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Washington DC , capitala SUA. Pensiu-
nea unde suntem cazaţi are farmecul unei 
locaţii  tip  şaradă. Mai precis, are două intrări 
sau două ieşiri,  pe două străzi paralele. 
Prima conduce în buricul târgului, în-
tr-un loc unde domneşte opulenţa şi 
siguranţa specifice unei mari metro-
pole.  A doua, te scoate în cartierul lat-
in, într-o lume pestriţă în care sărăcia 
se amestecă cu prostul gust, unde dugh-
enele vând tot felul de mărunţişuri, tot 
felul de iluzii adaptate ad-hoc şi pen-
tru toate buzunarele. Patronul pensiunii 
ne-a dat un sfat scurt şi pragmatic: “Pe 
acolo, deşi pare romantic, nu este in-
dicat să întârziaţi prea mult seara”… 
Cu imaginea acestor diferenţe ne-am 
înarmat cu răbdare şi, ca într-un adevărat 
joc de „puzzle”, am pătruns într-un la-
birint pe care încercam să-l descifrăm 
vizitând Casa Albă, celebra reşedinţă a 
preşedinţilor americani. Un caleidoscop 

Washington DC, U.S. capital. The pen-
sion where we are staying, has the charm 
of a charade-type locations. More spe-
cifically, has two exit doors onto two 
parallel streets.
The first door leads in the central place, 
a place where reigns opulence and the 
specific safety of a large metropolis.
Second door get you in the Latin Quar-
ter, in a world where poverty mixes with 
bad taste, where small shops sell all 
sorts of trinkets, all sorts of illusions ad 
hoc adapted to all budgets. Guesthouse 
owner gave us a short and pragmatic 
advice: "there, although it seems roman-
tic, you should not delay too late in the 
evening" ...

Armed with the image of these differenc-
es we start as in a real game of "puzzle" 
by entering in a maze which we tried to 
decipher visiting the White House, the 

Editorial

 

  America, End ... without Happy!America, e(a)nd… fară Happy!
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al  ideilor preconcepute se profila în faţa 
noastră, într-un amestec de lumini şi um-
bre în care scurta trecere prin istorie a celor 
44 de preşedinţi americani, prinşi în me-
andrele puterii, îmbrăca nuanţe, evidenţe 
şi simboluri dintre cele mai diverse.  
Un tur emblematic care -  pornind de la iz-
voare, după o scurtă trecere pe coridoarele 
istoriei ornate cu portretele preşedinţilor 
şi ale Primelor Doamne -  ne-a pus în con-
tact cu tomurile, emanând înţelepciune, 
savoir-faire şi ficţiune ale Bibliotecii 
prezidenţiale,  cărţile cu coperte din 
piele fiind toate, în esenţe, produsul 
minţii şi sufletului autorilor zămisliţi pe 
pământ american. Într-o vitrină, expusă 
la loc de cinste, Constituţia Americii.  
  Continuând periplul, fosta sală 
de biliard ne introduce în „China Room”, 
unde, nu întâmplător, bilele aruncate 
din tacul preşedinţilor ţinteau, fără de 
voie, principalul loc de trecere către 
Sala de Recepţii diplomatice, una dintre 
cele trei săli ovale ale reşedinţei, unde 
ambasadorii nou veniţi la Washing-
ton îşi prezintă,  de la inaugurarea sălii 
şi până astăzi, scrisorile de acreditare. 
 Oare de atunci, de când această 
sală a început să funcţioneze, şi de-a 
lungul vremii, mesagerii şi ambasadorii 
chinezi primiţi la Casa Albă sugerau  
Americii timpul când, ca într-un veritabil 
joc de biliard, în angreajul configuraţiilor 
şi conflagraţiilor globale, marile puteri 
vor începe să ia în calcul rolul Chinei?
 Astăzi orice abordare a po-
liticii globale, a evoluţiei de facto a 
economiei mondiale,  pare de necon-
ceput fără consultarea şi contribuţia 
imensei ţări de la Soare Răsare.
 Trecând dincolo de confruntările 
politice şi economice, orice am face tre-
buie să revenim la Constituţia americană, 
care, la 224 de ani de la adoptare, îşi 

famous residence of the American presi-
dents. A kaleidoscope of preconceived 
ideas emerge before us in a mixture of 
light and shadow through the brief his-
tory of the 44 U.S. presidents, caught 
in the meanders of power, taken shade, 
records of the various symbols.
A flagship tour - from the springs, after 
a brief history of the corridors decorated 
with portraits of presidents and first 
ladies - put us in contact with volumes, 
emanating wisdom, savoir-faire and 
fiction of the presidential library, the 
books with leather covers being essen-
tially the mind and soul product of the 
authors conceived on American soil. In a 
window, prominently displayed, was the 
American Constitution.
 Continuing the journey, the former 
Billiards Room connected the "China’s 
Room" where, not coincidentally, the 
balls thrown to the Presidents targets, 
aimed without permission, the main 
crossing towards the diplomatic Ball-
room; this was one of three oval rooms 
of the residence where the newly arrived 
in Washington ambassadors present their 
credentials, from the inauguration of the 
hall and to this day.
I wonder then, when the room started to 
work, and over time, envoys and Chinese 
ambassadors the first time the White 
House suggested America as a real game 
of pool in gearing configurations and 
global conflagrations, great powers will 
begin to consider China's performance?

Today, any approach to global politics, 
the actual evolution of the global econo-
my seems inconceivable without consul-
tation and the immense contribution of 
countries from the Sun Rises.

Moving beyond political and economic 
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păstrează actualitatea. De la fondarea 
SUA toţi preşedinţii în funcţie au avut un 
imens ajutor şi un reper în textul sacro-
sanct al acestei Legi supreme, născut din 
setea de libertate şi adevăr a milioanelor de 
emigranţi ajunşi pe Pământul Făgăduinţei. 
Printre prevederile de esenţă ale Noii 
Constituţii figura obligaţia menţionată 
în preambul prin care poporul şi 
autorităţile statului deveneau garan-
tul Justiţiei şi al bunăstării generale.
Străbătând „Camera Verde” care a ser-
vit cândva ca sufragerie preşedintelui 
Thomas Jefferson, transformată pe par-
curs în Sală de Recepţii, am constatat 
că ocupanţii temporari ai scaunului 
din Biroul Oval au respectat, în mare, 
prevederile constituţionale. Justiţia 
SUA este încă eficientă şi bunăstarea 
generală a fost asigurată din plin până 
la izbucnirea unor Crize majore. La 
pronunţarea cuvântului Criză, gândurile 
noastre au început să pulseze năvalnic.  
Pentru a înţelege mai bine aceste 
semnificaţii, suntem obligaţi să intro-
ducem în discuţie un inevitabil remember. 
SUA - de-a lungul scurtei sale istorii - au 
devenit după cel de al doilea Război Mon-
dial, o superputere militară şi economică. 
Apariţia în scenă a marilor Societăţi 
Transnaţionale a schimbat, însă, echili-
brul puterii. Ecuaţia conform căreia Ba-
nii produc Putere, iar puterea generează 
Corupţie, a condus la aparţia unui nou 
factor de putere cu o influenţă globală 
de-a dreptul devastatoare. Noua sursă 
de bogăţie indusă de mamuţii superin-
dustriali a făcut ca eşichierul de interese 
naţionale să se  diversifice şi să se supună 
solicitărilor globale. Preşedinţii americani 
n-au mai putut să se eschiveze de la noile 
evoluţii, cedând progresiv în faţa inter-
eselor acestor mamuţi universali a căror 
avere depăşeşte Produsul Intern Brut al 

confrontation, whatever we do we must 
return to the U.S. Constitution, which, 224 
years after its adoption, remains seasonable-
ness. Since founding the U.S. all presidents 
had a huge help and reference in the text 
of this supreme law which was born from 
thirst for freedom and truth by millions of 
immigrants arrived in the Promised Land.
Among the substantive provisions of the 
new Constitution we must mention that 
the people and state authorities became the 
guarantor of justice and general welfare.
Travelling "Green Room" which once 
served as President Thomas Jefferson din-
ing and was developed over the time in the 
Ballroom we found that the temporary oc-
cupants of the Oval Office seat met largely 
the constitutional provisions. U.S. justice 
is still effective and overall well-being was 
fully insured until the outbreak of crisis. At 
the delivery of the word crisis, our thoughts 
began to overhasty pulsate.
To better understand these meanings we 
are obliged to issue an inevitable remem-
ber. U.S. during its short history becomes, 
after the Second World War, a military and 
economic superpower. The emergence of 
large transnational society in the scene has 
changed the balance of power. The equa-
tion that generates Money produce Power 
and Power produces Corruption leading 
to a new power factor of global influence, 
downright devastating. The new source 
of wealth-induced super industrial mam-
moths made the scene of national interest 
to diversify and undergo global applica-
tions. The American presidents have not 
been able to evade the new developments, 
and gradually succumbed to the interests 
of those mammoths whose wealth exceeds 
Universal GDP of many countries and make 
the law on behalf of many nations. On this 
background, in recent years hedge funds 
have started to sell virtual banking values, 



5

multor state,  facând astfel legea în contul 
multor naţiuni. În această situaţie, în ul-
timii ani fondurile financiare speculative 
au început să vândă populaţiei valori ban-
care virtuale, eşalonate pe zeci de ani, fără 
să ţină cont că, a crea la nesfârşit titluri 
de valoare fără acoperire în producţie şi în 
bunuri, poate să conducă la un  adevărat 
dezastru financiar. Apariţia noii Crize 
mondiale a coincis cu o constatare din-
tre cele mai cinice: săracii lumii au de-
venit din ce în ce mai săraci, iar bogaţii 
din ce în ce mai bogaţi. Cămătarii lumii 
au transformat economia într-un dezastru.
Reîntorcându-ne la Constituţia SUA, 
trebuie să constatăm că reşedinţa 
preşedinţilor americani reflectă echilibru, 
simplitate, demnitate şi continuitate. Unii 
dintre noi au avut ocazia să viziteze unele 
reşedinţe de regi, împăraţi, preşedinţi în 
care luxul, opulenţa şi prostul gust se eta-
lau ca nişte false valori, în ciuda marilor 
valori de patrimoniu etalate în incin-
tele palatelor şi castelelor rezidenţiale.
La încheierea scurtului nostru periplu prin 
reşedinţă, facem un scurt popas în „State 
Dining Room” care poate să primească 
130 de oaspeţi la prânzurile şi dineurile 
oficiale. Totul este configurat cu bun gust, 
cu simplitate, cu motivaţie, cu dorinţa de a 
aborda la întâlnirile cu liderii lumii, esenţa 
problemelor planetare. Acest moment 
de final ne-a determinat să ne exprimăm 
speranţa că preambulul Constituţiei amer-
icane îşi va continua efectele şi, indiferent 
de cine va domni în Biroul Oval, în aceste 
vremuri de criză profundă mai ales morală, 
dar şi materială, nu va putea să evite pre-
siunea omului de rând american care, la 
acest  sfârşit de epocă fără „happy”, solicită 
în numele istoriei glorioase a SUA, prin 
litera Constituţiei, dreptul la bunăstare.
Şi... la un nou şi echitabil pas înainte.  

spread over decades, without taking into 
account that creating endlessly securities 
not backed by production and supply can 
lead to financial disaster. Emergence of 
new global crisis has coincided with a 
finding of the most cynical: the world's 
poor have become increasingly poor and 
the rich  richer. Money lenders turned the 
world economy into a disaster.

Coming back to the U.S. Constitution, we 
must acknowledge that American presi-
dent’s residence reflects the balance, sim-
plicity, dignity and continuity. Some of 
us we had the opportunity to visit some 
of the residences of kings, emperors, 
presidents where the luxury, opulence and 
prosperity and poor taste like false values 
are displayed, despite the heritage’s great 
value displayed in the palaces and castles.

At the end of our brief journey through 
the White House we make a short stop 
in "The State Dining Room" that can 
receive 130 guests at lunches and official 
parties. Everything is set up tastefully 
with simplicity, with motivation, with 
the desire to address at the meetings with 
world leaders, the essence of planetary 
problems. In this final moment we de-
cided to express our hope that the U.S. 
Constitution preamble and the effects will 
continue, regardless of who will rule in 
the Oval Office, in these times of deep 
crisis, especially moral and material, 
which cannot avoid the American people 
pressure at the end of this period without 
"Happy" which calls on behalf of the glo-
rious history of the U.S., by the Constitu-
tion, the right to welfare.
And ... to a new and equitable step for-
ward.
Translated from Romanian by 
MariaCociş Beech
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   Am citit odată, pe coperta unui abecedar 
vechi de la începutul secolului trecut, un 
citat din poetul Alexandru Vlahuţă: „Sfân-
ta muncă e aceea ce răsplată-n ea-şi 
găseşte/ Dacă ştii tu asta cheia fericirii 
tale-o ţii”. Atunci am avut revelaţia faptu-
lui că rostul mentorului într-o facultate de 
arte, al pedagogului, este acela de a pregăti 
studenţii să devină oameni fericiţi, oameni 
care îşi profesează cu satisfacţie vocaţia, 
îşi găsesc fericirea în propria muncă.
   Mi-aduc aminte că într-o zi la Casa 
Scriitorilor s-a apropiat de masa mea 
Gheorghe Pituţ, poetul şi m-a avertizat: 
„Actorule, mi-a zis, îţi spun un catren pe 
care te blestem să nu-l uiţi în viaţa ta. 
Reţine-l:
 „Sunt mai talentat ca mine,
 Altceva nu am nimic,
 Decât  pielea pe buric
 Şi mi-e rău de-atâta bine!”
   Am crezut mult timp că primul vers 
cuprinde o sfruntare a logicii, un paradox. 
Este, de fapt, o sfruntare minunată a 
limitelor omeneşti.

Întotdeauna talentul e mai mare decât 
capacitatea de exprimare a celui care, în 
mod miraculos, îl posedă. „Talentul este 
un accident din naştere” zice Caragiale 
„din fericire un accident rar”.
   În efortul lui de anulare a acestui deza-
cord, artistul nu cunoaşte linişte. Se luptă 
cu obstinaţie să-şi împlinească predestin-
area şi de cele mai multe ori, viaţa nu-i 
ajunge.
   Această zbatere – pe care unii o numesc 
impropriu muncă - este o căutare, o 
permanentă descoperire de sine, o confrun-
tare grea şi dureroasă, cu propriile limite, 
cu propriile stângăcii şi neputinţe; o luptă 
care presupune jertfa supremă, dar nu 
jertfa de sine – sinele e ţinta – ci jertfirea 
tuturor comodităţilor, a plăcerilor mărunte, 
a celorlalte aspiraţii care ţin de viaţa sa 
normală.
   E un efort de asceză, dar şi de solicitare 
la maximum a tuturor capacităţilor de care 
dispune artistul, pentru atingerea 
măiestriei, pentru că, numai când ajunge la 
treapta măiestriei, 
îşi poate exprima plenar talentul.

PRIN MENTORAT, DE LA CREATIVITATE LA 
PERFORMANŢĂ
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   Şi acum să ne întoarcem la rolul mento-
rului. Fiul meu, Ion Bogdan Ştefanescu a 
ajuns un mare flautist în clipa în care şi-a 
întâlnit mentorul, pe James Galway, 
recunoscut ca lider mondial al instrumen-
tului. L-a ascultat pe fiul meu cântand la 
Chicago, în America şi l-a invitat să-l 
asiste la cursurile sale de vară din Elveţia. 
Când s-au întâlnit la şcoala din Elvetia, 
Galway l-a rugat să interpreteze „Syrinx” 
de Claude Debussy. Piesa durează aproxi-
mativ trei minute, dar implică virtuozitate 
în exprimare.  Când a terminat Galway i-a 
smuls flautul şi l-a aruncat. „Ai depăşit de 
mult instrumentul. Cât stai cu mine aici vei 
cânta pe flautul meu. “Auzi cum sună !”    
A cântat câteva acorduri din aceiaşi piesă, 

care  sunau divin.  În acea clipă, fiul meu 
şi-a descoperit cu adevărat talentul. A 
preluat flautul din mâna maestrului şi a 
cântat perfect „Syrinx-ul”. La  final, 
Galway l-a aplaudat şi i-a promis că se va 
ocupa personal să-i găsească un flaut pe 
masură.  
   A aruncat odată cu flautul şi toate defect  
ele fixate prin studiu. A ajuns prin desco-
perirea de sine şi binecuvântarea mentoru-
lui la performanţă de a-şi exprima numai 
calităţile şi talentul: „Sfânta muncă e 
aceea, ce răsplată-n ea-şi găseşte…”

                                Eusebiu Ştefanescu
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Luminiţa Gliga, awarded by ARA (US-ROMANIAN ACADEMY OF ART AND 
SCIENCE)
 
Remarcable performances in the last period of the artist Luminiţa Gliga - Europe, Gold 
Medal for painting at Cannes, Diploma and silver golden Medal in Paris of Academic 
Society, for outstanding achievements in culture and art, third place in week of Rus-
sian art in Moscow and St. Petersburg and recent, successful exhibitions in New York 
and Beijing were sufficient reasons to be outlined by those who appreciate contempo-
rary Romanian values.

At the beginning of July (6-10), 2011 Politehnica University Timisoara was host of the 
35th Congress ARA (American Academy of Arts and Science-Romanian) which were 
supported professional works whose authors are members of ARA.

After completion of the work took place 35 years anniversary of the establishment of 
ARA, and in a festive manifestation were conferred by Prof. dr. ing. Ion PARASCHI-
VOIU, ARA President, awards for performances in art and science.
 
Prize for painting was given to Luminiţa Gliga.

A selection of 60 paintings was carried out on a huge billboard in front of participants 
at this event, a real virtual exhibition. 
 
Prof. Emil Constantinescu, former President of Romania congratulated Luminita for 
its outstanding work along with University Rector, prof. Dr. Nicolae Robu and prof. dr. 
Marius Enăchescu, ARA vicepresident.

Among the honorary members of the ARA are great personalities as Mircea Eliade, 
Eugene Ionesco, Virgil Gheorghiu, Dumitru Prunariu.

This award also was granted to Alexandra Nechita (little Picasso in USA).
 



Luminiţa Gliga holds a special place among the young painters that have appeared in 
the Romanian culture over the last ten years. With a PhD in Visual Arts, brilliantly de-
fended at the National Art University in Bucharest in 2008 and with a high  number of 
personal exhibitions inside and outside the country, not to forget the numberless prizes 
and distinctions awarded so far, the artist asserts herself as a high rank  personality. Her 
painting lies on the borderline between the figurative and abstract, between the modern 
and traditional. It is a painting with marked lyrical accents, practised within the limits of 
a compositional approach where the chromatic combinations, vigorously separated, are 
not at all aggressive. On the contrary, the colour accents complete one another within a 
coherent and more difficult to define whole. Undoubtedly we stand before a work pursu-
ing its perfection in a harmonious way, both unexpected and yet natural in the future.

Professor Gheorghe Achiţei, PhD

9
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 From 28 June to 2 July 2011 International 
Association of Online Engineering in co-
laboration with „Transilvania” University 
of Brasov organized at the ARO PALCE  
in Brasov the REV 2011 - 8th International 
Conference on „REMOTE ENGINEER-
ING AND VIRTUAL INSTRUMENTA-
TION”. 
This conference was initiated by Univer-
sity „ Transilvania” in colaboration with 
Carinthia University of Applyed Science 
and this year was organized for the second 
time in Brasov (2004 - Villach-Austria, 
2005 - Brasov-Romania, 2006 - Maribor-
Slovenia, 2007 - Porto-Portugal, 2008 
- Dusseldorf-Germany, 2009 - Bridgeport-
USA, 2010-Stockholm-Sweden).
This edition was honored by participation 
of outstanding personalities from universi-
ties, international associations and manag-
ers from famous companies: Prof.Dr.ing. 
Ion Vişa – Rector of the University Tran-
silvania  of Braşov, Prof.Dr.Eng. Michael 
AUER – President and CEO of IAOE, 
Prof.Dr. Rob REILLY - President of IEEE, 

Jud HARWARD - President of iLAB-
MIT-USA, Prof. Doru URSUTIU – IAOE 
President, Dr. Alexander  EHNERT- Gen-
eral Manager at FLUKE Europe, Dr.Ing. 
Dave Wilson – President of Education at 

National Instruments USA, Prof.Dr.Eng. 
Ray IUNIUS – Director Inovation and En-
trepreneuship Institute EHL Switzerland, 
Dr.ing. Mircea Dabacan – Presedent of 
Digilent Romania, Dr.ing. Michael Dro-
emmer – Sales Director Europa at Agilent 
Technology.

The conferences presented by people from 
25 countries (lique Austria, Australia, Bel-
gium, France, Switerland, Germany, India, 
Italy, Portugal, Tunisia, Quatar, Maroc, 
Uganda, Nigeria, Poland Serbia, Slovacia, 
Croatia, Turky, Slovenia, Spania, Cehia, 
Anglia, Suedia, SUA) was organized in 
next seven important sections: „Virtual 
and Remote Laboratories”, „Remote 
Control and Measurement Technologies”, 
„Teleworking environments”, „Military 

„REMOTE ENGINEERING AND 
VIRTUAL 

INSTRUMENTATION”
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wireless applications”,  „Renewable 
energy”, „Education and operation inter-
faces. Usability, reusability, accessibility”, 
„Telerobotics and telepresence”. 

      An important moment of this event 
was the granting for the Prof.Dr.Eng. Mi-
chael E.AUER of the title of Doctor Hono-
ris Causa by the Senate of Transylvania 
University of Brasov

This conference offered the posibility 
to put togeter the people from research, 
education and the industrials (132 partici-
pants). This year at the REV2011 attended 
with exibitions companies like: AGILENT-
USA, NATIONAL INSTRUMENTS-USA, 
FLUKE-Germany, EPI-SYSTEMS-Roma-
nia,  ARC-Romania, DIGILENT-Romania, 
COMTEST-Romania, LASTING-Romania, 
POLICOM-Romania, 2NET-Romania, 
CVTC-Romania. For the first time at the 
REV2011 were included in program ple-
nary Technical Presentations (TP) from in-
dustry with news and actual developments 
and technologies: DIGILENT, FLUKE, 
NATIONAL INSTRUMENTS, COMTEST 
and workshops (National Instruments, 
Digilent).

    Chairman REV-2011  
 
    Prof.Dr.Ing. Cornel SAMOILĂ 

  

    IAOE President
    Prof.Dr.Fiz. Doru URSUŢIU
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Retro Europe

   Cerchiştii îi spuneau lui Lucian 
Blaga DAO, mărturiseşte Ion D. 
Sîrbu lui Ionel Jieanu într-un in-
terviu, “Eu l-am văzut pe Blaga 
plângând…” Blaga scrisese Trilogia 
valorilor, cu o mică excepţie, în 
perioada de „refugiu” sibian a 
Universităţii clujene, în urma Dik-
tatului de la Viena. După cum se ştie, 
studiile "Gândire magică şi religie" 
(1941) şi "Artă şi valoare" (1939) 
formează partea a II-a şi a III-a, iar 
ulterioara "Ştiinţă şi creaţie" (1942) 
trece ca partea I. "Gândire magică şi 
creaţie" cuprinde două studii: "De-
spre gândirea magică" şi "Religie şi 
spirit". 
   În aceasta din urmă, primul scop 
pe care şi-l impune autorul este să 
arate „varietăţile fenomenului religi-
os” cu care ocazie, imediat după 
prezentarea vieţii spirituale a Indiei, 
trece la o caracterizare aproape 
empatică a spiritului chinez, 
desfăşurată pe 30 de pagini, sub 
cuvântul rezumativ "Dao". Aceste 
cărţi au constituit şi cursuri pentru 

studenţi. Ion D. Sîrbu îmi spunea că 
profesorul Blaga întotdeauna îşi citea 
cursurile. Cu voce joasă şi 
atemporală, fără să se abată de la 
litera scrisă, cu grijă să nu tulbure 
spiritul lor. Capitolul "Dao" con-
strânge forţa de creaţie a filosofului 
îmbinată cu a poetului, ca şi cum 
fiecare frază ar trebui să aducă la 
lumină un miracol. Lucian Blaga se 
simţea "în zariştea tainelor", vorbind 
despre Dao, era ca şi cum ar fi 
mărturisit despre poezia sa, sau 
despre Marele Anonim. El face o 
suită de „rotocoale”, ca să-i folosim 
sugestivul cuvânt, aidoma spiritului 
chinez. De oriunde ar porni se ajun-
ge la Dao. Începe cu „spaţiul alveo-
lar” şi indefinit al picturii şi 
luminează manifestări ale lui Dao, 
lăsate de Lao Zi (secolul al VI-lea 
a.Ch.) ca o sumă de aforisme, nu 
prea mare, sub titlul "Dao-de-Jing". 
Este ca şi cum ar „moşi” naşterea 
unei poezii, ca şi cum s-ar apropia 
sfios de misterul ce îl cuprinde. Lao 
Zi „trăieşte în natură cu lumina lui 
Dao în el”, există un „momentanism 

Lucian Blaga (1895 - 1961)

Tendinţa fobică a valorii politice
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mistic” în continua pendulare între 
natură şi sens. Nu Lao Zi este un 
spirit paradoxal, el este într-o clipă 
de „mirată divinaţie”, ci Dao, ca 
manifestare şi substanţă, este para-
doxal, „o taină cu cuvintele întoarse 
pe dos”. Şi Blaga nu se sfieşte să scrie: 
„În literatura lumii, aceste paradoxe 
sunt singurele care prin puterea lor 
magică se pot apropia de cuvintele 
lui Iisus din Nazaret. Adâncimea lor 
nu e egalată decât de naivitatea lor, 
s-ar zice cu totul străină de viaţă”. 
Avansând, precizează: dacă pentru 
Lao Zi, locul de manifestare este 
natura, pentru următorul înţelept, 
Kong Fu Zi (Confucius), este viaţa 
socială, şi subliniază „istoria era 
pentru el substanţa lui Dao” (Gân-
dire magică şi religie, Ed. Humani-
tas. Buc., 1996, pp. 238, 241, 242, 
247). De unde Blaga observă cum 
vibrează spiritul cosmic în ordinea 
imperiului chinez şi intră în 
rezonanţă cu spiritul acestei lumi, cu 
Dao. Probabil că la prezentarea 
cursului se înflăcărase, topindu-se 
într-o empatică şi metafizică trăire, 
fapt ce i-a adus numele de Dao. 
Îi spuneau astfel, la început, fiindcă 
cita din Dao-de-Jing al filosofului 
chinez, Lao Zi – Dao însemnând 
“drum, cărare, cale”, ca apoi să-şi dea 
seama că acest nume i se potrivea şi 
însemna mult mai mult. Contextul îi 
sporea sensul. Nu era vorba doar de 
un tâlc filosofic, fundamental, fireşte, 
căci a fi pe cale este o funcţie 

esenţială a filosofiei – a subliniat-o 
Occidentul, prin existenţialistul Karl 
Jaspers –, ci de o exigenţă morală: 
caracterul. Blaga nu le era doar 
mentor, ci şi un model, o “cariatidă”, 
va zice undeva Ion D. Sîrbu. A nu 
face pasul înapoi, din valorile-scop 
în valorile-mijloc, după disocierea şi 
sublima lecţie kantiană, în a nu 
renunţa la viziunea lumii ca totalitate 
pentru viziuni parţiale, era pentru el 
ţelul suprem. Chiar definirea omului 
ca fiinţă ce locuieşte şi se împlineşte 
în orizontul misterului. Dao rezona 
în sufletul său. Modelul s-a engramat 
în cerchişti. Niciunul dintre aceştia, 
de pildă, n-a ocupat o funcţie 
politică. Se cunoaşte tendinţa fobică 
a valorii politice, aceea de a căuta să 
subordoneze valorile-scop, sperând, 
astfel, în a obţine o aureolă. Ispita 
pentru purtătorii acestora este mare, 
rezistenţa ia numele de caracter sau 
chiar de jertfă, când omul este în-
frânt şi triumfă ideea. “Daimonul e 
dublat de un Demon – îi spunea 
Blaga lui Ion D. Sîrbu –, iar demonul 
are periculosul obicei de a te chema 
în pustiu şi de a te ispiti: oferindu-ţi 
glorie, bani, funcţii şi călătorii… 
Trebuie să ai tăria să refuzi din timp, 
până nu e prea târziu.” Iată-l pe Blaga 
rezistând ispitei. 
   Ion D. Sîrbu povesteşte în interviul 
amintit: “Când m-am reîntors la Cluj 
(în Clujul visat!), în 1946, toamna, 
după acel aproape un an de studiu 
intensiv la Petrila, pe Lucian Blaga 
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nu l-am putut găsi. Lumea vorbea 
vrute şi nevrute, ba că fugise în 
străinătate, ba că fusese arestat. 
Într-o seară, doamna Cornelia m-a 
căutat la Institutul de Istorie (unde 
ocupam o cămăruţă în fostul Semi-
nar de Istoria Artelor) şi, foarte 
misterios, conducându-mă pe străzi 
laterale, mă introduse (pe partea din 
spate) în Clinica Medicală II (Goia). 
Acolo, într-o cameră ascunsă din 
fundul secţiei de balneologie, l-am 
zărit pe Blaga. Era palid, nebărbierit. 
(Niciodată nu l-am surprins într-o 
postură neglijentă, era un Herr 
Profesor şi un diplomat, avea trei 
costume de haine englezeşti, absolut 
asemănătoare, impecabile chiar şi 
după 20 de ani de la cumpărarea lor.)             
   Deci, Blaga era acum foarte palid, 
abia putea să vorbească. Tremura de 
frică. «Gary, mi-a spus, te-am che-
mat ca să afli de ce sunt aici. Bolnav 
de uremie. Nu am uremie, dar mi s-a 
propus, de sus de tot, să accept să fiu 
preşedintele unui nou partid politic: 
PNL, partidul Naţional Popular. Eu, 
toată viaţa mea, am refuzat să fac 
politică. Ştiu ce pot, ştiu ce nu pot. 
Eu am adunat pietre pentru templul 
meu filosofic: vocaţia mea este 
Filosofia şi Libertatea. L-am refuzat 
pe Carol II, părăsind diplomaţia. Am 
refuzat legionarii, am refuzat pe 
Antonescu. Cum să accept acum să 
mă mut din Catedrala sistemului 
meu ca să ajung să semnez afişe 

electorale într-un cort militar-rus-
esc… Am refuzat! Dar sunt foarte 
ameninţat, mi-e frică, mi-e frică să 
nu fiu ucis. Dacă păţesc ceva, tu eşti 
martor că nu am murit de uremie. Ci 
de altceva…»” (Ion D. Sîrbu, Atlet al 
mizeriei, Ed. Fundaţiei Culturale 
“Ion D. Sîrbu”, Petroşani, 1994, pp. 
111-112). Un alt intelectual nu a 
rezistat ispitei. Lucian Blaga, după un 
anumit timp, a revenit la Universi-
tate. Însă pentru puţină vreme!
Şi fiindcă Blaga se identificase cu 
DAO, să aducem ca ilustraţie un citat 
din Zhuang Zi, cap. 17, la fragmentul 
44 din Dao-de-Jing, referitor la 
refuzul unei poziţii oficiale: “Pe când 
Zhuang Zi pescuia odată în râul Pu, 
doi înalţi dregători trimişi de regele 
din Chu veniră la el şi-i spuseră: 
«Stăpânul nostru doreşte să vă-
ncredinţeze povara cârmuirii». 
Zhung Zi, ţinând mai departe undiţa 
în mână, fără să-şi întoarcă măcar 
capul, zise: «Am auzit că în Chu se 
află o broască ţestoasă sacră, care 
avea vreo trei mii de ani când a 
murit; regele o păstrează într-un coş 
de bambus, înfăşurată în pânză, în 
partea de sus, în templul strămoşilor. 
Ce credeţi c-ar dori mai degrabă 
această ţestoasă: să fie moartă şi 
rămăşiţele ei să fie ţinute la mare 
cinste, sau să fie în viaţă şi să-şi mişte 
coada prin noroi?» «Să fie în viaţă şi 
să-şi mişte coada prin noroi», 
răspunseră cei doi dregători. 



Foto: Mircea Voicu
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«Pleacaţi! zise Zhuang Zi. Şi eu 
doresc să-mi mişc coada prin nori»”. 
(Lao Zi, Cartea despre Dao şi Putere, 
Ed. Humanitas, 1993, p. 212, trad. 
Dinu Luca). 

   Bine spus şi adevărat, numai să nu 
ţi se ia şi noroiul!

Dumitru VELEA
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Pe urmele lui Brâncuşi

Washington DC, iunie 2011. Delegaţia 
României la World’s Children Festival 
cuprinde două fetiţe, pictoriţe talentate, 
câştigătoare ale Premiului I la Olimpiada 
Naţională a Artelor . Festivalul copiilor are 
loc la încheirea manifestărilor „Arts Olym-
piad”, cea mai mare competiţie artistică la 
nivel global, în domeniul artelor vizuale, 
manifestare dedicată copiilor de 8-12 ani, 
vârstă considerată de experţii americani ca 
fiind optimă pentru creativitate. 
Nu întâmplător, decidem cu întreaga 
delegaţie să vizităm Galeria Naţională 
de Artă. Aici, într-una din sălile cen-
trale se află patru opere de artă, purtând 
semnătura marelui sculptor român, Con-
stantin Brâncuşi. Pasărea măiastră a 
genialului artist, surprinsă în mai multe 
ipostaze, doreşte să ne transmită din zbor, 
sau înainte, mesajul creatorului surprins 
în   imensitatea spaţiului, acolo unde 
adevăratele dimensiuni capătă conotaţii 
cosmice; acolo unde nimicnicia omului 

nu are dimensiuni, întrucât imensitatea 
spaţiului zdrobeşte orice urmă de referinţă.
Acest mesaj, primit la mii de kilometrii 
distanţă de România, m-a făcut să le 
privesc mai atent pe cele două mici artiste. 
Am rememorat soarta celor mai mari crea-
tori români, obligaţi de condiţiile vitrege 
din ţară să se refugieze în alte locaţii, mai 
paşnice, deschise creativităţii şi inovaţiei. 
Brâncuşi, Eliade, Cioran, Vuia, Coandă şi 
mulţi alţii au fost ignoraţi şi  minimalizaţi 
în propria ţară, de stăpâniri potrivnice 
şi anacronice, de politicieni vânduţi şi 
corupţi, lacomi şi antinaţionali. Pribegia 
a devenit un „modus vivendi”, situaţie 
exacerbată şi astăzi de aceleaşi prototipuri, 
pe care paşnicul popor român, în imensa sa 
generozitate, le acceptă cu naivitate dar şi 
cu lehamite.
Ne aflăm la Washington la a treia partici-
pare la World’s Children Festival şi Arts 
Olympiad (2003, 2007, 2011). Zeci de 
mii de vizitatori americani au trecut prin 
expoziţiile deschise publicului, unde sunt 
prezentate lucrările de artă ale copiilor, 
reflectând candoare dar şi înalt nivel artis-
tic, creativitatea fiind simbolul geniului, 
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la această vârstă. Nu este un eveniment 
de  ingnorat. Conform statisticilor, peste 5 
milioane de copii-artişti  din peste 120 de 
ţări au luat parte la această competiţie, de 
nivel mondial. 
În toţi aceşti ani, niciun român din bogata 
Diasporă din SUA nu a avut curiozitatea 
să ne viziteze sau să ne încurajeze la stand, 
sau cel puţin să ne adreseze un mesaj de 
încurajare.
Au făcut-o, însă, numeroşi cetăţeni ameri-
cani, anonimi, care au venit şi ne-au gratu-
lat şi ne-au apreciat.
Unul dintre ei, domnul John Graff este 
gazda şi sponsorul nostru. A fost impre-
sionat de talentul copiilor români prezenţi, 
în condiţii „dificile”, la manifestări. Dom-
nul Graff este  o mare personalitate a 
Americii, aşa cum reiese din C.V. domniei 
sale, din care spicuim:

John Graff
IAAPA-Hall of Fame

„For more than twenty years, John Graff 
served as president and CEO of the Inter-
national Association of Amusement Parks 
and Attractions (IAAPA) retiring end of 
2001. He left behind a legacy of an asso-
ciation that has grown from being a U.S. 
-based group with nine foreign associ-
ates, to an international organization with 
more than 5,000 members in almost one 

hundred nations. Today, IAAPA represents 
every facet of the amusement industry, and 
encompassing every aspect of the serious 
businness and fun”...

„Claim to fame: No one individual has 
has much influence in the professional 
development in the industry’s leading trade 
association than John”...

{Mentor: Truman Woodworth „ He was 
chairman of Association at the time as I 
was hired. He taught me a great deal about 
both the industry and the IAAPA. He was a 
huge help to me”.}

În toţi aceşti ani, acest om generos a fost 
alături de noi ca şofer, gazdă în vila sa din 
zona rezidenţială a Capitalei, suporter, 
sponsor. Fără să pretindă ceva, a răspuns 
prompt la toate solicitările noastre, unele 
dintre ele necesitând efort. 
Mulţumim, domnule Graff! 
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      Constantin Codrescu

Mărturisirile cuprinse în culegerea de 
interviuri a revistei „Astra” ( „33 pentru 
totdeauna”, Braşov, 2009) şi, cu deosebire, 
în scrierea cu declarat caracter autobio-
grafic, „Pribeag prin viaţa mea” 
(Bucureşti, 2010), (re)descoperă o carieră 
proteică – actor, regizor, scenograf, profe-
sor, manager, o personalitate unicat (n. 5 
septembrie 1931, Huşi) aşezată de fapte în 
galeria „monştrilor sacri”, laolaltă, în 
categoria mentorilor dedicaţi actului 
creativ superior, performanţei frizând 
eternitatea istoriei. Destin greu de purtat în 
tiparul unei singure vieţi pământeşti, cu 
prioritate ţintind spaţiul artei, în căutarea 
tărâmului spre capodoperă, trăind cu-
adevărat împlinirea Talentului, alături de 
înaintaşi, de generaţie şi de ucenici.

Un C.V. încărcat de evenimente, pornind 
de la vârsta majoratului pe prima scenă 
românească, Naţionalul „I.L.Caragiale”, 
apoi la Teatrul Armatei (Nottara) şi Mic, în 
principal, „Maria Filotti” - Brăila şi Sfântu 
Gheorghe; deopotrivă pedagog din vocaţie 
la IATC (UATF) şi Institutul de Teatru 
– Târgu Mureş, la universităţile particulare 
– Ecologie, „Spiru Haret”.
Demonetizată, adeseori, prin folosire în 
exces, vocabula „Maestre” identifică 
Valoarea la modul cuvenit.
La Mulţi Ani, Maestre Constantin 
Codrescu, prietenul nostru, al tuturor celor 
care se mai învrednicesc să aprecieze şi să 
respecte VALOAREA!

V. Caramaliu
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O Voce Inconfundabilă
   Imaginile copilăriei şi adolescenţei se 
derulează întotdeauna pe un ecran al minţii 
cu totul special, rămânând întipărite doar 
acele momente care ne-au copleşit, atât 
prin încărcătura lor de viaţă trăită, dar şi 
prin tastatura  emoţiei împinsă, uneori, la 
paroxism.
   Acei ani petrecuţi într-o mică localitate 
montană, inconjurată de văi, de coline şi 
păduri au fost marcaţi de trecerea 
României într-o nouă eră, în care valorile 
gândirii au fost violate şi încarcerate, 
supuse dezmăţului public, pe baza unui 
etalon ideologic frizând demagogia şi 
legiferând tortura.
   În derularea imaginilor întipărite în 
străfundurile memoriei am fost urmărit, ani 
în şir, de secvenţele cu parafă de ospiciu 
generate de noua ordine socială, de un grup 
de oameni aflaţi, chipurile, în serviciul 
proletarilor autentici, a căror învăţătură 
născută din Crivăţul siberian aducea peste 
România îngheţul totalitar, ceremonial 
drapat higienic în culoarea roşie ca să le 
amintească românilor, nu atât compoziţia 
sângelui, cât decizia noilor autorităţi de a 
ne opera profilactic conştiinţa.         
GAZ – ul de teren oprit noaptea în faţa 
porţii, bătăile repetate şi asurzitoare din 
faţa uşii, tropăitul echipei de vajnici 
tovarăşi trimişi să efectueze, în numele 
poporului, o percheziţie, ne-au lăsat 
întipărite în minte nouă, copiilor, aflaţi 
încă la o vârstă fragilă, sonarul bocancului 
cazon, care ne cutremură şi astăzi prin 
brutalitatea unui act îmbrăcat în culorile 
fărădelegii, declanşând involuntar imagini 
de coşmar.
   Această operaţiune insolită, în miez de 
noapte, s-a soldat cu o pradă autentică 
pentru lumea noilor valori sociale, dar de 
neimaginat într-o lume civilizată: ancheta-
torii i-au arestat pe rând, pe mareşalul 

Antonescu, pe Eminescu şi pe Goga, găsiţi 
ascunşi în biblioteca bunicii, o femeie în 
vârstă, casnică, cu certificat de patru clase, 
văduvă, mamă a zece copii. Poate, în 
concepţia intelectuală a noii orînduiri, 
Antonescu prin cartea sa „Vă ordon să 
treceţi Prutul!” se înscria în categoria 
marilor criminali ai orânduirii, dar 
niciodată n-am reuşit să înţeleg ce crime, şi 
cum acestea puteau fi dovedite, de marii 
cărturari ai neamului, Eminescu şi Goga. 
Şi ca echipa să fie completă l-au arestat, de 
această dată la propriu, şi pe tata, directo-
rul Şcolii din localitate, turnat la Securitate 
de un coleg vigilent şi intransigent.  
   Nu întâmplător,  ani în şir, am fost 
copleşit de aceste imagini de coşmar şi, în 
momentul când se anunţa seara, deveneam 
irascibil şi temător. Oare ce va fi la noapte, 
mă întrebam? Dar, la orele serii, dintr-un 
mic obiect confecţionat din lemn şi pânză, 
un biet difuzor, se năşteau sunete, viaţa 
începea să pulseze năvalnic şi un glas 
inconfundabil, îmbrăcat în hainele unor 
pesonaje de poveste, începea să dea viaţă 
unor scene dramatice convertite feeric pe 
lungimea de undă a „Teatrului Radiofon-
ic”, asemeni unui leac divin pus în calea 
alienării. Glasul dumneavoastră,  Maestre 
Codrescu, ţintea înălţimile, risipea 
îndoilile, nutrea speranţele şi, mai ales, 
disipa efectele paralizante ale Coşmarului.
Şi acum, după atâţia ani, acest glas pro-
fund, cu un timbru de neegalat mă 
urmăreşte în momentele grele de îndoială 
şi amărăciune, îmi dă putere, voinţă  şi 
Speranţă.
   Drept pentru care, Maestre, la ceas 
aniversar un „ Infinit OMAGIU” de la un 
beneficiar anonim, posesor pe veci al unui 
act artistic de autentică valoare Naţională 
şi Universală.
      

Dan VALERIU
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Slujitorii Thaliei
Scrisoare către un prieten

           Dragă prietene, 

 Sunt multe săptămâni de când mă străduiesc, poate cel mai potrivit ar fi “mă 
chinuiesc”, să pun în pagină gânduri, întrebări neclare, tulburi ale unei trăiri ce adună 
în ea fulgerător 8 decenii.
 Sunt 8 decenii ale unei existenţe ce nu s-a vrut deloc odihnitoare ci, dimpotrivă, 
chiar din primele clipe “de conştiinţă”- plină de căutări nebuneşti, zădărnicii şi eforturi 
curate de creaţie, de adevăr.
 A fost un examen pe care am încercat să-l depăşesc cu demnitate, cinste şi 
Dumnezeu. 
 Martor nemijlocit şi credincios al unei tulburate, dar adevărate prietenii ai fost 
tu, prieten şi frate, cunoscând cu adevăr şi deseori cu mustrare adevăratul cuprins al 
“noţiunii de prietenie”.
 În numele acestui generos şi atât de complex sentiment, încerc azi să răspund 
unor întrebări ce răzbat rândurile tale scrise ca de fiecare dată dintr-o dorinţă de 
cunoaştere şi discretă memorare a unui timp ce s-a vrut a fi “viaţa noastră”.
 Îmi este cumplit de greu să răspund – aproape statistic- unor întrebări ce 
tulbură apele adânci dar prea tulburi ale unui bilanţ, ce din păcate se pare a se încheia, 
dar nu în modul în care l-am dorit, l-am sperat. 
 Nu-mi mai văd nici un rost în a recunoaşte cuprinsul unei cariere ce adună prea 
mulţi ani de efort netăgăduit, dar care la clipa unui bilanţ ce rezonează mai degrabă cu 
inutilul, decât cu acele speranţe ce, din păcate, au pierit în zori.
 Pe cine – în afară de tine, probabil – îl mai interesează efortul meu de complexă 
trăire artistică – actor, regizor, scenograf, profesor; dominanta crezului meu dar – cin-
ste şi devotament faţă de profesie; patimă şi imensă bucurie în cununia cu Thalia – 
moto al vieţii mele?
 Cui mai foloseşte a şti bucuria de necuprins a dascălului şi realizatorului la pre-
miera de neuitat a “Fraţilor Karamazov”, prilej de unire a unor generaţii sub o singură 
baghetă, sub cupola unei instituţii de artă ce s-a vrut atunci cununa de bine şi împlinire 
meritată, într-un spaţiu atât de dificil şi amăgitor – Târgu Mureş?
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Pe cine, în afara generaţiilor noastre, îl mai poate tulbura numele ilustre ale făuritorilor 
de minuni artistice, cărora am avut şansa şi imensa bucurie de a le fi 
martori direct?
 Sunt nume, reprezentări ale unui timp ce pare în mod absurd şi nemeritat – dat 
uitării. În această uitare, drag prieten mă simt pe deplin integrat. O spun cu amărăciune, 
dar cu supremă luciditate.
 Închei cu tristeţe şi nestăpânită nostalgie: spectacolul cel “mai de acasă” ce se 
desfăşoară acum în grădina “Raiului meu de acasă” – acel spaţiu plin de floare, lumină 
şi tăcere, loc binecunoscut ţie, acolo unde mă simt împreună cu cei vii - dar cu o parte 
din suflet alături de cei ce s-au grăbit a ne părăsi. Aici mă simt împreună cu toţi ai mei; 
apărat şi ocrotit de Cel Suprem.
 Dragă prietene, nu am putut să răspund întrebărilor tale aşa cum poate ai fi dorit 
– dar lasă gândurile mele, slobozenia unei trăiri şi concluzii pe măsura celor 8 decenii de 
se vor împlini curând.
 În speranţa unei redări exacte a rândurilor mele dacă se poate, dacă nu - NU.

    Te îmbrăţişez cu aceeaşi constantă prietenie şi dragoste.

   Al tău,
   PUIU                                                  IARTĂ-MĂ PRIETENE!

           (Constantin Codrescu – În pragul a opt decenii)      
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Anotimpul poeziei          
cu              

 EUGEN AXINTE

„Nu credeam să'nvăţ a muri vr'odată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,”

  [ Mihai Eminescu – Odă (în metru antic) ]

Stă aşternută în versul eminescian o 
tulburătoare interogaţie a Sinelui şi a Unu-
lui. A Sinelui pustiit şi a Unului revendi-
cat din umbra creaţiei. Acolo, în umbră, 
aşteaptă, solemn, idealul. Idealurile însă 
nu pot fi înălţate decât în cântec: numai ele 
pot trece, într-o „epodă”, apa morţii spre 
ţărmul nemuririi şi al împlinirii. „Epoda” 
aceasta, invocată aici, înălţată din „apele 
mării” de „pasărea Phoenix”, la „steaua 
Singurătăţii”, poartă însăşi eideza şi 
heralda conştiinţei umane. Chiar filosofic 
privind şi despicând firul în patru, nu 
putem abandona umbra din care se înalţă 
fiinţa întru nemurire. Iată de ce, acum, mai 
lesne decât odinioară, Oda eminesciană îşi 
arată împlinirea întru cântarea fiinţei, întru 
„suferinţa” aceea „dureros de dulce...” din 
care te înfrupţi întru „voluptatea morţii 
/ Ne'ndurătoare.” Purgarea, prin moarte, 
restituie fiinţei revendicarea conştiinţei 
de Sine. Dincolo, în dimensiunea fără de 
margini, odată cu regăsirea Sinelui, de-
scoperim unicitatea creaţiei, inviolabilă. 
Aşadar, să înălţăm odată cu Poetul această 

epodă: „Ca să pot muri liniştit, pe mine / 
Mie redă-mă!” La acestea gândeam înainte 
de a scrie despre idealurile Europei, căci 
despre ea vom referi, număr după număr, 
în această rubrică. Asemeni lumii contem-
porane, zeiţa Europa este grav bolnavă. 
O boală grea macină umbra care ne dă 
identitate. Noi, românii, am lăsat Europei 
o umbră vrednică de lumina creaţiei. Mă 
gândesc la acele Leges Belagines (belle + 
leagines) = Legile Frumoase, sau Legea 
Străbună a lui Zamolxis. Mai aproape 
de timpul nostru, odată cu cristalizarea 
statelor europene, a apărut şi vestitul cod 
juridic al românilor, Jus valachicum. Ne-a 
plăcut ordinea şi dreptatea, am iubit roua 
lumii şi spuma creaţiei, am zidit întru ne-
murire, ne-am apărat „nevoile şi neamul”, 
întru bunăstare spirituală şi regăsirea de 
Sine. Cine oare ne răvăşeşte umbra, cine 
vrea să ne înstrăineze de rădăcina Sinelui? 
Aud şi acum strigătul tinerilor noştri, în 
'89: „Vom muri, dar vom fi liberi!” Ca-n 
Oda eminesciană: „Pururi tânăr, înfăşurat 
în manta-mi,”.
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   Era o seară molcomă de toamnă. Prin 
atribuţiile de serviciu, reieşite din fişa 
postului, am asistat la sosirea în judeţ a 
şefilor noştri, primul ministru Dăscălescu 
şi Emil Bobu, secretarul organizatoric al 
partidului, veniţi cu treburi şi indicaţii de la 
centru.
   Ca responsabil cu protocolul nu aveam 
obligaţii directe privindu-i pe înalţii 
oaspeţi, oficiul de gazde revenind capilor 
direcţi şi gospodăriei de partid, dar preve-
derea mă determina să fiu la post, intuind 
anumite situaţii neprevăzute.
   Am răsuflat uşurat când, în jurul ore-
lor 11, noaptea, cei doi demnitari au 
fost conduşi la vila de protocol din Poi-
ana Braşov  şi periplul lor pe plaiurile 
braşovene a luat sfârşit, fără incidente 
neprevăzute.
   De-abia aţipisem când ţârâitul telefonului 
m-a scos din hibernare. La celălalt capăt al 
firului, ofiţerul de serviciu. Acesta, cu glas 
răguşit, m-a informat că şeful, adică primul 
secretar, mă convoacă la sediu: "Ştii despre 
ce este vorba?", l-am chestionat eu vădit 
surprins. „Te rog să mă crezi că habar 
n-am. Dar, fii atent, tipul este extrem de 
agitat.", a replicat el.
   Datorită meseriei, în care neprevăzutul 
era actorul principal, mă obişnuisem cu 
asemenea chemări în miez de noapte, cu 
pierderi de avioane, trenuri, bagaje, dar 
chemarea din acea seară nu părea de bun 

augur. M-am îmbrăcat la repezeală, mi-am 
făcut curaj şi m-am aruncat în hârbul meu 
de Dacia 1300, prezentându-mă la post.
   În anticamera de la Cabinetul primu-
lui om din judeţ, spre surprinderea 
mea, aşteptau şi comandantul Miliţiei 
judeţene şi primul procuror... şi ei la fel de 
nedumeriţi de această chemare în miez de 
noapte, oarecum stranie şi nepotrivită.  
Am dat-o pe glume, încercând să ne 
detaşăm de eveniment. 
  Uşa s-a întredeschis şi primul secretar 
ne-a invitat înăuntru. S-a lăsat un moment 
de tăcere şi demnitarul  a răbufnit vădit 
nemulţumit: „N-aş fi crezut, tovarăşi, că în 
judeţul nostru, după experinţa nefericită a  
Meditaţiei Transcedentale (acţiune în care 
o mulţime de intelectuali au fost excluşi 
din partid, pe motivul că au pactizat cu 
forţele oculte), vom fi puşi în situaţia de a 
ne confrunta direct cu o altă criză. Şi asta 
din suficienţă, din cauza  lipsei de control, 
afirmă el îndreptându-se spre mine. Da, 
lipsă de control. Dacă dumneata ai fi cont-
rolat zilnic situaţia de la ONT, nu ne-am fi 
trezit cu o nouă meditaţie transcedentală", 
a perorat el cu mânie şi cu năduf„. „O nouă 
meditaţie?!!!”, am exclamat cu toţii într-un 
glas. 
   Şeful a înregistrat efectul provocat de 
vorbele sale şi s-a aruncat într-o explicaţie 
năucitoare, care ne-a tăiat respiraţia. „Da, 
tovarăşi, şefii noştri în drum spre Poiana 
Braşov au descoperit, printr-o simplă 
trecere, ceea ce voi nu ati descoperit într-

Centrul de Echitate
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un loc, prin care vă fâţâiţi aproape zilnic, 
un Centru de Echitate. Auziţi voi, Centru 
de Echitate, asta ne trebuie acum?!!! Ce 
va zice Tovarăşul?!!! Că dormim în front, 
că nu stăpânim situaţia din judeţ! Nici nu 
vreau să mă gândesc... E de neconceput...”.
În încăperea încălzită până la refuz de 
peroraţiile amfitrionului, s-a lăsat un 
moment de tăcere. Încercam să depistez 
locaţia, organizatorii sau cel puţin un 
indiciu al surprinzătoarei dezvăluiri.    Am 
hotărât să iau iniţiativa şi l-am rugat 
pe primul secretar să ne dea mai multe 
amănunte.
„Amănunte, ei, bine, tovarăşii Dăscălescu 
şi Bobu au descoperit la intrarea în Poiană 

o locaţie, indicată printr-o placardă, pe 
care scria negru pe alb – Centru de Echi-
tate. Mi-au dat amândoi ordin, furioşi, 
să deschidem imediat o anchetă şi să-i 
aducem în faţa Justiţiei pe autorii care 
şi-au permis să fondeze un astfel de stabili-
ment. De aceea, cu ofiţerii şi procurorii de 
la criminalistică, deplasaţi-vă şi faceţi o 
anchetă amănunţită, luaţi probe şi la prima 
oră a dimineţii să avem un Raport pe care 
să-l prezentăm conducerii. Nu doresc 
niciun alt argument, nicio scuză, aşa că… 
la treabă! Ne întâlnim la prima oră, adică 
la ora şapte”.
   Odată discuţia încheiată, ne- a făcut dis-
cret un semn discret, către uşă.
Am ieşit vădit timoraţi, în timp ce 
reprezentanţii organelor de ordine au 
început să convoace, la miez de noapte, 

mobilizarea.
   Poiana Braşov, prima staţiune turistică 
a regiunii, se mândrea cu un număr mare 
de turişti, având la acea vreme un grad de 
ocupare anual, de peste 70%. Numeroase 
grupuri de turişti străni, dar şi români, 
îşi petreceau aici vacanţele şi sfârşitul 
de săptămână, într-un mediu natural, de 
excepţie, binecuvântat de o climă blândă şi 
de bunul Dumnezeu. Găselniţa cu aşa zisul 
Centru ascundea probabil o diversiune, 
sau, poate, vreun individ sărit de pe fix se 
intersectase pe traseul boşilor provocându-
le un scurt circuit de imagine, acum la 
sfârşit de săptămână.
   În maşina de serviciu, care ne purta spre 

Poiana Braşov, nu se auzea niciun comen-
tariu, deşi fiecare dintre noi aveam, deja, o 
radiografie a evenimentului. 
Noaptea se prezenta la raport liniştită, 
caldă, pentru acea perioadă de început 
de septembrie, iar muzica de la radioul 
maşinii se auzea în surdină.
Am oprit pe promontoriul de la intrarea 
în staţiune, nu înainte de a ne asigura că 
acela era locul incriminat. Un intrând 
destul de sofisticat, la margine de şosea, 
care adăpostea de o bună bucată de vreme 
o nouă locaţie, cu caracter  de divertis-
ment – Centrul de Echitaţie. Criminaliştii 
au avut mult de lucru, au verificat, au 
luat amprente ajungând cu toţii la o con-
cluzie îngrijorătoare. Din cauza neglijenţei 
administratorilor din staţiune şi a lipsei de 
control, din cauza rafalelor de vânt, litera 
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ţ din firmă rămăsese fără sedilă, dând im-
presia trecătorilor grăbiţi că, acolo, se află 
un Centru de Echitate, lucru explicabil mai 
ales că, din cauza economiilor de curent 
electric, staţiunea era slab luminată şi pos-
tamentul stabilimentului aşişderea.
Mai pe tăcute, mai pe nevăzute, am izbuc-
nit în râs. Ne feream să facem un alt co-
mentariu pentru a nu ne situa într-o poziţie 
interpretabilă.
   La ora şapte, pe baza probelor prezen-
tate, primul om al judeţului nu ne-a onorat 
decât cu un singur şi aiuritor comentariu, 
care ne-a lăsat fără glas:

- "Şi acum, spuneţi-mi şi voi, oameni 
buni, cum să înaintez, Eu, în calitate de cap 
al judeţului, un asemenea Raport, necon-
cludent, conducerii de partid şi de stat?...  " 
  
          
Valeriu Iordan Popescu

    ( „Fiul Ploii”, fragment dintr-un 
roman trăit)
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   Nu l-am cunoscut pe Adam Puslojic 
înainte şi aveam destul de puţine 
informaţii aprofundate despre el. Asta 
datorită faptului că el aparţinea, pentru 
mine, unei zone „nefrecventabile” a 
literaturii, aceea a legendei. De obicei 
scriitorii din această categorie, chiar dacă 
îi placi din tot ce a ajuns la tine, rămân 
intangibili şi păstrează un rol decorativ, 
pentru că, în general, nu avem curiozităţi 
faţă de statui. Apoi pentru că internalizaţi, 
prezenţi parcă dintotdeauna şi de peste tot, 
avem impresia că îi ştim. Ei sunt, deja, 
noi. Asta nu e defel o minimalizare, ci 
doar un rod pervers al notorietăţii. Cu 
referire la ei, un mucalit spunea 
(amintiţi-vă) că sunt citaţi de toţi, dar nu 
citiţi... Da, pentru mine, Adam Puslojic 
era dintr-un astfel de loc, unde te mai şi 
miri că scriitorul mai e sau că a fost.  Un 
loc unde nu mori, dar aproape nici nu 

trăieşti (sunt convins că şi asta e o formă a 
acelui  „asasinat prin entuziasm”, una 
apriori).
   Încercând să-l decupez, să-l aleg, pe  
Adam Puslojic din felul în care îl aveam 
înainte, îmi rămâne, evident, asocierea lui 
cu Nichita grasul şi graţiosul; apoi faptele 
de poezie purtate ca nişte fapte de arme, ca 
un viscol, ca o haiducie. Adam ca un 
munte mare sprijinind versul incandescent 
al bălaiului. Adam şi Nichita ca doi urşi 
mari bălăngănindu-se şi cântând pe drum, 
luând nordul mereu alb al poeziei. Adam 
şi Nichita. Acum...doar Adam.
Evident că am fost puţin speriaţi (eu şi 
domnul Adrian Munteanu) când am înţeles 
că omul chiar o să vină, că există, că 
pentru câteva zile de final de mai va trebui 
să ne ocupăm de „poetul naţional al 
Serbiei” şi de „prietenul lui Nichita”. Dar 
toate s-au aşezat cum nu se poate mai bine 
de parcă Însuşi Dumnezeu a vrut ca 

Mărturie despre 
Adam Puslojic 
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primul lui om, Adam, să vină întâiaşi dată 
la Braşov. Trebuie spus că, dincolo de 
renumele oraşului, prietenia l-a adus pe 
Adam Puslojic la noi: fără actorul mult 
iubitor de poezie Mihai Bica întâlnirea nu 
ar fi fost posibilă. El a unit prietenia faţă 
de noi cu prietenia faţă de Adam Puslojic. 
El este cel care a făcut podul. Podul 
prieteniei. Apoi, tot din prietenie, alţi 
oameni şi-au dat mâinile pentru ca eveni-
mentul să aibă loc aşa cum trebuie. Daniel 
Drăgan, Virgil Borcan, Marius Cisar 
(Centrul Cultural „Reduta” Braşov) şi 
grupul vocal „Anatoly” (Andrada 
Mureşan, Gabriel Baciu, Ciprian Cucu, 
Ciprian Ţuţu şi Marius Modiga), cu toţii 
şi-au pus talanţii astfel încât publicul, în 
majoritate tânăr, să plece îmbogăţit, 
poetizat.
   Marţi, 24 mai 2011, de la orele 19,00, 
sala „Reduta” a fost plină. Poezia a fost 
sărbătorită cum trebuie: cu sufletul afară şi 
cu multă contagiere. Actorul Mihai Bica şi 
poetul-actor Adrian Munteanu au scos din 
poeme toate vibraţiile, toate resursele de 
„dincolo” ascunse în ele. Virgil Borcan 
ne-a făcut un profil literar Adam Puslojic 
şi a prezentat profesionist antologia lui în 
trei volume „Asimetria durerii”. Apoi a 
fost momentul lui Adam, ca de vulcan. A 
fost sărbătoare şi aerul a părut înmiresmat.    
   Când lucrurile s-au stabilizat în acest 
crescendo (feliate inspirat de muzica bună 
a celor de la „Anatoly”), a venit evocarea 
lui Nichita. Adam Puslojic şi-a împletit 
poveştile cu cele ale lui Daniel Drăgan şi 
amândoi au reuşit să ne facă dor de Marele 
Blond. La final, un filmuleţ l-a adus chiar 
pe el, Poetul. I-am auzit iar vocea caldă şi 
sacadată, i-am văzut iar chipul bonom şi 
expresia copilăroasă. Ce bine că eşti, ce 
mirare că suntem, poete... 
   Nu l-am cunoscut pe Adam Puslojic 
înainte, dar acum îl ştiu şi pot depune 

mărturie despre el sau, mai corect, despre 
mine cunoscându-l. O să fiu scurt şi 
multum in parvo. O să vă spun ce mi-a 
rămas:
- mi-a rămas simplitatea. Adam e  
„viu şi pipăibil cu mâna”. E cald şi popu-
lar şi renumele nu l-a făcut scorţos. Are 
boemia şi boieria lui Nichita. E generos şi 
te optimizează.
- întâlnirea cu Adam, prezenţa lui 
face să pară toate lucrurile posibile. Poate 
entuziasma cu uşurinţă o sală, o poate face 
să freamăte. Produce contagiere pentru că, 
pentru el (ca şi pentru Nichita), poezia nu 
poate fi decât totală, stare de permanentă 
trăire, de permanentă căutare. Poezia nu e 
ca un week-end sau un hobby sau o 
ambiţie. Este o angajare fără rest, o misi-
une fără pauză. O transă a nemărginirii.
- Adam are credinţa rostului foarte 
clar al poetului în cetate. Ca dătător de 
energie, ca şi coagulator, ca dormitatium 
animorum excubitor. Cel care cheamă la 
foc şi la primenire.
- Adam e ferm şi patriot. Iubeşte 
Serbia şi luptă pentru sufletul ei. Ca 
tinerii. Cu credinţă. 

Cu figura lui de călugăr de la Hilandar, 
Adam Puslojic mi-a rămas ca un amestec 
ciudat de neastâmpăr adolescentin cu o 
sofie de pustiu isihast. Acum el nu-mi va 
mai fi „intangibil”, ci o amintire-far pentru 
gândurile despre poezie, pentru tensiunea 
poemelor, pentru cum ar trebui să se 
înţeleagă pe sine poetul: Poetul şi poezia 
extroverte, militante, gata să aducă la 
trăire radioasă şi incandescentă, ludică şi 
minunată. La transfigurare, la bucurie, la o 
ars vivendi. 

Laurenţiu Ciprian TUDOR
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ÎNTRE 
LITERATURĂ ŞI FILOSOFIE

   Nu doar titlul generic, Critice, sub care 
îşi aşează opera de istoric şi critic literar 
(împlinită acum, cu Identitate şi 
alteritate, Editura Magna Princeps, 
Chişinău, 2011,în volumul al nouălea) îl 
motivează pe basarabeanul Mihai Cimpoi 
(membru însă  în Academia Română şi 
al U.S.R.) să  se alinieze , ca să zic aşa, 
lovinescienilor, dar şi, parţial, programul, 
va să zică preocuparea de a face din critică 
un act de creaţie, lăsând adică să lucreze în 
analiză şi comentariu spiritul artistic. Ar 
fi vorba, cu cuvintele maestrului interbe-
lic – care, împreună cu G.Călinescu, va 
fundamenta la noi critica modernă -  de a 
intra în esenţa creaţiei artistice prin creaţia 
critică, „suprapusă celeilalte”. Aceasta va 
însemna însă la E.Lovinescu eliberarea 
esteticului din captivitatea conceptelor, 
ideistica în critică alterând, în viziunea 
sa, puritatea naturală a frumosului, pro-
ducând în cel mai bun caz confuzii, în 
cel mai rău obturând valoarea literară. 
Spiritul lovinescian se împotrivea atunci 
metodologiilor pozitiviste, „ştiinţifizării”, 
investigaţiilor intolerante din teritoriile, 
străine, ale  moralei ori psihologiei, soci-
ologiei, filologiei şi comparatismului; nu 

erau uitate de către magistru critica de tex-
te, statistica, desigur filosofia. Coeficienţii 
numerici, cum îi numea E.Lovinescu, 
nu traduceau, în curăţenia lor, esenţele, 
poezia ca şi viaţa rămân, zicea el, mereu 
nişte necunoscute, esteticul nu se explică, 
nu se numără, e însă numenal, căzând sub 
incidenţa intuiţiei. În acest punct, progra-
mul lui Mihai Cimpoi diferă, vom abserva, 
de acela al magistrului de la „Sburătorul”,  
el fiind adeptul valorizării în critică a co-
ordonatelor ideatice, îndeosebi a concepte-
lor filosofice. 
   În special a filsofofiei ca provocare şi, 
deopotrivă, construcţie a poeticului – o 
gândire şi o construire a acestuia, aşa 
cum se întâmplă cu filosofia la Martin 
Heidegger, gânditorul secolului XX. Nu 
oare tocmai de aceea, împotrivindu-se şi 
el scientifizării şi metafizicii, va proclama 
Heidegger sfârşitul filosofiei, trecându-i 
prerogativele în sarcina gândirii ? Holder-
lin, Rilke, Trakl îl îndrumă pe gânditorul 
tedesc nu doar în esenţa poeziei, dar pe 
calea gândirii şi astfel pe calea spre fiinţă 
– a prezenţei, cum ar spune el, al unei 
prezenţe resimţite tocmai prin absenţa ce a 
cotropit lumea. 
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   Nu e întâmplător aşadar că un drum spre 
fiinţă cu Eminescu caută şi Mihai Cimpoi 
(autorul demonstrând în raport cu filosofia 
o vădită aplicaţie) cu concepte însă din 
Jacques Derrida, descendent, cu Emma-
nuel Levinas (însă, aş spune, a rebours) 
din Heidegger şi Fenomenologie, deja, 
mai departe, cu Nietzsche (vezi eseul Eu 
şi Celălalt – meditaţii cu Derrida despre 
Eminescu). Încă din deschiderea capitolu-
lui, autorul ne familiarizează, într-o pură 
prezentare fenomenologică, cu programul, 
cu metoda asumată: „Eu/Celălalt apare, 
în  contextul interogativităţii tensionate, 
marcat existenţial de azi, care ne face să 
ne gândim nostalgic la banchetul platoni-
cian, la dialogul socratic şi la orientalul 
dialog învăţător/elev, o adevărată dichoto-
mie a dichotomiilor”. Pe aceeaşi linie 
a interferenţelor filosofiei cu critica  şi 
istoria literară, cu literatura, amintim şi 
studiile Eminescologia şi modelul Bohr (în 
marginea unui eseu al lui Adrian Dinu Ra-
chieru), Rebreanu şi Dostoievski (modelul 

„albiei adânci”) ş.a.
   Fireşte, Mihai Cimpoi nu şovăie între, 
aşa-zicând, contribuţia analitică şi adân-
cimea sau/şi graţia eseistică, de regulă el 
stăpâneşte bine echilibrul, cumpănirea. 
Sunt destule aspectele în care Mihai Cim-
poi se înfăţişează în poziţia criticului menit 
despuierii operei literare spre a-i observa şi 
descrie structurile, colaborând empatic  dar 
şi analitic cu scriitorii comentaţi. Mereu 
însă în cutele, în pliurile analizelor apar 
formele abstracţiunii, provocând gândi-
rea, autorul, aşadar, neuitând, neignorând 
niciodată în demersul critic de 
problematica filosofic-estetică, tocmai 
această atitudine asigurând formulei sale 
critice caracterul creator. Dimensiune ce 
nu exclude în nici un fel existenţa în tex-
tele sale a trăsăturilor ce constituie, ca să 
zic astfel, canonul criticii literare: justeţea 
propoziţiei critice, adaptarea acesteia la 
natura şi substanţa operei.

A.I.Brumaru 
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   Iniţial, m-am temut că va trebui să par-
curg vreun pretenţios tratat de teatrologie 
sau muzicologie, ştiut fiind faptul că tatăl 
autorului este renumitul actor Eusebiu 
Ştefănescu, iar autorul un reputat mu-
zician, dar, spre plăcuta-mi surprindere, 
m-am delectat cu un captivant volum de 
poezie. 
   Despre acest volum încerc să aştern 
cîteva impresii de lectură. 
Ion Bogdan Ştefănescu caută şi găseşte 
pretexte lirice în cele mai diverse ipostaze 
ale realităţii şi le transfigurează în cele mai 
variate modalităţi, în versuri cu o puternică 
încărcătură metaforică. Ai zice că, asemeni 
unui alt Midias, el transformă în act po-
etic, orice fapt de viaţă: amintiri, diverse 
întâmplări, emoţii, stări de spirit, comune 
sau personalizate. 
   Pentru a evidenţia diversitatea ariei 
tematice, e suficientă enumerarea câtorva 
titluri: De dragoste marină, De drum, 

Despre despărţire, Despre dragoste, Despre 
îngeri, Despre palmieri etc.
De remarcat dezinvoltura cu care îşi 
adaptează registrul poetic la diversitatea 
temelor abordate. Însă, peste întreaga 
paletă lirică pluteşte spiritul tutelar al 
erosului în feluritele lui ipostaze “ Ochii 
tăi roşi de bicicletă/ Şi-au învârtit genele/ 
Adulmecându-mi mersul/”(Pandantiv), “ 
… Şi te iubesc ca pe o îngeră/ peste ninsori 
ce încă sângeră” (De Sfântul Valentin);“La 
îngeri mă întind/ la 
ursitoare/ Mă urc până la zei/ la Dumn-
ezeul mare/ să-mi dea iubita înapoi/ căci 
viaţa se trăieşte-n doi” (Strigăt de iubire) 
sau, “Când se întindeau copaci/ peste ochii 
bunicii/ Tu mă ţineai între buze/ ca pe 
un zîmbet sărutat / De dragoste năruită) 
sau, încă “ Mi-am părăsit inima/ în căuşul 
sânilor tăi/ de ceara plânsă/ Şi nici un sărut 
nu s-a mai întors la mine”( Povestea unei 
vieţi trăite împreună).
   Dar, pe lângă amprenta erotică, po-
emele lui Ion Bogdan Ştefănescu se 
individualizează şi prin caracterul lor ludic 
şi melodic, fapt deloc surprinzător dacă 
avem în vedere că autorul este un virtuoz 
al muzicii.
   De un farmec aparte sunt poeziile din 
ciclul cartoon variations on a Theme by 
Mozart, pe partituri desigur muzicale, 
dedicate lui Dan Dediu. Iată, de pildă, 
Stravinskian Baby:” Clona lui Stravinski 
frate/ Mic dar foarte lat în spate/ chiromat 
si alchimist/ Cu RH de pianist/ Asculta 
cum spuma berii/ Ostoind nervul plăcerii/ 
Fredona în toiul verii/ 
Ritualul primăverii/ “.
                                  
                               Claudiu MITAN
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   Cine îţi mai aduce aminte ori, dintre 
tineri scotocind bibliotecile, a lecturat – 
spre adânc folos intelectual – cartea prof. 
univ. dr. VIRGIL BRĂDĂŢEANU (1926-
2008)?!
   Cu certitudine, nu numai titlul a inspirat, 
la noi, în actualitatea imediată, un segment 
al industriei poligrafice, răspândită din 
raţiuni comerciale, laolaltă cu presa scrisă, 
inclusiv … tabloidă. Să-i recunoaştem 
“licenţa”, fie şi simbolic, deşi op-ul merită 
a revedea, cât de curând, lumina tiparu-
lui şi  în… posteritate. Fapt îndreptăţit 
deopotrivă de conţinut şi formă, un model, 
dealtfel, între colecţiile cu teme şi subiecte 
similare.

Sublima Nostalgie
   În acest românesc tratat-sinteză regăsim, 
nealterată de trauma cu provenienţă 
ideologică ( aprilie 1973, E.P.Literatură 
pentru tineret), o sublimă… nostalgie 
după valorile fundamentale ale umanităţii 
- mărturii nemijlocite consubstanţialei 
trăiri in spaţiul conceperii, elaborării şi 
receptării creaţiei autentice, expresii ale 
civilizaţiei şi culturii universale.
Deloc caduc, rigid şi şablonard sub as-
pectul mesajului şi limbajului, în “ Cu-
vânt înainte “ sunt expuse semnificaţiile 
lucrării, stenică, optimistă “ chemare către 
bucurie (...) chemare de ecou”, de 
fixarea elementului de calitate, “cu 
nobleţea spirituală şi capacitatea de 
creaţie umană, transfigurată în frumos, 
bucurii în actul nesfârşit al educaţiei, de 
formare sau transformare de cunoaştere 
şi autocunoaştere”. Se aşează în această 
“întâlnire cu vraja capodoperei (...) 
întâlnire care nu ştiu să fi deziluzionat 
vreodată” , de aici şi imperativa ”dorinţa 
de reîntâlnire”, experienţa asumării, pe 
durată nedeterminată, a legăturii intelec-
tiv – afective, intr-un cuvânt, “cu minunea 
personalizată, dincolo de mit, de legendă, 
de realitate palpabilă”.
   Structurată pe capitole esenţiale privind 
plaja estetică a inspiraţiei, “ Întâlnire cu 
capodopera” se dovedeşte a fi rodul unui 
contact direct de spectator şi privitor aflaţi 
în pelerinaj sau misiuni culturale, dublat de 
întâlnirea pe cale livrescă, din inventarul 
mental al valorilor de patrimoniu planetar 
lipsind  doar ... exemplarele descoperite 

Sublima nostalgie
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ulterior:
Sculptura - scribul stoic, Nefertiti, Vic-
toria de la samothrace, Venus din Milo, 
David, Moise, Rodin, Brâncuşi, aici mai el 
însuţi decît  oriunde, aici in Gorjul natal” 
ş.a.; , Pictura - Gioconda, Rafael, Rubens, 
Rembranndt, Velasquez; Impresionism: 
N.Grigorescu, Repin, Luchian, ş.a.; Arhi-
tectura - Acropole,  Sf. Sofia, Notre Dame 
de Paris, San Pietro in Vatican, Valea 
Loirei, Praga, Mănăstiri din Moldova, 
“ salbe ale frumosului”, “ nestemate în 
arta naţională şi universală, capodopere 
în veşnicie ...”; Muzica - Bach, Mozart, 
Beethoven, Rossini ,  Chopin, Liszt, Wag-
ner, Verdi, Ceaikovski, G.Enescu ş.a.; 
Literatura- Epopei, Sofocle, Divina 
Comedie, Don Quijote, Shakespeare cu 
Romeo si Julieta şi Hamlet, Moliere, 
Comedia umană, Chiriţa, “ prima 
capodoperă a dramaturgiei româneşti,”  
Război şi pace, Miracolul eminescian, O 

scrisoare pierdută, A.P. Cehov, Gorki, L 
. Rebreanu, Blaga cu Meşterul Manole, 
T.Arghezi, cu... „Cântare omului” etc.- o 
lista de departe a fi epuziată.
Sunt evocate muzee celebre: (Louvre), 
Capela Medici, complexe din New York, 
Dresda ş.a., forumuri, piese de diverse di-
mensiuni, de la cele megalitice la compo-
nente de ambient decoral , de parc, grădină 
sau interior.
   Dar, Sublima nostalgie după unicatul 
atins de aripa eternităţii identifică şansa 
devenirii personalităţii umane; dezvoltă 
predispoziţiile în materie de creaţie, de 
acţiune intelectuală, înlesneşte accesul la 
civilizaţie, cultura si arta de pretutindeni, 
reglează busola personală a judecăţii de 
valoare, uşurând comunicarea cu oameni 
de etnii diferite sau întâlniţi  în varii zone 
ale lumii.
                                                 Binom  



Spre o istorie a scriitorilor 
Români
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   Este aproape obligatorie o istorie a scrii-
torilor scrisă de Ion Cucu, cel ce iubeşte 
ideea de scriitor, venerează truda asupra 
cuvântului mistuitor şi participă afectiv la 
neuitare, prin măiestrul său aparat de foto-
grafiat. O istorie a elementului uman, care 
plasează în lumină fiinţa, personalitatea, 
destinul, prin gesturi relevante, încărcate 
de firesc şi viaţă. Această istorie s-ar plasa 
în prelungirea scrisului, ar potenţa creaţia, 
ar încadra cu sens ungherele adumbrite. Ar 
fi o încadrare în real cu prelungiri în ireal 
a meşteşugului de condeier, prea adesea 
urcat pe un piedestal instabil, slab luminat, 
străin, rece, indecis.
   Încheind cu un semn de întrebare ti-
tlul cărţii sale de amintiri cu şi despre 
scriitori („Cum ar arăta viaţa fără foto-
grafie?”, Casa de pariuri literare,2010) Ion 
Cucu are din start conştiinţa importanţei 
amănuntelor revelatorii pe care s-a hotărât 
să le facă publice, dintr-un respect şi o 
preţuire mărturisite mereu faţă de scrii-
torii de primă mărime cărora simte nevoia 
să le dedice munca şi pasiunea sa, ştiinţa 
umbrelor şi luminilor. Ochiul său de 
artist le încadrează profilul în ramele unor 
impresii proprii, unice, esenţializate, din 
material preţios, rezistente la biciuirile 

timpului. Din decupajele sale vizuale se 
defineşte omul-scriitor. El devine viu, are 
o mişcare firească, se individualizează din 
câteva trăsături. Deseori gestul fotografu-
lui, prelungit de această dată prin gestul 
memorialistului, vine să aducă precizări 
necesare asupra operei.
   Dacă o Istorie a Literaturii este imaginea 
vie a operei, amintirile despre scriitori 
ale lui Ion Cucu descifrează caractere şi 
limpezesc atitudini, aşează astfel profilul 
scriitoricesc, încât el să nu se aneantizeze 
în contextul temporal, să nu se disipeze, 
uscat şi infructuos, de realitate.
   Ca şi fotografiile sale, amintirile lui 
Ion Cucu dau modelului substanţă. De-
liberat sau nu, din convieţuirea aproape 
inseparabilă cu scriitorii, Ion Cucu 
împrumută valenţele celui ce simte nevoia 
să se exprime sensibil, expresiv, rafi-
nat. Mai întâi se explică într-un interviu 
solicitat de un, cristian, şi nu ezită să facă 
o declaraţie de dragoste faţă de condeieri: 
„Toţi scriitorii îmi sunt dragi. De ce? 
Pentru că se chinuie foarte tare. Sunt nişte 
oameni foarte chinuiţi. Îi chinuie albul 
hârtiei. Sunt sigur de asta. Foaia albă 
pare că e lumina din beciurile poliţiei, 
lumină care ţi se pune în ochi şi te obligă 
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la mărturisire.” Pornind de la o asemenea 
convingere, pare firească dorinţa de a sluji 
la completarea unei imagini nobile a scrii-
torului: ”Dacă am luptat pentru ceva este 
ca scriitorul să nu arate hidos, să n-arate 
strâmb, să nu te respingă fotografia lui.    
   Asta a fost marea mea bătălie.” Ion Cucu 
a văzut în instrumentul lui de lucru o armă 
de apărare în timpuri vitrege şi a făcut 
mereu o expresivă comparaţie între emoţia 
scrisului autentic şi emoţia fotografiei.    
Cu această emoţie în fibrele sale de artist, 
memorialistul aşterne adeseori creionări 
cu valenţe estetice, precum acest final din 
portretul făcut lui Paul Georgescu: ”În 
spatele meu au rămas sunetele de focă 
care urmau să intre în ocean”. Calităţile 
de artist al imaginii i-au servit pentru 
descifrarea adevărului din spatele gestului 
cotidian. Despre Mircea Cărtărescu afirmă: 

„Simţeam din ochi forţa dinlăuntrul aces-
tui om.” Elementul definitoriu îl vede Ion 
Cucu  nu în atitudini cu multă mişcare 
exterioară. Uneori îi este suficientă pentru 
caracterizare sădirea unui pom sau o haină 
purtată în momente repetabile.
   Peste toate pare să rămână convingerea 
dobândită la un moment dat, ca un declic 
fotografic, despre inefabilul, dar şi perisa-
bilul conştiinţei de scriitor: „Am înţeles 
instantaneu că echilibrul nostru, al tuturor 
celor care rosteam cu admiraţie cuvinte ca 
”scriitor” sau „literatură”, e insuficient de 
stabil.
   O instabilitate ziditoare.

                                                                
Adrian Munteanu
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Constantin Stan

Remember

   Ne place să credem că valoarea şi 
competenţa – atât de des invocate şi atât de 
rar onorate prin prestaţii corespunzătoare - 
triumfă mai devreme sau mai târziu asupra 
non-valorii şi incompetenţei, mai ales într-
o societate, precum cea românească, aflată 
în derivă, de mai bine de douăzeci de ani.
   Avem deja  o tradiţie consolidată în 
cultura naţională cu care ne place, pe de 
o parte, să ne mândrim, de a recunoaşte 
tardiv, postum, doar în anumite ocazii, 
că un scriitor, un creator în genere, prin 
ceea ce a scris sau a întrupat în opera sa, 
merită să stea  într-un panteon spiritual, 
fără a se găsi cineva, cândva care să-i 
conteste valoarea, talentul, mesajul lăsat 
posterităţii, să-l bagatelizeze spre a nu-l 
lăsa în uitare. S-a întâmplat acest lucru cu 
Eminescu, Brâncuşi, G. Călinescu, Mircea 
Eliade sau Marin Preda.
   Este acesta, oare, un blestem al culturii 
române sau doar o reminiscenţă a unui 
trecut nevolnic, în care deriziunea, lipsa 
de demnitate, memoria alezată sau com-
plexul de inferioritate – sublimat într-unul 
de superioritate fără suport – au devenit un 
neavenit şi impardonabil mod de a fi ?
   Încerc un irepresibil sentiment de 
amărăciune mărturisind aceste gânduri 
răzleţe, într-un moment de adâncă tristeţe 
şi durere pricinuit de dispariţia prematură 
din viaţă a unui vechi şi bun pieten, proza-
torul şi jurnalistul de excepţie care  a fost 
Constantin Stan. Mi-e greu să scriu despre 
el la timpul trecut. Mai cu seamă în aceste 
zile când breasla căreia Constantin Stan i-a 
aparţinut probabil că ii va evoca trecerea 

prin viaţă şi meritele pe care scriitorul, 
ziaristul le-a avut.
   Identificat cu o generaţie care a făcut 
breşă în literatura românească a ultime-
lor decenii, cea “optzecistă”, Constan-
tin Stan  a fost nu mai puţin un creator 
solitar, dedicat travaliului său ritualic, 
mereu pătruns de responsabilitatea de a 
da ficţiunii româneşti sau non-ficţiunii 
gazetăreşti drept la viaţă, în faţa colii 
virginale de hârtie,  a maşinii de scris sau 
a tastaturii calculatorului. Constantin Stan 
avea vocaţia scrisului, avea puterea de a 
recepta şi a transfigura realitatea în care 
a fost condamnat să trăiască. În prozele 
sale regăseşti imagini hiperrealiste, dar şi 
reprezentări developate pe un plan secund 
al memoriei în alb-negru sau sepia; intri 
în contact cu personaje şi cu întâmplări 
din cotidianitate sau dintr-un trecut interi-
orizat cu fluxuri şi sincope, aşa cum orice 
prozator care se respectă înţelege să-şi 
alcătuiască propriul univers virtual.
   Constantin Stan s-a “bucurat” de o 
anume recunoaştere critică, mai curând 
inapetentă,  convenţională, “sacerdoţii” 
actului de evaluare şi promovare a creaţiei 
literare româneşti contemporane fiind 
dispuşi să celebreze nu atât operele, autorii 
în sine, ci coteriile şi eşaloanele literare, 
atente la vibraţia unor diapazoane şi con-
semne partizane. Mi se pare însă demn 
de semnalat că singurul premiu pe care 
Constantin Stan l-a considerat onorant, 
definitoriu pentru cariera sa scriitoricească, 
a fost - aşa cum mi-a declarat cu emoţie 
şi nedisimulată jubilaţie în urmă cu câţiva 
ani - cel decernat de Academia Română, 
pentru romanul la care  el a ţinut cel mai 
mult : “ Gerda”.
   Constantin Stan era un creator orgolios. 
Era încrezător în steaua sa, ştiind însă 
că tot ceea ce el avea de spus putea fi 
taxat de către cei din jur ca expresia unei 
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tendinţe egocentrice. O manifestare perfect 
îndreptăţită pentru un scriitor care este, în 
ultimă instanţă prizonierul propriului ego, 
cu care coabitează şi-şi împlineşte creaţia.
   Cred că defunctul meu prieten – care 
mi-a fost când şi când pasionat inter-
locutor – mi-ar da dreptate acum, dacă 
aş rezuma într-o sintagmă revelatoare 
şi sintetică  experienţa sa existenţială şi 
truda sa scriitoricească, spunând că acestea 
au stat întotdeauna sub semnul tutelar al 
cutezanţei intelectuale bine temperată la 
nivelul expresivităţii artistice.
   Constantin Stan a avut vocaţie şi valoare. 
A avut întotdeauna conştiinţa profundă 
a indestructibilei relaţii între vocaţia 
individuală a artistului şi sfera evanescentă 

a recunoaşterii publice a valorii. De aceea, 
el a crezut că datoria sa de căpătâi, o 
datorie imprescriptibilă, este aceea de  a 
scrie. A trăit prin actul scrierii şi s-a repliat 
acum, prin moartea care i-a pecetluit viaţa 
ca destin în structurile tainice ale memo-
riei noastre, memoria prietenilor şi citi-
torilor săi, a tuturor celor care dorim să-i 
recunoaştem valoarea păstrându-i, cât vom 
putea de mult, amintirea frumoasă.

                                                                                                                                             
Mihai Milca
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   Ajunsă la a XIX-a ediţie, cel mai 
complex şi inspirat eveniment de gen, 
autentică sărbătoare a teatrului, Gala 
UNITER ( 18.04.2011) a adăugat - în 
pofida discuţiilor paralele privind as-
pectele financiare plasate in marginile 
“ crizei”- un major set de file la istoria 
artei dramatice, a spectacologiei naţionale 
în varii componente, punctând vocaţia 
înaltă a slujitorilor “Thaliei” române, 
afirmaţi acasă şi în străinătate, apreciaţi în 
consecinţă. 
   Încă un prilej pentru amfitrionul în-
nobilat de har hamletian, preşedintele 
fondator al Uniunii breslei, managerul 
primei scene, Teatrul Naţional “Ion Luca 
Caragiale”Bucureşti, actorul, regizorul şi 
profesorul universitar Ion Caramitru, de 
a pune în “spectacol” premiaţii momen-
tului 2010, trecuţi prin filtrele exigenţei 
juriului de nominalizări ( Secţia Asociaţiei 
Internaţionale a Criticilor de Teatru: An-
dreea Dumitru, Doina Modola, Ludmila 
Patlanjoglu - cîte trei în dreptul fiecăruia 
dintre cele zece categorii - şi decizional ( 
Comisia desemnată de UNITER: Ion Par-
hon, Sebastian Vlad Popa- critici, actriţa 
Ozana Oancea, scenografa Maria Miu, 
regizorul Alexandru Berceanu).
  Ceremonialul decernării distincţiilor a 
fost prefaţat de Premiul Mecena al UNIT-
ER, acordat ( a 9-a oară!) doamnei Car-
men Palade Adamescu, în semn de grati-
tudine pentru sprijinul financiar destinat 
“teatrului românesc”. 

   Din copioasa listă a laureaţilor, de 
“aplaudat” (cu “bis”) întâi şi întâi pe 
Maestrul Andrei Şerban – regia montării, 
de asemenea premiate, cu piesa “ Strigăte 
şi şoapte”, de Ingmar Bergman ( Teatrul 
Maghiar Cluj-Napoca); Ofelia Popii 
( Teatrul Naţional “ Radu Stanca” , 
Sibiu); Zsolt Bogdan ( Teatrul Maghiar 
Cluj-Napoca) - roluri principale; Ana 
Ciontea şi Radu Afrim (Teatru Naţional, 
Bucureşti) – roluri secundare; Dragoş Bu-
hagiar - scenografie; Mircea Cornişteanu 
- regie TVR; Gavril Pinte - regie Teatru 
Radiofonic; Mihai Mericoffer( TNB) şi 
Gabor Viola (TM-Cj-N) - debut actorie; 
Andreea Dumitru- critică teatrală; Gabriel 
Bassarabescu, muzică de teatru, Andras 
Lorant coregrafie - premii speciale; 
Teatrul 3 (la “ cub”) Iaşi, Muzeul Teatru-
lui de Păpuşi – şi Asociaţia GAG, Craiova 
- premii speciale pentru proiecte inedite şi 
realizari remarcabile.
   Secvenţe   impresionante au readus la 
… rampă personalităţi de cinste ale Scenei 
Dramatice Naţionale, distinse cu premii 
de vârf: Tamara Buciuceanu - Excelenţă; 
Coca Bloos, Ilie Gheorghe - actorie. 
criticul Ion Cazaban - pentru întreaga 
activitate şi Aneta Forna Christu - premiul 
special pentru teatrul de păpuşi.
Fapt inedit: în numele Casei Regale a 
României, devotată acţiunilor de pro-
movare a programului “Cea mai bună 
piesă românească” prinţesa Al Ali a 
Iordaniei a înmânat premiul beneficiar 
Radu F. Alexandru, autor al textului dra-

Slujitorii 
Thaliei

Gala UNITER
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matic “Labirintul” . 
Apoi, Preşedintele UNITER şi-a acordat 
premiul personal unui colectiv de teh-
nicieni de scenă. 
   Acompaniamentul pur artistic s-a datorat 
galonaţilor Horaţiu Mălăele, Nicu Alifan-
tis, Dan Puric si … Trio Puiu Pascu.
În fine, British Council a încununat Gala 

cu premiul oferit Domnului ION CARA-
MITRU, pentru întreaga activitate în spri-
jinirea şi promovarea relaţiilor culturale 
româno- britanice.                              

V.B.
                                   



40

Slujitorii Thaliei

…Veşnica 
aventură…

 
   Titlul înscris pe copertă nu trage, de fel, 
la xerox pe acela al romanului interbelic 
de succes, odată ce protagonista  
(întâmplător, oare?) doar împrumută 
numele mic al eroinei. Este vorba despre 
ADELA MĂRCULESCU, personalitate 
reper a generaţiei sale, remarcate în cea 
mai inventivă şi solicitantă meserie,      
actoria      ( dublată de pedagog in 
materie), în care se agreează “veşnică 
aventură, nelinişte, curiozitate, sete de a 
se descoperi pe sine şi pe ceilalţi, prin sine 
pentru sine”.  

   Structurată în capitole distincte ( I “ 
Începuturile”; II”Şi am intrat în viaţă”; 
III”şi a venit maturitatea”), completate de 
Addenda, prefaţa, postfaţa, Curricullum 
Vitae, gândită  împlinită ca unicat între 
lucrările  de gen, cartea procură deliciile 
unei lecturi aparte, prin bogăţia 
informaţiei legate de arta teatrală 
românească, întinsă pe durata a cinci 
decenii de exerciţiu public. De la un capăt 
la altul se luminează destinul hărăzit să 
poarte emblema artei în cheia tempera-
mentului “ grecesc “ ( gena maternă), aliat 
cu cel “oltenesc” (gena paternă), tendinţa 
permanentă de a fixa adevărul în bipolari-
tatea trăirii umane,”raţiune ţi sentiment” 
în unitatea de spaţiu şi timp. Privirea în 
oglindă, “la taifas”, mezina Olga vădind 
vocaţie de prozator înclinat să contureze 
portretul Adelei, îmbinând datele jurnalu-
lui autobiografic- căptuşit de momente 
demne de a fi evocate - cu reflecţii provo-
cate de clipa prezentă, cu extrase din 
cronici (de la debut până la deplina con-
sacrare), mărturii referitoare la ambianţa 
afirmării, încă din adolescenţă 
( balet, recitări), alături de colegi de studii 
(“Cala” Pogonat, Ion Dichiseanu,“Ghiţă” 
Cozorici, Paul Avram) şi de teatru
 ( Florin Piersic- se putea altfel?, Toma 
Caragiu, “ clasicii” Alexandru Giugaru, 
Silvia Dumitrescu- Timică, Radu Beligan, 
Irina Răchiţeanu, Carmen Stănescu, Geo 
Barton, până la Dan Puric şi “elevii”de la  
Hyperion, unde predă “tehnica vorbirii“. 
O impresionantă listă de roluri, în majori-
tatea lor definitorii pentru însăşi istoria 
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dramaturgiei şi spectacologiei (inter)
nationale în viziunea unor regizori de 
faimă ( Alexandru Finţi, Andrei Şerban, 
între aceştia), în spectacole memorabile 
(licenţa cu Ziţa din O noapte furtunoasă, 
Gaiţele, Tache, Ianke si Cadâr, Poveste 
din Hollywood, Părinţi teribili, Dulcea 
pasăre a tinereţii, O trilogie antică, 
Sinucigaşul), fără a uita, însă, de 
prestaţiile din film, imprimări Radio şi 
Televiziune, recitaluri, poezie şi dans.
   Visând la o carieră de “ mare 
tragediană”, deşi Liviu Ciulei o acredita 
drept “extraordinară” într-un teatru 
bulevardier, într-o comedie, Doamna 
Adela Mărculescu nu a împărtăşit nicide-
cum suspiciunea bunicii sale privind 

calitatea opţiunii profesionale (“ Să se 
facă saltimbancă, să ne facă neamul de 
râs”), mărturii indiscutabile stau, în acest 
sens, şi aprecierile venite din partea unor 
receptori de talie, care sesizau fie “vari-
etatea genului ei interpretativ(...) de la 
tonurile cele mai grave la cele de patetic 
eroism, de la accentele de sensibilitate la 
cele de joc gratuit” ( N. Carandino), fie 
acel fel delicat de a pune versul ca o 
“confidenţă pe care şi-ar face-o sieşi” ( 
D.I. Suchianu)…  

Victor Bibicioiu
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   Într-un miez de vară cam turbulent în ce 
priveşte nevoia noastră de vreme bună şi 
de vremuri caracterizate de normalitate, s-a 
desfăşurat la Bucureşti cea de-a 9-a ediţie 
a Festivalului dedicat comediei româneşti. 
Ivit din iniţiativa Teatrului de Comedie, cel 
condus pe drumul redobândirii gloriei de 
altădată de către actorul-director George 
Mihăiţă, festivalul a fost însoţit şi de astă 
dată de un concurs de dramaturgie, fapt ce 
exprimă şi el năzuinţa şi eforturile remar-
cabile ale organizatorilor de a contribui 
cât mai fructuos la afirmarea comediei 
româneşti clasice şi contemporane.
   Ca şi în ceilalţi ani, propunerile teatrelor 
au fost numeroase şi diverse, de la creaţiile 
„părinţilor” genului, în frunte cu Alecsan-
dri şi Caragiale, la Eugène Ionesco, Teodor 
Mazilu, Aurel Baranga, Dumitru Solomon 
şi Tudor Popescu, iar de la aceştia, la cele 
mai noi texte semnate de Peca Ştefan, 
Elise Wilk sau de autorii-actori  Gabriel 
Pintilei şi Liviu Lucaci. Şi, chiar dacă 
multe scene cu o valoroasă carte de vizită, 
printre care şi unele teatre naţionale, 
au lipsit din rândul celor interesaţi de a 
participa la festival, fapt într-o regretabilă 
contradicţie cu nevoia firească de comedie 
a publicului, mai ales într-o vreme când 
„genul” este sufocat de impostură    şi 
vulgaritate, putem spune că spectatorii 
au căutat şi au reuşit să afle nu puţine 
motive de satisfacţie şi de generoase... 

aplauze. Ele ne-au făcut să uităm întâlnirea 
cu unele propuneri nefericite, respinse 
de selecţia premergătoare festivalului-
concurs, în care diletantismul şi arbitrarul, 
adaptările stângace ori de-a dreptul popu-
late de prost gust, realizate fie după capo-
doperele lui Caragiale, fie după texte greu 
de „digerat” în versiunile abracadabrante 
trimise pe adresa festivalului, sau unele 
spectacole încropite cu „capete de afiş” 
din alte teatre, menite să împlinească mai 
ales nevoile băneşti ale teatrelor, nu şi pe 
cele legate de performanţă, vorbesc de la 
sine despre concesiile şi compromisurile 
regretabile din acest domeniu.
   La polul opus, în fruntea demersurilor 
artistice de cert profesionalim, cu ecou 
favorabil în rândul publicului, s-a aflat 
reprezentaţia-coupé cu Cântăreaţa cheală 
şi Lecţia, de Eugène Ionesco, de la Teatrul 
de Comedie, încununată cu Premiul pentru 
cel mai bun spectacol şi Premiul de regie 
obţinut de Victor Ioan Frunză, dar şi cu 
Premiile pentru cel mai bun actor şi cea 
mai bună actriţă în rol principal, conferite 
interpreţilor George Costin şi, respectiv, 
Virginia Mirea. O bună impresie au lăsat 
spectacolul Naţionalului ieşean cu O 
noapte furtunoasă, în viziunea lui Alex-
andru Dabija, incitant prin unele soluţii 
insolite circumscrise comicului, răsplătit 
însă cu Premiul de scenografie obţinut de 
Dragoş Buhagiar, şi o versiune modernă 
după Opinia publică, de Aurel Baranga, 

Slujitorii Thaliei
Un surâs în miez de vară                                    

FESTCO – 2011 
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de la Teatrul Naţional „Radu Stanca” 
din Sibiu, în regia lui Theodor Cristian 
Popescu şi scenografia aceluiaşi Dragoş 
Buhagiar, dar şi spectacolul non-verbal 
cu România – închis pentru inventar, pe 
scenariul lui Dragoş Huluba, prezentat 
de Compania Passe-partout Dan Puric şi 
onorat cu un Premiu special al juriului, ori 
o reprezentaţie surprinzător de viguroasă 
despre efectele agresive ale publicităţii 
mass media şi ofensiva derizoriului în 
viaţa cotidiană, cu titlul Durata medie de 
viaţă a maşinilor de spălat, de Elise Wilk, 
în regia lui Eugen Făt, adusă în festival de 
Teatrul „I.D.Sîrbu” din Petroşani.
   Alături de acestea, am mai putea 
menţiona, drept veritabile „pete de 
culoare” pe scena festivalului, spectacolul 
cu Blifat, de Gabriel Pintilei, în regia 
lui Alexandru Mihail, oferit de Teatrul 
Odeon, răsplătit cu un Premiu pentru 
rol secundar, ce i-a revenit actriţei Ioana 
Anastasia Anton, reprezentaţia cu titlul 
Cinci randez-vous-uri mortale, concepute 
şi puse în scenă de Liviu Lucaci, găzduită 
în stagiunea trecută de sala de spectacole a 
Muzeului Ţăranului Român, sau adaptarea 
după Neguţătorul de ochelari, de Tudor 
Arghezi, în regia lui Dan Tudor, prezentată 
de Asociaţia „Maşina de vise”. Publicu-
lui     i-au fost oferite, în afară de concurs, 
şi câteva spectacole studenţeşti, de la 
UNATC şi „Hyperion”, cu Zăpezile de 
altădată, de Dumitru Solomon, Don Juan 
moare ca toţi ceilalţi, de Teodor Mazilu, şi 
o adaptare după Ţiganiada, de Ion Budai 
Deleanu, iar cei mai mici spectatori au trăit 
satisfacţia întâlnirii cu Teatrul „Ţăndărică” 
din Bucureşti, prin specatcolele cu Păcală 
şi Capra cu trei iezi.
   Contradictoriu atât prin text, cât şi prin 
montarea realizată cu participarea unor 
artişti din Marea Britanie, a fost spec-

tacolul Teatrului Tineretului din Piatra 
Neamţ, cu România 21, despre ieşirea din 
comunism şi bezmetica noastră tranziţie 
spre democraţie, cu cosmetizarea unor 
personaje sinistre ale regimului trecut, 
piesă scrisă de Peca Ştefan, unul dintre cei 
mai jucaţi dramaturgi contemporani, care a 
trezit nu numai aplauze în final, dar şi 
unele reacţii critice din partea câtorva 
oameni de teatru şi membri ai juriului.
În chip inspirat, staff-ul festivalului, 
alcătuit din George Mihăiţă, director 
general, Traian Petrescu, director execu-
tiv, Corina Constantinescu, producător, 
Bogdan Amarfi, coordonator proiect, ş.a., 
a conferit festivalului o neîndoielnică 
aureolă de eveniment teatral prin 
„coperţile” acestui maraton artistic. El 
s-a deschis printr-un spectacol invitat din 
Franţa,  în afara concursului, cu piesa lui 
Matei Vişniec intitulată Cuvântul progres 
spus de mama suna teribil de fals, şi s-a 
încheiat printr-o reprezentaţie de gală cu O 
scrisoare pierdută, în regia lui Alexandru 
Dabija, datorată Teatrului de Comedie şi 
primită cu manifest entuziasm de public, 
care va figura anul viitor printre specta-
colele concurente şi, desigur, va onora şi 
ea „Anul Caragiale”, alături de alte dis-
cursuri artistice excepţionale, pregătite la 
Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, 
în regia lui Silviu Purcărete, la Teatrul 
Naţional din Craiova ş.a. Încheiem cu 
nădejdea că ediţia viitoare de festival va 
aduce la rampă şi mai multe spectacole 
performante, care să pledeze pentru bun 
gust, inventivitate şi profesionalism, într-o 
zonă artistică adeseori populată de kitsch-
uri, unde, din păcate, cantitatea proiectelor 
se află încă în discordanţă cu calitatea.
                                                                    

Ion PARHON
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Români, de pretutindeni

                                                    
Corespondenţă din 

Londra    
                                                          

La o nouă facultate 
 
   Ies repede şi las cheia la vecina să îmi 
hrănească pisica şi peştii, închid toate 
geamurile, deschid geamul de la bucătărie 
ca pisica să circule liberă, pun 10 cutii în 
maşină, din mâncarea congelată preparată 
de mine pentru câini, îndes în maşină cei 
patru câini, la picioarele fetiţei mele de 
15 ani, pe care o am în grijă, două valize, 
două laptopuri, un hard drive extern, un 
munte de cărţi şi hârtii, uit apa pe care o 
pregătisem pentru drum şi răsuflând din 
greu plec pentru o săptămână la facultate. 
Nu înainte de a merge la Londra să las 
fetiţa şi câinii în grija copiilor mei: trei zile 
vor avea grijă de ei, Gema, şi patru zile, 
Mihai. După ce îi debarc în Londra plec 
înspre Brighton. Internetul nu mi-a lucrat 
dimineaţa, deci nu am putut printa adresa 
Universităţii şi m-am bazat pe GPS să mă 
ducă la facultate.  
   Eram extenuată şi flămândă, dar m-am 
hotărât să nu opresc pe autostradă să-mi 
cumpăr un sandviş; o s-o fac după ce ajung  
la facultate. 
   Mare greşeală, pentru că pe autostradă 
a fost blocaj şi am mers timp de o oră în 

spatele unui camion care făcea reclamă la 
pâinea Hovis, cu sandviciuri apetisante im-
primate pe maşină, la care a trebuit să mă 
binoclez timp de o oră din cele patru ore 
de mers. A trebuit să mă tapez cu EFT, ca 
să mă conving că nu îmi este foame şi nici 
sete. Blocajul pe şosea era din cauza unui 
meci de fotbal care se juca la Brighton. 
   Dupa câteva ore de mers, în soare, fără 
apă, fără aer condiţionat în maşină şi fără 
sandviş, ajung condusă de GPS la fac-
ultatea din Brighton. Am crezut că fac 
infarct pentru că nu era campusul unde 
fusesem cu un an înainte. Opresc maşina şi 
disperată chem „Open University” de unde 
fac parte. Era sâmbată, la ora 14, şi nu era 
decât portarul care nu ştia adresa campusu-
lui unde trebuia să merg eu. Decisă să nu îl 
las pe om să aibă o sâmbătă liniştită, l-am 
rugat să mă conecteze cu oricine poate din 
campusul studenţesc din Milton Keynes. 
Norocul meu că am găsit pe cineva de la 
serviciul de IT, pe care l-am rugat să intre 
în pagina mea de pe site, să afle adresa 
unde trebuia să merg. Dacă aş fi primit eu 
acel telefon aş fi comentat ceva urât despre 
o femeie, nu prea sănătoasă la cap, care 
merge unde… habar nu are unde. 
   Binecuvântată fie acea persoană care 
a făcut ce am rugat-o şi mi-a dat adresa 
unde trebuia  să ajung, de acum o oră. 
Spre norocul meu nu era departe de unde 
aterizasem şi de unde se auzeau, din plin, 
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ţipetele de la stadionul de fotbal. M-am 
jurat că de acum încolo nu mai plec 
nicăieri fără adresa corectă, ghidându-mă 
după inspiraţia proprie. Ajung. O mare de 
persoane din colectivul de organizare ne-
au dirijat pe noi, sutele de studenţi veniţi, 
în acea zi, din toată Europa, către parcare, 
cazare,etc.
   În sfârşit, am reuşit să mă înscriu şi să 
cad flămândă în patul camerei studenţeşti. 
Nu-mi rămân mai mult 45 de minute până 
la primul curs şi eu nu vreau decât să dorm 
puţin. Dorm 15 minute, fac un duş şi fug 
la curs. Mă gândesc cu groază că am de 
predat un eseu pe care nu îl începusem, 
întrucât acum o săptămână m-am pregătit 
pentru un alt curs.
   După curs, mergem la cantină unde 
sunt 11 feluri de mâncare, fără desert. 
Mă simt ca în rai şi îmi aleg tot ce îmi 
pofteşte inima. Mă răzbun, astfel, pe toate 
sandvişurile pictate pe camion.  La ora 7 
seara, alt curs şi la ora 8 o petrecere pentru 
a ne cunoaşte mai bine. Mă hotărăsc să 
lipsesc de la petrecere, ca să pot să dorm 
un pic. 
   Ajung în dormitor, îmi aranjez laptopuri-
le, mă conectez la Internet, încep să lucrez 
la eseul despre etica şi morala a trei studii 
profesionale din psihologie, vorbesc cu ai 
mei să aflu dacă nimeni nu a fost mâncat 
de câini şi dacă fetiţa mea în grijă este OK. 
   La 12 noaptea pic în pat şi nu mă mişc 
de spaimă să nu fi rămas ceva nefăcut şi să 
trebuiască să mă scol să o fac.
   Au urmat 6 zile de curs şi experimente, 
de la ora 9 dimineaţa, până la ora 9 seara. 
O altă sursă de infarct a fost eseul pe care 
nu îl făcusem şi, care trebuia să fie predat, 
a doua zi, nu peste şase zile. Aşa încât, 
într-o noapte l-am făcut şi am fost aşa de 
fericită, încât nu am putut adormi timp de 
4 ore. 
   A doua zi eram cu ochii roşii şi cu 

oboseală evidentă pe faţă, încât directoarea 
de curs a venit de două ori să vadă dacă mă 
simt bine. Ah, bineînţeles că nu i-am putut 
spune că am stat nopţile să lucrez la un alt 
eseu, pentru alt curs, în loc să mă focusez 
pe cursul ei. 
   În prima zi de seminar m-am asezat 
lângă trei bărbaţi. Şase zile am stat tot 
timpul împreună, ocupând acelaşi spaţiu. 
În grup am fost: un bărbat de 49 de ani, 
englez, poliţist, urma să se pensioneze, 
în următorii patru ani, şi vroia să devină 
psiholog ca să câştige un ban în plus, pe 
lângă pensie; un bărbat de 30 de ani, era 
din Milano - Italia, a terminat fizica pură, 
dar, câştigând cu 250 de euro mai mult 
practicând meseria de chelner a abandonat 
fizica, oricât era ea de pură, în favoarea 
noii meserii; un bărbat de 39 de ani era din 
America, fost soldat, s-a reprofilat lucrând 
ca asistent medical, acordând asistenţă mai 
ales detinuţilor din închisoare. Şi bineîn-
teles eu, de 58 de ani, inginer în textile, 
care, în loc să se gândească la pensie, 
se gândeşte la o diplomă universitară în 
psihologie. De fapt, acesta este ultimul 
meu modul, înainte de a deveni absolventă 
în psihologie.
   Am rămas în acelaşi grup, cu toţii. 
Aveam posibilitatea să ne schimbăm, să  
mergem unde vrem, dar noi am rămas în 
acelaşi grup. Împreună la masă, am râs 
cu ei cum nu am râs în ultimii zece ani 
din viaţa mea. Împreuna am mers, sau am 
chiulit de la cursuri. 
   Din discuţiile de la masă s-a ajuns la 
concluzia că: fetele din România sunt cele 
mai bune de luat în căsătorie (colegii din 
Italia şi America erau neînsuraţi şi asta a 
fost concluzia generată de ei); ca profesori,  
români sunt foarte buni (un alt coleg din 
Italia a avut un profesor la universitate, 
o doamnă din România); că, în ziua de 
astăzi, nu te opreşti din învăţat (un coleg 
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de facultate care era şi tutore la curs, în 
vârstă de 85 de ani, işi lua acum diploma 
în matematică pură); dacă termini facul-
tatea nu este sigur că ai unde să şi profese-
zi, în acelaşi domeniu - vei alege serviciul 
care îţi oferă cei mai mulţi bani; existenţa 
mai multor culturi diferite este de înţeles, 
acceptând alte culturi, devenim cu toţii mai 
bogaţi. 
   Tot timpul am fost atenţi, unul cu altul, 
să ne sprijinim în ceea ce aveam de reali-
zat. Am făcut haz de noi înşine, am glumit 
pe socoteala celuilalt şi nu am putut să 
cred că, viaţa în grup poate sa fie aşa de 
plăcută, când nu ai nimic de împărţit, unul 
cu celălalt, şi eşti mulţumit cu propria 
persoană.
   Pentru prima dată, în aproape 20 de 
ani de diaspora, am fost fericită să fiu de 
origine română: nimeni nu m-a văzut ca un 
ţigan sau hoţ...
    Am fost partea grupului cel mai vesel 
şi care a ales un proiect greu: o analiză 

psihologică bazată pe tematica a două jur-
nale britanice „The Sun” şi 
„The Guardian” în legatură cu evenimen-
tele tragice din Norvegia. 
   La plecarea din campus ne-am luat la 
revedere, considerându-ne buni prieteni, 
simţindu-ne ca şi cei patru muşchetari. Au 
trecut doua zile de cind ne-am despărtit şi 
deja am schimbat emailuri cu ei, de câteva 
ori zilnic, discutând despre proiect sau 
despre viaţa personală.
   Da, pentru prima oara am fost deosebit 
de mândră că sunt româncă, năsăudeancă 
sadea,  şi m-am bucurat că Europa este atât 
de mare, cu atât de multe culturi in ea. 

                        Maria Cociş BEECH
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ADRIANA YAMANE
JAPONIA

   Născută (22.05.1960) la SatuMare şi cu 
copilăria petrecută la Târgovişte, Adri-
ana Yamane se stabileşte în Japonia la 
vârsta de 24 de ani. Acum, la 51 de ani, 
se consideră un om care şi-a împlinit 
viaţa în lumină. A plecat din ţară cu un 
certificat de traducător tehnic, obţinut la 
Facultatea de Limbi Străine din Bucureşti. 
În Japonia se angajează profesor de limba 
engleză şi obţine punctaj maxim la exa-
menul organizat de Naţiunile Unite pentru 
engleza diplomatică, Special-A. Dorinţa 
de a studia, şi de a cunoaşte, o împinge 
către porţile Hawthorne University, apoi 

către North American Pacific Univer-
sity (NAPU), care, ulterior, a devenit 
Anaheim University. O perioadă practică 
activităţi rezidenţiale în Statele Unite, la 
Alliant University, în San Diego – Cali-
fornia. Ulterior, urmează cursurile unei 
clase internaţionale, cu profesori din 
întreaga lume, şi obţine un masterat în 
TESOL – predarea limbii engleze vor-
bitorilor de limbi străine. „Anul acesta 
voi intra din nou la Anaheim University 
pentru doctorat”, spune Adriana Yamane, 
cea care a înţeles să-şi dăruiască viaţa, 
numai şi numai, cunoaşterii şi iubirii. 
Cu toate acestea, spune Domnia Sa, „...
sunt conştientă că lucrul meu de bază este 
pentru cei dragi, de acasă: spălat, gătit, 
îngrijit grădina, curăţenie, ascultat paşii 
fiecăruia, îmbrăţişat copii..., aceste lucruri 
nu sunt de acord să mi le facă nimeni 
altcineva, ele fiind însăşi baza pe care se 
sprijină toate celelalte activităţi. Ceea ce 
lucrez, predând engleza, sau scriind ce am 
în suflet, sunt part-time”. În prezent, predă 
cursuri la Colegiul Universitar de Ştiinţă 
şi Tehnologie din Yonago (prefectura 
Tottori) şi un curs de comunicare „busi-
ness classes” la Universitatea „Shimane” 
din aceeaşi localitate. Să mai adăugăm că 
dragostea pentru copii a îndemnat-o să-şi 
înfiinţeze propria sa şcoală particulară, 
„Bright Kids”. Peste toate, cea mai mare 
împlinire a Domniei Sale, Mariko, fiica, 
este doctorand în inginerie genetică.                                                           
Eugen AXINTE
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   Luna aprilie este luna în care se de-
schid florile de cireş - sakura. Sărbătorite 
de poeţi şi artişti, aceste mici flori, care 
îmbracă într-un nor trandafiriu par-
curile şi grădinile în fiecare primăvară, 
simbolizează dragostea japonezilor pentru 
natură şi, în acelaşi timp, aspectul trecător 
al primăverii vieţii.  
   De-a lungul timpului, s-au creat în jurul 
acestei flori metafore şi teme de o bogăţie 
deosebită. Una din temele cele mai bine 
cunoscute este legătura dintre fragilitatea 
florii de cireş şi fragilitatea vieţii omeneşti. 
În poemul epic japonez 
Povestea lui Heike, scris în sec. al XI-
II-lea, este abordată tema generală a 
impermanenţei, povestirea asemănând, 
în repetate rânduri, moartea tinerilor 
războinici cu căderea petalelor de sakura.
   Imaginea apei unui râu ducând la vale 
petale de flori albe, petale de flori  roşii, 
apare în acest context ca fiind o descriere 
foarte vividă a câmpului de bătălie. Această 
identificare a spiritului războinic cu floarea 
de cireş este şi cea care a determinat în 
continuare folosirea motivelor decorative 
pe echipamentul militar, cum ar fi garda 
săbiilor, sau şeile cailor. 
   Lumea artelor marţiale nu este însă 
singura asociere cu floarea de cireş. Acest 
motiv decorativ se poate observa mai peste 
tot, inclusiv pe o mulţime de obiecte de uz 
personal, datorită credinţei că floarea de 
cireş este şi un simbol al şansei, al norocu-
lui. 
   În casă uşile fragile dintre încăperi, 
numite „shoji”, făcute din cadre de lemn 

acoperite cu hârtie albă de orez, poartă 
şi ele însemnul acesta, mai ales în casele 
unde sunt copii mici. Este atât de uşor să 
atingi hârtia şi să o rupi făcând o gaură în 
ea, încât a trebuit să se inventeze o cale de 
a săruta fiecare asemenea rană, vindecând-
o cu un petic de hârtie lipit deasupra, în 
forma florii de cireş.
   În ciuda aerului încă rece, nimic nu 
poate fi mai frumos şi mai romantic 
decât o nuntă în care florile de cireş 
binecuvântează cu ploaia lor de petale roze 
pe tinerii îndrăgostiţi care s-au hotărât 
să-şi unească vieţile. La nunţi se serveşte 
o băutură specială, „sakura-yu”, făcută din 
petale de sakura păstrate în sare, peste care 
se toarnă apă fierbinte. Parfumul deosebit 
contrastează cu gustul puţin sărat, pentru 
că în mod normal te-ai aştepta la ceva 
dulce, dar bând această băutură ea ne poate 
duce gândul la basmul românesc  „Sarea în 
bucate”. Ce simbol al dragostei de fiecare 
zi am putea găsi oare, mai cu picioarele pe 
pământ, ca sarea din bucate ? 
   Parcurile cu bolţi înflorite atrag atât 
oameni singuratici, care vin să mediteze 
aşezaţi pe câte o bancă, cât şi grupuri de 
vizitatori de diverse vârste. Este sezonul ex-
cursiilor şcolare şi multe şcoli şi grădiniţe 
îşi trimit elevii în parc, ca să le dea şansa să 
se împrietenească între ei şi cu cadrele di-
dactice, jucându-se şi mâncând împreună. 
Cu pacheţelul de mâncare înfăşurat într-
o băsmăluţă de bumbac, cu termosul cu 
ceai cald, ziua pare scurt, dar rămâne în 
amintire ca fiind un bun început pentru 
noul an şcolar. 
 

Sărbătoarea Florilor de Cireş în 
Calendarul Primăverii
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Seara este a adulţilor, în parcul luminat de 
lampioane, pentru că încep acum petrecer-
ile organizate de firmele şi birourile locale, 
pentru a sărbători pe noii veniţi - „bobo-
cii”. Se fac grătare, se mănâncă sushi, se bea 
bere sau saké, se cântă. Oamenii care de 
obicei sunt restrânşi în exprimarea stării 
lor emoţionale îşi dau acum frâu liber bu-
curiei de a trăi. 
   Perioada înfloririi florilor de sakura 
este numită „Seimei” şi ea este a cincea 
perioadă a primăverii, pentru că în Japonia 
fiecare anotimp are perioade determinate 
de evenimente sau aspecte ale naturii.
   Prima perioadă a primăverii este deci 
Risshun, la începutul lunii februarie. Înflo-
resc atunci prunii şi cameliile sunt în plină 
floare. Urmează Usui, „prima ploaie”, ur-
mat de Keichitsu – „sfârşitul hibernării” şi 
Shunbun, „echinoxul de primăvara”, când 
apar primii fluturi scoşi din 
crisalida lor de vremea caldă. Seimei, a cin-
cea perioadă înseamnă „limpezime şi pu-

ritate”, lucru care dă florii de cireş o nouă 
semnificaţie, profundă şi sufletească. După 
acest sezon, în care am clarificat şi limpezit 
cât mai multe aspecte din viaţa noastră, nu 
poate urma decât Kokuu, cu „ploile fertile”  
din luna mai, care marchează începutul 
sezonului de plantare a orezului şi lucrul în 
grădini. 
   Acest calendar, la fel ca multe alte obicei-
uri japoneze, nu este ceva mecanic, ci este 
orientat în funcţie de ciclurile şi meandrele 
naturii. Fiecare anotimp, fiecare sezon, 
fiecare haiku închinat naturii exprimă 
ideea că omul nu este aici ca să stăpânească 
lumea sau natura, ci să o iubească, să o 
înţeleagă şi să se comporte cu ea aşa cum 
te porţi cu o mamă, care are dreptul să ne 
înveţe oricând ceva nou despre viaţă şi 
despre noi înşine.
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 Vocaţia de bază a Companiei 
Naţionale “ Loteria Română” – probată 
de la înfiinţare ( 1906) – rămâne aceea 
de factor de sprijin al proiectelor şi 
realizărilor sociale de notorietate din varii 
domenii, cultural cu deosebire. În con-
text – când criza economică încă îşi arată 
colţii – se cuvine a se da curs propunerii 
ca una dintre manifestările autentice de 
tradiţie, recunoscută pentru impactul ei 
benefic asupra publicului (tele)spectator 
internaţional, “ Cerbul de Aur” – Braşov 
, să-şi continue istoria. Astfel C.N.L.R. 
– brandul românesc în pole position de 
câţiva ani – urmează să se se implice, 
alături de instituţiile administraţiei locale ( 
Primăria Municipiului, în primul rând) la 
organizarea  acestui Festival. 

 Cum se vor găsi fonduri? Prin 
lansarea unei emisiuni de loterie pasivă, la 
nivel naţional în intervalul martie - august, 
cu titulatura de “ Cerbul de Aur 2012”. 
Pentru capacitarea pariorilor, a tuturor 
categoriilor de consumatori ai creaţiei 
artistice, organizatorii  au de inclus în lista 
de câştiguri premii ( orientativ, n.r.) ca 1 
garsonieră Avantgarden, 3 autoturisme 
Dacia Duster, 10(x2 persoane) sejururi (ca-
zare la Aro Palace) pe durata manifestării, 
cu invitaţie la vizionarea spectacolelor; 
50(x2 persoane) invitaţii la câte un specta-
col, în afara galei; 10(x2 pesoane) invitaţii 
doar la Gală.
Să sperăm că demersul acesta se va bucura 
de succes.
                                                                                    

V.B.

Brandurile României
În sprijinul Festivalului “Cerbul de Aur”
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Scrisoare pe adresa...
Parlamentului

Loteriile de Caritate în România?
 
   O dezbatere cu titlul „Gambling Pro 
Publico Bono”, care a avut loc de curând 
în Polonia, a scos în evidenţă faptul că, în 
mai multe state membre ale U.E., loteriile 
de caritate nu sunt în măsură să opereze, 
la scară naţională, datorită monopolului 
Statului asupra Loteriei. 
 În cadrul dezbaterii, Tatiana 
Van Lier, director executiv al ACLEU 
(Asociaţia Loteriilor de Caritate din U.E.) 
le-a prezentat participanţilor polonezi 
unele modele de Loterie Caritabilă, aşa 
cum ele acţionează  în Olanda, Suedia şi 
Marea Britanie. Eric van Vondelen, mem-
bru al Consiliului de Control al Jocurilor 
de Noroc din Olanda, a explicat, pe larg, 
modul în care Loteria de Stat şi cea de Car-
itate pot să co-existe perfect, colaborând 
una cu alta. Neîndoielnic, un număr mare 
de ONG-uri solicită atât autorităţilor 
naţionale, cât şi celor europene, să vină 
în întâmpinarea unor astfel de iniţiative, 
schimbând legislaţia existentă.
 În Olanda, utilizarea unui tip spe-
cial de loterie ca un instrument de strân-
gere de fonduri  s-a  dovedit a fi un mare 
succes. Loteriile caritabile  sunt: 
  

* Codul poştal al Loteriei Naţionale, 
  *Loterie Sponsor şi 
  *BankGiro Lottery, împreună constituind 
Loteriile Naţionale de Caritate. 

   Încă de la înfiinţarea lor, Loteriile de 
Caritate naţionale au inregistrat o  creştere 
continuă, atât în ceea ce priveşte cifra de 
afaceri, din care o bună parte orientată 
către donaţii pentru realizarea unor cauze 
nobile. În  ultimii ani, cele trei loterii au 
contribuit cu peste 300 de milioane Euro la 
peste 100 de beneficiari. 
   Formatul  loteriei de caritate, aşa 
cum există el în Ţările de Jos,  este unic 
pentru  Europa. Acesta se bazează pe 
următoarele caracteristici: 

1. colectorii de fonduri, loteriile,  con-
tribuie cu 50% din  venituri pentru  soci-
etate civilă ;
2. iniţiativa privată: loteriile sunt 
organizaţii private, ceea ce înseamnă că 
nu există  nici o interferenţă politică în 
distribuţia veniturilor; 
3.         contribuţia nealocată - organizaţiile 
pot cheltui banii aşa cum cred  de cuviinţă. 
Prin urmare, contribuţia Loteriei poate 
funcţiona ca un catalizator - aceasta poate 
fi  folosita pentru activităţi care , în 
general, găsesc greu finanţare  (de 
exemplu,  lobby şi proiecte de comu-
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nicare în scopul de a consolida poziţia  
organizaţiilor non profit); 
     4. parteneriatul dintre loterie şi benefi-
ciar: relaţia  între loterie şi  beneficiar este 
mult mai mult decât una financiară.  
Beneficiarii sunt esenţiali, în creşterea 
gradului de conştientizare şi conturarea 
profilului de  loterie, văzută ca o sursă 
importantă pentru finanţarea societăţii 
civile. Prin urmare, Loteria va acorda o 
atenţie sporită  relaţiei cu  beneficiarii, 
în toate activităţile de marketing şi prin 
toate programele promovate. În acest fel,  
beneficiarii contribuie  la consolidarea 
legăturii dintre joc şi şansă , în sensul 
atragerii jucătorilor ca exponenţi ai nevoii 
sociale. Acest tip de promovare ar putea 
ajuta la mărirea numărului de jucători la 
ambele tipuri de loterii şi la accesarea de 
noi  fonduri. Circuitul acţionează, astfel,  
în ambele sensuri ; 
     5. componenta socială: printr-un anu-
mit format de joc  şi prin modul în care 
sunt distribuite premiile  (pe stradă, cartier 
sau club) ele au o componentă  socială 
majoră, contribuind la creşterea gradului 
de responsabilitate a jucătorului chemat 
să contribuie la susţinerea unor categorii 
sociale defavorizate şi a unor proiecte de 
interes civic. 
     În momentul de faţă pe piaţa 
europeană, în fiecare stat membru, loteria  
este reprezentată de  piaţa individuală şi 
piaţa de monopol a statului,  în princi-
pal prin loteriile  tip Toto,  Loto, dar nu 
este sigur că monopolurile naţionale sunt 
suportabile pe termen lung. Procedurile 
legale şi jurisprudenţa Curţii Europene de 
Justiţie a pus  presiune pe monopolurile  
naţionale. 
  Loteria olandeză de Caritate 
doreşte  să se asigure că finanţarea prin 
intermediul loteriilor  poate fi asigurată  cu 
succes, în ciuda evoluţiilor de pe pieţele 

europene de loterie. În plus, Loteriile de 
Caritate Naţională doresc să maximizeze 
oportunităţile  societăţii civile de a benefi-
cia de acest tip de mecanism de strângere 
de fonduri. O modalitate de a face acest 
lucru ar fi consolidată dacă şi  în alte ţări 
europene ar începe iniţiative similare, 
cu  scopul de a fundamenta în Europa un 
sprijin larg pentru ideea de finanţare prin 
intermediul loteriilor şi a crea mai multe 
şanse  pentru  evoluţiile care au loc pe 
pieţele europene de jocuri. 
 Referindu-ne la România, 
contribuţiile acestui tip de loterie ar putea 
fi dirijate pentru susţinerea talentelor, 
copiii şi tinerii supradotaţi care, în ciuda 
legislaţiei adoptate pentru a-i promova, nu 
beneficiază de sprijinul statului din lipsă de 
resurse, organizaţiile neguvernamentale de 
resort descurcându-se prin eforturi proprii.
 Suntem în situaţia in care, prin 
voinţa lui Dumnezeu, dispunem de o 
resursă intelectuală măsurabilă în aur şi 
noi, în mărinimia noastră, ca să nu zicem 
altfel, o aruncăm pe fereastră… 
  În concluzie, suntem convinşi că 
formatul Loteriilor de  Caritate naţională 
olandeză ar putea  fi aplicat cu succes şi 
în alte ţări europene, inclusiv ţara noastră. 
În plus, acesta oferă un instrument eficient 
pentru a  a face faţă provocărilor cu care se 
confruntă, în prezent, ONG-urile peste tot 
în Europa, într-o perioadă de criză globală.

E.A.P.C.F.
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Citate din realitate 
“Îmi sunt contemporan 

şi mi-e deajuns”  

 

   Definiţia personalităţii 
exponenţiale se regăseşte în această 
mărturisire a unui, cu adevărat, mare 
cărturar român, Romulus Vulpescu:” 
Îmi sunt contemporan şi mi-e dea-
juns /… Pricep când paradisul stă 
să-mi scape/ Că-mi sunt contempo-
ran de nepătruns”. Şi, în mod spe-
cial, se regăseşte în biografia Maes-
trului între Maeştri, Radu Beligan, 
cel  care - “ insomniac de reputaţie 
planetară” - apreciază existenţa după 

calitatea efortului oamenilor de 
excepţie de a creea, în cursul istoriei, 
“ frumuseţea (…) pornind de la 
haos” , 
considerând opera magna

“ O viaţă bine trăită”. 

   Reţeta împlinirii personalităţii- 
instituţie, în materie de producere, 
difuzare şi comentare a artei, se 
nutreşte din atitudinea de 
verticalitate prestată în raport cu 
opţiunile politice ale regimurilor, 
traversatul prin timp, “ patru dictatu-
ri” ,  rămânând invariabil credincios 
României. Numeroase sunt momen-
tele în care genialul “ insomniac” 
– preţuit cum rar se intimplă 
( “… mai citit decât cinci 
academicieni la un loc”).(Camil 
Petrescu, 1943; “…om de înaltă 
cultură “, Alain Poher  , preşedinte 
al Senatului francez) - a demonstrat 
că rostul său este de a-şi asuma, atât 
în ipostaza de coleg de scenă sau 
platou , cât şi în aceea de gestionar 
al activităţii artistice la vîrf, rolul 
contemporanului pentru care “ 
adevărul vieţii “ este suprema şansă 
a supravieţuirii, 



54

adaptării şi impunerii în societate, 
pretutindeni. 
 
   Oare , câţi dintre “ajunşii” clipei 
de faţă gândesc şi activează în vir-
tutea moralităţii, fără a leza drep-
turile si libertatea celor din jur, când 
promovează pe scara socială prin 
traseism ideologic  cultivarea 
violenţei şi a brandurilor de educaţie 
cu impact distructiv asupra carac-
terului uman?  Câţi, oare, se arată în 
oglinda faptelor, dincolo de obrazele 
demagogiei, credincioşi României ?
 

“ … nici prima … nici ultima oară”
 
   Ca o fatalitate, atitudinea de 
împăcare (exceptând cazurile mani-
festate… la vedere) cu realitatea 
turnată în gri a prezentului continuu 
(şi) la noi, stare în fond uzurpatoare 
de identitate naţională, piedică în 
afirmarea capacităţilor creatoare şi a 
dezvoltării în linie ascendentă, de 
normalitate a societăţii româneşti. 
Cine şi ce, de ce şi cum, la urma 
urmei, ar explica aceasta “criză 
acută de demnitate”, sesizată nu de 
azi de ieri, acum parcă în forme de 
neacceptat, vorba lui FănuşNeagu, 
care apreciază cu motivaţie, negru 
pe alb, că România se află în situaţia 
de “ţară furată şi dirijată (…) nici 
prima … nici ultima oară”.
Îl precede, dealtminteri, concluziv, 
cel “ imortalizat” la … masa de 
scris, la începutul Mileniului 3, 
colegul de generaţie, Romulus 
Vulpescu, autorul poemului - mani-
fest “Dubito, ergo “ (1979): Ţara 
dintre “ da “ şi “nu” / Ce de mult     
îmi aparţine ; /Ţara dintre “nu” şi 
“da” / Care- a fost a mea/     şi-a ta;/
Care-a fost cândva / Şi-a Lui/ Şi acu-
i a nimănui: /Ţara minţii mele şui… 
“/ 
   Îl completează cel ce intenţiona să 
ia teza de doctorat  “Aflarea în 
treabă ca metodă de lucru la români” 
(“ d-aia”,”merge şi aşa”),  nu altul 
decât trăitorul cu” neliniştea de a fi 
român”, domnul Petre Ţuţea.
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   La “ criza acută de demnitate “ se 
referea, bunăoară, Mihai Eminescu 
când focaliza, prin deceniul opt al 
secolului al 19-lea: “ Mizeria 
materială şi morală a populaţiilor, 
destrăbălarea administraţiei, risipa 
banului public, cumulul, darurile, 
corupţia electorală”, … mafia 
ploliticienilor, guvernanţilor ,“ care 
nu cred în nimica şi pentru care 
principiile politice n-au fost decât de 
a parveni şi de a se îmbogăţi”.
   Dar, “criza acută de demnitate” îşi 
află, probabil, indiscutabil, rezolva-
rea în punerea în practică a pro-
punerii conţinute în Discurs la Me-
sajul Tronului (1931) , text 
aparţinând liderului fracţiunii 
naţionaliste, ulterior înlăturat prin 
violenţă: “Cerem verificarea şi 

confiscarea averilor tuturor celor ce 
şi-au furat ţara săracă!” Rezon!
 “… nici prima … nici ultima 
oară” ; 
răbdarea ocultează percepţia elector-
atului de rând, inexplicabil elitele îşi 
înfundă capul  în nisip precum 
struţul, desigur formarea şi manipu-
larea se logodesc ceas de ceas, 
legiferând frauda de orice gen ca 
dominantă a mentalităţii, însă, aşa 
cum “ nici prima oară” , în istorie 
profanatorii conştiinţei colective, 
uzurpatorii de egalitate în faţa legii, 
vânzătorii de ţară nu au scăpat de 
judecata ultimă, “ nici ultima oară” 
– se întrevede în viitorul apropiat - 
nu se va întâmpla, dincolo de “ 
culmile răbdării”, altfel… 
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Este nevoie de o scânteie care să aprindă 
putregaiul. Odată pornit, el nu mai poate fi 
oprit. Se mistuie singur până la cenuşă.
 Veşnicia nu sunt eu, veşnicia 
suntem noi! Pentru că nimeni dintre noi nu 
a văzut începutul trecutului şi nici sfârşitul 
viitorului. 
Veşnicia nu este presupunere, este reali-
tate. 
Veşnicia este prezentul veşnic, pentru că 
prezentul veşnic este viaţa. 
Şi în viaţă nu trebuie să ai cărţi bune, ci să 
joci bine cu cele pe care le ai. 
Toţi avem nevoie de amintiri ca să ne 
spună cine suntem! 
Dacă nu ştii unde mergi, mai bine o iei de 
la început.
Să ne trăiască în linişte şi pace acel “ drag 
cineva” pe care fiecare îl avem în noi.

 Ne luptăm pentru supravieţuire 
doar ca să ducem o viaţă nefericită?

… Pentru unii a minţi nu-i o greşeală 
    Deoarece minciuna este făcută cu 
intenţie,…
Dă, Doamne, putere hotărârilor mele 
bune, iată o rugăminte ce ar trebui să 
existe în “ Tatăl Nostru”.
Astăzi am trăit. Dacă şi mâine reuşesc 
să trăiesc cel puţin la fel ca azi, mă pot 
considera capabil.
… Libertatea de a munci oficial pe 
gratis 
    Precum libertatea de-a munci pe-
ascuns 
 Ţara în care bisericile sunt frumoa-
se şi casele dărăpănate este tot atât de 
pierdută ca şi aceea unde bisericile sunt 
dărăpănate şi casele devin palate.
… Faptul de a deveni şomer a celui care
    Pentru familia lui nu are de mâncare.
    Faptul de a deveni un emigrant 
    Care ar putea suna frumos dar e 
şocant….
… Obişnuinţa că haitele sunt cele ce, 

normal, domină…
… Foamea este ceea ce face diferenţa, 
    Foamea este ceea ce a generat 
indiferenţa…
... Demnitatea este lucru demodat,
     Mândria un lucru pe care l-am uitat! 
     Cinstea este un obiect abandonat, 
     Onoarea este floarea care s-a uscat.
 În România, de două zeci de ani 
încoace, nimeni nu a mai murit de bucurie.
 E tragic!
 Teama de îndrăzneală este frica de 
responsabilitate. 
 Nimic nu mă impresionează altce-
va mai mult pe acest pământ decât omenia. 
Greu. Deoarece de foarte multe ori nu o 
mai recunosc nici in oglindă. 
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   Sub standardele financiare (coeficient 
PPP sau PIB per capita = puterea de 
cumpărare pe  locuitor) ale unor state 
africane ale căror nume sunt rostite, cel 
puţin în Europa, pentru exotismul lor 
(Botswana, Trinidad Tobago, Gabon, 
spre pildă) – iată o concluzie unde se află 
România, în esenţă o realitate sumbră, ce 
nu rimează defel cu sloganul comercial, 
conotat electoral: “Să trăiţi bine”!
S-au scurs pe nesimţite, la modul practic 
şi metaforic, cele două decenii prescrise 
– de “regizorul” principal al filmului 
“alergând către libertate”, Silviu Bru-
can, – pentru intrarea în normalitate 
a României, se înţelege nu numai în 
privinţa integrării în structurile europene, 
ci mai ales a atingerii unui nivel de trai 
(măcar) decent al întregii populaţii din ar-
ealul carpato-danubiano-pontic. Desigur, 
ar fi lipsit de efect interesul manifestat 
exclusiv în limitele nivelului de consum, 
vizând doar bunăstarea materială; punctul 
nevralgic îl constituie, însă, ascendent 
sărăcia, adesea emblematic “lucie”, a 
majorităţii românilor, fapt reflectat la tot 

pasul cu prisosinţă.
   O simplă paralelă – trasă între perioad-
ele de dinainte şi de după falsa schimbare 
la faţă a regimului de viaţă – conduce la 
opinia deloc pozitivă privind normalitatea 
României. “Grădina Maicii Domnului” 
– cum plastic s-a exprimat Pontiful, Ioan 
Paul al II-lea, aflat în vizită la Bucureşti 
la finele veacului trecut – nu a progresat, 
ci dimpotrivă, nici în direcţia calităţii 
dezvoltării social-economice, nici în 
aceea a moralităţii bazate pe impunerea 
valorii în principalele domenii de activi-
tate. Ca o ironie a destinului naţional, “is-
toria se răzbună”, odată ce, de la achitarea 
datoriilor externe prin sacrificii imense, 
prin sacrificarea prezentului, s-a demarat 
o dependenţă insurmontabilă a împrumu-
turilor, în fond o ruinare a perspectivelor 
către un trai mai bun, prin sacrificarea 
viitorului; “hemoragia de creiere”, emi-
grarea resurselor umane calificate (pe 
banii ţării), ori a celor plasate la graniţa 
robiei, prin ajustarea dramatică a ofertelor 
de muncă; creditarea acumulării de averi 
impresionante, prin exerciţiul corupţiei 
generalizate, sau prin dijmuirea bugetului 

Mad Cow’s Horns

 Pariul cu 
nivelul de trai
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de stat sau a fondurilor nerambursabile 
etc. etc.
   Ajunşi, în consecinţă, la liman, cu 
“cuţitul la os”, la ce, oare, s-ar mai 
preta binecunoscuta arie – trista arie- a 
nostalgiei după “iepoca de aur”, ori 
s-ar înteţi corul absurd al “justiţiarilor 
anticomunişti” plămădiţi din aluatul 
“revoluţionarilor de profesie”? Când “se 
strâng curelele” în jurul ideii de cercetare 
ştiinţifică, a creaţiei culturale în ansam-
blu; se profanează instituţia şcolii indifer-
ent de grad, de unde şi rezultatele vizibile, 
unele dintre ele intens mediatizate; se 
desistematizează segmentul sanitar, vital 

funcţionării vieţii publice; se imită –până 
la demonizare – modele şi practici com-
portamentale imunde, de violenţă, por-
nografie, caracteristice aşa-zisei “lumi 
civilizate” ş.a.m.d.
Există o diferenţă între cele două anotim-
puri, diametral opuse ale vieţii societăţii 
româneşti de toate zilele?!
Atunci purta un nume clamând cu emfază 
“spre comunism în zbor”, astăzi se 
conectează cinic la remorca “capitalismu-
lui sălbatic”.
      
 V.B.
     

Pariul cu noi înşine

Păreri (ne)bune despre o lume (ne)sănătoasă

   Toată lumea vorbeşte în ultimii ani de-
spre „beneficiile” traiului în ţara noastră, 
împreună cu tot arsenalul de aprecieri 
negative dar fără soluţii concrete. Atunci, 
mă veţi întreba, care sunt elementele de 
noutate pe care le aduc în aceste rânduri. 
Răspunsul este unul simplu din punctul 
meu de vedere: mă revolt împotriva 
„sistemului” actual în speranţa că nu sunt 
singurul. Vă voi explica şi de ce.
Probabil cea mai utilizată expresie din 
cadrul spaţiului carpato-danubiano-pontic 
este „aici se fură ca în codru”. Mă amuz 
teribil când aud pe toate canalele media 

diverse personaje care folosesc această 
sintagma ori de câte ori vor să accentueze 
faptul că noi, românii, suntem pe drumul 
pierzaniei. Stau totuşi să mă gândesc la 
un lucru: dacă din cele mai vechi timpuri 
codrul ne-a fost şi mamă şi tată, şi casă 
şi masă, noi de ce am schimbat tabăra? 
Am ajuns până în punctul critic în care nu 
mai există codru din care să se mai fure, 
şi atunci ce rost mai are expresia? Din 
păcate la noi relaţia de cauzalitate este 
în pragul dispariţiei fără să ne gândim că 
fără ea nu putem înţelege efectele, ca să 
nu mai vorbim de remedierea rezultatelor. 
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   Cea mai importantă componentă care 
a contribuit la situaţia de acum este 
răsturnarea completă a sistemului de val-
ori. S-au scris nenumărate pagini prin zi-
are sau bloguri si sincer nu aş vrea să fac 
referire la ele, ci mai degrabă o sinteză. În 
perioada de tristă amintre de dinainte de 
1989, elitele ţării noastre au fost exter-
minate doar pentru simplul motiv că au 
avut curajul să gandească şi să se exprime 
liber. Ei  au fost înlocuiţi de intelec-
tuali de carton, afiliaţi politic şi, cel mai 
important, fără capacităţile de a raţiona. 
Dezastrul s-a accentuat după Revoluţie 
când, românul, aşa cum este el ospitalier, 
a început să importe în neştire comporta-
mente din Occident şi, cum nu mai erau 
oameni care să ajute la cernerea lor, am 
ajuns în situaţia de acum: parastase 
printre cruci cu grătare, băutură şi muzică 
de proastă calitate; nunţi în mijlocul 
străzii sub privirile aproape neputincioase 
ale organelor statului; paranghelii în 
curţile mănăstirilor şi lista... poate con-
tinua.
   Situaţia la care s-a ajuns în aceste zile 
crunte pentru societatea românească este 
mai mult decât catastrofală şi cel mai trist 
este faptul că este întreţinută. Canalele 
media sunt asaltate de scandaluri cu 
rating care obturează activitatea cotidiană, 
reuşind chiar să paralizeze întreaga ţară. 
Astfel, damicele, îmbrăcate într-un cvasi-
costum al Evei de la renumiţi designeri 
internaţionali, vin şi varsă lacrimi de du-
rere despre chinurile infernale petrecute 
în compania unor indivizi mai mult sau 
mai puţin dubioşi. Prezentatorul este în 
delir ascuns undeva sub o vestă de salvare 
ca nu cumva să îl doboare inundaţia. Pub-
licul este în delir.
   Apoi, diverşi indivizi vin să se laude cu 
realizările din domenii cu totul şi cu totul 

lipsite de vreo importanţă geostrategică, 
etalând accesorii auto care mai au puţin 
şi fac de mâncare singure. Nu aş mai vrea 
să povestesc despre palatele din propri-
etate, despre care am impresia că sunt 
bântuite, căci nopţile sunt petrecute prin 
cluburi. Asta este imaginea cultivată cu 
succes pe majoritatea posturilor. Probabil, 
dacă ratingul ar fi un element de export 
am fi cu siguranţă în topurile economice 
internaţionale.
   Majoritatea tinerilor de pe stradă nu 
diferă de exemplele de mai sus. Am im-
presia că s-au depersonalizat, că sunt doar 
fragmente ambulante ale unor 
contramodele.
    Şcoala nu mai este demult un element 
formator pentru că, prin intermediul polit-
icilor lipsite de perspectivă, a ajuns doar 
un sediu unde părinţii îşi lasă odraslele 
sub supraveghere. Formarea lor revine în 
sarcina media, dar mai ales a internetului. 
Prin urmare nici măcar interacţiunile so-
ciale nu se mai produc, ele fiind înlocuite 
de un imens spaţiu virtual. NU ar trebui 
să ne mai mirăm dacă în câţiva ani limba 
română va fi modificată într-o asemenea 
măsură în care vom fi nevoiţi să scriem în 
limbajul internautic promovat de iluştrii 
academicieni precum foxxxy_45566 sau 
gloriator. 
   Când vom înţelege că fără educaţie şi 
fără modele ne pierdem identitatea atât ca 
indivizi, dar şi ca naţiune, poate vom găsi 
drumul către normalitatea pe care o visam 
încă din 1990.

Mircea VOICU
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   Născută şi crescută într-o lume închisă, 
lipsită nu numai de libertate, dar şi de 
culoare sau de frumuseţe, am descoperit 
că teatrul înseamnă libertate, o posibilitate 
de evadare din cotidian, dar mai ales o 
posibilitate de a exprima adevăruri într-o 
lume a minciunii şi mistificării.
Am început să fac teatru cu elevii acum 
25 de ani, din obligaţie; trebuia să realizez 
un montaj literar patriotic pentru festivalul 
Cântarea României (cât rău a făcut se 
vede acum, când nu mai există graniţe 
între artişti şi veleitari). Educată în spiritul 
valorii, nu am dorit să mă înjosesc cu 
pseudocreaţii şi am încropit un poem 
dramatic căruia i se puteau găsi, la nevoie, 
şi “valori” patriotice. De la acea 
experienţă m-am contaminat definitiv de 
morbul teatrului. Sigur că mergeam de 
mulţi ani la spectacole susţinute de marii 
actori ai scenei româneşti  (pe care noi îi 
vedeam ca pe nişte zei ai artei…şi nu 
glumesc!), dar atunci am trăit emoţia din 
partea cealaltă, dinspre scenă spre specta-
tor. Miracolul cel mare era spectacolul , 
dar era precedat de ritualul repetiţiilor care 
transforma nişte elevi obişnuiţi în artişti 

capabili să transmită emoţii pe care nu 
le-au trăit niciodată în realitate. Cred că 
acesta-i motivul pentru care am continuat 
această activitate, indiferent de cât de buni 
sau de slabi erau actorii mei. La început 
important e dorinţa, dacă este dublată de 
voinţă, se pot produce adevărate miracole. 
Abia acum îmi dau seama că le ceream 
prea mult adesea acestor tineri, dar nu 
regret şi cred că nici ei.
   Am spus că fac teatru cu elevi şi nu 
pentru elevi. E foarte importantă această 
prepoziţie pentru că ea marchează o 
diferenţă de concepţie: cea dintre artă şi se 
poate şi aşa. Şi cred că asta e o lecţie de 
reţinut: ei sunt amatori de teatru, adică 
iubitori, însufleţiţi de emoţia unică a 
spectacolului.
Orice profesie se şi fură puţin şi am avut 
de învăţat de la profesori importanţi – unii 
în realitate, alţii doar în cărţi. Mi-am dat 
curând seama că nu poţi lua un copil din 
bancă, dându-i un text, şi să-l urci pe 
scenă ca să joace. E nevoie de pregătire, e 
nevoie de antrenament. Sunt antrenamente 
lungi, obositoare, care implică fiecare 
componentă a jocului actoricesc –

Fascinaţia teatrului sau o 
alternativă în educaţie
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respiraţie, dicţie, coordonare, concentrare, 
improvizaţie, expresivitate corporală etc.    
   Cei dinafară ne privesc cu reticenţă sau 
ne acuză de neseriozitate… Dar eu mă 
încăpăţânez să continuu pentru că văd 
dedicaţia membrilor trupei. Şi, dacă mă uit 
înapoi, văd că toţi cei care au făcut teatru 
cu mine au cariere de success, chiar dacă 
nu neapărat în acest domeniu…pentru că 
valorile pe care mi-am propus să le cultiv 
sunt utile pentru orice om: modalitate 
neconvenţională de apropiere de textul 
literar, controlul emoţiilor, expresivitate, 
creativitate, spirit de echipă, adaptabilitate.       
   La preselecţii vin adesea foarte mulţi 
elevi, dar, în timp, rămân doar cei care pot 
respecta regula celor trei D: disciplină, 
determinare, devotament. Talentul e o 
condiţie, dar nu e suficient. Cei care vor 
succesul facil, aplauzele gloatei inculte nu 
intră în profilul actorilor din trupa noastră. 
O altă lecţie de reţinut este că nu există 
roluri mici, doar actori proşti – aceasta ne 
ajută să nu vânăm cu orice preţ rolurile 
principale, din câteva apariţii şi două-trei 
replici se poate da o altă întorsătură unui 
spectacol.  
   Trebuie să precizez că este foarte greu să 
îndeplineşti toate funcţiile angrenate în 

realizarea unui spectacol: de la regizor, 
până la scenograf, costumier, 
sunetist,specialist în lumini…Nu mai 
vorbesc de faptul că trebuie să faci din 
nimic decoruri şi costume…noroc că se 
poate merge şi pe decoruri minimaliste. 
Succesul unei reprezentaţii presupune 
efortul comun al celor de pe scenă şi al 
celor din spatele scenei. În ultimii ani, am 
avut şansa de a avea alături doi asistenţi 
excepţionali – Mircea Voicu şi Alex 
Petrescu – iar ei au format câţiva tineri 
care par să lucreze cu tot atâta pasiune şi 
competenţă.
   Sigur că premiile sunt importante, dar 
ceea ce mă motivează este momentul acela 
special în care, într-o repetiţie încetezi să 
mai vezi în faţa ta pe elevul X şi vezi doar 
personajul; atunci îţi dai seama că ai reuşit 
să construieşti un personaj…e aproape 
miraculos! Şi desigur mai sunt şi momen-
tele de la reprezentaţii, când simţi o clipă 
că toţi spectatorii trăiesc aceeaşi emoţie, ca 
şi cum le-ai strânge sufletele în braţe, ca să 
le eliberezi apoi mai bogate.
Dacă îi veţi întreba pe membrii trupei 
Antract ce înseamnă teatrul pentru ei, îţi 
vor da acelaşi răspuns:un mod de viaţă.  

Luminiţa LICORNA
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Dincolo
niciodată nu va mai fi la fel
una/câte/una/
uşile s-au închis
doar un chenar
brodat mărunt
delimitează spaţiul
ferestrele nu se deschid
(facem economie la căldură)
uşile scârţâie (vom lua măsuri)
şi totuşi biata pisică
ne aşteaptă în fiecare seară în gangul întunecos
ne sare printre picioare cerşind un pic de afecţiune
in ciuda femeii de la subsol care pândeşte încuie uşi blestemă
povesteşte despre fiică-sa (călugăriţă în Grecia)
uite şi popa ăsta ce zgomot face şi
nici măcar nu închide uşa
şi dacă da...
am încercat să scriu o poveste dar
uite că nu am răbdare
simt revolta adjectivelor şi a adverbelor
mă gândesc că poate
mai e ceva de văzut dincolo de chenar

Luminiţa LICORNA



15/06/2011 
Dear diary, 
Imagine Earth: wet and very populous, 
for all that after the dictionary means life. 
Looking to the sky, every pair of eyes 
sees something different. For me, the sky 
was just this little 
lid which closes 
the box called 
Earth, and the 
clouds seemed 
monotonous 
sheets stickers 
that covered the 
blue background. 
I watched a cloud 
in 2D, but now I 
can say that once 
you learn to catch 
flying wings, 
everything so far 
seemed limited, 
turns into something fascinating. 
But return to reality. The Earth is the 
Earth (in dreams and in reality), and life 
cannot be defined otherwise ... But now I 

know that heaven is not just a cover, and 
clouds are not just paper stickers. While 
diving in the sky I  realise that the com-
mon definition of it is totally different 
from what you can see from the ground. 
I'm looking at clouds as my brothers  

splashing around in the 
blue tinted air. 
However, my wings 
are not white and 
fluffy, but long, heavy 
and even rusty some-
times,  designed to 
maintain the balanced 
elongated bird-like 
body : the TAROM 
flight from Satu Mare 
to Bucharest. 
The plane is descend-
ing and the steward’s 
voice in the speakers 
asks us to fasten the  

seatbelts and prepare for landing. So we 
have to obey ... I'll get back soon because 
this is just the beginning! 
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Unde călătoresc 
superdotaţii noştri



06/16/2011 

Dear diary, 

Last night, after we reached the airport in 
Bucharest, me and my companions (my 
mother and miss teacher) met Andreea, 
her father and mister Popescu.  Together 
we spent a terrible night,  sitting in Henri 
Coanda’s room, on some uncomfort-
able chairs where was  running the same 

movie about the life and career of the 
Romanian Aeronautical Coanda, over and 
over again. In the mid of the film in the 
soundtrack, sounded vaguely the begin-
ning of the Einsamer Hirte’s pan-pipe 
song, sung by Gheorghe Zamfir, which 
gave more "colour" to the monotony ... 
I managed with difficulty to stay awake 
until one o'clock, walking  with Andreea 
in the endless corridors of the airport, 
embellished with paintings and photos of 
airplanes. 
During the night I fell asleep from time 
to time, resting head on a suitcase, trying 
to ignore the hardness and uncomfortable 
seat, hearing the same song every five 
minutes, the same pan, which, after a long 
silence, coming to announce that time 
flows, but slower than ever. I had no time 
to dream, but I lived a living nightmare. 
The only thing I thought was also given 
hope that at 4 in the morning we will go 
to check-in, the security check and then, 
finally, we board the plane that will take 
us closer to fulfilment of the American 
dream. " 

06/16/2011 
Dear diary, 

It seems that these 
days, to reach the 
clouds it doesn’t hap-
pen only in dreams. I 
am in the clouds for the 
third time in the last 24 
hours. After that sleep-
less night, we boarded 
a plane to Amsterdam, 
where we made a stop for 
four hours. Time finally 
runs out of its normal speed. 
The airport was bigger and more crowded 
than I expected. Planes were arriving and 
leaving one after another incessantly, and 

people of all races and nations swirled 
through the airport looking after their 

own terminal, like us. It was 
fascinating for me. A 
new world ... 
Now I am stuck in 
a comfortable chair, 
place in the far left 
of the middle row 
of the KLM plane, 
which is flying to 
Washington DC. The 

food, juices and the 
small screen in front of me, distracted 

my attention from the most important 
thing: I am in the air, and below me is the 
Atlantic Ocean ... 

 

64



 

17/06/2011 

Dear diary, 
Yesterday seems so far removed from 
today... But I vaguely remember looking at 
the small screen and seeing, that the plane 
is fast approaching the destination. We 
were eagerly waiting to start landing. After 
an eight-hour journey across the ocean, 
landing came as peaceful as the ocean 
breeze, or more directly like a little action 
after 8 hours of pure monotony. 
Soon I walked sleepy out of the plane, 
with small steps in disorganized lines of 
people moving slowly and slowly, while 
we were hearing from the speakers a voice 
of an enthusiastic young woman say-
ing: 'Welcome to America! Citizens of 
America, welcome home. " Then I realized 
I stepped on American soil, breathe the air 
again and the here sun shines, although, 
at home was full night. Things and places 
have changed, but people remain the same. 
Mother and miss teacher were amazed 

by the enthusiasm in the speakers voice. 
Andreea walked beside me, her father was 
taking us pictures, and mister Popescu 
guided us every step. 
After we passed all checks and we spent 
about half an hour looking for our luggage 
among hundreds of other bags that were 
coming streaming on each of the three 
conveyors. Leaving the airport we looked 
after Mr. Graff, a friend of Mr. Popescu’s 
who was waiting for us. He would lead us 
to the hotel. 
The air smelled different, and was a higher 
humidity, which causes a very high tem-
perature. The hotel, Holliday Inn Capitol, 
was very nice. The hall was full of chil-
dren, and the people relaxed attitude and 
their smiles made me to feel very comfort-
able. 
 Today we woke up early and at 8 AM and 
we went all three of us (me, mother and 
miss teacher) to The National Mall (the 
festival site). 
We soon reached the green space where 
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were located several white tents and a 
stage. Also we met there Andreea and her 
father, which were hosted by an American 
family. 
The show opening WCF (World Children's 
Festival) began with the American hymn 
and continued with speeches and a show. 
Meanwhile, we started to look at what was 
happening at the stands located in the park. 
At first glance, the fact that you could 
choose what activities to take part on was 
for me  a little confusing, because seem 
disorganized, freedom, compared with the 
system we're 
used to. Af-
ter that, me 
and Andreea  
stopped at a 
stand where we  
had to draw or 
write on the 
balloons a se-
cret, a thought 
or answer to 
one question 
on a card, without knowing what question 
we responded. It made no sense to us, but 
I soon learned through this simple ‘game’ 
,that to express through art what you want 
to say is the easiest beautiful way to create. 
After this first activity, I went to the Japa-
nese booth (I was irresistibly drawn to Ja-
pan ...), where I made origami cranes and I 
wrote in a message or an opinion about the 
disaster occurred in Japan; the  crane will 
be put on a plate, then exposed in Japan. 
And finally, I went to another stand where 
there were only 2 children and their draw-
ing teacher. Then I met Marijn, which 
taught us  how we can express by symbols. 
Then we made a work-symbol illustrat-

ing theme about "Sun, house, Earth." 
Although Marijn was Dutch, she used to 
express  the American enthusiasm for our 
creations, as sign that she liked it very 
much. And I liked very much Marijn and I 
hope to keep in touch with her... 
At 3 PM the festival was over for us, as 
we were to go to the Romanian Embassy 
and to meet the Ambassador of Romania 
to Washington and to visit the embassy. 
After the lunch, Mr. Graff led us to the 
Embassy where we met with the ambassa-
dor, with Andreea and her father, who had 

come with all 
their host fam-
ily. It's been a 
great pleasure 
to know the 
ambassador, 
and to hear 
talking in Ro-
manian outside 
of our small 
group. 
Then, seeing 

that it is 5:30, together with my mother 
and miss teacher, we visited in a hurry (it 
was closing time) an art museum from the 
Smithsonian museums chain. Time was 
very short, but what I saw was great. Miss 
teacher showed me the works of famous 
painters (Van Gogh, Durer, Picasso, etc.) 
and we could not believe that we have on 
front of us so beautiful masterpieces ... 
We ended our first day at the World Chil-
dren's Festival. It was a busy and inter-
esting day  and we were happy and we 
waiting forward the next day. 

66



67

18/06/2011 

Today we had another beautiful day. At 9 
o’clock in the morning, we started walk-
ing towards, The White House. It was a 
warm morning and the sun was high and 
hot, burning our unprotected skin. Our way 
was running through the park that housed 
the festival, after that through the town, 
and finishes to the big black gate behind 
which lies the White House. We passed 
the security check and entered the famous 

residence of President Obama. 
At first we entered in a hallway with white 
walls, on which were strung photos from 
the American Presidents mandate. Then 
we entered in different rooms, simply fur-
nished and decorated (different of our royal 
Peles). Personally, I liked the Red Room 
because they acquired the charm of history. 
On leaving the building, we made some 

pictures and rush to festival, because we 
were late. The path was the same, but dif-
ferent destination: World Children's Festi-
val. 
Me and Andreea  got there first. Once ar-
rived, I noticed that all the children had al-
ready found their right booth. I was disori-
ented because the activities were new ones. 
We went to the booth which promoted 
ecology and we printed leaves using solar 
energy. Then we decorated the printed 
cards by putting leaves in the interior. We 

used a strange technique, but I liked it... 
From there, we went to the nearby stand 
waiting to participate. I painted shirts 
in a strange and interesting manner. But 
both came out excellent. Then I went 
to look for Rose, a teacher with whom 
I corresponded, and who had a stand 
there. I found her easily, and she invited 
us to paint a huge canvas for small 
artists. Together with miss teacher, 
Andreea and me we did a beautiful job 
on that, then I wrote with big letters 
ROMANIA. We painted also with our 
hands, so I was dirty from head to toe 

and the acrylic colours stains will remain 
permanent on my black pants. That was 
not a problem because I'm sure I will al-
ways remember this day. 
We went to visit Air and Space Museum 
because it was nearby.  At the hotel, ex-
hausted, I fell asleep quickly, being sad 
that tomorrow will be the last day of the 
festival ... 
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20/06/2011 
Dear diary, 
I certainly will remember yesterday, the 
end of three days, now part of my history. 
It was the last day at the World Children's 
Festival. 
In the morning we went to the festival, as 
in every day, and we shyly approached a 
new stand, where they used an interesting 
technique: we put pigments in water, mak-
ing some forms and then print the result on 
a sheet. It came some beautiful works. 
At the miss teacher’s proposal, we went to 
the Oman’s bench, where I painted pottery, 
decorating it with colored beads. I made 
something beautiful and ornate bowl which 
I got it as a gift. I will go home and have a 
beautiful memory, a living witness to the 
"My American Dream". In the afternoon, 
me and Andreea, we dressed in national 
costumes and went to L'Enfant Plaza, 
for the festive dinner. Once there, I made 
friends with Sarah, seeing that we have 

much in common, especially music and 
literature. Accompanied by mother, miss 
teacher and mister Popescu, we sat at a 
round table in a huge room. It did not take 
long and already we were doing photos 
with other children participants, who were 
fascinated by our national costumes. On 
the little stage in the room were having 
place speeches and singing, while we were 
serving dinner. Rose sat down with us and 
we understood perfectly. Also a Japanese 
family with two children was seated at our 
table. I communicated with them and I no-
ticed the large differences which exist be-
tween people, culture and education. This 
was in fact the festival’s goal: to become 
friends with different people who share the 
same passion with us. 
At the end, all the children were called 
on stage to be awarded. We were lots of 
children and the hostess had difficulty in 
pronunciation of names. Andreea’s name 
was pronounced with a heavy American 
accent, but we understood enough to real-
ize that it was about our Andreea .... When 
it was my turn, the hostess asked me how 
to pronounce my name and the result was 
good, considering the fact that my name is 
not common in USA. 
All the approximately 100 awarded chil-
dren from the U.S. and other 75 countries, 
we did a lot of pictures and we had a won-
derful evening ... And three exceptional 
days. 
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Generaţia 
Facebook

   Site-urile de socializare au deschis o 
nouă pagină în „Era Informaţiei”. Comu-
nicarea rapidă, identificarea promptă a 
grupurilor de interese au revoluţionat pur 
şi simplu viteza de propagare a ideilor, 
opiniilor, reacţiilor sentimentale.
Interlocutorii se intersectează pe aceleaşi 
lungimi de undă, interacţionează şi se 
grupează în susţinerea unor platforme 
program, iau atitudine, se mobilizează 
declanşând promoţii, atitudini  şi energii, 
reacţii altădată  de neconceput.
   Nu e de mirare că la adăpostul contu-
lui de facebook se pun la cale activităţi 
caritabile, culturale, ştiinţifice şi de altă 

natură, unele dintre ele cu conţinut ex-
ploziv, de-a dreptul revoluţionare.
Noua generaţie cuprinde în ea tineri de 
diferite structuri, de la indelectuali de 
marcă la profesionişti I.T. sau meseriaşi 
de înaltă calificare, dar şi persoane vârst-
nice dornice să-şi etaleze cunoştinţele şi 
experienţa.
   În rândurile ce urmează, vom creiona 
portretele a trei personaje feminine, active 
în reţelele de socializare care prin dăruire, 
talent şi inovaţie fac şcoală în sensul bun 
al cuvântului, fiind un exemplu demn de 
urmat pentru tânăra generaţie.

             Co-fondator al Formotus Inc. Greater Seattle, 
fost Manager de programe la Microsoft, Proiect-
lider la Agenţia Internaţională pentru Energia 
Atomică. 
Societatea comercială „Formotus” a fost co-
finanţată de Adriana Neagu, unul dintre creatorii 
tehnologiei Microsoft Office InfoPath. 
Adriana are cunoştinţe extinse în tehnologii leg-
ate de servicii web, formulare electronice şi Ser-
vice Oriented Architecture (SOA). În cei 10 ani 
petrecuţi la Microsoft, ea a acumulat o experienţă 

semnificativă de lucru cu nevoile clienţilor societăţii contribuind la crearea de tehnologii 
XML pentru a acoperi aceste cerinţe.  
La scurt timp după fondarea Companiei „Formotus”, furnizor de software, de date 
mobile şi servicii pentru afaceri, aceasta a anunţat public că Adriana Neagu a fost 



Born in 
1964, 
Portugal. 
She is a 
storyteller 
who likes 
to draw 
and write 
their own 
stories. 
She stud-
ied arts 

(Escola de Artes Decorativas António 
Arroio) and is now a student of anthro-
pology (ISCSP – Universidade Técnica de 
Lisboa). 
She is interested in development of 
Creativity and Education through Art, 
to promote peace and understanding 
between peoples and worked with chil-
dren in artforms. Author of “Lalabera & 
Gabydoga in the World of the Butterflies”, 
“The Garland of Flora”, “ET’Tila and map 
of the sky”, etc.

Laura Caeiro Vargas 

Nu întâmplâ-
tor, căutările 
pe Internet 
ale Elenei 
sunt legate în 
mod direct 
de Facebook. 
În dorinţa sa 
manifestă de 
a deveni o 
„Stea”, Elena 
a început să 
hotărască, 

prin tehnica fotografică de vârf, destinul 
Stelelor. 
Absolventă de Liceu, Elena îşi caută pro-

priul drum, deşi soarta îi este, uneori, 
potrivnică. Provine dintr-o familie săracă 
şi situaţia materială nu i-a permis să con-
tinue studiile. A trebuit să se angajeze, să 
lucreze în schimburi şi în timpul liber care 
îi mai rămâne se ocupă de profilul stelelor 
de cinema, de personalităţile din domeniul 
artistic şi cultural, creionând prin foto-
grafie imaginile lor „before” and „after” 
prelucrare. Şi nu duce lipsă de talent. O 
miniexpozie se află, deja, în pregătire sub 
egida Cenaclului Literar European (CLE), 
unde Elena a devenit membră cu drepturi 
depline. Şi cine ştie, visul ei de a se număra 
printre stele va deveni, poate într-o bună 
zi, Realitate…    

Elena Niculescu
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nominalizată drept „Inovatorul Tehnologic al Anului 2007” , în cadrul ediţiei a 
patra anuale a „Stevie® Awards„ pentru femei în afaceri, organizată de „Infiniti”. 
Câştigătorele premiilor au fost selectate dintr-un număr de 800 de participante, directori 
de mare succes din Companiile de top, sau din rândul antreprenorilor. 
Cartea de vizită a Adrianei prezentată de Agenţiile de Presă a condus la alegerea de 
către organizatorii Partneriatului „Start up America” să o selecţioneze dintr-un număr 
mare de candidaţi la dezbaterea organizată după apariţia preşedintelui OBAMA din 20 
aprilie 2011 pe Facebook. Adriana şi-a prezentat ideile antreprenoriale în cadrul pan-
elului „Start up America. Victoria în viitor, prin spirit antreprenorial”, panel moderat de 
Scott Case, Şef Executiv al Parteneriatului şi co-fondator al Priceline. Com.
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Carmen Gheorghe

Nu se poate puţin 

   Dacă motivul conducător creşte în 
fiecare din noi odată cu răsucirea adn- 
ului primordial, el va ieşi cu îndrăzneală 
din minte şi simţire, odată şi odată. Şi, în 
cazul în care, să împărtăşeşti cu ceilalţi 
devine un modus vivendi, scrisul se 
aşează, natural, ca bucata de pâine din 
farfuria cotidiană. Scrisul meu a fost 
leit motivul care ridică pasiunea înspre 
creaţie şi mai sus, în dimensiunea general 
valabilă a artei. Mentoratul unor personaje 
de roman, profesorul de limba română, de 
exemplu, care nu lasă corigenţe, dar ne 
priveşte în ochi, oleacă gânditor-ironic, 
oleacă părinteşte, de cele mai multe ori 
creativ a aşezat viaţa mea de acum în 
tiparele celor care lasă în urmă CĂRŢI.  
Fiinţe care, ieşite de sub mâna vie şi 

imaginaţia care alină, îşi trăiesc propria 
viaţă, respiră şi iubesc, beau un gin şi îşi 
cumpără creioane roz pentru eternitatea 
literară aşezată pe rafturi şi etajere, în 
sufragerii, biblioteci şi librării. Cărţile 
şi foile, stilourile plutind în cerneala din 
călimară, pixurile cu gel, clapele lap-
topului, jurnalele aduse din Olanda mă 
aşteaptă, nu prea răbdătoare, pe toate 
mesele de scris, pe genunchi şi în bu-
zunarele pline de fluturii inspiraţiei. Flori 
de mazăre, culoarea  verzei crude, gura 
leului şi tatuaje întinse pe spate, incredi-
bila trăire care vine chiar înainte să ştii mă 
ţin toate  de mână şi mă scoate din camera 
separată a Virginiei Woolf , chiar a Hertei 
Muller, ca să beau vin şi să scriu.    Când 
marile transformări ale sinelui care începe 
să crească te izbesc de colo-colo şi nu 
putem avea două vieţi, paralele ca două 
frunzuliţe de tei scuturate pe creştet într-
un iulie fierbinte, nebunia creaţiei te face 
să suporţi funia invizibilă, iar uşurătatea 
fiinţei să se desprindă din străduţele cu 
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plopi şi să se aşeze la masa de scris. 
Adică să creeze ceva, să se exprime 
separat în entităţi care să reziste, carapace 
de broască ţestoasă,  dincolo de degetele 
subţiri ale scrisului iluminării.
Iar cărţile se gustă şi se miros între filele 
noi, de abecedare şi paradigme matemat-
ice, se studiază sub veioze întârziate, se 

aşează pe noptierele iubirii şi se dezdoaie 
la colţuri, se trec, după ce s-au subliniat 
uşurel,  în caietele repertoir cu coperţi lu-
cioase de carton portocaliu şi, după ce te 
chinuie, nu mai pleacă, căci nu părăsesc 
nicicând.
   So, let it be me. Cartea scrisă pentru 
tine, care te iubeşte pe viaţă.

The Dark Side. Partea nevăzută

   Luna. Trupul. Mintea. Ciocolata. Ieşirea 
din partea întunecată a nopţii nu e deloc 
simplă. Căci dacă murind pentru prima 
oară am tot murit, apoi toate părţile tru-
pului se opun. Primul se scoală auzul- 
unde se înfig  între plăcuţele timpanului 
şi rezonează fin, uşor, agale şi acrişor, ca 
un fursec cu stafide înmuiat în cafeaua 
amară. Urmează ochii, ei încep să se mişte 
uşor sub pleoapele nu prea transparente, 
aşa că numai cineva care s-ar apleca să 
îi privească deaproape ar percepe alune-
carea dreapta - stânga. Mâna încă tresare 
involuntar, aşa cum stă pierdută cu palma 
în sus, poate îndoită uşor de la cot. Parcă 
pulsează un zvâcnet uşor sub genunchi, tot 
pe stânga, unde o venă sensibilă, fiindcă 
e albastră, strânge uneori capătul arterei 
plăpânde. Dacă aşternutul se trage în sus, 
peste cap, lumina nu se mai amestecă între 
propoziţiile care deja se înscriu cu negru 
pe retină, pe creier, pe  habar n-am. Su-
pra lună, am de scris, cenaclu, cursul de 
la care am lipsit, bărbatul iubit, ciocolata 
amăruie din Belgia, tristeţea  dark şi Pink 
Flyod, ar trebui, trebuie, e târziu, sună un 
telefon, denisa, cercetare- raportare- formă 
fără fond, masa ovală cu picioare curbate, 
eustoma grandiflorum, visele de peste 

noapte, dorul de  a auzi măcar pe cineva, 
un  apel… gânduri, idei ale minţii- raţiune 
sau ale minţii- simţire?
   Partea nevăzută se iscă, clocoteşte, face 
planuri, cuvintele cresc pe dinăuntru ca 
fularele tricotate pe seară, cu andrele unite 
între ele cu o coardă subţire de plastic, 
să nu se piardă, din afară nimic nu se 
zăreşte, atenţia întoarsă înăuntru a pus în 
vis  un bloc înalt, pe malul mării, singu-
rul cu curte interioară şi tavan peste ea, 
probabil transparent, nu îmi dau seama, 
feţe de oameni pe care nu i-am mai văzut 
demult sau deloc, D. care fuge cu un caiet 
în mână după autobuz şi cu pletele blonde 
mă recunoaşte şi îmi face un semn; cei doi 
bărbaţi din viaţa mea care vorbesc într-o 
cameră, într-o casă de ţară, lângă o curte 
cu flori, şi eu stau siderată şi mă prefac că 
dorm, stupefiata că el nu ştie, că el ştie, 
că se aude un copil care plânge în curte 
şi ei pun la cale ceva, fără mine, şi întins 
pe patul de vis-a-vis stă R., iar aproape de 
somn e C., aplecat deasupra, într-o veghe 
trează, nejustificată. Deja unele părţi ale 
viselor s-au spălat pe dinţi, pe corp, pe 
mâini, pe părul uşor ondulat, cu puţine fire 
albe. Mintea aleargă sub pleoape, trupul e 
dark. Piciorul drept aşezat cuminte peste 
glezna stângă, definitiv marcată, pilota 
portocalie, scămoşată de Bella în extazul 
toarcerii matinale, plapuma grea găsindu-şi 
loc pe la mijloc, perne răvăşite, grijă. 
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Ar trebui să fac. Ar trebui să ies dintre 
anevoioase întinderi de moarte 
somnolentă, căci cred că se poate spune 
că dacă sângele nu mai irigă-inimă, creier- 
vine la tine celălalt somn, dar dacă apa, ca 
un bivol negru, se face pătură dark şi te 
strânge între cute, poţi să părăseşti mereu, 
serile şi nopţile, dar mai ales dimineţile, 
ieşind din uitare fiindcă trebuie. Ziua 
în care nu vreau  aş vrea să fie azi, când 
pliculeţul de hot dark chocolatta curge 
deşertic în cana roşie, apa bolborosită în 
caniţa de tablă o cotropeşte şi formez un 
număr să aud o voce. Dau să închid de 
două ori înainte să se facă conectarea, şi 
totuşi. A treia oară aştept până se aude. 
Alo. Normal. Alo - la fel. O pauză mai 
lungă, adágio ma non tropo, nu mai ştiu 
ce înseamnă asta, şi Alo. După al treilea, 
poate, deşi nu cred, oleacă intrigat, apăs cu 
vârful inelarului drept pe clapa aparatu-
lui. Delete. Atât. Punct şi de la capăt. Azi 
nu vreau să vorbesc, vorbele le ţin sub 
pleoape, le ţin în uter, în cavităţi, în micul 
ulcer, în corneea umedă şi picurătoare, 
care fie aer rece, fie soare, fie vânt fur-
tuna şi îngheţ, durere şi bucurie, muzică 
şi scris- curge apos şi enervant pe obraji, 
mai ales pe stângul. Astăzi voi fi numai 
parte nevăzută,  supra parte nevăzută, 
foarte, cel mai aproape de pământ, pro-
vocând valuri de cuvinte aşezate în lumi 
paralele, analize de text şi cărţi trase de 
pe rafturile de sus, cu pânze de păianjen 
şi mult praf pe ele. Viaţa neagră - pe cerul 
gurii ei?- face jonglerii şi dacă nu sunt 
atentă vrea să mă păcălească cu lucruri şi 
forme. Versatilă pe vazele cu irişi şi prin-
tre ceasurile imense de perete, cu cadrane 
înflorate, se uită în spate şi, din goana 
armăsarului, îmi aruncă la picioare ple-
carea în Olanda, curând, firul de eustoma 
verziu, mai apetisant decât bomboanele 
fondante de la cofetăria Iepuraşul- gălbui, 

cafenii şi roz, printre cele majoritar albe-, 
bluzele cu floricele şi curea atârnată pe 
şolduri, cumpărate dintr-o furie de lunea, 
mica bârfă cu profesorul de filozofie, în 
faţa rectoratului, chiar telefonul de acord 
din Bucureşti, prin care se mai alătură 
cineva demersului spontan de procurare a 
laptopului pentru Puşa up, bolnavă. Cum 
era vorba aia, că nimic nu ne consolează? 
Cine o fi spus-o? Cred că eu, după ce de 
multe ori încerc să înţeleg, să înţeleg de ce 
şi de ce nu şi de ce nimic şi de ce nu am 
putut şi dacă putea, pâna când şi dacă voia 
- până când şi dacă orele didactice ni le-a 
tăiat ministrul ucigaş ce vom face cu de 
ce- urile? şi dacă aş vrea… trupul şi luna 
ar vrea, ştiu, dar mintea, partea nevăzută, 
ce ai zice într-o prezentare power point, 
în sliduri reci, atârnate pe peretele alb din 
faţa scaunelor ştiinţifice? Ar rămâne doar 
ciocolata trasă sub formă de vişine învelite 
în şerbetul roz sau lichiorul serbati, cu 
moţ de păpădie deasupra, care, ele, m-ar 
săruta pe pleoapele plânse- iar? de la vânt 
şi m-ar urca în tren. 
   Prea mult, prea greu şi grija că, într-o zi, 
carotida sau colul sau vena puţin palpabilă 
de la picior ne joacă feste, că mintea nu va 
mai respira, că sănătatea capului o va lua 
razna, hormonalo-adolescentin, şi între 
Maastricht şi Bucureşti, va prefera o rugă 
în genunchi, pe scările din faţa facultăţii 
de Drept. Sau o cafea la Planters unde 
jurămintele s-au făcut şi desfăcut, înnodat 
şi încolăcit pe mâinile dragi şi s-au rupt 
apoi cinic, cu plasa în mână, pe degetele 
cu verigheta. Astăzi nu vreau să fac nimic 
din ce trebuie, trupul să fie minte, să îi dau 
doar scris pe pâine, mintea să nu se spele. 
Să nu se îmbrace decent, simţirea să zacă 
la întuneric, în dezordinea dormitorului. 
Doar luna de dimineaţă, de pe internet, 
şi din placa de vinil rotindu-se în aceleaşi 
cercuri inegale din ceaşca cu cafea va fi 
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primită în casă. Foarte aproape, 
ea nu s-a lăsat decât în noaptea dinainte 
zărită eminescian de la balcon, pe partea 
dinspre pădure, până pe la 4 dimineaţa, 
nori şi vată dark, atârnată bărbos pe gâtul 
cerului. A doua seară, când chiar ar fi 
trebuit să ne atingă, n-a mai venit. La fel 
de adevărat este şi că n-a mai venit nici 
plânsul, neliniştea, neîmplinirea, golul din 
iubirea mea, neputinţa, amărăciunea şi 
disperarea plecării. De fapt, depresia mea 
era deja, a fost numai restartată în mai, 
începuse în februarie, la munte, în seara 
în care nu eram nimic sau poate nimerise 
din greşeală, cu o prietenă foarte bună, 
aici, şi poate va face şi sex…. Sau chiar 
în ultima zi a anului, cind între o supă şi 
venirea musafirilor, doctoriţa mă trata de 
iubire, şi nu ştia că degeaba. Începusem 
de atunci să mor câte puţin, deci prima 
dată a fost mai demult. 
   Tot luna se vede pe cer în timpul zilei, 
câteodată, albă, mititica, printre nori pe 
fond albastru. Când laşi capul pe spate 
şi e departe de noi, ea se lasă doar atinsă 
cu ochiul dilatat şi mintea neatentă- luna 
ziua? care parte a ei o mai fi şi asta? 
Şi vreau, nu vreau, intru în bloc, ştiu 
că aceste betoane îngrozitoare ascund 
apartamente cochete, car geanta roşie 
pe umărul drept, sacoşa roşie cu cărţi 
în aceeaşi mână, şi firul mov cu alb pe 
la margini de petale- pe undeva,  într-
o altă mână. Iar arcada largă deschide 
camera aurie, cu veioze pe la colţuri, 
perne lucioase cu cămile şi ceai alb pe 
masă. Gustul de limette e prea tare, dar 

nu deranjează, în colţ, masa se odihneşte 
greoaie pe nişte picioare curbate gros, de 
o forma ovală, pe care am atins-o doar 
la muzeu, cele două statuete de femei 
negre dark se apleacă de pe raftul cu cărţi. 
Covorul subţire cu modele persane stă la 
picioare, întins corect şi e cald de lumină, 
de raze, de culori şi întuneric blând, un 
pic de confidenţe, un pic de seară, un pic 
de obosit- e bine. Dar prea mult. Valul 
de tzunami mă aşteaptă la ieşire, nu sunt 
bani, nu sunt euro, nu e timp, nu e iubire, 
nu e cald, nu e pâine, e doar iubire, e doar 
luna, e doar simţire. Trupul nu mai e. În-
tunecat şi în partea nevăzută, cumpărăm 
pâinea, sorbim ceva, mestecăm altceva, 
dormim, murim, dormim în dark şi faze 
ale lunii, lene şi obligaţii împinse cu picio-
arele egoiste la marginea patului. 
Ziua în care scriu ar trebui să fie fericită, 
plină, ieşită curată din mareea trăirilor 
bolnave şi triste; dar dacă nu e? Să nu 
deschid gura, să nu ating cu limba cu-
vintele orale, să nu plec, să nu stau, să nu 
uit să fiu cum trebuie, să fac ce trebuie. 
Să corectez, să pun diacritice, să pun în 
plicuri, să uit că unii vor să se adune şi 
nu mai vin înspre noi, să fierb o tocăniţă, 
să plec la cenaclu, sau să nu ? să dorm, să 
dorm de tot, să trag trupul într-o parte, 
pe perna nevăzută, să torn cafeaua dark 
peste mintea obosită, să mă arunc de pe 
lună, să. 
Să dau un telefon...
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Şapte scări

   De vreme ce vremurile sunt ca ele şi ca 
ele suntem noi, printre atâţia deosebiţi şi 
deosebite făpturi, talentul împinge rockul 
spre melodic, alternative, gothic sau chiar 
post rock. Iar când are în buzunar tineri 
care au crescut înghiţind, odată cu gustarea 
din pachetele de la pauza mare, şi muzica 
celestă ca un must al sufletului, nu e de mi-
rare, cititorule,  că vei deveni ascultătorule, 
adică vei fi cel care va da fuguţa să se lase 
ademenit între adresele de pe internet,  să se 
întâlnească artistic, pe note, cu QuantiQ. 
QuantiQ cântă exprimând, poate, principiul 
de incertitudine al mecanicii cuantice. 
Aşa că nu putem afla simultan poziţia, 
impulsul şi comportamentul băieţilor care 
încearcă să măsoare un vis nebun, un vis 

urât poate, un drum numai al lor, un experi-
ment care mână materia, notele, clapele şi 
corzile. Între matematici, fizică şi chimie 
doar muzica face din pisica lui Schrödinger 
o fiinţă care ar putea, cât timp e vie, să 
hoinărească pribeagă pe scena lui Bon Jovi, 
într-o duminică de iulie. Căci din lumea gri 
excelenţa poate începe chiar acum, în se-
cunda în care a-ţi face un  nume este o luptă 
cu nepăsarea.
   Între apăsare şi nepăsare se află intenţia 
creativă, curajul de a ieşi din rând şi chiar 
încleştarea paradoxală cu propriile puteri 
şi năzuinţe. Nimeni nu va putea să joace, 
în locul lor, rolul complicat al reuşitei în 
lumea crudă a muzicii de toate tipurile, 
cunoscute şi necunoscute, dar, sigur, de 

Apăsarea de a-ţi face un nume

TRUPA QUANTIQ
Braşov România
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neînlăturat din existenţele noastre.
Sperând ca toate să le iasă…
   Că nume ca Planck, N. Bohr sau Neu-
mann vor mentora încercarea lor de a-şi 
măsura poziţia  între cei care îşi dedică 
viaţa unui fenomen- muzical, atomic sau 
subatomic, social, cultural, de suflet… 
   Că frica de nepăsare trebuie să adoarmă 
pe veci… 
Veghea noastră va avea ochii ageri ai mun-
cii dedicate…
   Iar comorile, mari şi grele, îi  aşteaptă…
Let’s play!

Componenţă:

• Horia Gheorghe - vocal şi chitară, 
16 ani, Colegiul Naţional  “Dr. I. Meşotă”, 
Braşov
• Sergiu Crişan -  tobe, 16 ani, Liceul 
de muzica “Tudor Ciortea”, Braşov
• Vlad Păduraru – clape şi backing 
vocal, 16 ani, Liceul de muzică “Tudor 
Ciortea”, Braşov
• Mihai Rădulescu – chitară bas, 18 
ani, Universitatea “Transilvania” Braşov, 
Facultatea de Medicină
• Robert Cotoros – chitară, 17 ani, 
Liceul de Informatică “Grigore Moisil”, 
Braşov

Piese:
• Vis rătăcit
• Călător
• Nepăsare
• Fum de ţigară
• Where Angels Go To Have A Nice 
Relaxing Drink –instrumental
• “Tracata” - instrumental
• Discoteque- instrumental

Participări:

1.  Recital susţinut în deschiderea concer-
tului trupei BON JOVI- Piaţa Constituţiei, 
Bucureşti,  10 iulie 2011
2. Recital susţinut la Clubul Ţăranului 
Român din Bucureşti în cadrul preselecţiei 
pentru Festivalul IMAGINE ROMÂNIA, 
Sibiu 2-4 septembrie 2011; calificare în 
finală
3. Recital în cadrul finalei competiţiei 
Wanted: Demo & Live, iniţiată de Rock 
Fm.
4. Recital în cadrul festivalului The Fes-
tival of Dreams- Centrul Cultural Reduta, 
Braşov,  iunie 2011
5.  Recital în deschiderea concertului 
susţinut de trupa CELEST(Braşov)-Club 
Rockstadt  Braşov, iunie 2011
6. Recital în deschiderea concertelor 
suţinute de trupele ONIRIC(Italia) şi 
TROOPER (România)-Centrul Cultural 
Reduta, Braşov, mai 2011
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Versuri:
Nepăsare- Muzică şi versuri: QUANTIQ

E un rol complicat pe lume
Şi greu de purtat apăsarea
Aceea de-aţi face un nume

În lupta cu nepăsarea.
 În juru-mi totul e sec şi pustiu
 Doar frunţi aplecate şi fade
 Cât am de-ndurat nici nu ştiu
 Ale şansei crude parade.

   Refren :   Nepăsătoare e lumea de azi
 Cu cei ce un drum îşi croiesc
 Toţi parcă aşteaptă să cazi
 Ca într-un joc senil şi grotesc.  

Încerc  s-alung  teama  din gând
Sperând ca toate să-mi iasă

Dar frica o văd din nou renăscând
Mai mare, mai aspră, mai deasă.

 Mi-e greu să fac un pas umil
 Pe-a vieţii iute cascadă
 Când nepăsarea-i  prezentă subtil
 Şi-aşteaptă pe umeri să-mi cadă.
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DIANA LAURA NOHIT

   Diana Laura NOHIT, o tânără cu ochii    
luminaţi de frumuseţea gândului... Este 
eleva Şcolii Generale nr. 25 din Braşov. 
Inventivitatea verbală, ineditul imaginilor, 
simţul desăvârşit al limbii, sensibilitatea 
simţirii reprezintă calităţi care i-au adus 
recunoaşterea în rândul tinerilor artişti. La 
vârsta la care copiii sunt simpli creatori 
de rime, Diana transmite prin poezii (sau 
prin proze poetice de o inefabilă muzi-
calitate) gânduri, idei, sentimente delicate 
şi profunde.. La Festivalul Naţional de 
Poezie „Gellu Naum” (Brezoi, mai 2010) 
a fost singura elevă de gimnaziu (din toată 
ţara) care s-a calificat la etapa naţională.   
A concurat cu elevii de la secţiunea 
liceenilor, reuşind să impresioneze juriul, 
al cărui preşedinte a fost poetul Constan-
tin Abăluţă, i-a fost acordată o menţiune 
specială, iar poetul Octavian Soviany o 
prezintă în mod elogios în revista Viaţa 
românească (nr.7 / 8 septembrie 2010). A 
obţinut numeroase premii la concursurile 
de creaţie literară: Premiul I la Concursul 
Judeţean de Poezie „Oraşul meu” (2010); 
Premiul I la Concursul Judeţean de 
Creaţie Literară „Anatol Ghermanschi”; 
Premiul al III-lea la Concursul Naţional 
de Poezie „Andrei Mureşanu” (2009). La 

etapele judeţene ale olimpiadelor de limba 
română s-a calificat în fiecare an printre 
primii. A publicat poezii în revistele Vatra 
veche (nr.6 / 2010), Corespondenţe (nr.4 
/ 2011), în antologiile revistei Singur 
(decembrie 2010). Câteva dintre creaţiile 
sale au apărut în revista Actori pe scena 
educaţiei, secţiunea „Primii paşi”. Poeziile 
i-au fost traduse în Esperanto şi au apărut 
în Cartea de Congres publicată cu oca-
zia celui de-a 84-lea Congres Mondial al 
Esperantiştilor (Braşov, 1-6 august 2010). 
Diana urmează la şcoală un curs de Es-
peranto şi, la seara culturală românească 
din timpul congresului, a citit câteva din 
creaţiile sale. La concursul „Eminescu 
în oglindă grafică” (15 ianuarie 2011), 
organizat de Universitatea „Transilvania” 
din Braşov, a obţinut Premiul al II-lea. 
Pentru mine, ca profesor, întâlnirea cu 
Diana este unică. Parafrazând-o pe tânăra 
artistă, pot spune că privilegiul de a-i 
fi dascăl reprezintă „o simfonie pentru 
suflet”. Recentul succes obţinut, în data 
de 3 iunie 2011, este Premiul revistei 
„Vatra veche” la cea de-a XIX-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Poezie şi Proză 
„Romulus Guga”, la Tg.Mureş. 

                                                             
Prof. Eliza Mara TROFIN 

Străfulgerare

Mă afund în negrul colorat al luminii străvezii
De pe marginea unui fulger;
Am fost prieteni odată.
Suspendaţi de tavanul unei cărări 
Spre limanul apusului,
Priveam amândoi cum se deşira patima începutului.
In lumina nopţii in care te îmbeţi de disperare,
Regretul si teama se prăfuiesc.
Iţi pierzi acum si ultima suflare,
( Mă priveşti ţipând în propria-ţi tăcere. )
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Trădare

Petale străvezii şi ude se ondulau 
În agonia înăbuşitoare,
Verde, închisă, a ochilor mei.

Se scurgea focul din lacrimi
Pe obrazul meu de gheaţă, topindu-l;

Nimic nu era în favoarea mea : 
Timpul, ce se sfărâma atât de uşor 
Printre degetele mele putrede,

Vremea, acea liniste perfectă,
Prea perfectă pentru văpaia întemniţată
În celula mică de pe coridorul
Dintre inimă şi mugurele gândirii.

Ochii,
Cei care trădează aroma vorbelor false,
Cea mai şlefuita sticlă din care răsar ace 
de adevăr.

Privesc în gol. Trădare.

Betrayal

Wet, translucent petals were winding
In the suffocating agony, 
Green, closed, of my eyes.

The fire of my tears was flowing
Melting my frozen cheek.

Nothing was in my favour:
The time, so easily crushing
Between my rotten fingers,

The age, that perfect silence,
Too perfect for the ardour imprisoned
In that small cell of the corridor
Between the heart and the seed of 
thought.

The eyes…
Which disclose the flavour of false words, 
The most polished glass
Out of which thorns of truth arise.
I’m staring. Betrayal.

***   Versiunea în limba engleză: Anca 
POPA ROŞU



                 Asceză

Zile incendiare când două suflete rezonează
O privire, o silabă.
Mai mult.
Comprehensiunea pielii, unda vibrantă a 
emoţiei
Reciprocitate incertă
Receptori maximizaţi

Raţiunea stoarce ultime fărâme de 
precauţie - încă
Aneantizarea solitudinii?

Autosugestie, autocontrol - spoieli, 
sporovăieli?
Simplu
Aşteptare. Amânare.

Corina Vaida

80

Definiţii

Sufletul- stoc limitat de piese
Compunându-se şi recompunându-se cu o redundanţă aproape 
hilară.
Sufletul - sfoară care se leagă şi se releagă
Se rupe, se deznoadă-
Sub mâna stângace a unui croitor somnambul.
Sufletu l- toamna
Ciclic -
Aceeaşi risipire, acelaşi zvon foşnăitor de sentimente
Aceeaşi rafală decisivă ce smulge şi curmă
Acelaşi ger şi viscol
Şi mereu - miraculoasa renaştere.
Sentimente durabile...
Cât viaţa unei frunze.

                  Test

Regret
Nisipul scurs
Tergiversant
Haosul de noţiuni incompatibile
Clocotul căldicel de teamă -
Teama unui viitor sumbru
Paroxismul numărătorii inverse
Calmul inconştienţei
Neputinţa.

Sper
La nimbul luminos al unui scop-
Compatibil acţiunii
La iniţiative rodnice
Praguri temporale convenabile
Verdicte remediabile
Împlinire, autodepăşire
Zâmbet, fericire.



Declaraţie

Zbaterea nedeterminării încleiază 
                                      zâmbete
Priveşti frunzele care foşnesc, dar tac.
Mimezi normalitatea
În timp ce, la subsol, acizi precipită substanţe
(asişti la propria-ţi dezintegrare)
Defectuos- bilanţul eroilor regulamentar 
mutilaţi
Tu ai văzut unul mâncând jeleuri în autobuz…
Alergi către prezenţe salutare
Ce te întampină vlăguite
Şi te întorci şi tu, mergând alene-n ritmul lui:
Aşa este, asa trebuie să fie.
Cu fineţe, să nu spargi pojghiţa 
                                 normalităţii

Ad libitum

Unii spun că e calea
Alţii spun că e doar
                    una din nenumăratele căi posibile
Eu nu ştiu dacă e o cale sau un compartiment,
                    un tren sau un tramvai.
Eu simt ca e sfâşietoarea fericire a infimei lac-
rimi
                    ce umezeşte uneori gura paharului
                                                visului…
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Anca Sandu

Când ne ţinem de mână

Încheie-te la încheieturi 
să nu-mi scapi în sânge, 
am auzit că unii oameni 

sunt cancerigeni.

Al şaselea simţ e să te recunoşti pe tine

Uneori 
mă lovesc de mine 

ca de o bucată de mobilă 
de care am uitat 

că e acolo. 

Şi ţip

Actions speak louder than words do

Te-ai îmbolnăvit de mine. Dar fiecare boală are un leac. Chiar dacă un-
eori e nevoie să mori ca să te vindeci. 

Unii sunt doar maşinării acoperite cu piele. 

Câţi dintre noi zâmbim când ne privim goi în oglindă? 

Îţi vor spune că ei au mai multă experienţă de viaţă, că ei ştiu, au văzut 
şi au învăţat mai multe. Îţi vor ţine gura larg deschisă şi-ţi vor băga pe 
gât toate ideile lor. Or să arunce cu pietre în ceea ce crezi şi vor spune 
că doar ţi se pare că simţi, că asta nu e dragoste din simplul motiv că 

eşti prea tânăr să fii capabil să faci diferenţa între sentimente. Vor încer-
ca să te îndoctrineze cu nefericire. Să nu-i laşi. Suntem prea tineri să 

credem că viaţa e aşa cum spun ei.
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Spaţiu insular

Tuşul de pe ochi se prelinge...
Pe obraji, pe buze 

apoi alunecă în spaţiul insular.

Ea, el , ei…îşi trăiesc sfârşitul
în melodrama asta inexorabilă

Care le provoacă palpitaţii

Adesea ea se dezbrăca de orice 
               Convenţie
Iar genele visau…

               
 Acum

 Ea se cizelează
Păsările cântă… ea bea din paharul

              Amărăciunii
El, ei au pledat vinovaţi,

Şi-au luat valiza, săruturile şi parfumul…

Dara Stoianovici
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Tărâmul 37

Noaptea o îmbracă, o spală
      O piaptănă

Îi cântă, în surdină
O priveşte cu ochii înneguraţi

 Apoi, Frumuseţea înmărmurită
 E pictată cu îndrăzneală.

                
                  Ea

Locuieşte la capătul lumii,
Pe o plajă goală, pustiită

cu părul platinat, culege flori lichide
Anonimă,  în lumină.

Iar cu glasul mai voalat 
Dizolvă, Dimineaţa… călătorii.

Şi simte adierea vântului, săruturile,
Clipa şi verdele aprins…

Sufletul îi este fermecat de îndoială
Cu el  stropeşte gâzele de pe frunzele 

               de tussilago, în abis.

Dara Stoianovici



Moto:” Iubeşte şi veghează astăzi, mâine, întotdeauna” - Buddha                  
                                                                       Nicoleta Balazs             
               
            
 Astrul cade…

Şi inima bate,
    inima bate,
    inima bate în gurile căscate cu bale.
Amorţim
   În gunoaiele lor…

Pletele moarte pe gândurile tale, dizolvate, uscate de sare...
Fuga moare pe asfaltul cristalin strivit de paşii lor,
                                                              În abis astrul cade…

Şi inima bate,
    Inima bate cu spasme;
Mormintele;
    …Sub gunoaiele lor…

  Moto:” Iubeşte şi veghează astăzi, mâine, întotdeauna” - Buddha
                                                                             Nicoleta Balazs
         
                
               Lacrimi de petale

Inspir dulcele cuvânt şi
Mierea arsă, colorată, părul tău…
Eşti vânt printre florile deschise cu ochii…
văzând…te ademenesc încet.

Vino în umbra mea, contopeşte-te cu ea, iubito!
Eşti apă sub un nor cu braţele întinse…
te apuc în pieptul meu stâncos, visez…
luna lângă mare, trupul tău, 
mâna fragedă şi moale ce topeşte buzele adânci.
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Charles Baudelaire: "Ce e dragostea? Nevoia de a ieşi din tine însuţi.”
                                                                                Nicoleta Balasz                                                

Moale durere

Ai învăluit în stele marginile goale.
Câmpurile macilor de stele,

Toate-s stele peste mine.

Trece podurile dulci clipa de lumină.
Peste toate umbră udă,

Toate-s stele peste mine.
  

Du
Prin vântul

Rece
Mâna

Ta
Zdrobită.

Moale durere
În noapte priveşte şi sare.

Pietrele, stele
Noroiul uscat îşi îngroapă.

Adoră-mă în neştire, dezbrăcând  imaginile şterse, clare
în iluzia ta, în noapte, sunt prezenţa vie,
Sunt a ta lină durere…

Iar curând ascultându-mi inima ai să stingi în braţe
plete răsfirate…
Ai să zbori deasupra mea în lacrimi de petale…
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Proiectele 
Cenaclului European

                                         Invitaţie adresată tinerilor compozitori

Cenaclul European vă adresează rugămintea de a realiza, pe acest text,  o  
compoziţie muzicală. Compoziţia câştigătoare va fi publicată în revista noastră şi 
va primi un premiu din partea Fundaţiei „Euro-Asia” 

        IMNUL  LUI VLAD
                                             
                                            - Dreptul la Recurs-

                     Prea mult sânge scurs 
          Fratricide războaie,
          Oameni, familii, o droaie,
                                           Distruse-n Conflicte de paie,     
          Fără drept de Recurs.

          Grosolan Genocid,
          Bani, interese meschine,
          Legi asamblate în vid,
          Guverne făcute în sine.
    
          Ultimativă speranţă
                                     Prinţul Vlad Ţepeş ad-hoc,
          Poate o ultimă circumstanţă,
          Înainte de a intra în Potop.
    
          Şi totuşi… sângele scurs,
          De imperii, de vicii maligne
          Va acţiona în recurs,
          Prin Ţeapa Prinţului uns,
          Să ne conecteze la Bine.    
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Hello my friends,

  The Forum will bring together academics, tourism industry actors and professionals 
arts industry from many countries and several continents in order to build bridges be-

tween research and industry. 
The Conference will generate 
interaction amongst delegates, 
attracting artists and scientists 
from Culture, Arts, Science, so 
that the Conference can become 
a Forum for dialogue through 
presentations, workshops and 
discussion sessions.
The aim of the Conference is to 
provide a Forum for the dis-
semination and discussion of 
themes related to the common 
governance of tourism resourc-
es for destination development.
In particular we intent to 

rediscover one of the world Famous Legend, building step by step an unique Dracula 
Network, focussed on the development of networks and partnerships in response to the 
changing external and internal environment of the global tourism industry.
We are already seeing a new generation of partnerships between public sector and the 
private sector, especially in the field of tourism marketing, but the tourism industry is 
also increasingly characterised by multi –stake holders partnerships and networks. The 
question for us is: It is easy to create networks, but how can they be sustained?

  The Forum will attempt to address these and other issues facing tourism in this Dracula 
Network, analysing the issue from a range of perspectives relevant to both academics 
and practitioners.
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