doctori în științe medicale și profesori
universitari, dat fiind climatul favorabil desfășurării unui
astfel de proces, în cadrul căruia profesorul Voicu a făcut
tot posibilul pentru evitarea eventualelor compromisuri. 

Autor al unui număr însemnat de lucrări, publicate
în țară și străinătate - peste douăzeci de volume mono-
grafice și trei sute de lucrări științifice și comunicate  -
academicianul Victor Voicu a fost numit „omul anului“
(în 1996), de către American Biographical Institute, dis-
tins fiind cu numeroase ordine și medalii obținute în ca-
drul mai multor saloane internaționale, printre care
Salonul Internațional al Invențiilor de la Bruxelles (1992)
și Salonul Internațional de Invenții de la Geneva (2001).
Surplusul de disciplină și coerența abordărilor au fost
principalii factori ce au stat la baza succesului obținut
de-a lungul carierei de către fostul consilier al lui Crin
Antonescu (în perioada cât acesta a fost președinte in-
terimar al țării), care, pe lângă activitatea de cercetare,
a avut meritul de a organiza și disloca - în zona Golfului
Persic - cel dintâi spital Militar românesc de Campanie,
din postura de șef al Direcției Medicale a Ministerului
Apărării. Mai mult decât atât, academicianul Victor
Voicu este (și va rămâne) una dintre puținele voci auto-
rizate din țară, care a avut curajul să demitizeze coro-
navirusul, pe care l-a asemuit cu o adevărată armă
biologică: „O armă biologică trebuie să îndeplinească
vreo 12 criterii. Vă spun doar câteva: să fie suficient de
agresivă ca să poată produce efecte cu pierderi umane,
să fie obținută ușor, să fie rezistentă în mediu, să nu aibă
antidot/vaccin, să fie ușor de disimulat. Constatăm că
aproape toate corespund noului coronavirus.“ În semn
de apreciere - pentru prestigioasa carieră academică și
promovarea imaginii țării în mediile științifice
internaționale - a fost decorat de către Președinția Ro-
mâniei (decembrie 2017) cu ordinul național „Steaua Ro-
mâniei“ în grad de Comandor. 
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Spre combustibilul … Vegan!
• Daniel Mihu

Nu e vorba de un nou tip de combustibil cu
performanțe speciale, încă nu s-a inventat ceva pe
bază de hidrtocarburi care să protejeze natura, acest
lucru ține doar de calitățile motorului. La fel și canti-
tatea consumată. E vorba de benzina și motorina pro-
duse la Rafinăria Vega din Ploiești. La Muzeul
Petrolului, secție a Muzeului Județean de Științele Na-
turii Prahova, s-a organizat o expoziție prin care s-a
sărbătorit 115 ani de existență a Rafinăriei Vega. Din
partea acestei instituții - Rompetrol  KMG
Internațional - au fost prezenți Răzvan Criste, manage-
rul de producție al rafinăriei Vega și inginerul de pro-
ces Marcel Pavel, director de program.

Într-un cadru restrâns, directoarea Muzeului
Județean de Științele Naturii Prahova, dr. Emilia Iancu,
a spus: “ Pentru început am dori să reamintim despre
tradiția țării noastre în privința studierii, cercetării și
exploatării petrolului. Pe harta exploatării petroliere cât
și a prelucrării zona Prahova, îndeosebi Ploieștiul, au
obținut cea mai importantă poziție. De asemenea tre-
buie să amintim că în Ploiești în anul 1857 se dădea în

funcțiune fabrica de gaz a lui Marin Mehedințeanu, pri-
mul de acest gen din România și din lume. Deși dotarea
era primitivă, ea a reprezentat un mare pas spre
civilizație... 

În anul 1905 este înființată Rafinăria Vega. Între
anii 1906-1913 a beneficiat de avantajul de a-l avea di-
rector pe savantul Lazăr Edeleanu. În acestă perioadă
acesta a inventat procedeul de rafinare cu dioxid de
sulf, procedeu care a revoluționat industria petrolieră
și a deschis noi direcții de cercetare, fiind apoi folosit
în toată lume.

Rafinăria a trecut prin perioade de dezvoltare, de
înflorire, alternate cu episoade de distrugere aproape
completă între cele doua războaie mondiale, fiind vizată

ca obiectiv strategic, alături de celelalte rafinării ale
Ploiestiului. De remarcat, aș adăuga eu, că, în 1917, ra-
finăria a fost vizitată de împăratul Germaniei, Wilhem
II, care dorea cât mai multe produse obținute din petrol,
în special benzină și uleiuri. Și, poate, a mai avut o de-
terminare: rafinăria era controlată, înainte de primul
război mondial, de capitalul german. 

Expoziția
Așadar la sfârșitul lunii noiembrie 2020 la Muzeul

Petrolului, singurul muzeu de acest fel din Romania s-a
sărbătorit 115 ani de activitate a Rafinăriei Vega.

Expoziția prezintă această istoria rafinăriei, folo-
sind documente originale, fotografii și imagini din Ar-
hiva Muzeului Petrolului, obiecte tridimensionale din
patrimoniul muzeal și piese aparținând rafinăriei Vega.
Despre aceste și despre alte subiecte legate de activi-
tatea rafinăriei au vorbit Marcel Pavel, care s-a axat
pe istoria  rafinăriei și Răzvan Cristea. 

Datorită situației actuale în sala expoziției au fost
foarte puțini oameni, activitatea a fost filmată și pusă
pe pagina de Facebook a muzeului.

Intrarea la expoziție este gratuită, ultima zi de vi-
zitare fiind 25 mai 2021.

Tudor Nedelcea, ‘75
De Ziua Națională  (în subsidiar și cu prilejul

împlinirii vârstei de 75 de ani), Tudor Nedelcea se
prezintă în fața cititorilor cu următoarele cărți:

Biserica și societatea (Craiova, Editura Sitech,
2020, 420 p., format 17×24), culegere de studii
despre imagologia cărții și culturii românești, tipar
românesc pentru țări străine, o posibilă canonizare
a lui Mihai Viteazul, Antim Ivireanu, Tudor Vladi-
mirescu, Regina Maria, Constantin Virgil Gheor-
ghiu, V. Militaru, Pamfil Șeicaru, D. Stăniloae, Papa
Ioan Paul al II-lea, P.F. Teoctist, Nestor Vornicescu,
Bartolomeu Anania, Gh. Calciu-Dumitreasa etc. Cu
o bogată iconografie.

Marin Sorescu sau vocația identității
românești (București, Editura Muzeului Literaturii
Române, 2020, 230 p., 15×21), din care recoman-
dăm capitolele: Față la față cu Sorescu; Marin So-
rescu și Basarabia; „Cazul” Marin Sorescu în
viziunea lui Eugen Simion; Marin Sorescu și Pre-
miul Nobel; Marin Sorescu și securitatea; Marin
Sorescu și Meditația transcendentală; Marin So-
rescu despre „scriitorii” Mihai Viteazul și Tudor
Vladimirescu, interviuri despre autorul „Lilieci-
lor”. În anexe este publicată stenograma ședinței
de demitere a lui Marin Sorescu de la conducerea
revistei „Ramuri”, autografe, facsimile, fotografii
(în parte, inedite). 

Eminescu (ediția
a II-a, revăzută și
adăugită, prefață de
Mihai Cimpoi, cuvânt
înainte de Th. Co-
dreanu, postfața de
Victor Crăciun,
București,  Editura
Tracus Arte, 2020,
1014 p., 15×22).

E m i n e s c u
(București, Editura
Academiei Române,
2020, 586 p., 17×24),
studiu privind în spe-
cial publicistica emi-
nesciană: Eminescu și
socialismul, Eminescu și cugetarea sacră, Emi-
nescu, istoricul, Eminescu, apărătorul românilor

de pretutindeni, Eminescu și realsemitismul, Emi-
nescu și Macedonski sau drama unei polemici, Emi-
nescu și Veronica Micle, Eminescu prin Oltenia,
Shakespeare în viziunea lui Eminescu, China în vi-
ziunea lui Eminescu (ultimele în colaborare cu
Diana Cotescu), Eminescu și necesitatea construi-
rii Catedralei Neamului, alte studii despre emines-
cologi (Carmen Sylva, M. Cimpoi, Rosa del Conte,
D. Vatamaniuc, N. Georgescu, Th. Codreanu, C.
Cubleșan, Eugen Doga, Lucia Olaru Nenati, Victor
Crăciun, Eugen Simion etc.).

Printre cărți și
oameni vol. VI (Iași,
Editura TipoMoldova,
2020, 234 p., 17×24)
reunește studiile și ar-
ticolele publicate în
2019, din care reco-
mandăm: Caragiale și
oltenii, Constituirea
Asociației Scriitorilor
din Craiova, Iubirile
Mariei Tănase prin
lupa serviciilor se-
crete, Prizonieri ro-
mâni în Asalcia și
Lorena, alte studii
despre mitropolitul
Nestor Vornicescu,
Ștefan Ștefănescu,
Adrian Păunescu, Tudor Arghezi, Dan Simonescu,
Selma Lagerlöf, Ștefan și Radu Ciuceanu etc.

Tudor Nedelcea a
făcut parte din colec-
tivul de redacție al
Dicționarului General
al Literaturii Române
(7 volume în prima
ediție, 10 volume în
ediția a doua în curs
de apariție), apărut
sub egida Academiei
Române, precum și
din colectivul de re-
producere anastatică
a tuturor edițiilor
Eminescu (în total 200
de ediții), proiect

apărut la Editura TipoMoldova din Iași în anii 2019-
2020.

Colțul spiritual
Acolo te leagă satana
unde te ştie mai slab

Într-un sătuc de munte din Ardeal trăia un om cocoşat
care-şi dorea mai mult ca orice pe lume să poată privi în sus,
spre cer. Să poată vedea cerurile – locuinţa lui Dumnezeu, să
poată admira stelele, luna şi soarele – creaţia lui Dumnezeu.
Însă, din păcate, el putea privi doar în jos, în pământ. Până
într-o noapte, când se întâmplă cu el o minune: întorcându-se
acasă, cam pe la miezul nopţii, trebuia să treacă prin cimitirul
satului. Deodată, în faţa lui apăru un înger, care-l întrebă :

- Ce duci în spate, omule?.
-Neputinţa mea de a privi spre cer – o cocoaşă, oftă omul

cu tristeţe.
-Dă-o încoace şi priveşte spre cer! – porunci îngerul,

întinzând mâna după cocoaşa omului, astfel că acesta se în-
toarse acasă drept ca o lumânare.

A doua zi, întreg satul vorbea, mirându-se despre ce i s-a
întâmplat omului cocoşat. Auzind de cele întâmplate, un om
care era şchiop din naştere, şi care-şi dorea mai mult ca orice
pe lume să poată alerga după plăcerile nebune ale acestei lumi,
să poată dansa şi, mai ales să poată ţine pasul alături de
tovarăşii săi de rele, se duse şi el la miezul nopţii în cimitir, cu
speranţa că da de-l va întâlni pe înger, şi, culmea, când se făcu
miezul nopţii, în faţă-i apăru îngerul, care-l întrebă:

-Ce duci în spate, omule?
-În spate nu duc nimic, eu sunt şchiop, şi te-aş ruga foarte

mult dacă ai vrea să mă vindeci de neputinţa mea, ca să pot
merge şi eu la dans şi pe la chefuri alături de prietenii mei!

-Şi în spate zici că nu duci nimic? – se miră îngerul.
-Nu! – răspunse hotărât omul şchiop.
-Atunci, ţine cocoaşa aceasta! – spuse îngerul, şi îi puse

omului şchiop în spate o cocoaşă, încât acesta se întoarse acasă
şi cocoşat pe deasupra.

Din punct de vedere spiritual, toţi oameni sunt cocoşaţi,
pe toţi ne împiedică câte un lucru pământesc, de nu putem
privi în sus spre ceruri. Mulţi poartă-n spate povara poftelor
firii pământeşti, alţii poartă povara gândurilor lumeşti, alţii
îngrijorările acestui veac, alţii sunt cocoşaţi de ură, de
neînţelegere, de tot felul de dorinţe. Unii nu au timp şi nici nu
simt nevoia de a privi în sus.

Preot Gheorghe Nicolae Șincan, 
Tîrgu Mureș



• George V. Grigore

Codul din Lista Monu-
mentelor este BN-II-A-A-01614.
Adresa: Comuna Șieu – Măgheruș,
sat Arcalia, nr. 132, județul
Bistrița - Năsăud. Datare: secolul
al XIX-lea. Stil: maur- bizantin.
Moșia din Arcalia are o suprafață
de 16,5 hectare și include 3
clădiri și un parc dendrologic cu
mai mult de 150 de specii de
plante locale și exotice. Clădirea
principală a fost construită cu
cca. 150 de ani în urmă și este

singurul castel în stil maur-bizantin în Transilvania.
Castelul a fost construit în jurul anului 1850, la
dorința Contelui Bethlen Balázs. În clădirea
castelului se află o sală de conferințe cu o
suprafață de 80 de metri pătrați, ceea ce înseamnă
70 de locuri, o sală de prezentări cu o suprafață de
40 de metri pătrați, ceea ce înseamnă 25 de locuri,
o sală de învățare cu o suprafață de 40 de metri

pătrați și o bibliotecă francofonă cu o
suprafață de 25 de metri pătrați. Parcul
dendrologic înconjoară clădirea pe 16
hectare și cele 150 de specii de plante in-
clud următoarele: brad, molid, glicină sau
salcâm japonez și multe specii de arbuști și
puieți din toate colțurile ale lumii. Aran-
jarea parcului este de asemenea specială –
potecile și promenadele sunt acompaniate
de molizi, salcâmi și carpeni, aceștia for-
mând în unele locuri nu numai străzi, ci
chiar și labirinturi. Castelul din Arcalia a
fost naționalizat în 1947 și funcționa ca
magazin sătean, locul de staționare a
mașinilor agriculturale, după aceea tabere
ale pionierilor au fost organizate aici până
în anul 1963, când a devenit posesia
Universității „Babeș-Bolyai”. Timp de mai
mult de 3 decenii Centrul de Cercetări Bi-
ologice și Geologice funcționa în această
clădire și foarte mulți studenți și-au efec-
tuat practica lor de vară aici. Centrul din
Arcalia a devenit locația multor sim-
pozioane științifice, spectacole, tabere de

creație, cursuri de vară iar, pe lângă acest fapt, și viz-
itatorii sunt bine primiți, însă ei nu au acces în clădirea
castelului, ci numai parcul dendrologic poate fi vizitat.
Parcul include 150 de specii exotice, printre care:
molidul caucazian, pinul de mătase, nucul american,
stejarul american pendulat, bradul balsamifer sau teiul
laciniat. Până la cel de-al doilea Război Mondial, groful
reuşeşte să organizeze parcul treptat şi să-l extindă.
Al doilea Război Mondial lasă însă răni adânci în cel mai
spectaculos parc din judeţ. Nobilul ajunge în arest
alături de familia sa, iar castelul din inima parcului
este devastat. Cărţile şi documentele găsite sunt şi ele
distruse, iar lucrurile de valoare sunt furate. Astăzi
castelul și parcul dendrologic se află în posesia
Universității „Babeș-Bolyai”, care încearcă să le redea
strălucirea de altadată. Pentru doritori, acesta este sit-
uat pe DJ 172 G, la doar 20-25 de minute de municipiul
Bistriţa. 

Surse: castelintransilvania.ro; planiada.ro;
w i k i p e d i a . o r g ; a d e v a r u l . r o ; d e s t e p t i . r o ;
patrimoniubn.ro; ubbcluj.ro; timponline.ro;
bistriteanul.ro; libertateapentrufemei.ro; corina-
matei.ro, jurnalulph.ro; romguide.ro; 99tour.ro

Castelul Bethlen din Arcalia - singurul castel în
stil maur-bizantin din Transilvania

Luminița Zaharia
POEZII

de război
îmi țin jurnalul de război

pe pansamentul care îmi acoperă
inima rănită.

copacii lumii au murit
i-am ucis chiar noi, poeții, 

în goana furibundă
după gloria clipei.

nu văd ce scriu, mi-ar trebui o oglindă
dar nici oglinzi nu mai sunt

le-am spart chiar eu
într-un acces de dismorfism literar –

și, oricum, în oglindă războiul s-ar întrezări pe dos
adică frumos și duios și eminamente maiestuos

nu-i așa?

războiul e între lumi, între sexe,
între mine de ieri și mine de mîine

între sare și pîine

e despre tot și nimic
și habar nu am

cine mi-e inamic.

îmi țin jurnalul de război
cu mîinile amîndouă

să nu mi-l fure
generația următoare.
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****
În parcul zoologic ne întâlnim cole-

gii de la grădiniţa...evoluţiei.
****

Poate că şi ridurile au fost cândva
surâsuri.

****
Simţim încă în noi reverberaţia peş-

terilor.
****

Specialiştii spun că noi şi cimpanzeii
avem 99%  dintre gene identice.

-Pentru imunitatea parlamentară
câte vaccinuri se fac?
-Jurământ de comunist: jur să votez
în conformitate cu deciziile partidu-
lui.
-Păcat că l-au împuşcat. Atât de târziu.
-Suntem ţara în care se moare de
grija altuia.

țOPeLi
POLiTiCe

de Pompiliu Comșa

AFOriSMe De 
VASiLe GHiCA

Noroc de poetesă tânără
A dat şi peste ea norocul,
Văpăi din trup devin poeme,
Şi-acum i-a mai rămas să cheme
Un critic să îi stingă focul.

Vecinul lui
Când e cu soaţa la plimbare,
Vecinul lui, un tip galant,
Le calcă urma pe cărare,
Un semn că-i un fidel amant.

Tată şi fiu
„Eu te-am făcut, eu te omor!”
Îl ceartă tatăl, infractor,
Că hoţ o fi, dar încă nu-i
Stăpân pe meseria lui.

DE TOATE CULORILE
de Nicolae Dragoș

DeX
De o vreme cam păgână
Năimiţii şi stăpânii
Au stricat limba română
De n-o mai pricep românii!

Astrul român
Şi în mediul creator
Presa poate face astru
Ce străluce “Orbitor”
Dintr-un autor dezastru!

epigrame de
GHeOrGHe GH. POPeSCu

Orban: peste 400 de milioane de 
pensionari în București • 

În timpulanului cursa 
Lungești-Măciuca • Deja Fu • Și 

etcetera • Echipa au luptat • 
Îmbrânzire la vot • Eu îmi vine • 

Clarificare clară • politiciana Jurovacă
• Sacii sunt sigilate • Werner și

politicacare • Omuenformă • 
Să plăteascăcasa • Fosta doamnă •

prevenția previne • panemia • 
Stimulentele nu s-a plătit • Campania

de coronavirus • A specificacă • 
Tensiunea și presiunea crește •

Ulterior după • EBA își aduce aportul •
Celor care ne pasă • Trebuie obligatoriu

• Andrei Păunescu

• „În București sunt 400 și
ceva de milioane de părinți
și bunici care sunt la pen-
sie. Le-a promis că-i duce
la Muntele Athos, că face
excursii cu scop religios. A
dus vreo 1000 și ceva.
Restul de 400 de milioane de părinți și
bunici? Numai i-a păcălit, i-a vrăjit. Îi mai
plimbă Pandele pe la mânăstirile din jurul
Bucureștiului.” (Ludovic Orban,
www.stiripesurse.ro, 21 septembrie 2020,
citat de Mircea Badea, Antena 3, 2 noiembrie
2020)
Cât de euforizat, cât de aerian, cât de igno-
rant sau cât de beat (de putere) să fii, încât
să spui, ca prim-ministru, că ar fi, în propria
Capitală de nici 3 milioane de locuitori a țării
tale de vreo 20 de milioane de locuitori,
peste 400 de milioane de pensionari? Și nu o
dată! Aberația a fost repetată cu subiect,
predicat și elocință, ca să nu existe niciun
dubiu. Din idioțenia aceasta rezultă că pen-
sionarii bucureșteni sunt a treia populație a
globului, după chinezi și indieni, depășindu-
i, însă, clar la număr pe americani, in-
donezieni, pakistanezi, brazilieni, nigerieni,
„bangladeșieni”, ruși, mexicani, japonezi, fil-
ipinezi, congolezi, egipteni, etiopieni (i-am
pus doar pe cei care au mai mult de 100 de
milioane de cetățeni) etc.
• „Cu cât a îndatorat statul fiecare român.”
(pe ecran, Antena 3, 5 septembrie 2020)
Formula este absolut ambiguă, dacă avem
voie să folosim acest superlativ al certitudinii
pentru ideea de dilematic, confuz. Din ce a
fost scris pe ecran poate rezulta că statul l-a
îndatorat pe fiecare român, dar la fel de bine
că fiecare român a îndatorat statul. Deci,
cine pe cine a îndatorat? Un cuvânt în plus,
acolo, și scăpam de ambiguitate.
• „Criza va continua în tot timpul anului.”
(România TV, 12 septembrie 2020)
Ne-am săturat atât de tare de toată seria de
ligamente falice (pul+a, pul+ă, pul+e, pul+i),
încât, după această variantă extinsă cu
sonoritate de baston polițienesc (pulanul), de
disperare, i-am da autorului ca pedeapsă un
bilet într-un autobuz supraaglomerat și l-am
pune în cursă Lungești-Măciuca.
• „Deja Fu.” (Facebook, 20 septembrie 2020)
Celebra zicere franțuzească Déjà-vu a fost
adaptată involuntar în stil oltenesc, la per-
fectul simplu.
• „Toți din zonă știa cine este Mihai Mitra-
che Câine.” (Antena 3, 20 septembrie 2020)
Martorul din Parcul Tineretului a urmărit în
ultimii ani tot ce mișcă în zonă cu mafia
imobiliară și de-aia n-a mai avut timp să
învețe acordul între subiect și predicat.
• „Cei 50 de ani de comunism și
etcetera...” (Dana Budeanu, Antena 3, 20
septembrie 2020)
O fi bună pentru audiență oralitatea
combinată cu relaxarea, dar pleonasmele
trebuie obligatoriu neapărat evitate și
ocolite pe alături.
• „Mă gândesc la echipa mea care au lup-
tat.” (Adrian Iencsi, Digi Sport 1 TV, 26 sep-
tembrie 2020)

Vai, vai! Antrenorul giuleștenilor a încercat
zadarnic să scuze înfrângerea rușinoasă a
Rapidului de pe stadionul din comuna Recea
(1-2), realizând și un amuzant dezacord în
număr. Cunoscătorii știe că limba română
sunt greu, dar totuși melodios.
• „Oamenii se îmbrânzesc la vot.” (Antena
3, 27 septembrie 2020)
Cât de original! Din verbele a înghesui și a îm-
brânci a ieșit ceva cu aspect nobil de lapte
prins în drumul spre devenirea întru brânză.
• „Când aud de revoluție, eu îmi vine să
mă-mpușc.” (Ion Cristoiu, Antena 3, 28 sep-
tembrie 2020)
Cel ce se dorește un Ion Creangă al epocii
noastre atacă frontal locul marelui clasic al
literaturii, folosind și el anacolutul. Până
acum, a reușit să fie doar un Ion Cracă al pre-
sei, pe ramurile căreia se tot mută contradic-
toriu, dar talentat. Deci, nimic nu e pierdut,
are tot timpul înainte. Înainte, fiind un
oponim, poate însemna și în trecut, și în vi-
itor. Cristoiu este el însuși oponimic, contra-
nimic, fiind un mare jurnalist de stânga,
pătimaș apărător al dreptei, și invers.
• „Pentru o clarificare cât mai clară.” (Digi
24 TV, 29 septembrie 2020)
E binevenită dorința de lămurire elocventă
și lămuritoare, ținând cont că mass-media
ne-a obișnuit în ultima vreme cu clarificări
tulburi, certitudini confuze și dileme sig-
ure.
• „Victor Orban o acuză pe Jurovacă a făcut
presiuni.” (pe ecran, Realitatea TV, 29 sep-
tembrie 2020)
Vedeți cât de important e vidul, câteodată?
Ce diferență mare este între ce a ieșit (o
vacă) și ce ar fi trebuit să fie, dacă se punea
unde trebuia spațiul între numele politicienei
din Cehia, Vera Jourova (scris și el greșit), și
restul frazei!
• „Sacii cu buletinele de vot sunt sigilate…
Avem un acord politic care-l respectăm.”
(Marcel Ciolacu, Realitatea Plus TV, 29 sep-
tembrie 2020)
Ce bine că a fost înlocuită Viorica Dăncilă cu
Marcel Ciolacu! Ne plictisiserăm să auzim
trăznăi din gura fostei conduceri. Era cazul
unei primeniri: la oameni noi, agramatisme
vechi!
• „PNL este singura forță politică care poate
învinge.” (Klaus Iohannis, Antena 3, 1 oc-
tombrie 2020)
Scurt, cuprinzător, agramat  și
neconstituțional: o monstruozitate de caco-
fonie de la un profesor care cică a făcut 6
case din meditații și o monstruozitate de
tupeu anticonstituțional și de partizanat
politic, din partea celui plătit să fie echidis-
tant și președinte al tuturor românilor și par-
tidelor.
• „Omu-e-n formă.” (Mihai Gâdea, Antena 3,
1 octombrie 2020)
…În formă de ce? Nu disprețuiți articolul
hotărât enclitic „L” din substantivul omul,
căci pervers ligament ieși-vă-va pe gură! 
• „Rămân fără salarii, nu mai au cu ce să
plătească casa.” (Mircea Diaconu, Antena 3,
4 octombrie 2020)
Dacă marele actor folosea pluralul case, ca-
cofonia sa simplă (că+ca, la persoana a treia
singular, timpul imperfect) devenea o acțiune
și mai veche (că+case, la timpul mai mult ca
perfect). N-am avut noi norocul acesta!
• „Prima femeie-președinte de Consiliu
Județean din partea PSD și a doua după o
fostă doamnă din partea UDMR.” (Marcel
Ciolacu, Antena 3, 5 octombrie 2020)
Cum adică fostă doamnă? Adică nu mai e o
doamnă, ci a devenit o mahalagioaică?
Președintele PSD ne-a băgat din nou în ceață
groasă și nu numai cu această formulare.
• „Măsuri de prevenție care vor preveni...”
(Mihai Chirica, Digi 24 TV, 5 octombrie 2020)
Avem un singur comentariu la tautologia
vechiului primar pesedist al Ciumei Roșii, de-
venit noul primar penelist al Frigurilor Gal-
bene de la Iași. Totul putea fi salvat în
context de verbul a veni. Bine că nu i-a ieșit
pe gură a parveni, adică exact ce fac atât de
bine traseiștii noștri politici.
• „Prima previziune serioasă. Când se
termină panemia.” (pe ecran, Antena 3, 5
octombrie 2020)
PanDemia se va termina sigur înainte să se
termine anemia moliciunii noastre de tip
ovin, cu care acceptăm aproape orice nutreț
toxic pe care ni-l servesc așa-numitele
autorități.
• „Stimulentele promise (cadrelor med-
icale) încă din luna martie nu s-a plătit nici
până astăzi.” (Antena 3, 6 octombrie 2020)
Nasoală realitate ne-a comunicat crainica
nouă a postului, de dincolo de ochelarii

inteligenți care dau un aer cult. Zici că pro-
pretara lor a făcut și ceva școală, poate chiar
a termenat liceul! Ideea e că banii nu vine
niciodată la timp, pentru că guvernul sunt
rupți de cetățeni.
• „Vaccinarea a scăzut în timpul campaniei
de coronavirus.” (Antena 3, 6 octombrie
2020)
Știam noi! Crește procentul de adevăr din
conspirația mondială, despre care zilnic
aflăm câte ceva. Dacă s-a zis la TV că asistăm
la o campanie de coronavirus, înseamnă că
e adevărat, e sigur că oculta mondială a
băgat carcalacul și pe sub luciul fiecărui card
bancar, când am scăpat-o din ochi pe
vânzătoarea de la Mega sau de la Lidl -
agente ale apocalipsei care lucrează sub
acoperire pentru Bill Gates!
• „A specifica că menținem același trend
ascendent...” (Nelu Tătaru, Antena 3, 7 oc-
tombrie 2020)
Acea zi neagră, cu 82 de morți de coronavirus
(după raportările oficiale), ulterior a părut o
zi gri, când au fost și peste 200 de morți pe
zi. Tot mormântale sunt măsurile electorale
de închidere a econimiei și de deschidere a
ei doar pentru ca, în alegeri, PNL-ul
președintelui Iohannis să mai ia ce poate din
voturi. Indiferent de dinamica schimbătoare
din pandemie, ne liniștește constanta min-
istrului Sănătății în cacofonie. 
• „Crește foarte mult tensiunea și pre-
siunea.” (Radu Tudor, Antena 3, 7 octombrie
2020)
Bun, am înțeles, crește tensiunea, dar cu pre-
siunea ce se-ntâmplă? Rămâne fără predicat,
fără finalizare? Întrebăm asta fiindcă ne e
greu să credem că experimentatul realizator
a făcut un contondent dezacord între subiect
și predicat. Deci: crește ambele sau aflăm în
emisiunea următoare ce se întâmplă și cu
presiunea?
• „Ghiță a fost acolo, ulterior Ponta a venit
după.” (Cristian Rizea, Realitatea Plus TV, 15
octombrie 2020)
Ce amuzant ar fi, dacă n-ar fi trist, că un
fugar la Chișinău îl demască pe un fugar la
Belgrad, despre o coțcărie care s-ar fi făcut
împreună cu fugarul din PSD, fost premier, la
o terasă din Mykonos, Grecia. La o așa
problemă, ce mai contează pleonasmul ulte-
rior după, transmis prin videotelefon?
• „Doresc să-mi aduc aportul, doresc să
aduc experiența pe care am căpătat-o în
Parlamentul European.” (Elena Băsescu, Digi
24 TV, 15 octombrie 2020)
Fiica fostului președinte iese rar, dar consis-
tent, cu câte o tâmpenie agramată. Anunțând
că candidează pentru PMP la parlamentare,
a scos din ghiozdanul ticsit cu erudiție un
pleonasm pe care, dacă n-ar fi lipsit de la
școală în clasele mici, ar fi învățat că trebuie
să-l evite cu orice preț.
• „E responsabilitatea celor care ne pasă.”
(Alexandra Păcuraru, Realitatea Plus TV, 15
octombrie 2020)
Dezacord o dată! Dezacord a doua oară!
Poate cineva mai mult decât un dezacord
dublu? Corect era celor CĂRORA LE pasă, la
cazul genitiv, respectiv la persoana a treia
(lor, le, nu ne).
• „Trebuie obligatoriu să se organizeze.”
(Mirel Rădoi, Digi Sport 1 TV, 16 octombrie
2020)
Selecționerul Naționalei de fotbal ar trebui
neapărat obligatoriu imperios necesar și
fără drept de apel să cunoască și să știe
că, dacă pui laolaltă împreună alături o
pereche de două cuvinte care înseamnă fix
exact la fel identic același lucru similar,
ambele două alcătuiesc și formează un
pleonasm.

EMISIUNILE TRECE, pERLELE RĂMÂNE

Din puţul fără fund, 
dar cu telecomandă (431)



Ca la noi, la nimeni

De Ziua
Constituției, pași
spre distrugere!

Motto: „Preș. Klaus Werner Iohannis este un
„scriitor” prolific(pamflet) //După cartea „Pas cu
pas”,/ A venit cu „Primul pas/ Sigur, fără vreun
ocol,/ Va urma un... „Pas în gol”//”

Epigramă de George Budoi
Din volumul Pamflete și satire(2015)

• ion Predoșanu
Mintenaș, după eșecul său ca prim vector al PNL-

ului, Preș. Klaus Werner Iohannis a și găsit țapul
ispășitor pentru scorul lamentabil al neoliberalilor în
alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie. Și-a
chemat sluga perfectă la Palatul Cotroceni, pentru 8 mi-
nute, în care i-a cerut lui Sică mandolină să-și dea de-
misia.

Știm prea bine că bietul Sică mandolină a fost o ca-
tastrofă de prim-ministru, cum altul mai slab România
n-a avut. Dar de ce nu l-a împins Iohannis pe Orban să-
și dea demisia din funcția de președinte al PNL-ului? Nu
vi se pare ciudat? Doar PNL-ul obținuse abia 25% și ceva

la alegerile parlamentare și nu prim-ministrul slugarnic!
De câștigat alegerile parlamentare, le-a câștigat

Partidul Social Democrat(PSD), exact acela pe care Ju-
pânul din vârful Dealului Cotroceni își propusese să-l ex-
termine. Oricum, de Ziua Constituției, pe 8 decembrie
– ca mai totdeauna – Preș. Klasus Werner Iohannis nu a
respectat Constituția!

Cum nu i-a ieșit pasiența de sorginte străină popo-
rului român, acela care a scormonit în gunoaiele și zoa-
iele istoriei interbelice și a scos la suprafață decloc
eleganta formulă Ciuma Roșie, ceva scabros de pe vre-
mea lui Gobbels, s-a supărat nevoie mare – ca văcarul
pe sat – de eșecul Ciumei galbene. Care eșec este chiar
al Lui.

I-a semnat repede demisia lui Orban și l-a numit
prim-ministru interimar pe Generalul Nicolae Ciucă.
Semn că militarizarea unor activități ce merg prost în
Țara lui Papură Vodă nu-i deloc exclusă.

Ne-am fi așteptat ca primul partid care-a câștigat
alegerile parlamentare să fie chemat la Palatul Cotro-
ceni și să-i fie încredințată, conform prevederilor
Constituției, misiunea de a crea o majoritate și a con-
stitui un Guvern PSD. Sau, oricum, în jurul PSD!

Aș, ți-ai găsit! România va mai avea de îndurat –
dacă nu iese în stradă ori dacă nu-L suspendă – mult și
bine, de fapt mult și rău, hachițele acestui
Pseudopreședinte, care-a ratat șansa de a deveni Dik-
tator!

De ce-a dato-n bară? Pentru că, vorba fostului
prim-ministru adevărat al României, Prof.univ.dr. Adrian
Năstase, „Iohannis i-a chemat și chiar obligat pe români
să iasă la vot!” Ei, adică românii, n-au mai suportat
bruftuluielile și jignirile aduse aproape zilnic unui partid
democratic și serios, pe care-l schimonosea pronu-
nându-i numele PeSeDe!

Ce va fi mai departe? O Diktatură a minorității de
dreapta, prin formarea unui guvern contra-naturii cu
PNL-USR-UDMR, în care vor fi scandaluri groaznice pe
ciolan. 

Ciolaniada a și început între USR-Plus și PNL, căci
cine se aseamănă se adună. Adică, neoliberalii cu
neomarxiștii.

Dacă nu ies oamenii cu bâtele și vuvuzelele la Pa-
latul Cotroceni în poartă, Sasul Iohannis, acela ce vă
zice, scrâșnind din dinții de cal săsesc,  „Dragi români”,
își va bate joc de biata Țară, încât nu se știe dacă ea va
mai exista peste patru ani. El Prezidente n-a ajuns, de-
ocamdată Diktator total, pentru că niște români cu su-
flet mare au creat partidul Alianța pentru Unirea
Românilor(AUR), care-a strâns cel puțin 9,2% din votu-
rile pentru Parlamentul României. Împiedicând, astfel,
instaurarea Diktaturii!

Dacă nu exista AUR, cu două treimi din numărul
păarlamentarilor subjugați de PNL-USR-PLUS, UDMR și
eșuații de la Pro România – cu trădătorii Victor Ponta și
Călin Popescu Tăriceanu(Torcsony) sau PMP-ul creato-
rului Mafiei în România - expiratul Traian Băsescu(Brau-
novici), aceștia ar fi reprezentat 2/3 din numărul
parlamentarilor. Condiții în care aceștia ar fi modificat
Constituția și Preș. Klaus Werner Iohannis ar fi devenit
Primul Președinte Monarh pe viață!

P.S. Marțea cu trei ceasuri negre i-a reunit pe lide-
rii liberali la Vila Lac 3, la chemarea Iohannisului, că să
anunțe viitorul personaj ce va fi nominalizat la funcția
de prim-ministru. Gurile rele și bine informate susțin că
acesta va fi preferatul Cancelarului Germaniei, Angela
Merkel, anti-românul declarat Siegfried Mureșan
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LAMPA lui
DIOGENE (3)
-interviu cu Vasile Ghica-

- Deși te-ai născut într-un
sat, ai scris puțin despre
țărani.
- Despre orășeni am scris și
mai puțin. Aforismele mele
nu au dedicații sociale. Le
citește cine vrea. Unora le
plac, altora, nu.
- Totuși, câteva ziceri de-
ale tale se referă la ei.
Spui, de exemplu, că :
Strămoșii mei nu erau
analfabeți. Citeau în stele.
Erau deci astronomi ?
- Nu. Cunoșteau anumite
tălmăciri transmise de la o
generație la alta. Nu era o
chestiune simplă. Îi
mulțumesc lui Dumnezeu că
m-am născut la țară, deși
nu mi-a fost copilăria și
nici adolescența un vis. Co-
pilul de la țară, spunea
V.Pârvan, muncește de
când e cât căciula lui taică-
su. Am trăit însă intens obi-
ceiurile, unele vechi de
când lumea. Exista puțină
știință de carte, dar foarte
multă înțelepciune venită
din vremuri imemoriale. Am
cunoscut și un poet țăran,
care spunea că a folosit
pentru scris un butoi de
cerneală și a băut un tren
de vin.
- Ai și un sentiment de
compătimire față de ei ?
- Da, pentru că toți stăpâ-
nii, sub care au viețuit, s-au
ostenit să adune cât mai
mult profit de pe urma
muncii lor.
- Mai spui că: Prin bucă-
tăra țăranului român a tre-
cut mereu meridianul
foamei. Sau : Nu țăranul
este de vină, dacă mămă-
liga istoriei rămâne crudă
sau are cocoloașe. Ai sufe-
rit de foame ?
- Nu. Părinții mei erau
foarte harnici, întreprinză-
tori și eram la masă numai
șapte guri. Un biet creștin
avea 12 copii. Când i-a

văzut cum plâng de foame,
s-a spânzurat. Asta se în-
tâmpla în timpul secetei
cumplite din 1946. În rest,
oamenii se descurcau.
Orice palmă de pământ era
lucrată cu multă grijă. Nu
lipseau momentele de
distracție la sărbători. Pe-
trecerile de la nunți țineau
trei zile. La horele din me-
dean (maidan) venea tot
satul. Iarna colindam, chiar
dacă era ger sau viscol,
mergeam cu Steaua, cu
Plugușorul, cu Semănatul.
- Te-au fascinat idilicul, pi-
torescul, tradițiile, dar ți-
ar fi  plăcut să rămâi la
plug ?
- Nu, pentru că, repet,
munca lor nu era retribuită
corect. Pentru o zi de
muncă țăranul primea șase
lei. O pâine costa trei lei.
- Cum se descurcau ?
- Nu se mai duceau la
muncă. Ceaușescu s-a supă-
rat și le-a spus că îi va face
să mănânce pământ. Și i-a
trimis în agricultură, îndeo-
sebi la recoltat pe elevi,
studenți, militari etc.
- Nici după cooperativiza-
rea și mecanizarea agri-
culturii nu li s-a ameliorat
traiul ? 
- Colectivizarea a fost cea
mai mare lovitură de mă-
ciucă pentru țărani, în spe-
cial pentru cei harnici,
gospodari. Calicii, leneșii și
bețivii au fost folosiți de
comuniști, ca să lovească în
ei. Cei mai înstăriți au
ajuns în penitenciare de ex-
terminare. De armonia so-
cială, care fusese, s-a ales
praful. Cum să te desparți
de bucățica de pământ,
apărată cândva cu sânge ?
Ea era resursa de viață fun-
damentală. Exista, vezi ro-
manul Ion al lui Rebreanu, o
relație aproape erotică. Un
țăran săruta pământul.
- Și totuși agricultura a fost
modernizată, a crescut, în
mod substanțial, cantita-
tea de produse.
- Nu și veniturile truditori-
lor. Comasarea terenurilor
era necesară, dar nu făcută
cu mijloace de extermi-

nare. După 1990, s-au resti-
tuit terenurile. Altă
greșeală, pentru că țăranii
nu aveau utilaje. Un mare
specialist american l-a
avertizat pe I.Iliescu să
renunțe, fiindcă duce agri-
cultura cu o sută de ani în
urmă. Politicienii nici nu au
vrut să audă.
- Unde sunt acum țăranii
noștri ?
- Au fost, mai întâi, în in-
dustrie. După lichidarea ei,
au plecat în pribegie. Culeg
căpșuni, sparanghel, prin
Spania, Italia, Germania
etc.
- Ce statut au ?
- Sunt slugi, ba chiar sclavi,
în unele situații.
- Ajunseserăm la litera-
tură. Cea populară este
magistrală. Puține po-
poare au bijuterii artistice
de valoarea Mioriței noas-
tre. Au fost țăranii bine
tratați de scriitori ? Ce-ai
pregătit pentru Îndemnul
la lectură ?
- Uneori, da. Am pregătit o
poezioară simplă, dar pro-
fundă. Aproape sfâșietoare.
Cântec pentru mama
Tare  necăjită ai fost, mamă
! / Iarna, vara, orice timp
trecând / Cât era de frig
sau de căldură / Tot
desculță te-am văzut um-
blând/
N-ai purtat o haină mai ca
lumea / O scurteică veche
doar aveai / Dar și pe aceea
totdeauna / Doar de sărbă-
tori o îmbrăcai!/
Tot așa ai fost de când țin
minte / Pe picioare-ai
mers, mereu / Nici în car
nu te suiai de teama / Boi-
lor să nu le fie greu./
Ce păcat că n-ai trăit,
măicuță, / C-ai plecat fără
de timp în lut. / Ce pantofi
ți-aș fi adus acum / Și ce
haină ai mai fi avut./
-Dragi prieteni, căutați
textele acestui poet sensi-
bil, Virgil Carianopoi, pe
nedrept trimis în uitare.
Un mare Om pentru
colecția lui Diogene.

Dorel Vidraşcu

Istorie netrucata
Încotro 
România?

Motto: „Caracterul
general al acelor oameni
vor să câștige fără
muncă”, Mihai Emi-
nescu, Timpul, 9 ianua-
rie 1879

• Mihai Sultana Vicol
Scriu aceste rânduri

cu 48 de ore înainte de a
cunoaște rezultatul ale-
gerilor. Mă întreb dacă
președintele României s-
a aplecat asupra artico-
lului 40 punctul 30 al
Constituției României?
Dacă nu-și mai
reamintește textul, îl rog
să deschidă Constituția
României și să vadă că
„nu poate face parte din
partide politice în pe-
rioada mandatului,
președintele României”.
Cum de își permite ca să
facă o propagandă fățișa
mai mult antiromâ-
nească, aducând grave
atacuri la adversarii poli-
tici ai PNL-ului. Domnia
sa nu respectă nimic.
Calcă în picioare
Constituția țării prin
campanie ostilă Româ-
niei. Este dureros să
constați faptul că el nu
trebuie să se implice în
această campanie elec-
torală de o violența ne-
maiîntâlnita la un
președinte de stat. Mai
ales că el nu este
președintele unui partid,
ci este președintele unei
țări, pe care el o
disprețuiește. Trebuie să
amintesc aici și că este
păcat să ne batem pe
burtă cu eroi și morți,
așa cum a făcut-o de
Ziua Națională.

Să nu știe dumnealui
că nu are dreptul să pro-
fanez Arcul de Triumf așa
cum a profanat opera
marelui Brâncuși de
Târgu-Jiu. Este un
susținător fățiș al Guver-
nului Orban care și-a
adunat în jurul său yes-
manii de serviciu. Acest
guvern a îndatorat
generații întregi prin
banii luați de la Banca
Mondială, Banca Euro-
peană. Mai mult, acest
guvern minte cu
nerușinare. Vorbește fără
nicio reținere despre cât
de bine o duc romanii și
o vor duce. Ludovic
Orban dintr-un complex
genetic nu iese din cu-
vântul președintelui Io-
hannis. Economic,
România se află aproape
de punctul zero. Limba
de lemn a lui Iohannis
seamănă cu o toacă de
lemn de la biserici, în
care anunță morții. De-
zastrul economic se da-
torează și lipsei de
discernământ al comple-
xatului Guvern Orban. Ne
aflăm în fața unei cam-
panii electorale atipice și
cu mai necunoscute. Ce
va fi dacă PNL-ul ar
câștiga alegerile, nu prin
votul populației, ci prin
furt vizibil cu concursul
adepților din serviciile
secrete românești. Stalin
spunea că „nu contează
cine votează, contează
cine numără voturile”.

România a devenit o
țară militarizat[, cum
poate niciodată nu a fost
atât de plină de uniforme
militare: Jandarmerie,
Poliție Local[, Poliție și
este știut că Guvernul
Orban trăiește prin te-
roarea amenzilor date de
către poliția națională a
lui Vela. Tot el aduce
violența în rândul
populației. Este păcat că
uniforma militară a MAI

este atât de detestată
datorită violenței amen-
zilor date și bătrânilor
neputincioși care au o
pensie sub valoarea
amenzilor. Crede Guver-
nul Orban că prin aceste
amenzi date, poate ri-
dica PIB-ul României? Îm-
prumuturile externe
trebuie să fie plătite,
altfel va fi foarte greu ca
țara să mai
supraviețuiască indepen-
dentă.

Revenind la presiu-
nile poliției și aparatului
represiv românesc tre-
buie spus că ele interzic
drepturile omului pre-
cum adunările publice
pentru a-și exprima
dorințele. Trepădușii li-
berali bat țara în lung și-
n lat mințind că
adversarii politici sunt
vinovați chiar de corona-
virus așa cum afirma
președintele Klaus Wer-
ner Iohannis. Apărați de
forțele represive, atât
Iohannis cât și Orban în-
calcă drepturile omului
și, ca niște inconștienți,
terorizează populația.
Orban este mesagerul
mișcării WOK care sunt
mai răi decât anarhiștii
ruși din secolul XIX. Gu-
vernul Orban a trecut de
la pandemia virală, la
epidemia abuzurilor. Ro-
mânia a spus adio
democrației, iar justiția
a devenit o bătaie de
joc.

Ca naționalist emi-
nescian îmi asum dreptul
de a spune adevărul îm-
potriva oricărui atac te-
rorist verbal al
liberalilor, cerând
populației să iasă la vot
pentru a elimina ciuma
galbenă din țară.
Așteptăm ca populația să
fie conștientă cu cine vo-
tează.

o p i n i i  s t r i c t  p e r s o n a l e
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TULCEA – ORAȘUL DE pE
ȘApTE COLINE (2)
• Geo Ciolcan

În elita școlii românești.
Analizată prin eficiența ei din ul-

timii 30 de ani, școala noastră, privind
lucrurile la modul general, nu ar putea
trece Bacul. Numai dacă punem în
balanță pe cei peste 40% dintre elevii
tuturor școlilor din România, care sunt
declarați analfabeți funcționali, și ne
apare în față spectrul real al
învățământului românesc. În această
constatare nu intră și degringolada
școlii noastre în actuala stare de pan-
demie, efectul acestei situații urmând
să fie resimțit peste un anumit timp.

Mica introducere de mai sus deschide calea jurnalistică
pentru a face cunoștință cu una din unitățile de învățământ
de vârf din România – o anume școală din Tulcea – aflată în
topul celor mai bune la nivel național. După unele statistici,
în Tulcea se află 4 universități, 11 licee, 13 școli generale și
24 de grădinițe. Deși, de multe ori nu neaparat numărul unor
unități de învățământ dintr-o localitate arată barometrul
școlii românești pe plan local, nici numărul acestora din Tul-
cea nu poate defini în mod peremptoriu calitatea
învățământului de aici. Totuși, numele unor școli tulcene au
rezonanță aparte când sunt pronunțate, acest fapt dato-
rându-se renumelui câștigat de-a lungul timpului. Printre
acestea se numără și liceul care poartă numele uneia dintre
personalitățile tulcene onorată de includerea ei în sanctua-
rul științei și culturii din ”Parcul personalităților”, matema-
ticianul Grigore Moisil.

Am urcat pe una din străzile care personalizează Tul-
cea, prin formarea celor șapte coline, strada 1848, și m-am
oprit la numărul 7, în fața clădirii liceului teoretic ”Grigore
Moisil”. Așezată într-o curte generoasă, cu un mic parc plin
de flori și verdeață, într-o parte, cu spațiul pentru recreație
și terenuri de sport, în cealaltă parte, clădirea cu parter și
etaj atrage atenția prin culoarea caldă a pereților și prin
geamurile mari prin care lumina pătrunde în voie în clase
asigurând mediul propice desfășurării unui învățământ lu-
minat atât de la natură, cât și de la flacăra interioară a das-
călilor acestui liceu.

Pășind pe ușa înaltă, cu deschidere spre parc, m-am
trezit într-un adevărat muzeu al școlii românești. Începând
cu holul de la intrare, în care te întâmpină bustul lui Grigore
Moisil așezat în ambianța unui decor format din panouri și
firide cu fotografii și o mulțime de diplome, continuând cu
holurile din fața claselor și apoi cu spațiile acestora din
urmă, tot ce înseamnă perete vertical constituie parte din
acest muzeu ad-hoc – un fel de inventar al vieții acestui
liceu, cu vizibiltate în profunzimea procesului de
învățământ.

Însoțit de doamnele profesoare Violeta Ivanov și Oana
Agache (în lipsa directorului, doamna profesoară Silvia Pîrîu)
– cele două profesoare deținând responsabilități la vârf în
angrenajul procesului de învățământ și educațional din liceu
– am făcut turul încăperilor, pe urmă așezându-ne comozi în
cancelaria directorului unde am tăifăsuit în liniște, încer-
când să aflu ”rețeta” succesului și drumul parcurs de liceul
”Grigore Moisil” din Tulcea până la a primi dreptul de onoare

de a reprezenta România la nivel euro-
pean, într-un program complex de explo-
rare a universului școlar și nu numai.

Doamna   Violeta Ivanov – profesor
de engleză, responsabilă cu proiectele de
dezvoltare europeană – poate fi socotită
o adevărată enciclopedie a
învățământului tulcean, fiind un ghid
care, înainte de a veni cu explicații, a
constituit motorul care a generat suita de
activități a căror explicații și generalizări
incumbă prezența fizică a distinsei
doamne. ”Când am pornit la drum cu
programul Erasmus am citit cu atenție
Ghidul aplicațiilor și ne-am dat seama că
este o oportunitate deosebită pentru
dezvoltarea personală a copiilor, dar și a
instituției, și am aplicat cât mai multe
oportunități care ni s-au părut viabile în
contextul european al dezvoltării
învățământului interdiasciplinar”

Explicațiile doamnei profesoare curg în cascadă,
aproape estompându-mi setea de cunoaștere, deoarece
acestea acoperă zone plasate dincolo de granița de
cunoaștere a omului de rând, neimplicat într-un asemenea
proces transformator de cunoștințe și de relații interumane.
”Am aplicat 3 proiecte Erasmus – unul realizat, unul care
se află în derulare, și cel de-al treilea, urmează imediat.
Cel încheiat – ”Young Media Literates of Europe” – alăturat
de țări precum Bulgaria, Grecia, Turcia, Italia, Portugalia,
propune elevilor noștri deschiderea lor spre impactul pe
care îl au mass-media asupra formării lor personale și orien-
tarea în carieră, selectarea și valorificarea informațiilor,
modul de a se feri de fake news, înțelegerea și interpreta-
rea corectă a informației”.

Proiectul următor avea ca temă protecția mediului,
acesta fiind susținut de Norvegia, în care elevii vor învăța
cum să gestioneze corect problema deșeurilor, în special a
acelora care nu sunt biodegradabile. Pentru cei din afara
sferei învățământului de top, programele Erasmus par o po-
veste. Dar nu este așa. Erasmus este programul Uniunii Eu-
ropene în domeniul educației, formării profesionale,
tineretului și sportului – mobilitatea Erasmus constituind o
provocare și o oportunitate pentru cei mai buni elevi de la
”Grigore Moisil” de a participa la acest program. Concurența
elevilor pentru accederea într-un astfel de program este
acerbă, pentru cele 20 de locuri din echipă accesând zeci
de elevi, ceea ce ridică ștacheta performanței întregului
liceu.

Nu vreau să mai insist pe acest program de anvergură,
în care, selecția a doar 20 de elevi se face dintr-un total de
850. Scrisorile de motivație ale acestora, logoul pentru pro-
iect, demonstarea abilităților pentru utilizarea calculatoru-
lui, creativitatea, simțul artistic și testarea la limba străină
declanșând un val de emulație nemaiîntâlnită în nici o pro-
vocare liceală din România.

Dumneavoastră, cititorii FLAP, care n-ați trăit (măcar
pentru câteva ore) atmosfera acestui liceu de top și care n-
ați văzut statisticile pe ultimii ani care reflectă
performanțele liceenilor de la ”Grigore Moisil”, vă mirați,
și, în același timp, cereți și alte dovezi palpabile în

susținerea elogiului acestei
unități dobrogene de
învățământ . Pentru mine,
care am plecat la București
cu tolba plină de date, de
nume și de imagini pe care
mi le-am însușit ca pe un
bun național, este foarte
ușor să răspund acestor pro-
vocări. Însă, dușmanul nos-
tru de moarte – spațiul
tipografic – îmi încorsetează
pornirile și cunoștințele,
obligându-mă la rezumate și
statistici, pentru care vă cer
iertare, fiind obligat la un fel
de contabilitate școlară.

Am în față un tabel
scos la calculator, care are
264 de poziții. 264 este ul-
tima cifră a câștigătorilor la
olimpiadele naționale și la
alte concursuri de gen, pe

Țară . Pe coloane cu
nume și
prenume,clasa, con-
cursul/olimpiada/faza,
rezultatul, profesorul
coordonator, apare o
cronică vie a liceului
”Grigore Moisil”, rezu-
mată în capitole care
mai de care cu semn
de atracție distinctiv :
Concursul național
”Învățăm și inven-

tăm”, Festivalul/concurs județean ”Floricele talentate”,
Concursul național ”Creează-ți mediul”, Olimpiada
națională a Sportului  Școlar, Concurs dedicat aniversării
poetului Mihai Eminescu, Festivalul de datini și obiceiuri po-
pulare ” Leru-i Ler”, Olimpiada de biologie, Concursul ”Na-
tura inspires you”, Eminescu – versuri și gânduri, Olimpiada
națională de limbi clasice – Limba latină, Concursul ”Calis-
trat Hogaș” (traducere), Simpozionul ORION, Concursul re-
gional de artă fotografică ”Pasărea Măiastră”, Concursul de
arhitectură ”I.N.Socolescu”, Olimpiada de tehnologia
informației, Olimpiada de Limba și Literatura Română, Con-
cursul ”Mesajul meu antidrog”, C oncursul ”Ziua culturii
naționale”, Concursul național de creație ”În lumea lui Făt-
Frumos”, Concursul interjudețean ”Nichita Stănescu – Drep-
tul la timp” ...

Mai vreți ? Totuși, până la poziția 264 mai e, așa că ne
oprim aici, menționând că celor 264 de poziții le corespund
nume de elevi cu performanțele indicate în dreptul fiecăruia,
deci, toate participările sunt pe podium, performanță care
vorbește de la sine de capacitatea creatoare a celor 850 de elevi
și 35 de cadre didactice de la ”Grigore Moisil” din Tulcea ...

Chiar dacă nu-i găsim în tabelele actuale, unii dintre
foștii elevi sunt, astăzi, mândria liceului, meritând să fie dați
ca exemplu de realizare pe plan profesional : Dan Măceș –
doctor în chimie, stabilit în Canada, Ovidiu Preda – doctor
în matematică, lucrează în cadrul unui institut de speciali-
tate, Andrei Chirilă – doctor în chimie, stabilit în Amster-
dam, Mircea Răduță – student la inginerie Aero-spațială, în
Bristol ...

Dincolo de învățământul de la clasă mulți elevi iau
parte la activități de voluntariat, precum: Crucea Roșie,
Cercetașii României, Azilul de bătrâni și Casa se copii (Cen-
trul Pelican), Festivalul de film ”Pelican”, Festivalul de carte
”Cart Fest Danubius”, Festivalul bărcilor cu pânze ”Rowma-
nia Fest”, Festivalul de muzică ”Dichis and Blues”,  ”Delta
Rowmania Triathlon”.

Înmărmurit de această panoplie de rezultate, am soli-
citat lămuriri doamnei profesoare  Violeta Ivanov,
așteptându-mă la niște explicații de nivel superman, când
colo, totul pornește de la elementul om. Citiți.

”Mediile de admitere în clasa a IX-a sunt din ce în ce
mai mari, ceea ce ne obligă pe noi, dascălii, să fim cei mai
bine pregătiți din sistem, concursul pe un post vacant, la
noi, făcând o selecție dură printre candidați. Noi îi deter-
minăm pe copii să-și dea seama că la școală nu vin să învețe
niște noțiuni seci, aici învață niște abilități care să le des-
chidă orizonturile și pe care le pot aplica în lumea aceasta
globală în care trăim cu toții.”

Pentru a mai înviora pagina după atâtea statistici și de-
numiri de activități să ne bucurăm privirea și mintea cu un
citat de deasupra intrării într-o clasă (fiecare clasă având
alt citat) : ”În fiecare există un soare. Totul e să-l lași să
ardă”. Tradusă în spiritul școlii tulcene această butadă se
revarsă în cuvintele doameni profesoare  Violeta Ivanov, care
a închis paranteza explicării succesului Liceului 

„Grigore Moisil” din Tulcea : ”Beneficiul de a fi elev la
un astfel de  liceu este că se creează un mediu propice dez-
voltării personalității fiecăruia”.

Ferice de elevii care învață la liceul ”Grigore Moisil”
din Tulcea, păcat că acest exemplu de învățământ nu se pro-
pagă până la unele licee din Țară, unde, la bacalaureat, nu
obține nici un elev notă de absolvire!

(va urma)

Reportaj
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UN  IUBITOR  DE  GAZETE
…Ca   oricare cititor de slove, cu

“veleități” peste nivelul unui simplu amator,
uneori chiar având orgoliul de accedere la un
rang superior – acela de “profesionist în citit”
(dacă ar exista, teoretic, această îndeletni-
cire?!..), mi-am format în timp gustul și curajul
de a cântări cât mai obiectiv valoarea textelor
parcurse ; se înțelege că printre multe
altele,   Revista Flacăra lui Adrian Păunescu
este și rămâne în continuare ținta predilectă
pentru lectură.

Pornind, prin urmare, de la această bu-
curie, de a fi un consecvent lector al materi-
alelor publicate săptămânal în FLAP, nu mă pot
abține să fac unele aprecieri pe deplin favora-
bile, asupra cărora meditez de mai mult timp
.  …Intrucât spațiul la dispoziție se cuvine a fi
rezonabil, iar relatarea succintă, mă rezum la
un aspect mai general, prin care felicit pe toți
autorii de “cursă lungă” : Ion Andreita, Dumitru
Avram,   Cristiana Craciun, Nicolae Dabija,
Vasile Ghica, Ov. Ioanițoaia, Geo Ciolcan, Tudor
Nedelcea, N.D.Fruntelată, Ovidiu Marian, Ioan
Predoșanu, Nicolae Dragoș, M.S.Vicol, precum
și pe titularul rubricii “Emisiunile trece, per-
lele rămâne”– Andrei Păunescu ș.c.l.
Dar,totodată nu pot lăsa a nu supune atenției,
cu deosebire, interviul de mare interes, com-
plex ca problematică abordată, incomod une-
ori, incisiv chiar, și condus cu rară abilitate
profesională de către reputatul și eruditul jur-
nalist,Prof. Ilie Rad, interviu  luat polivalentu-
lui scriitor, nonagenar, Dumitru Popescu.
Amplul interviu pe care-l invoc, se află difuzat,
grație politicii echidistante a redacției,a redac-
torului-sef al publicației – doamna Ana Maria
Păunescu, interviu  găzduit generos în paginile
revistei FLAP, ajungând la al XII-lea episod,
publicat în tot atâtea numere ale hebdo-
madarului. Acest interviu-dezbatere, cu pro-
fund impact , intrat în colimatorul cititorului,
va trezi multe conștiințe. De asemenea,remar-
cabil, se reține și un alt interviu ; dat de scri-
itorul Nicolae Dragoș într-un dialog amplu cu
George   Corbu, care oferă, iubitorilor unui
anume gen literar, satisfacții etice și estetice
din belșug. Și, nu în cele din urmă, rămân a fi
remarcate producțiile lirice,multe creații în
premieră ale tinerelor condeie, inspirate, pub-
licate constant în paginile revistei...

...Fără vreo intenție la început,constat
pare-se că închei modesta intervenție cu un fel
de pledoarie….pro lectură.

P.S.- În privința... “Veleităților profe-
sionistului în citit”, de mai sus, nu se iau ca
atare : sunt o autoironie,…în vreme de pan-
demie!..  

Florea Ninu

Flacăra la dispoziţia dumneavoastră
MI-AM SLUJIT ŢARA CU ARMELE MELE: 
pANA, VIOARA ŞI BAGHETA

(George Enescu)

● Compozitor, violonist, pianist, dirijor şi pedagog, Ge-
orge Enescu a fost unul dintre cei mai proeminenţi mu-
zicieni de la sfârşiul secolului al XIX-lea şi din prima
jumătate a celui de la XX-lea.El a ridicat muzica româ-
nească la valoriler muzicii universale.

Născut în satul Liveni – astăzi, George Enescu -
lângă Dorohoi, el a cunoscut din copilărie folclorul prin
intermediul tarafurilor populare. Primele îndrumări mu-
zicale le-a primit de la părinţi şi de la un vestit lăutar
de prin părţile locului, Neculai Chioru.

Între anii 1888-1893 a studiat la Conservatorul din
Viena cu profesorii Joseph Hellmesberger (vioara) şi Ro-
bert Fuchs (compoziţia). Între 1893-1899 îl găsim la Paris
unde studiază contrapunctul cu Andre Gedalge, compo-
ziţia cu Jules Massenet şi Gabriel Faure, precum şi din
nou vioara cu M.P.Marsick.

Creaţia sa componistică abordează aproape toate
genurile muzicale. Opera lui Enescu reprezintă o pildă
de însuşire şi dezvoltare creatoare a cuceririlor artei mu-
zicale europene, de îmbinare a acestora cu tradiţiile mu-
zicii folclorice şi profesionale româneşti.

Enescu a pus bazele simfonismului românesc, des-
chizându-i largi perspective. Printre lucrările sale cele
mai de seamă se numără: „Poema română” (1897), care

întruchipează o serie de tablouri sugestive ale vieţii rus-
tice; două „Rapsodii române” (1901; 1902); trei suite
pentru orchestră, între care Suita a III-a, „Să-
teasca”(1938); trei simfonii (1905; 1913; 1919); o sim-
fonie pentru violoncel şi orchestră (1901) precum şi o
simfonie de cameră pentru 12 instrumente solistice
(1954).

A scris şi lucrări pentru formaţii de cameră: două
cvartete de coarde, două cvartete cu pian, un octet pen-
tru instrumente de coarde, un dixtuor pentru instru-
mente de suflat.

În anul 1940, compune suita „Impresii din copilărie”
care se remarcă prin echilibrul dintre libertatea inspira-
ţiei şi disciplina formei.

Pornind de la subiectul binecunoscut al tragediei
clasice greceşti, Enescu a compus, după libretul lui Ed.
Fleg, opera „Oedip”, creaţie capitală a compozitorului.

Ca violonist, arta sa interpretativă s-a caracterizat
prin naturaleţe, sensibilitate, bogăţia coloritului, varie-
tatea nuanţelor. Repertoriul său a cuprins întreaga lite-
ratură, foarte bogată,  a instrumentului. A cântat alături
de artişti de seamă: Pablo Casals, Jaques Thibaud,
A.Cartot, A.Casella, David Oistrach. .

A fost unul dintre cei mai mari dirijori ai vremii
sale. Măiestria sa dirijorală se remarca prin profunzimea
redării sensului operei artisice, prin supleţea şi expresi-
vitatea gestului. A fost un remarcabil tălmăcitor al crea-
ţiei lui Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Ceaikovski,
Wagner etc.

Enescu a propagat peste hotare, alături de lucrările
sale care căpătaseră un  incontestabil prestigiu interna-
ţional, creaţiile unor compozitori români, atrăgând ast-
fel atenţia stăinătăţii asupra tinerei şcoli muzicale
româneşti.

Ca pedagog, a îndrumat şi a format o serie de renu-
miţi instrumentişti: Dinu Lipatti, Ida Haendel, Yehudi
Menuhin, Ion Voicu etc. Întâlnirea cu Ion Voicu a avut loc
în anul 1943. Atunci, George Enescu l-a ascultat la Vila
„Luminiş” din Sinaia.

„În ce priveşte tehnica, nu mai rămâne mult de
lucru”, i-a spus marele compozitor şi i-a recomandat să-
şi desăvârşească interpretare prin includerea în reper-
toriu a sonatelor lui Mozart, ale lui Beethoven, precum
şi Concertul pentru vioară de Johannes Brahms.

Personalitatea multilaterală a lui Enescu se între-
geşte cu cea pe tărâm obştesc. În anul 1913, a înfiinţat,
din beneficiul concertelor sale, Premiul de compoziţie
care îi poartă numele şi care i-a consacrat pe mulţi ex-
ponenţi de frunte ai muzicii româneşti. În anul 1920 a
fost unul dintre întemeietorii Societăţii Compozitorilor
Români fiind primul ei preşedinte.

Sunt binecunoscute concertele pe care George
Enescu le-a susţinut pe front pentru ridicarea moralului
soldaţilor, sau în beneficiul Crucii Roşii Române pentru
ca aceasta să poată veni în sprijinul soldaţilor răniţi şi
bolnavi din primul şi cel de al doilea război mondial, dar
şi al populaţiei civile confruntată cu mari nevoi mate-
riale.

Nicolae Nicoară
(va urma)

Scurte istorioare
Umorul lui Nae Lăzărescu

Cunoscutul comic Nae Lăzărescu, ale cărui scheciuri pro-
voacă totdeauna hohote de râs, oferea momente de umor şi în
viaţa de zi cu zi. Pe vremea când era recrut, după ce a tras cele
trei cartuşe care i-au fost distribuite în poligon, comandantul de
pluton i-a atras atenţia:

Elev Lăzărescu, niciunul din cartuşele tale nu a atins tinţa
care reprezenta inamicul.

Să trăiţi! Am vrut să-l capturez viu! – a răspuns prompt Nae
Lăzărescu.

Pe vremea când era student la ASE, la un examen la care nu
prea a „strălucit”, profesorul i-a spus:

Lăzărescule, pentru că îmi eşti simpatic, îţi pun nota pe
care o vei numi tu, atâta doar că vreau să înceapă cu litera „p”.

De acord, răspunse prompt Nae. Să fie… „piat” (cinci în
limba rusă)!

Gheorghe Braşoveanu

L-am cunoscut peAdrian Păunescu
Sunt din Galaţi şi am avut ocazia

să-l cunosc pe Adrian Păunescu după ce
şi-a luat avânt pe scena culturală cu
spectacolele Cântarea României. Cu
Cenaclul Flacăra a reuşit să încânte nu
numai tineretul ţării, ci aproape toată
populaţia. Niciodată nu am lipsit de la
un spectacol de la Galaţi al Cenaclului
Flacăra. Adrian Păunescu a fost un
super geniu şi un mare patriot. La
vocea sa severă, când se apropia ora
începerii spectacolului, se aşternea o
linişte deplină, ceea ce nu puteau face
niciodată miliţienii prezenţi. Reuşea să
ridice sala sau stadionul în picioare şi
să cânte în cor anumite fragmente din
melodiile prezentate. (…) Personal
mi-a plăcut de toţi membrii Cenaclu-
lui, de Vasile Şeicaru, Ştefan Hruşcă,
Tatiana Stepa, inclusiv de copiii lui
Adrian Păunescu, Andrei şi Ana Maria,
cât şi de cei care ne-au încântat cu
programul lor, realizând împreună
spectacole foarte reuşite. Îmi aduc
aminte cu plăcere de fetiţa de cinci ani
de la Brăila care a recitat în întregime
Luceafărul. Un spectacol-record a fost
Gala 1.000 pe stadionul Dunărea din
Galaţi. Ca timp, a durat de la ora 20:00
până la 6:15. (…)

Păcat că Adrian Păunescu a plecat
prea devreme dintre noi. A fost prea
afectat de stresul politic, de nedrep-

tatea şi distrugerea marilor obiective
industriale, a agriculturii şi de vân-
zarea bogăţiilor şi resurselor ţării
străinilor. Ultimul spectacol l-am văzut
în 1992, la Casa de Cultură din Galaţi.
La un moment dat, se cânta Doamne,
ocroteşte-i pe români şi la secundă a
parafrazat textul cu versuri de actual-
itate: Guvernanţi cu capul mic,/ aţi
dat ţara pe nimic,/ şi-acum vreţi ca să
mai daţi/ şi SIDEX-ul din Galaţi. A fost
patriot până în ultima clipă a vieţii. Pe
lângă atâtea volume de poezii patrio-
tice, şi ultima poezie, De la un cardiac,
cordial, dictată de pe patul spitalului
cu cinci zile înainte de a muri şi scrisă
de fiul său Andrei, este tot patriotică.

Odată i-am pregătit o scrisoare pe
care intenţionam s-o trimit prin poştă
la revistă, dar dacă s-a întâmplat să
vină la Galaţi cu Cenaclul, i-am
trimis-o printr-un „curier” din sală, dar
nu ştiu ce s-a întâmplat. Iată textul: vă
scriu, prieten drag, de la Galaţi/ şi vă
admir frumoasele poeme/ ce le-aţi
creat în clipele de vreme,/ pe rod-
nicele plaiuri şi-n Carpaţi.// şi vă
iubesc, erou plin de valori,/ la fel cum
îi iubesc pe fraţii mei/ şi sufletul în-
treg eu mi-l deschei/ să v-ascult slova
proaspetei suflări.// dac-aţi mai
trage-o brazdă spre Moldova/ ca
dorurile să ni le-ascultaţi,/ aţi întâlni
mulţi tineri la Galaţi/ ce-ar vrea să vă
audieze slova.// v-aşteaptă tineretu-n
seri târzii,/ vă urmăreşte fiecare pas/,
ca să-l înveseliţi din nou măcar un

ceas/, izvor al nesecatei bucurii.//
de-aceea eu v-am scris acest demers,/
că-n vorba Voastră-i numai poezie,/
iar tinereţea numai veselie,/ şi gândul
vă e-ntotdeauna vers.// mai reveniţi
la noi ca altădată,/ mai reveniţi la
noi, prieten drag,/ în cale ne sunteţi
întâiul mag,/ ne luminează cu slova
înţeleaptă.// cum suntem însetaţi de
poezie,/ cu lăcomie vă sorbim tot ver-
sul/ şi mai frumos ne pare Universul/
când mai găsim „fântâni cu apă
vie”.// cu Flacăra ne-aduceţi bucurii,/
văpăile în inimi ni se aprind,/ ne
scăldaţi ţărmul inimii arid/ cu cele
mai frumoase poezii.// păşim spre voi
ca spre un sfânt altar,/ păşim la fel ca
spre un templu sfânt,/ sunteţi ca şi o
brazdă de pământ,/ ne-aduceţi numai
bogăţie-n dar.// creaţia vă este
valutară,/ potenţialul - izvor nese-
cat,/ v-am mulţumit din suflet când
ne-aţi dat/ n ore fericirea ideală.//
când ne aprindeţi razele pe faţă/ lit-
eratura-mbracă vii culori/ în suflete
ne sădiţi sărbători/ şi-un peisaj cu
aură măreaţă.// mai reveniţi la noi de
ne iubiţi,/ titan al poeziei româneşti/
tezaur al culturii omeneşti,/ ca un
luceafăr astăzi străluciţi.// în univer-
sul nostru fericit/ sunteţi un astru
permanent aprins/ întruchiparea celui
mai-nalt vis/ pe care Tinereţea
l-a-ntâlnit. 

Cu mult respect, 
Gheorghe Avieriţe

Nostalgii
Nostalgii căzute din uscate ramuri
Freamătă-n delirul palidei lumini,
Picură rugina răsfățând balsamuri
În butuc de vie, brâuri de grădini.

Gânduri rătăcite spumegă-n pocale
Amețind degrabă dulci melancolii,
În brumate urme tremură agale
Pașii nerostirii frunzelor candrii.

Vag, pustiul cerne praful din țărână
Ostenit de vântul ce-l aruncă-n cer,
Sus, în vârf de lume tremură la stână
Oi pictate-n lapte fără dram de zer.

Taine fin brodate ațipesc potrivnic
Pe podeaua toamnei arămie-n strai,
Ploi domoale-n pântec picură sporadic
Ca un strop de ceară pe un colț de rai.

Cete de cocori zbat sub vremea udă
Spre-ncălzite zări ce le-or găzdui
Cât natura tristă freamătă de ciudă
Neputința oarbă de-a le rândui.

Clopotele toamnei bat spre auzire
Mustuind în boabe struguri parfumați,
Calm, pământul simte galbena roire
În miraj de umbre, ochii-s mângâiați!

Sibiana Mirela Antoche
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Însemnări dintr-un lan de grâu

Uitarea
Motto:

„Uitarea şi mersul mai departe
sunt cea mai mare înţelepciune”.

(Friedrich Nietzsche)

• Petru Mărculescu
În anii când mă duceam în vacanţă, mai ales vara,

în satul de obârşie al tatălui meu, deabia aşteptam să-
mi întâlnesc bunicul şi, mărturisesc cu simţământ de
pioasă amintire, că acesta, care mă poreclise „moş
Petre”, mi-a fost o pildă minunată pentru devenirea
mea, în ceea ce se numeşte VIAŢĂ, cu toate bucuriile şi
necazurile ei existenţiale!

Nu ştiu să-mi explic nici astăzi bine ce mă atrăgea
să-l provoc să-mi povestească cu talentul său episoade
din viaţa lui, din devenirea lui, dintre care eram ultra
interesat mai ales de perioada petrecută pe front, în
timpul primului război mondial. Din toate bătăliile des-
pre care mi-a povestit, o alegea ca pe cea mai „sfântă”,
cum spunea el, pe cea de la Mărăşeşti. Cu toate ghiule-
lele pe care le-a trimis către „friţi”, de se încingea
ţeava tunului, le trimitea acestora tot năduful care-l
ţinea departe de căsuţa lui de la ţară şi de pământul cu
ajutorul căruia îşi întreţinea familia, ca şi pentru fieră-
ria unde-şi petrecea mult timp în fiecare zi şi pe care o
considera, după cum povestea el, deseori ca pe o sal-
vare de gura Miţei, bunică-mea!

Mai în glumă, mai în serios, îmi povestea râzând că,
de fapt, acolo, pe front, a învăţat şi câte ceva din limba
germană. 

Când îl puneam să-mi spună şi mie măcar un cu-
vânt, se lumina la faţă şi izbucnind într-un râs sănătos
îl spunea: „Toifel”! După care mi-l traducea, ca pe ceva
de speriat, după strigătele nemţilor, care fugeau îngro-
ziţi, în dezordine şi spaimă şi care însemna „Dracii, dra-
cii”! – când îi văzuse pe românaşii care se vopsiseră cu
păcură pe faţă şi pe piept, fugărindu-i! De fapt, nemţii
încercaseră să-i surprindă cu un atac pe românaşii care-
şi curăţau tunurile şi-şi ungeau roţile afetului de tun cu
păcură, pentru a-şi muta bateriile de tun pe o altă po-
ziţie.

Povestea aceasta nu uita să mi-o spună ori de câte
ori îşi amintea de războiul la care participase, când în-

cerca să-şi apere ţara chiar şi cu preţul vieţii.
Cât a trăit încă câţiva ani după ce mi-a povestit,

cu mult haz, cum a învăţat el limba germană, nu pier-
dea niciodată ocazia, când mă punea să trag la foale în
fierărie, unde ascuţea brăzdarele plugului, să-mi strige,
încurajarea:

– Trage la foale, Toifel!
Deseori către seară, ne retrăgeam la bucătărie,

după ce treceam pe la „celăraşi”, de unde scotea din
putină câte o bucată zdravănă de brânză, şi îşi începea
poveştile de viaţă prin care trecuse. Le aşteptam cu
emoţie şi plăcere, pentru că eu cred şi astăzi că putea
să strângă câteva volume bune, dacă le-ar fi pus pe hâr-
tie. Aproape că nu era nicio poveste din viaţa pe care o
trăise să nu conţină uneori un fel de pilde pentru mine,
ca şi un ghid, şi în acelaşi timp să-mi dea de gândit asu-
pra fiecărei poveşti cu tâlcul ei.

– Mă nepoate, moş Petre, să ţii minte când n-oi mai
fi, că viaţa, cu meandrele ei, prin trăire te obligă pur şi
simplu să reţii cum îţi poţi face traiul, mai greu sau mai
uşor.

De frică să nu-l fure somnul, îi ceream să mai îmi
spună câte o poveste din viaţa lui.

– Uite, într-o zi mă trezii la poartă strigat de ci-
neva. Mă dusei, deschisei poarta şi mă trezii cu o
doamnă însoţită de o pereche de tineri, care greşiseră
drumul şi care, după cum spunea doamna, nu ştiau ro-
mâneşte, că erau nemţi! Deschisei deci barierele curţii
şi-i poftii cu maşină cu tot în curte, să se odihnească o
ţâră. Acceptară cu plăcere, doamna spunând că fuse-
seră fără să vrea până pe malul Jiului.

– Toifel! zisei eu şi imediat fusă-i chestionat în ger-
mană de tânărul care părea obosit. Neînţelegând eu
germana, doamna însoţitoare îmi traduse că acesta în-
ţelesese şi crezuse că ştiu nemţeşte!

Mă uitai la el mai bine şi-mi amintii, după peste
treizeci de ani de când învăţasem eu „nemţeşte” de „fi-
xonomia” lor. Părul blond la amândoi, ochii verzi şi, cu
tot drumul prin colbul satului nostru de la Jii, venind
până la noi acasă, mi se făcu milă de ei şi cum se lăsase
seara îi invitai să stea la noi până a doua zi, sau cât or
vrea, că aveam de toate.

– Măi moş Petre, ţi-o spui eu drept că nu simţii ni-
ciun pic de supărare pă nemţii cu care ne bătusem în
primul război mondial, mai bine zâs pe care-i bătusem
măr, atunci, la Mărăşeşti, şi care bine că mă scăpă Dum-
nezeu să nu mă duc după tata şi mama şi s-o las pe Miţa,
bunică-ta, cu trei copilaşi până-n zece anişori, să se des-
curce vai mama ei singură. Ce să-ţi mai spun, că s-au
simţit ca la ei acasă şi cred că puţin a rămas să nu-i
învăţ şi pe ei limba română. Acum ăi mici ai mei, printre

care Prâslea, adică tac-tu, care era şeful raţelor şi al
gâştelor, le cânta din piculină când le ducea la eleşteu!
Îi ajută Dumenezeu de făcură toţi trei facultatea şi uite
aşa rămăsei eu cu mă-ta mare, să mă bucur când vii cu
Tache ăl mic la noi, că ăi mari sunt ocupaţi vai mama
lor cu serviciile şi-i văd mai rar.

Făcând o pauză continuă apoi:
– A doua zi, la o papară de lapte pe care le-o servi

Miţa la micul dejun, doamna care-i însoţea, dă vorbea
şi pă graiul nostru, îmi mulţumi pentru găzduire şi com-
portament, dar fu curioasă să mă întrebe:

– Dar dumneavoastră, am văzut că nu v-aţi referit
de loc la războiul la care aţi participat, netrezindu-le
nicio senzaţie de jenă, pentru suferinţele pe care fami-
lia le-a suferit cât aţi lipsit de acasă şi viaţa pe care aţi
dus-o pe front, datorită poporului german, lucru pentru
care eu vă mulţumesc din toată inima!

– Doamnă dragă, ca mine, care nu am niciun merit
pentru comportamentul meu normal, când îţi bate ci-
neva la poartă, este tot poporul român. Uitarea răului
şterge orice sentiment de ură, şi-mi amintesc ce-mi spu-
nea bunicul meu, că peste orice sentiment sau întâm-
plare neplăcută din viaţa noastră, poporul nostru ştie
să treacă lăsând locul celor ce vor veni, ca şi întâmplări
de viaţă, uneori mai rele, alteori mai bune. Miţa mea
zice că oricum viaţa merge înainte şi-i bine să fim prie-
teni cu toţi, indiferent cărui popor facem parte.

De multe ori mă gândesc acum, când am şi eu vâr-
sta bunicului meu de atunci, că şi uitarea joacă un rol
important, în felul de a fi al tuturor oamenilor.

De altfel rememorând istoria poporului român, mă
gândesc cu mândrie că noi nu am atacat pe nimeni ni-
ciodată; mai mult ca sigur datorită înţelepciunii, ca şi
factor de înţelegere al întâmplărilor de toate felurile,
mai urâte sau mai frumoase, fiind genetic transmisă din
generaţie în generaţie!

Când eram ceva mai tânăr, cu prilejul unei poezii,
care ulterior a făcut parte din primul meu volum de ver-
suri, intitulat „Eu sunt povestea unei zile”, am scris:

Uitarea se aşterne
grăbită peste toate,
Pe chipuri
din eternul
ce n-a fost pipăit!
Uitarea se aşterne
în generaţii… Poate
Pecetluind
Eternul
Uitării,
Nedorit!

Cât timp Igor Dodon, cel mai
corupt șef de stat din Europa, se va
afla la libertate, în R.Moldova nu va fi
liniște, pace și înțelegere în soci-
etate. 

În dispreț total față de voința
populară, exprimată prin votul de la
15 noiembrie 2020, Igor Dodon, capul
mafiei și schemelor banditești de je-
fuire a bunurilor publice, nu vrea să
recunoască înfrângerea și a trecut la
punerea în practică a Planului „B”.

S-ar putea ca nici marioneta
dodon să nu cunoască până la capăt
conținutul Planului „B”, elaborat de
„subdiviziunea moldovenească” de la
Kremlin.   Orbit de ură față de
moldovenii, care la alegeri l-au arun-
cat la coșul de gunoi al istoriei, el
îndrăznește să se agațe de putere cu
orice preț și să le fure oamenilor tot
ce le-a mai rămas – speranța în ziua
de mâine. 

Fiara rănită  se zvârcolește și
vrea răzbunare. De fapt, elementele
Planului „B” prevăd răfuiala cu
alegătorii care au votat schimbarea în
bine; dezlănțuirea propagandei furi-
bunde împotriva președintelui ales de
popor; aruncarea în sânul societății
moldovenești a sperietoarelor ideo-
logice fabricate în laboratoarele ser-
viciilor secrete rusești; ațâțarea
vrajbei interetnice, stimularea sepa-
ratismului teritorial și transformarea
R.Moldova într-un câmp de luptă,
până la confruntări sângeroase, ca, în
final, această republică să rămână și
mai anexată, mai dominată şi mai
călcată în picioare de Moscova.

Imediat, după anunțarea rezul-
tatelor alegerilor prezidențiale, sem-

nalam în articolul pe care l-am publi-
cat în săptămânalul „Literatura și
arta” din 19 noiembrie, că „Victoria
alegătorilor din 15 noiembrie nu
poate fi lăsată în mâinile mafiotului,
coruptului și trădătorului Igor Dodon.
El trage de timp ca să-și poată reor-
ganiza rețele banditești din
economie, justiție și din Transnistria.
Orice zi pierdută e în favoarea mafiei,
care distruge probele și își schimbă
măștile.” 

Mai propuneam deputaților
onești (ținând cont că în instanțele de
drept există o sumedenie de probe in-
contestabile, legate direct de impli-
carea lui Dodon în schemele de
corupție, iar la SIS – cele de înaltă
trădare)  „să constituie cât mai ur-
gent o comisie de investigare a
crimelor comise de Igor Dodon, a
punerii pe rol a celebrului „kuliok”,
mușamalizat și acoperit într-un hal
fără de hal de procuratură, de
scoatere la suprafață a schemelor de
corupție, organizate de nucleul mafi-
otic Plahotniuc-Dodon-Șor-Platon”.

Întârzierile ne costă scump. Joi,
în Parlament, a început punerea în
aplicare a Planului „B” – clanurile
banditești ale lui Dodon, Plahotniuc și
Șor s-au reunit și au format o majori-
tate parlamentară. Transferarea SIS-
ului în subordinea Zinaidei Greceanîi
înseamnă distrugerea arhivelor și
dosarelor, ștergerea probelor crimelor
oribile comise de rețelele mafiote
Dodon-P lahotn iuc -Șor -P la ton,
menținerea sistemului corupt prin
transferul legal al instituțiilor funda-
mentale spre capul relelor – Igor
Dodon. 

De fapt, joi, sub îndrumarea
directă a marionetei dodon, în Parla-
ment a fost organizată o lovitură de
stat, prin care a început confiscarea
victoriei alegătorilor din 15 noiem-
brie. Bandiții s-au reunit pentru a se
salva pe ei și sistemul lor corupt. De
astă dată, Igor Dodon se implică în
cea mai hidoasă crimă împotriva pro-
priului popor – el vrea sângele oame-
nilor pașnici. Fiara rănită turbează.
Se cere izolarea ei cât mai rapidă, de-
cuplarea imediată și definitivă a ăstui
individ foarte periculos şi iresponsabil
– de la toate butoanele instituțiilor
statului.

Poporul a rămas față în față cu
bandiții milionari, cu mafia, cu prof-
itorii, cu trădătorii, cu păduchii și
paraziții, care i-au supt sângele.
Haita de farisei de la putere încă mai
crede că totul va rămâne pe vechi, iar
„kuliokul” va fi unitatea de măsură
care le va garanta schemele
banditești de stoarcere a bugetului
public şi a umilinţei noastre, a tuturor
locuitorilor acestei republici.

În loc să-l roage pe fugarul Ianu-
covici, fostul preşedinte al Ucrainei,
să-i trimită elicopterul, Dodon
uneltește și vrea să confiște victoria
poporului, care nu vrea să mai ştie de
el cu toată banda lui de hoţi-bandiţi. 

Oprește-te marionetă
descreierată ce eşti! Sfârșitul tău
este inevitabil – cu toate schemele
criminale, cu tot cu Planul „B”. 

Bagă-ţi în cap, nesăbuitule
dezlănţuit: peste voința poporului nu
se trece!

Alecu reNiŢă

MARIONETA DODON TRECE LA PLANUL „B”
Celui care pleacă
Acum, când toamna este pe sfârșite
I-aduni pe toți creștinii-n jurul tău, 
Odată cu părerile de rău
Din gândurile încă nerostite.

N-ai parte de tradiția plecării       
Căci în biserici totu-i ferecat,
Iar preoții, de teamă, s-au predat
Lăsând aprinsă candela-mpăcării.

Miroase a tristețe și a vină
Iar orizontu-a devenit opac,
Și clopotele despărțirii tac
Asemeni lumii, care-ți e străină.

Te pierzi în hăul dăltuit de geruri
Și amintiri, de care n-ai să treci, 
Carantinat fiind, de-acum, pe veci
De îngerii ce locuiesc în ceruri.

Dimitrie-Sorin Pană  

MAY DAY, MAYDAY
Porțile caselor și gardul caselor au înfrunzit;
totul a devenit o pădure proiectată în vis;
nu mai știu unde să mă opresc;
dis-de-dimineață,ca o carte cu pagini
deschise,casele verzi astupă în ele
sufletele celor ce au adus lemnele-
jar în cuptorul de păine;
ne bucurăm, și lacrimi ștergem...
Doar semne de Pământ și două semne de Aer
se bucură și plâng dincolo de casele-pădure,
sunt acolo,am fost și dincolo de crengile
care au înfrunzit,au trecut în flori,apoi
și-au arătat deplinătatea în fructe,
dar nu le ajungeam,nu le atingeam
pentru că eu devenisem,pe rând,și frunze și flori și fructe.
În pădurea noastră,unde e moarte,acolo e loc de
izbândire
pentru viaţă strigăm,fără să ne bucurăm,fără plân-
set mayday,
trăim,may day,trăim într-o clipă din altă secundă
ce se rostogolește
ca un foc rotund-may day trăim;doar atât:mayday trăim!

Mihai Păcuraru
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Minunatul popor
român
• Dumitru Avram

Programate în plină pandemie şi de
Sfântul Nicolae, una dintre cele mai
îndrăgite sărbători religioase ale
românilor, alegerile din 6 decembrie n-
aveau cum să stârnească prea mult en-
tuziasm. Poporul a fost acela care a pus
lucrurile în ordine. Mai bine nici că se
putea. Pe cine să fi dat câştigător
detaşat într-o ţară în care politicienii nu
ştiu să-şi cumpănească interesele? Cu ultimele puteri,
Nicolae Labiş i-a dictat iubitei lui surori care-l veghea
pe patul de suferinţă: Telegramă. Tată, trimite-mi 3 mc
de oxigen. Cam în această stare ne aflăm şi noi. Din 6
decembrie trăim cu sentimentul că sufletul românesc se
deşteaptă. Pesimiştii dădeau ca sigură victoria zdrobi-
toare a partidului de guvernământ, numai că ţara avea
şi are mare nevoie de acea opoziţie puternică şi critică,
menită să-i legitimeze democraţia. Generalii idealurilor
naţionale au rămas deoparte, astfel încât nu au apărut
îngrijorări legate de implicarea unor forţe din umbră în
desfăşurarea scrutinului.  Unui om în uniformă i s-a
descărcat pistolul într-o secţie de votare, semn că statul
poliţienesc mai dă şi rateuri. Încă o dată ne-am lămurit
că nu presa scrisă – mai cultivată, mai îngrijită şi mai
responsabilă, ci televiziunile grăbite au ajuns a patra pu-
tere în stat. Se pare că aici şi aiurea ele răspund mai
bine comandamentelor „progresiste” legate de acultu-
ralizarea poporului şi pierderea tradiţiei, a firii umane,
ele induc eficient şi direct teama, nesiguranţa, docilita-
tea faţă de autorităţi, iar imaginile cu poliţişti bătându-
i pe demonstranţi sau părerile unor căpcăuni despre
păcatele lumeşti ale Atletului lui Hristos sau ale Poetului

Naţional nu fac decât să ne dea dreptate. Pe de altă
parte, nu poţi să nu te întrebi ce este cu aceste case de
sondare, ce rol au ele şi în ce măsură spun adevărul, câţi
bani câştigă de pe urma acestor scenarii ieftine. 6 de-
cembrie arăta de parcă televiziunile ar fi fost pe post de
candidaţi - fiţe, izmeneli, dat în stambă şi scălămbăieli.
Dintr-un punct a plecat o coloană lungă de maşini
scumpe, care nu conduceau şefi de state sau de guverne
prezenţi la vreo mare reuniune internaţională, ci pe
ziariştii care mergeau să-şi facă treaba în locurile în care
rezultatul votului era aşteptat cu sufletul la gură.

Nu ştiu ce a gândit preşedintele în legătură cu
aceste alegeri, dar să nu-i fi spus nimeni că lumea e cu
nervii la pământ, că aroganţa unei guvernări rigide, abu-
zive şi sfidătoare, lipsită de modestie şi dedată la gran-
domanii protocolare, se afla într-un total contrasens cu
viaţa ţării? Dintr-o dată, limbuţii care deţineau cu o zi
înainte toate răspunsurile au amuţit. Asistaseră la cea
mai mică prezenţă la vot din întreaga istorie a alegerilor
parlamentare şi era clar că avem de-a face cu o revoltă
mută împotriva celor aflaţi la putere, cu un preşedinte
prezent în campanie ca parte activă. Dar iată că apare
şi locatarul de la Cotroceni, care ne loveşte încă o dată
peste faţă, spunându-ne că tot ceea ce s-a întâmplat
este rezultatul poftei ce-a poftit, adică realizarea unei
forţe de centru-dreapta de peste 50 la sută, care să-i
scoată pe adevăraţii câştigători în afara deciziei politice.
Adică invers decât în SUA, unde un preşedinte în funcţie
continuă să se simtă nedreptăţit în ceea ce priveşte re-
zultatul votului. Aici, la noi, nu sunt contestate cifrele,
dar sunt aşezate într-o asemenea logică, încât nu poţi
să ajungi decât la concluzia că prezenţa la urne a ajuns
o simplă formalitate. Un post de televiziune transmitea
din cazarma datelor unui analist care îmi e atât de drag
şi încă stau şi mă întreb de unde ştia enervantul ăsta de
la primele ore ale dimineţii cum aveau să evolueze lu-
crurile. 

Este clar că preşedintele, rămas la obsesia de di-
nainte, este chitit să-şi pună premierul său. Partidul
câştigător îşi anunţă candidatul în persoana medicului
Rafila. România a avut doar doi prim-miniştri - şi asta
pentru perioade foarte scurte - proveniţi din rândul
medicilor: pe Nicolae Kretzulescu, care a condus Guver-
nul Principatelor Unite între 24 iunie 1862 şi 11 oc-
tombrie 1863, când a fost şi ministru de interne, şi pe

Constantin I. Angelescu, aflat în funcţie între 29 decem-
brie 1933 şi 3 ianuarie 1934. Primul l-a urmat pe Barbu
Catargiu, iar cel de-al doilea pe I. Gh. Duca, victimele a
două dintre asasinatele politice ale României moderne.
Ambii erau liberali. În ceea ce-l priveşte de dr. Petru
Groza, el fusese doar avocat. Din păcate, nici în această
perioadă critică nu înţelegem că trebuie să ne punem pe
treabă, să reconstruim ţara şi să ne valorificăm
resursele, să recuperăm ce am înstrăinat gratis, pentru
că banii pe care tot îi aşteptăm să pice din cer rămân
deocamdată o simplă iluzie.

Pe acest fond a apărut, ca din senin, situându-se pe
locul patru, o formaţiune despre care foarte puţină lume
avea cunoştinţă şi susţinută de o singură publicaţie. Încă
bulversaţi de această prezenţă insolită, deontologii sis-
temului s-au grăbit să spună că în sfârşit a fost împlinit
visul alchimiştilor - aurul scos dintr-o eprubetă, sau că
metalul preţios s-ar afla sub protecţia unei Puteri
Garante care avea nevoie de apărătorii Bisericii, ai su-
veranismului şi identităţii naţionale, de unionişti auten-
tici. Sunt nişte oameni tineri, curaţi, departe însă de a
fi comparabili cu un Corneliu Vadim Tudor, şi asta o
recunoştea chiar un fost adversar al Tribunului. Prima
lecţie pe care ar trebui s-o înveţe ar fi aceea de a nu în-
toarce spatele celor care le-au dat viaţă – cum să fie ei
oamenii Moscovei, din moment ce liderul lor a fost mai
mult decât hărţuit în Basarabia? Tentaţia puterii e mare,
dar important pentru ei ar fi să stea deoparte, chiar cu
riscul de a rămâne săraci, aşa cum li s-a întâmplat tu-
turor acelora care s-au aflat în preajma unor asemenea
idealuri. Ei trebuie să câştige încrederea oamenilor – au
o mare datorie faţă de Diasporă, care i-a propulsat con-
sistent, să umble prin ţară, să cunoască bine realităţile,
să nu cadă pradă agresiunii devoratoare a televiziunilor,
care, după ce se folosesc de tine, urmând comportamen-
tul moldo-valah al tuturor politicienilor, te trimit cu un
cinism ieşit din comun într-o uitare din care este greu
să-ţi revii. Exemplul perdanţilor din 6 decembrie ar tre-
bui să dea mult de gândit celor care aleg calea uşoară a
vorbelor, în dauna faptelor concrete. Specialiştii atrag
atenţia că, dacă ai impresia că nimeni nu te
manipulează, înseamnă că ai intrat pe mâna
profesioniştilor…

O nouă formă de vot –
refuzul de a participa la

alegeri

• Flaviu Predescu
A nu participa la vot e tot o formă de vot, mai de

blam, dar tot un mesaj cetățenesc este. Așa suntem noi
românii, participăm masiv doar când „arde”. Cei care
se grăbesc să-i critice pe cei care „nu-și exercită” se
pripesc, după părerea mea. Mulți oameni nu simt uneori
să voteze cu nimeni. De ce ar veni la vot doar să-și anu-
leze votul? Adică, să fim serioși, cu ce este mai moral
gestul de a veni să-ți anulezi votul decât cel de a nu
veni deloc? 

Clasa politică a scăpat în aceeași zi atât de Ponta,
cât și de Băsescu (sper). Trimiterea celor doi foști par-
teneri ai pactului de coabitare în afara Parlamentului
(chiar dacă Băsescu mai este europarlamentar, dacă nu
intră, relevanța sa internă se diminuează) înseamnă
sfârșitul carierei politice pentru amândoi. Victor Ponta
reprezintă pentru mine cea mai mare dezamăgire. Nu
pentru că nu mi-a dat ceva ce aș fi dorit, ci pentru că a
omorât prin comportamentul lui fățarnic credința că, în
politică, cineva se poate schimba în bine. Ideea că un
om politic își recunoaște greșelile trecutului, că regretă
sincer anumite decizii proaste, a devenit desuetă. Ponta
a trăncănit seară de seară la televizor, lipsit de orice
simț de răspundere, tot ce credea el că ar vrea să audă
românii și astfel să-l voteze. Cu toate că știa că dacă el
ar fi fost într-o funcție decizională de primă importanță
n-ar fi putut da atâtea libertăți pe timp de pandemie
sau nu putea evita unele măsuri restrictive, îi dădea în-
ainte, în goana după voturi obținute prin…vorbe goale. 

Și iarăși mă întorc la ideea inițială, oamenii au
dreptul să absenteze dacă n-au cu cine vota. Mai mult,
oamenii care s-au dus au scos partidele lui Ponta și al
lui Băsescu din Parlament, deși aceștia (doi) fuseseră
cei mai vocali (și notorii) și le ziseseră tot ce presupu-
neau ei că vor românii să audă, făcând chiar abuz de
lipsă de răspundere. Mi s-a părut straniu când Manolescu
a scris într-un editorial că unor lideri politici ar merita
să li se facă dosare penale pentru tot felul de instigări
la zădărniciri. Acum îi dau dreptate. 

Aș fi vrut să mă refer mai mult la Ponta pe care îl
cunosc din 2002, de când Adrian Năstase  l-a impus lider
la Tineretul Social Democrat. Mi-ar lua însă multe pagini
să-i fac, mai ales, o analiză comportamentală a sus-nu-

mitului. Dacă n-a fost numit, cineva providențial i-a în-
tins o mână, salvându-l. Cinstit vorbind, ex-procurorul
este un tip mediocru. (Da, știu declarația politică pe
care am scris-o în vară, când am crezut că mă alătur
unui proiect serios, n-am mințit. Ponta a ajutat cultura
în calitate de prim-ministru și exemplele pot fi oferite
concret. Am avut chiar o simpatie rezultată din solida-
ritatea de generație față de el și mai ales că era printre
puținii de la vârful politicii pe care-i cunoșteam perso-
nal și de multă vreme.)

Cu toate acestea, după demisiile din 2015, revol-
tat și rănit pentru că pierduse puterea, a început să își
construiască mesajul politic pe ură. Iar ascensiunea PRO
România, care a culminat cu obținerea unui scor de 8%
la europarlamentarele din 2019, a fost construită pe ura
împotriva lui Dragnea. Atât în cazul lui Ponta, cât și al
altor formațiuni, unele de dreapta, dispariția lui Liviu
Dragnea a însemnat și o scădere dramatică a numărului
de voturi. Se pare că lipsa „dușmanului” pe care să-l
transformi în țintă de refulare socială a urii colective
nu generează emoție și nu mobilizează lumea la vot.
Tocmai pentru că după Colectiv a fost o astfel de țintă,
Ponta trebuia să știe că o creștere politică bazată pe un
mesaj anti-Dragnea sau anti persoană, indiferent cum
o cheamă, va fi șubredă. Profitând de creditul electoral
primit la europarlamentare, el era obligat să se apuce
de construit. Era obligat să aloce resurse în investiții
politice, în structuri organizaționale și în oameni
pregătiți administrativ și politic. A ales să penduleze
între a înjura PSD, a șantaja PSD și a negocia cu PSD.
Cum Dragnea, fosta lui mână dreaptă era deja la
pușcărie, n-a mai câștigat nimic înjurând, șantajând sau
negociind cu PSD. 

Înainte cu mult de a fi fost pentru 3 luni consilierul
lui pe domeniul culturii, i-am prezentat câteva idei,
dintre care una se referea chiar la crearea unui institut
de formare și cunoaștere politică. Ceva serios, pe ter-
men lung, nu o gonflare pre-electorală pe „bani și do-
lari” cum ar zice Adi Minune, ci un proiect pe termen
lung, care să cristalizeze oameni și idei, dar mai ales o
asimilare de cunoștințe utile în politică tocmai prin apli-
cabilitatea lor în zilele noastre. A răspuns: „da, da, da!
da, da, da!”. Practic felul lui de a comunica în privat
mă face să cred sincer că îi filează o lampă. Un roboțel
prefăcut, aparent deschis la orice, însă căruia totul îi
intra pe o ureche și îi iese pe cealaltă. În ultima vreme
nu mai era „acasă”, cum se zice în popor. Mă întreb cu
tristețe, oare asta face setea de putere din om acolo
unde prinde teren fertil? Să devină omul fragil
emoțional subjugat ipocriziei? Mi-l aduc aminte la un
meci de fotbal desfășurat în 2005 la Sala Floreasca. Să
vezi acolo spirit competitiv. În poarta adversă era un

foarte bun prieten de-al său. Ponta șuta violent cău-
tându-i fața, apoi încerca să-i dea mingea printre pi-
cioare. La sfârșitul meciului, prietenul lui (care i-a
devenit naș printr-o conjunctură pe care Ponta n-o me-
rita) m-a întrebat cum mi s-a părut meciul. I-am spus
că „sunt șocat de ura cu care Ponta șuta spre dumnea-
voastră, lipsa de milă, empatie, privirea lui, apoi fizio-
nomia pe care o lua când se străduia să vă dea mingea
printre picioare, să vă umilească”. A nu se înțelege că
a fost un meci secret atunci. Au fost mulți, inclusiv
spectatori. Era în vremea președinției social-democrate
a lui Geoană, se lucra la team-building. Eu încă locuiam
la Alba Iulia, dar lucram la Senat. În orice caz, cred că
n-aș fi șutat cu atâta ură nici împotriva unui dușman,
darămite împotriva unui prieten, mai ales într-un meci
amical. E un detaliu, dar e semnificativ și relevant pen-
tru mine. O amintire care spune multe. 

Of, ar mai fi atâtea de spus. Și atunci, mă întreb,
de ce ne mirăm că oamenii nu vor să meargă la vot? Fie
pentru că n-au cu cine, fie pentru că n-au găsit pe ci-
neva care să fie urât suficient de mult. 

La aceste alegeri, eu personal, am votat împotriva
obsedaților de putere. A celor care în lipsă de alte preo-
cupări și bucurii cred că viața este un joc în care apeși
pe butoane și totul se întâmplă cum vrei tu, că totul ți
se cuvine. Acești oameni rămân la fel de perfizi și iată,
modul lor de a face politică generează apariții inexpli-
cabile de noi formațiuni, pe care nimeni nu și le explică.
Întrucât nu cunosc mai nimic despre ele, nu voi comenta
acum. Poate data viitoare. 

EL
Miresme de suflet cenuşiu…
Miresme de gânduri cenuşii…
Mă otrăveau , privind, caişii logodiţi
Metalic, pe searbedul decor
Cer se-ncreţea, cortină de bazalt.
Şi, scrâşnetul acela (?!)
De undeva, de-aproape…
De undeva, de…departe…
Scrâşnetul nervos al viermilor în coajă.
El mă privi o dată, cu ochi de vitriol,
… Cu ochi de vitriol şi se zbârci sub vraja -
Sub vraja veşnicului Mâine…
Şi-n lemnul Crucii foşniră rugi.
Insângeraţi mi-s genunchii în  marş
Pe Via Dolorosa!

Tănase Grosu



• ilie rad

– Stimate Domnule Popescu, cine
citeşte romanele Dvs. în ordine
cronologică (aşa cum fac eu acum!)
observă nu numai faptul că la fiecare
roman vă diversificaţi registrul tematic
şi procedeele narative, ci şi că
schimbaţi de fiecare dată mediul social.
De exemplu, în romanul Pasajul, care
vine după Focul de paie (o radiografie a
lumii româneşti postdecembriste),
surprindeţi societatea românească din
perioada interbelică, trecând prin orân-
duirea comunistă şi terminând cu cea
postdecembristă, pentru ca  următorul
roman, Omul zăpezilor, să abordeze
problema relaţiei de cuplu (profesorul
universitar George Păun şi Salomea, n.
Drugă), poveste plasată pe fundalul so-
cial şi politic din primul deceniu postde-
cembrist, când lumea şi valorile s-au
schimbat radical. Cum explicaţi acest
fapt? Vă plictisiţi de un mediu social şi
evadaţi cu fiecare roman în altul? 

– Nu umblu după anumite medii. Mă
țin de personajele mele, prin mediile pe
care le traversează. Totodată, recunosc,
îmi convine și mie să mai schimb lumea,
să opresc ocheanul literar pe alte și alte
fragmente ale umanității, ca la caleido-
scop. Diversitatea aceasta e toată
frumusețea lumii. Probabil că, instinctiv,
mă opresc însă – sau îmi sfătuiesc per-
sonajele să o facă – pe unde am mai tre-
cut cândva, și am „prospectat” terenul.

– Pentru că am găsit o cronică la
acest roman, scrisă de Aureliu Goci, aş
vrea să dau un fragment din aceasta, in-
trucât plasează foarte bine romanul Dv.
în literatura română: “Panoramarea
metodică, de medii şi persoane, cu o
lentoare poate obositoare, ţine de
proiectul romanesc de tip clasic, să
spunem balzacian (unele tablouri, vo-
tive „affresco” mi-au amintit de ro-
manele lui G. Călinescu) şi anumite
acceleraţii conclusive s-ar fi impus.

Încă şi mai credibilă în rezoluţia
romanescă a autorului poate fi
apropierea de cartea lui Petru Dumitriu,
Cronica de câmpie, fiind o altă cronică
a câmpiei dunărene, într-o arie de
semnificaţie care nu a intrat în obiec-
tivul marilor prozatori din această
lume: Zaharia Stancu şi Marin Preda. .

Nu există un roman al vieţii provin-
ciale mai complex decât Pasajul (cărţile
tangenţiale ale lui Cezar Petrescu au un
alt centru de semnificaţie), în ultimele
decenii de proză românească, cu toată
preţiozitatea şi antiemoţionalitatea
jucată.” (din volumul Aureliu Goci,

Prozatori români în primele două
decenii ale mileniului III, Editura Betta,
Bucureşti, 2018).

Acţiunea romanului Pasajul se
desfăşoară, aşadar, în oraşul Cetatea,
de la malul Dunării, în care este uşor de
regăsit oraşul Dvs. natal, Turnu
Măgurele.  Aţi vrut să valorificaţi aici,
în subsidiar, şi evocarea anilor copilăriei
şi adolescenţei Dvs.? Poate fi Ilarie Hanu
un alter ego al Dvs.?

     – Ilarie în niciun caz. Poate Linu
să aibă ceva contingențe în vreo proză
de-a mea din copilărie. Oricum, re-
cunosc deschis că nu prea îmi place să
inventez prototipuri, când viața îmi
pune la îndemână o galerie atât de
largă, cu avantajul că fiecare cetățean
se poate regăsi în ea.

– O altă noutate de construcţie
întâlnită în acest roman este existenţa
planurilor paralele, ca în romanele lui
Rebreanu. Avem pe de o parte destinul
familiei lui Ilarie Hanu, iar pe de altă
parte al lui Linu (Cătălin Preoteasa). A
fost o tehnică aleasă dinainte sau ea s-a
impus de la sine?

– Nu vi se pare că avem de-a face,
în fond, cu o singură familie, fracturată
brutal de crahuri sentimentale, ca și de
îndârjirea fiecărei părți de a mima
nepăsare și independență absolută?

– Citind romanul, mi-am amintit că
politizarea excesivă este un fel de can-
cer al societăţii româneşti. Mă refer la
politizarea puterilor legislativă,
executivă şi judecătorească, ceea ce
face ca cele trei puteri ale statului să
nu aibă stabilitate, independenţă
aboslută şi continuitate. Aş avea multe
situaţii pentru fiecare caz în parte, dar
voi da doar un exemplu de politizare
legislativă. În 2000, când PDSR-ul a
revenit la putere, s-a spus că vor trebui
schimbate circa 100 de legi ale fostei
puteri CDR-iste. Probabil acelea erau
prea politizate, în favoarea clientelei
politice de la acea vreme, iar acum tre-
buiau adaptate la noua clientelă
politică. Sunteţi de acord cu acest punct
de vedere? 

– Ce e această politizare? Nimic
altceva decât conceptul exclusivist, de
care sunt îmbătate partidele, în dorința
de a-și pune amprenta, odată ajunse la
putere, pe toate formele sociale de
existență. Așa, de parcă ele le-ar fi
născut și au drept exclusiv de paterni-
tate asupra lor. Partidele nu vor să
admită că anumite lucruri au fost făcute
de antecesori. „Cine sunt aceia să ne
lase nouă un drum trasat, să ne oblige să
respectăm gândirea și fapta lor? Ștergem
cu buretele și facem totul de la în-
ceput!” Nu suportă să se izbească, în ce
au de făcut, de experiența celorlalți. Ca
și când aceia ar fi pus otravă în faptele
și actele lor. Sau ar fi îngropat cine știe
ce exploziv, care, în timpul guvernării,
le-ar sări în obraji.

– Foarte deranjantă a fost în
regimul comunist, de pildă, politizarea
nomenclaturii străzilor, a unor entităţi
(şantiere, CAP-uri, întreprinderi indus-

triale, care aveau numele unor lideri
politici – mă refer la prima parte a
regimului comunist). Iată ce nume de
firme îşi aminteşte Linu, pe care îl irita
“imaginaţia arierată, absurditatea îm-
perecherilor de cuvinte sau poate inven-
tivitatea unor umorişti cinici camuflaţi.
Îi rămăseseră unele în memorie:
«Restaurantul Constructorul Socialist»,
«Cârnăţăria Lupta Noastră», «Berăria
Înainte», «Cofetăria Victoria Clasei
Muncitoare», «Curăţătoria de Haine
Drum Nou», «Lăptăria Vigilenţa
Proletară». Şi câte alte bazaconii,
schingiuind bunul-simţ elementar, într-o
întrecere grotescă, dezlănţuită de nu se
ştie ce spirit morbid (p. 230).  

În 1998, când am fost la Viena, am
regăsit “în capitala marii împărăţii de
odinioară” (Lucian Blaga) aceleaşi străzi
şi cofetării, ca pe vremea lui Eminescu!

– În anii ’40–’50, mai ales după
naționalizare, au fost rase toate denu-
mirile instituțiilor și unităților de
producție și servicii. Se aplica
„învățătura” sovietică. URSS fusese atât
de generoasă, încât să ne livreze gratuit
experiența sa neprețuită. Ne-au sfătuit
să luăm noțiuni din arsenalul lingvistic al
politicii: „Drum Nou”, „Lupta”,
„Înainte”, „Vigilență”, „Clasa Munci-
toare” ș.a.m.d. Și să avansăm personaje
politice concrete, în calitate de patroni

spirituali. Unele cârciumi, de pildă, s-au
numit „Horia, Cloșca și Crișan” sau
„Vasile Roaită”, „Gheorghe Doja” sau
„Ilie Pintilie”. Chit că unii clienți
spuneau: „Dă-l dracului, mă, pe Vasile
Roaită – e o tavernă nenorocită, toarnă
apă în vin!” Dislocând numele vechi, se
chema că luau atitudine față de aceia, îi
considerau proscriși. După câțiva ani a
început să se renunțe la această manie,
dar la răsturnarea din 1989, denumirile
au fost rase din nou și înlocuite ori cu
cele vechi, ori cu altele nou-nouțe.

– Citind cu atenţie romanul Dvs.,
mi-am lămurit cauza aruncării în în-
chisoare, de către comunismul instaurat
la noi, a foştilor lideri şi reprezentanţi
ai altor partide. Iată ce spune
judecătorul Mircescu: “Cum s-a dus
lupta de clasă în Rusia? Printr-un război
civil, în care clasele exploatatoare au
fost învinse, nimicite. Şi după aceasta
nu s-au umplut lagărele cu foştii lati-
fundiari, negustori şi chiaburi? Numai
clasele şi-au propus să le lichideze
bolşevicii? Nu şi indivizii care le
constituiseră, după ce ele nu mai exis-
tau? Indivizii cu pecete de clasă? Rămaşi
în veci duşmani de clasă?” Apoi
judecătorul continuă: “Dar la noi cum a
fost?  Burgheziei şi moşierimii li s-au
luat şi puterea politică, şi cea
economică. Au dispărut ca clase. De ce
au mai fost băgaţi în puşcării
reprezentanţii lor de frunte? […] Doar
putere nu mai aveau. De niciun fel.
Nişte indivizi izolaţi, fără putere, mai
pot periclita regimul? Nu a fost tot o ex-
tindere a luptei dintre clase asupra per-
soanelor particulare? Nu e aceasta
caracteristica revoluţiei proletare şi a
regimului comunist în secolul douăzeci?”
(p. 307).

– Este și caracteristica partidelor
de dreapta de azi – în special a liber-
alilor. Nu auzim mereu, chiar din gura
presupusului echidistant major,
președintele țării, că PSD-iștii trebuie
stârpiți? În ochii săi și ai altor lideri de
partid, pesedistul este dușmanul de
clasă al zilelor noastre. Obiectivul lor nr.
1 nu este ameliorarea vieții românilor, ci
alungarea pesediștilor din Parlament și
din toate instituțiile politice.

– Există la pagina 113 a cărţii un
pasaj despre armatele germană şi rusă,
pe care aş vrea să îl comentăm: “Între
timp, armata germană din oraş fusese
înlocuită cu armata rusă. Linu văzuse
toate atributele soldaţilor: uniforme în
bună stare, cizme văcsuite, frizură
scurtă, marşuri, aliniere, cântece gutu-
rale, ordin scurt, ţipat. Militarii
celeilalte îi păreau flacăi de la sate
săraci, cu rubaşcă subţire, decolorată
de ploi, de soare şi sudoare, umblând
prin oraş nu în formaţii, ci în grupuri
libere, tărăgănând cântece de stepă,
precipitând refrenuri de cazacioc în
schelălăiturile armonicii de mână, la
beţie nemaiascultând de niciun ordin,
uitându-se după femei ca după o
captură de război, sticlindu-le ochii la
vederea sticlelor de spirt. 

Primii fuseseră în subsidiar negus-
tori bogaţi, umpluseră oraşul cu
brichete, ceasuri, stilouri, lanterne,
lansaseră sosurile concentrate şi
legumele deshidratate, surogatul de
cafea şi nu dăduseră niciun spectacol de
ebrietate. Înocuitorii umblau cu limba
scoasă după ceasuri de mână, de buzu-
nar, chiar deşteptătoare, nu ca să le
cumpere, ci să le ia cu japca, mâncau
crupe fierte, caşa, trăgeau cu automate
<<Şpaghin>> – celebrele <<Pepeşa>>,
înspăimântătoare ca şi catiuşele – de
pârâia oraşul, nu aveau nimic de dat,
doar de prădat” (p. 113). 

     – Era ciudată calitatea de „ne-
gustori” a militarilor germani. Dacă ar fi
avut fiecare câte un ceas, o lanternă și
un stilou, am fi zis că aceasta e înzes-
trarea lor de război. Dar fiecare avea o
sumedenie de asemenea obiecte. Chiar
ne întrebam dacă le cumpăraseră ca să
facă acel mic comerț cu locuitorii
români de la Dunăre sau erau, totuși, o
recuzită de propagandă, pentru a
câștiga simpatia străinilor? Dar în acest
caz, de ce le dădeau pe bani?

     În ce privește soldații ruși, nu le
băgam vină pentru sărăcia și aviditatea
lor de lucruri. În primul rând, nu aveau
acea ținută războinică, erau feciorii mu-
jicilor de abia ieșiți din iobăgie. Dar nu
ne aveau la stomac, fiindcă le
călcaserăm țara, împreună cu nemții, și
făcuserăm acolo pagube materiale și
umane. Apoi era frig – și acel „davai pal-
ton”, folosit în scheciurile lui Tănase
(cel cu nasul noduros) – corespundea
unei necesități arzătoare. Cât privește
disprețul față de conveniența plății lu-
crurilor în bani, să nu uităm că veneau
într-o țară unde negustorii particulari
fuseseră puși la popreală.

– Într-o clipă de autoreflecţie,
Ilarie Hanu spune despre sine: “N-a urât
pe nimeni. A făcut rău, convins că face
bine” (p. 421). În lunga Dvs. carieră de
dregător, vi s-a întâmplat să faceţi rău,
convins fiind că faceţi bine? 

– Am fost foarte exigent – și cu mine
și cu cei din raza răspunderilor mele. Nu
cred că am greșit, dar știu că unii au
perceput exigența mea ca răutate,
intoleranță, ceva în afara unor principii
religioase. Într-o țară ca a noastră,
ieșirea din marasmul istoric nu are șanse
fără o exigență maximă, în tot ce
gândim și întreprindem.

            (va urma)

Convorbiri cu Dumitru popescu (XV)
(acum pe marginea romanului “Pasajul”, Editura AGER-Economistul, Bucureşti, 2002 – prima parte)

“Am fost foarte exigent – și cu mine, și
cu cei din raza răspunderilor mele. Nu
cred că am greșit, dar știu că unii au

perceput exigența mea ca răutate,
intoleranță, ceva în afara unor principii

religioase” 


