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APOCALIPSA DUPĂ 2000 

 ORAŞUL DE CARTON 
 

(ROMAN EPISTOLAR) 
 

 
Cuvinte înainte 

 
 Când într-un oraș zidurile de cărămidă și de piatră, de beton 

armat, se învelesc cu carton ca izolație, apoi se zugrăvesc, se 
poate spune fără nici o reținere că avem de a face cu un oraș de 

carton.   
* 

     Comunitatea în care valorile reale, umane, sunt date deo-
parte este una de carton...marea mulțime de locuitori fiind pri-
vată de beneficiile faptelor acestor valori. 

* 
  Într-un oraș de carton, după anul de grație două mii, lumea 

umblă ca beată de dimineața până seara fără să aibă treabă sau 

stă la Registrul Comerțului pentru a înregistra o firmuliță care 

nu se știe când va prinde bine. 
* 

 Denumirea „... de carton”, este inspirată după o povestioară 

țaristă răstălmăcită de tatăl meu, când eram copil, și care mi-a 
rămas în minte spunând-o la rândul meu copiilor și nepoților: 
„Împărăția Animalelor”!... în care împăratul repartiza case, lo-
cuințe, animalelor după contribuția la bunăstarea împărăției. 

Cea mai rea locuință era din carton și se construia sub formă 

de vaporaș, pe apă, și se repartiza șobolanilor, șoarecilor, ani- 
malelor care nu plăceau împăratului; în general, care nu plac 

oamenilor... 
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I 
 

ORAȘUL DE PIATRĂ 
 
 
 
1 
 
 

   Numele meu este Toschris Ceckirdas, un personaj oarecare, 
dintr-o familie mare, din orașul dinaintea celui de acum, de 

carton, când, aici, încă mai dominau sașii, grecii și fiii lui Isra-
el și mai apoi basarabenii și nord bucovinenii, în o mie nouă 

sute patruzeci și patru; aproape, sugrumându-l, dar, nu într-atât 
cât l-au sugrumat mai apoi cei de aiurea din țara românească, 

care au venit în el prin anii o mie nouă sute șaizeci și opt, că-
utând de lucru pe marile șantiere deschise în superbul lui te-
ritoriu pe care nu puțini au fost aceia care l-au numit Grădina 

Maicii Domnului!  
    Numele și faptele sunt absolut întâmplătoare, dar adevărul 

se va putea vedea ca într-o oglindă, depinzând de unghiul în 

care te poziționezi; ca piatra din capul unghiului pe care a pus 

capul Iacov să doarmă și a visat scara la cer, îngerii, suind și 

coborând!...și vocea Domnului, care i se adresa chiar lui...Da, 
ca într-o oglindă, depinzând din ce familie vii, de pe ce stradă, 

din ce fel de neamuri te tragi! În Orașul de Piatră, lumea, care 

va face să tresară istoria lui ancestrală, s-a așezat după o mie 

nouă sute patruzeci și patru, la nord de podul lui Hozoc între 
pădurea și dealul bisericuței Cetățuia, în stânga, cum te uiți 

spre nord și magnificul Olt, în dreapta, și care acum este mai 

mult o caricatură de apă, numai bălți și lacuri... 
   Puteam să renunț în a mă afla în pielea acestui personaj prin-
cipal de roman, fiu al acestui oraș, dar, observ că se dorește cu 
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tot dinadinsul ca istoria acestui loc fenomenal de-a lungul tim-
pului, de-a lungul mileniului doi, să dispară și să nu se mai știe 

cum a fost el până în anul o mie nouă sute șaizeci și nouă... 

Decât să recunoască cu mândrie ceea ce sunt și au fost, locu-
itorii lui preferă să scrijelească găuri în roca dealului Capela și 

să-și ascundă capul atunci când li se vorbește despre trecut. 

Preferă, acum, în mileniul III să demoleze motelul, care în o 
mie nouă sute șaizeci și nouă era nou și s-a chemat Acapulco, 
după ce în spinarea muzeului Simian, la vest de casa sculpto-
rului C. Mihăilescu s-au ridicat vile și blocuri care acoperă pa-
norama dinspre soare răsare care ți se desfășura când serveai o 

bere în acest pitoresc și mai mult decât frumos hotel de trei 

stele, cinci pentru mine, frumos de la natură, și care se numea 

motelul Capela... 
    În termeni plăcuți, despre trecutul acestui oraș, nu au vorbit 

decât doi, trei cu adevărat mari oameni ai acestor locuri: pre-
otul Melentie Răuță, profesorul universitar cernăuțean, și vio-
loncelist, Leca Morariu și profesorul și avocatul Nicu Ange-
lescu director la Liceul Lahovari în perioada legionară. Chiar 

așa, dar și mai frumos decât ei mi-au vorbit părinții mei Vasile 
și Paraschiva, care, precum și Leca Morariu, au murit, dar nu 

au dorit niciodată să plece înapoi de unde au venit: ținutul Ho-
tinului și mărețul Cernăuți. 
 
   Dragă poetule, acum putem să stăm de vorbă fiindcă cel pu-
ţin pe tine nu te mai doare nimic; și, Doamne, cât ai mai suferit 
în ultimile trei, patru luni de zile, când nu-ţi spunea nimeni ce 

ai şi de ce te doare… Acum eşti în pământ în comuna ta dragă, 

lângă biserica ctitorită de bunicul tău, sat în care nu ai locuit, 

decât, când te-ai născut şi până la doisprezece ani, când ai 

devenit coleg cu mine la şcoala cu program special de educaţie 

fizică de la marginea Capelei…de lângă motelul despre care 

mai înainte am vorbit și care acum stă să dispară, de cinci - șa-
se ani fiind o jalnică ruină, fiindcă nu se mai interesează ni-
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meni de el. Așa este legea în orașul de carton: lași în paragină 

ce vrei mai târziu să fie al tău! Cred, dragă Poetule, că distru-
gerea totală a acestui motel, așezat pe vestita „Geantă” a dea-
lului Capela va atrage mânia copiilor născuți pe vremea Ora-
șului de Piatră. Deal, care, cândva era al lui Teodor Geantă, 

socrul preotului Nicușor de la parohia Buna Vestire de pe ce-
lebra Terasă, și profesorul meu de violoncel, după ce a dispărut 

Leca Morariu; la Școala de Muzică, T. Geantă fiind și profesor 

de contrabas. O jalnică transformare fizico-chimică a pietrei în 

carton în cei treizeci de ani postbelici și prerevoluționari!  
    Acum, nu te mai doare mâna că ţii telefonul mobil la ureche 

aşa cum mă durea pe mine şi, tu, nu mă credeai, când mă ţineai 

o oră - două de vorbă, căci doar lucrai la Curtea Constituţio-
nală a ţării noastre şi acolo funcţionarii au foarte mult timp li-
ber așa cum au peste tot în instituțiile publice…De ce îi spun 

acum, după ce tu nu mai ești, Orașul de Carton? Fiindcă nu 

vreau să te amestec cu acești locuitori care nu au protestat când 

a fost demolată Bărăția din Orașul de Piatră, centrul vechi, și 

care nici acum nu protestează în fața neglijenței față de cele-
brul motel; n-au protestat nici când s-a demolat vestita gară de 

trenuri de marfă și călători, și nici când s-a demolat turnul de 
apă de la fosta fabrică de placaj: bijuterii de arhitectură ale 

timpului care trebuiau să rămână și nu să fie demolate… 
 
   Când, încă nu te cunoșteam, umblam cu ghiozdanul în spate 
între școala din Cetățuie și casa în care locuiam cu chirie și ca-
re astăzi nu mai există, dar, chiar pe aproape temelia ei, înăl-
țându-se frumoasa biserică din nordul orașului, biserica Sfinții 

Apostoli altfel zis biserica Sf. Petru și Pavel, o biserică cu 

acest hram, care, în aceste locuri nu ar mai fi existat…Sf. Du-
mitru, Toți Sfinții, Maica Domnului - Buna Vestire, Sf. Ion, Sf. 
Gheorghe, Sfânta Paraschiva; zice-se, ctitorie a lui Mihai Vi-
teazul, dar, mai sigur, a lui Pătrașcu Voievod. Trebuia și o bi-
serică care să amintească de tăria credinței și, care în mai toate 
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scrierile sfinte este asociată pietrei, stâncii, construcției solide 

pe înălțime de piatră. Piatra pentru credință este ca lâna moale, 

ca puful de pasăre, cu care se umple perina pe care capul o-
mului doarme sau plapuma cu care se învelește. Dar piatra pe 

care strămoșul nostru Iacov a pus capul să se odihnească este 

perna adormirii întru trezire de cea mai înaltă sacralitate fi-
indcă în vis părintele celor douăsprezece seminții a vorbit cu 
Dumnezeu iar, mai apoi, chiar s-a și luptat cu El. 
    Când Simon, pescarul, l-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, în 
devenire Mântuitor, acesta i-a pus numele Petru în amintirea 
pietrei și l-a făcut ucenic, primul între ucenici, în învățătura 

Mântuitorului. Se spune că Sfântul Petru a pus piatra de teme-
lie la Catedrala Sfântul Petru din Roma. Și tot el, statuia lui Sf. 

Petru, a fost urcat, în Renaștere, în vârful Columnei lui Traian, 

în locul Imperatorului. Ce vremuri, un sfânt în locul unui îm-
părat roman. Ce vremuri!...astăzi în locul lui Lenin s-au pus ni-
ște simboluri din cârpe, hârtii și tinichele, chiar în fața Casei 

Scânteii, ctitorie adevărată a unei noi lumi. Ce poate fi mai 

frumos în bătrânul București, decât aleea stradă care leagă Ca-
sa Scânteii de Arcul de Triumf și care se cheamă Șoseaua Ki-
seleff; edificiu, care până în anul două mii arăta echilibrul între 

nou și vechi, întreg ansamblu, construcție și stradă, fiind de cea 

mai notabilă modernitate; an al rătăcirii minții omenești, în ca-
re predicția dumnezeiască populară era că omenirea se află la 

începutul unui nou ciclu, al patrulea, după Potop, după era a-
vramică și după era lui Iisus Christos! Culmea este, cârpa și ti-
nicheaua au ajuns simbolul unei arte, care face țara noastră de 

râsul întregii lumi.  
   Cum vă spuneam la începutul acestor destăinuiri, pe înăl-
țimea de piatră a orașului, nu la nivelul Cetățuii, unde a fost 

omorât Radu de la Afumați, lângă cimitirul evreiesc și catolic, 

vis-à-vis de cimitirul Eroi, în cartierul Nord poreclit  în trecutul 
imediat „Versail”, de la Versailles - celebra reședință de regi ai 
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Franței din apropierea Parisului, a fost construită această bise-
rică, Sfinții Apostoli… 
   În istoria locului, niciodată apa Oltului dezlănțuit, cum era 

odată în acest oraș, nu a ajuns până la locul în care s-a ridicat 
biserica, în capul străzii Matei Basarab. Eu am prins inundația, 

când apele Oltului ajunseseră la Parcul Mircea cel Bătrân, fost 

Maxim Gorki, și care pe înălțimea sa din zid de piatră, din 

nord-estul parcului avea o statuie cu fața la bulevardul Tudor 

Vladimirescu pusă de puterea sovietică și pe care scria: „Noi 

transformăm săbiile în pluguri”. Dar, și mai înainte, tot aici, a 

fost statuia lui I.G. Duca. Intersecția în care se află edificiul 

acesta religios, biserica Sfinții Apostoli, este formată din strada 

Calea lui Traian și strada Matei Basarab. Câțiva nebuni, acum, 

ai Orașului de Carton propun ca strada Calea lui Traian să se 

cheme Decebal, dezaprobând la unison latinitatea poporului ro-
mân, chiar statalitatea construită pe dreptul roman. Totuși, ce 

vreți ceva mai frumos: înainte era strada V.I.Lenin în loc de 

Calea lui Traian iar, mai înainte se chema, simplu, Traian. Mi 
se pare cel mai frumos nume: strada Traian. Bădița Traian cu 

care colindam de sărbătorile Crăciunului și începutul noului 

an, începutului, în general.  Pentru câțiva ani, după ce a fost a-
sasinat primul ministru liberal, s-a chemat strada I. G. Duca … 

Se pare că politicienii de orice fel sfidează, prin prostia lor, 

însăși istoria adevărată. Chiar așa, cum să te compari, oricine 

ai fi, cu marele Traian împăratul la umbra căruia au crescut po-
poarele care vorbesc limba noastră. 
    
   - Ți-aduci aminte de strada pe care stăteam? V.I.Lenin!...îmi 

spuse Poe - Poetul - prietenul meu din clasa a cincea; el, pui de 
oltean bine făcut, cu tată de doi metri și posesor de motocicletă 

IJ - cu ataș; și cu acordeon, el, Poe, în gazdă la Coana Anica 

lângă Frizeria lui Chichi, trei case peste drum mai la vale de 

casa lui Vasile Vlad în care stăteam eu cu chirie.  
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   - Strada, continuă Poe, care era pavată cu piatră cubică de ba-
zalt vânăt spre albastru; îți amintești, cum înainte de ora cinci 

dimineața măturătorii terminau de curățat strada și apoi trecea 

cisterna cu apă și o spăla!...cum se reflectau în ea stelele la 
ultimul lor scăpătat și cum se înroșea orizontul și începeau să 

cânte cocoșii chiar cu o oră - două mai devreme de sunetul de 

sirenă al fabricii de placaj, prima construită în acest oraș al 

pensionarilor cu șapte mii de locuitori? 
   - Care șapte mii? Nu vezi ce zic istoricii ăștia, astăzi, că sta-
tisticile oficiale (!) arată că orașul avea în o mie nouă sute trei-
zeci, treizeci de mii de locuitori!? La fel și în o mie nouă sute 

șaizeci și nouă! Păi gogomanii, nu știu că Clujul avea atunci 

treizeci de mii de locuitori? Păi se compara Clujul cu urbea 

noastră? Ei nu știu că eu stam la numărul două sute nouăzeci și 

opt și la cimitir ajungea numărul trei sute șaizeci? Cu alte cu-
vinte „Lenin” era cea mai lungă stradă a orașului și pe ea tră-
iau, în o mie nouăsute șaizeci și nouă, trei sute șaizeci de fa-
milii; să zicem că fiecare familie avea trei copii (doar noi, cei 

dintr-un tată și-o mamă eram cinci, poate și singurii), de unde 

rezultă un total de o mie optzeci de suflete. Dumnezeul din 

Biblie nu-i suferă pe istoricii ăștia, oameni de știință, care nu-
mără locuitorii…Înseamnă că în o mie nouă sute treizeci exis-
tau echivalentul a treizeci de străzi de mărimea străzii Traian? 

Na! chiar V. I. Lenin? căci numărul de case între o mie nouă 

sute treizeci și o mie nouă sute șaptezeci a fost același! De ce 

crezi că-i spunea orașul pensionarilor? Fiindcă avea puțini 

locuitori și majoritatea erau în vârstă! Majoritatea străzilor 

actual perpendiculare pe strada Traian aproape că nici nu e-
xistau în o mie nouă sute douăzeci! Dacă erau nouă - zece și 

mult mai mici decât Traian, și, care, până la Sibiu ținea malul 

Oltului și la fel, altă stradă, cea care merge la Olănești și care 

ține malul Râbnicului… 
   - Nici vorbă, orașul nu avea mai mult de șapte-opt mii de lo-
cuitori spuse mai convins, Poe. Johann Sonne, vechi locuitor 
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de origine sasă, istoric în toate, susține peste tot aceste aberații 

legate de istoria din documente fiind mulți ani arhivar. Vai de 

mama lui, dacă până acum nu și-a dat seama că orașul vechi a 
fost al străinilor, majoritatea negustori: sași, greci și evrei, și 

bulgari, și albanezi. Toată zona asta și a periferiei, și a împre-
jurimilor este plină de români veniți din Mărginimea Sibiului  
   - Iar din o mie nouă sute patruzeci și patru basarabenii și 

nord bucovinenii, reprezentând o majoritate foarte repede asi-
milată; cu ei să fi făcut vreo șaptisprezece mii! …Tu Poetule ai 

venit târziu în Orașul de Piatră.  
   - Târziu, târziu, dar eu am scris primul despre Leca Morariu 
și refugiați, în două mii patru!  
   - Aiurea, înseamnă că n-ai citit articolele mele din Publici-
tatea1. De aia și folosești eticheta de refugiați la adresa basara-
benilor și nord bucovinenilor evacuați de Guvernul României 

în o mie nouă sute patruzeci și patru din Basarabia și Bucovina 
de nord. Căci nu cunoști. Ai uitat că te-am rugat de atâtea ori 
să nu le mai spui refugiați! Ai uitat că ți-am povestit de nenu-
mărate ori cum mă băteam când eram copil cu cei care-mi spu-
neau refugiat! Mă ascultai și uitai. Ai scris, dar ai greșit, că, nu 

ai spus de unde știi tu toate aceste lucruri! Vezi, învățătura nu 

are nici o legătură cu știința! Căci nu le-ai știut din cartea de 

istorie și nici de la părinții tăi preocupați înainte de a te naște, 

și în timpul copilăriei tale, de aplicarea beneficiilor victoriei ar-
matei bolșevicilor în România, după o mie nouă sute patruzeci 

și nouă, și, încă, și la unguri!...în zona Clujului, în Transilva-
nia! Doar te-ai născut la Mociu, nu? …Le știai de la mine dra-
gă Poe. De la mine știai de Leca Morariu. Nu ai avut onoarea 
să-l cunoști, căci, nu aveai cum, și nici pe contemporanii săi, 

căci abia în o mie nouă sute șaizeci și doi ai venit în oraș, în 

clasa a cincia! În schimb, eu, cu doi ani înainte începusem 
studiul violoncelului, cu Leca. Avea diabet și îi curgea saliva 
pe carnetul meu de note întocmit de el și în care îi scria maică-
mi…cum mă comport! Înainte de mine fratele meu a împru-
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mutat de la Leca Morariu o mare cultură, atâta cultură, încât la 

maturitatea deplină a ajuns un mare dirijor și director de filar-
monică, un mare om…cult. Și înainte de toți și de toate Leca 

Morariu, împreună cu părinții mei, și împreună cu șaptezeci de 

mii de basarabeni și nord bucovineni, dacă nu mai mulți, în 

aceeași lună, au fost debarcați în acest județ! 
 
    Orașul acesta, o așezare pe încrucișarea de ape: Olt și Râb-
nic. Când acestea se umflau, nu mai rămânea aproape nimic, 

decât partea de piatră care începea pe linia paralelă cu răsă-
ritul - tangenta zidului de la parcul cu statuile succesive ale lui 
Maxim Gorki, Mircea cel Bătrân, acum și chiciul lui George 

Țărnea pe fostul loc al lui I.G. Duca... Zona cuprinsă între a-
ceastă linie și dealul Capela, cu alte cuvinte, era cât o cetate, 

nu măsura pe această direcție mai mult de două - trei sute de 
metri. Râbnicul, care vine de la Olănești, o mărginea la sud, și 

fosta Vale a Episcopiei, la nord. Deci nu avea nici o șansă să 

reziste revărsărilor adunate de la cele două ape! Dar el, orașul, 

a fost dintotdeauna o cetate, căreia nu i se mai văd eventualele 

ziduri...pentru ce ziduri!?...dacă estul, sudul și nordul erau apă-
rate de ape iar vestul era apărat de dealuri cu păduri și râpe în-
fricoșătoare. O cetate de refugiu, de refacere, de fugă, așa cum 

erau construite cele din vremea lui Moise, când acesta s-a 
hotărât să ocupe Canaanul și le-a spus urmașilor lui Iacov să 

construiască pentru fiecare seminție una sau mai multe cetăți, 

dar să nu uite să facă de-a lungul Iordanului cetățile de refugiu, 

de fugă, pentru cei vinovați, dar nedovediți încă...și pentru 

clericii, care nu puteau fi judecați, ei fiind chiar judecătorii! Și 

dacă mergem mai departe, o astfel de cetate, prima de altfel, a 

fost construită de Cain în ascunderea sa față de Dumnezeu, du-
pă ce l-a ucis pe Abel. Da, Cain este un primul edil șef în  pri-
mul oraș al lumii, care a fost grefat pe prima cetate a acestei 
lumi; cetatea construită de Cain.  
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   Din preistorie, oare? sau antichitate aici, în Orașul de Piatră, 

se administrau bogățiile pământului: sarea și petrolul și mai a-
poi aici se retrăgeau sau se ascundeau domnitorii. Cetate de re-
fugiu sau fugă din care cauză după modelul mânăstirilor aici s-
a mutat Episcopia Severinului. Se poate spune că orașul s-a 
născut pe, și între ape. Dacă Mureșul s-ar fi unit cu Oltul pe 
Valea Olăneștiului, Orașul de Piatră ar fi fost o Veneție, desi-
gur, fără ieșire imediată la mare! 
   - Vorbești, așa, fără nici o justificare, fără o minimă docu-
mentare! Ai văzut tu undeva scris ceva din toată această po-
veste? se introduse în dialog, din nou, Poe. 
   - Poveste spui? Se poate ceva serios fără poveste? Ce docu-
mente? Iar vrei documente? În general documentele nu conțin 

decât reclamațiile și neregulile compromițătoare pentru adver-
sarii politici; vânzările și cumpărările, nașterea și moartea, 

când a venit la îndemâna tuturor, scrisul!...o, ce târziu! Docu-
mentele de cancelarie, nu conțin nimic din ethosul unui popor. 

Și mai apoi există sintagma care mă deranjează cel mai tare: 

istoria trebuie rescrisă! De ce? Fiindcă este mincinoasă? numai 

artele oferă o realitate, chiar și fardată. 
   - Scuză-mă că schimb subiectul, te cunosc, tu ești omul fap-
tei, dar de ce revii mereu la fiii lui Israel? te consideri unul din-
tre ei? 
   - Da sunt fiul fiilor lui Israel, care și-au dovedit ereditatea din 
cei care puteau fi duși oriunde și-acolo să renască. Dar de ce 

mă întrebi? Eu sunt liber să mă consider ce vreau, și ca mine 

trebuie să fie orice român...orice cetățean. 
   - Dar, după nume pari să fii grec sau armean! 
   - Și unul și celălalt sunt ramuri din fiii lui Iacov. 
 
   - Nu pot să vorbesc de Orașul de Piatră, să mă gândesc la el 
și să ocolesc anii copilăriei pe care i-am trăit pe toți în cartierul 

„Versail” care se afla în nordul orașului între Olt, Dealul Fur-
nicari și dealul Cetățuia, o jumătate de kilometru mai la sud de 
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acesta, și Podul lui Hozoc…Nu pot să ocolesc cei opt ani cât a 

durat școala generală și liceul în care nu cred să fi existat o zi 

în care să nu mă întâlnesc cu tine dragă Poe. 
   - Mulți în acea perioadă ne credeau frați, noi fiind, însă, doi 

buni prieteni, care ne-am dat unul altuia ceea ce ne lipsea fie-
căruia. Nu-mi aduc bine aminte, dar lecțiile pentru școală nu 

le-am făcut niciodată împreună…știu, tu ți le făceai mai ales la 

școală în recreațiile dintre ore. 
   - Asta nu pot să uit, orele din timpul școlii, mai ales din li-
ceu, când în recreație copiam tema pe care o aveam de făcut a-
casă, de raportat în ora următoare. Așa de urâtă îmi este a-
ceastă amintire că niciodată nu mă gândesc la ea. Din cauza ei 

nu mi-a plăcut școala. 
   - Țin minte, spuse Poe, când a venit Udrescu, de la partid, la 
o oră de dirigenție și tu te-ai ridicat și ai propus să venim la 

școală și să nu mai primim teme pentru acasă. Să ne facem 

temele la școală…În fond aveai perfectă dreptate, așa era în 

Occident, dar eu vreau altceva să subliniez, îți dai seama cât 
timp am fi avut pentru revistele noastre?...pentru călușeii pe 

hârtie de care vorbea tatăl tău? 
   - Ha, ha, nu ai uitat! Nu ai uitat când a venit taică-meu tiptil 
la ușă să vadă ce facem, cu ce ne ocupăm, în cămăruța ta de la 

Coana Anica…Dar, Poetule, vreau acum să-ți fac o surpriză: 

uite, am la îndemână epistola pe care tu ai scris-o istoricilor 
bucureșteni care făcuseră, în două mii cinci, o expoziție cu car-
tea și presa samizdat din perioada dinaintea revoluției din ’opt-
zeci și nouă…Am avut dreptate băi Poetule, când am spus că 

țara noastră nu a avut niciodată un jurnalist, elev, de talia ta; 

niciodată! Noi cei care acum ne căutăm începuturile nu ne re-
găsim decât în presa ta din timpul liceului…Îți dai seama? Unii 

se laudă că au luptat împotriva comunismului prin cultură! ei 

fiind activiști propagandiști până la revoluție! Îți dai seama ce 

nerușinare din partea lor - nu uita că ei conduc acum destinele 

culturii! - și care sunt istorici, scriitori, critici literari și de artă, 
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scriu dicționare, monografii, cărți beletristice, acordă doctora-
te, scriu despre istoria națională a culturii și trag apa la WC 

când vine vorba de copilăria și tinerețea noastră…de acea so-
cietate albastră și plină de speranțe cu toate îngrădirile impuse 

de unii ca ei; care, acum, sunt bătrâni și atunci erau tineri, și 

puteau să scrie despre aceste samizdaturi…Atunci, anii șap-
tezeci, noi eram niște copii, apoi adolescenți abia intrați în 

uniunea lor utecistă!...Da, Poetule, să creeze memoria acelor 

timpuri de deschidere colosală, în care societatea noastră a fost 

ca o adevărată grădină de rai privind creația sinceră, reală! Așa 

este, aceea este perioada de luptă împotriva fostei și viitoarei 

infamii comuniste cea de ascundere și negare a realității coti-
diene, mai ales după o mie nouăsute optzeci și nouă! Auzi, să 

spui că ai luptat împotriva comunismului prin abstinență soci-
ală și activitate culturală… 
 

Epistolă către ziarul Info Puls scrisă de Poe C. Poe 
(„Înscrisuri duşmănoase” în Orașul de Piatră) 

    Muzeul Literaturii Române din Bucureşti găzduieşte în peri-
oada trei-douăzeci și cinci, martie, două mii cinci, o expoziţie 

insolită cu titlul „Înscrisuri duşmănoase/ Scripta hostilia”. În 

concepţia organizatorului, Asociaţia Ziariştilor Independenţi 

din România, sintagma respectivă, deşi nu se regăseşte în tex-
tele legilor sau în Codul Penal, ar fi apărut cu o mare frecvenţă 

în procesele-verbale de interogatoriu, în denunţurile şi rapoar-
tele Securităţii, înainte de o mie nouă sute optzeci și nouă, şi ar 

desemna generic „manuscrise de sertar, samizdate, manifeste, 
afişe, caricaturi, cărţi şi broşuri ostile sau doar neconforme ide-
ologiei oficiale a celor aproape patruzeci și cinci de ani de co-
munism românesc”.  
    Dornic de a vedea cum au acţionat din umbră cei care nu s-
au împăcat niciodată cu vechiul regim şi au încercat să creeze 

o lume culturală paralelă, am mers şi eu şi am vizitat cele două 

săli de la muzeu. Mare parte din conţinutul exponatelor îmi e-
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rau cunoscute. Unele au fost transmise la „Europa Liberă” şi 

le-am ascultat cu inima strânsă de teamă chiar atunci, în acele 

timpuri de răstrişte. Este vorba despre scrisorile deschise către 

Nicolae Ceauşescu semnate de dizidenţi ca Vasile Paraschiv, 

Ion Vianu şi Doina Cornea, despre cronicile literare trimise de 

la Paris de Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, despre artico-
lele publicate în ziare din Danemarca de fostul meu profesor de 
la facultatea de ziaristică Victor Frunză sau despre manuscri-
sele literare ale unor scriitori precum Paul Goma, Rodica Iuli-
an, Ioana Orlea, I.D.Sârbu şi Ana Blandiana, interzise în Ro-
mânia şi citite în premieră la acest post de radio.  
    Despre alte exponate am aflat abia acum. De exemplu, des-
pre cărţile care au circulat în samizdat, cum ar fi traducerile din 

Lao Tse, Mircea Eliade şi Gabriel Marcel, realizate de Doina 
Cornea, sau despre paginile din jurnalul Florenţei Albu şi măr-
turiile despre Radu Filipescu. Tot aici am putut vedea şi maşi-
na de scris care a aparţinut celebrului indianist Sergiu George, 

închis în o mie nouă sute șaizeci cu lotul Noica - Pillat, doar 
pentru „vina” de a fi citit pe Cioran şi Eliade. 
    Sunt expuse şi câteva fragmente din jurnalele şi însemnările 

zilnice ale unor persoane mai puţin cunoscute, care voiau să-şi 

demonstreze lor însele că pot încă să-şi exprime neîngrădit opi-
niile despre greutăţile vieţii pe care o duceau la fel ca şi cele-
lalte milioane de români. Din păcate nu sunt prea multe, deşi 

Asociaţia Ziariştilor Independenţi a încercat să alcătuiască fon-
dul necesar acestei expoziţii dând anunţuri în diverse publicaţii 

pentru a-i contacta pe cei care ar fi putut păstra dovezi ale unui 

trecut despre care ştim foarte puţin.  
    Am rămas surprins când am văzut că în expoziţie nu există 

decât o singură mărturie palpabilă despre ziare sau reviste 

clandestine apărute în perioada o mie nouă sute patruzeci și 

șapte - o mie nouă sute optzeci și nouă. Astfel, alături de do-
sarul de penitenciar al lui Mihai Creangă este prezentată prima 

pagină din ziarul „România” pe care acesta a vrut să îl reali-
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zeze la începutul anului o mie nouă sute optzeci și nouă îm-
preună cu alţi doi colegi ziarişti, Petre Mihai Băcanu şi Anton 

Uncu, precum şi cu tipograful Alexandru Chivoiu. Doar atât, 

ca şi cum nu ar mai fi apărut, fie şi într-un circuit mai restrâns, 
şi alte publicaţii în afara celor legale. Să fim noi mai săraci în 

acest domeniu decât alte ţări foste comuniste? Nu neapărat, mi-
a explicat într-o convorbire telefonică Doina Jela, secretarul 

Asociaţiei Ziariştilor Independenţi şi „sufletul” acestei mani-
festări, dar, fiind organizată pe principii de benevolat, expo-
ziţia de la Muzeul Literaturii Române nu putea oferi decât ceea 

ce a primit în urma anunţurilor de participare.  
    În acest context, i-am spus doamnei Jela că pot să aduc şi eu 

la expoziţia „Înscrisuri duşmănoase”, ediţia din vară, de la Mu-
zeul memorial al victimelor comunismului şi rezistenţei de la 

Sighetu Marmaţiei, mai multe reviste „manuscrise” proprii, 

cum ar fi „Dacia”, „Universul”, „Cotidian”, „Poesis”, „Pegas”, 

„Rebus” sau „Luncavăţul”, scoase de mine în Orașul de Piatră 

încă de prin o mie nouă sute șaizeci și cinci, adică la paispre-
zece ani. Acestea erau scrise cât mai caligrafic, cu peniţa, pe 

foi de caiet de matematică obişnuit şi încercau să concureze 

publicaţiile literare, de sport sau de rebus oficiale. Majoritatea 
erau inofensive, căci prima mea dorinţă a fost să îmi creez doar 

o „lume paralelă”, numai a mea, diferită de cea din jur de care 

nu eram prea mulţumit. Abia mai târziu am devenit şi „revo-
luţionar”, chiar ostil regimului prin ideile pe care le vehicu-
lam. Astfel, în 1968, pe fondul mişcărilor studenţeşti din Fran-
ţa şi al reprimării „Primăverii de la Praga”, am publicat într-
una din revistele mele, în „Universul”, un „Manifest al presei 

mondiale”, prin care ceream abolirea cenzurii şi libertatea pre-
sei.  
    Tot prin o mie nouă sute șaizeci și opt am început să scot şi 

revista „Balenele”, împreună cu Nikita Fedorov şi Toschris 

Ceckirdas, pe atunci mai mult poet decât pictor. Mai publicau 
alături de noi George Ţărnea, Geo Mihca, Dumitru Velea, Du-
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mitru Constantin. Era o revistă destul de îndrăzneaţă şi non-
conformistă pentru acele timpuri, pentru că aici apăreau, de 

exemplu, „versuri albe” și lozinci cu libertatea presei şi s-au 
pus bazele unui nou curent literar denumit „introductivism”, 

revendicat de la avangardismul interbelic; s-au tradus din „Le 

Monde” articole despre scriitorul ex-sovietic exilat la Paris A-
lexandre Soljeniţân, despre care în România se putea auzi nu-
mai la „Europa Liberă”. Revistele mele circulau printre cole-
gii de clasă sau de cenaclu literar, fiind citite cu fereală. Cu 

toate acestea, la un moment dat am fost turnat de cineva, a 
venit prim secretarul Comitetului municipal al UTC, m-a ridi-
cat din timpul unei ore de literatură şi m-a dus la sediu, unde 
am fost anchetat o zi întreagă în prezenţa unui ofiţer de Secu-
ritate. 
    Prin urmare, în iunie voi expune o parte din revistele mele 
„manuscrise” la Sighetu Marmaţiei. Până atunci, sper să găsesc 

înţelegere la factorii de conducere ai Bibliotecii Judeţene Piatra 
şi să deschid, poate în luna mai, o expoziţie cu toate revistele 

scoase de mine în anii de liceu, ca şi cu cărţile „editate” tot a-
tunci în format samizdat. Va fi un prilej nimerit de a vedea pe 
viu că au existat şi în România, în Orașul de Piatră, ziare şi 

reviste clandestine, chiar dacă scrise de mână. 
Poe C. Poe, 3 martie 2005 

 
   - Cred că dusul tău la Securitate a fost un punct zero în viața 

ta de tânăr creator, punct care te-a influențat în viață, poate ți-a 
luat din curajul pe care până atunci puțini l-au avut… 
   - Asta e și nimic mai mult…Nu am expus nicăieri, noroc cu 

tine că ai organizat expoziția aceea de la Biblioteca Județeană, 

de prin două mii nouă, spuse Poe. 
   - Îmi fac un titlu de glorie că vreo patru reviste, cinci, din 

anii șaizeci și opt, ’șaptezeci, le-am băgat în cartea mea de cri-
tică literară apărută în două mii unsprezece! Atunci, când am 

împlinit șaizeci de ani, am scos șase cărți într-un an, dorind să 
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ajung în cartea recordurilor, dar au râs toți, inclusiv D.R. Po-
pescu de la Academie, când i-am spus la Curtea de Argeș ce 

vreau să fac! …I le-am trimis prin poștă, m-am dat prieten și 

cu C. Zărnescu, doar erau fini, dar nu am luat nici măcar un 

premiu de la USR, din contră, chiar mi-au respins dosarul de 
înscriere… 
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    Leca Morariu a fost personalitatea numărul unu a orașului. 

El a fost evacuat din Bucovina de nord, Cernăuți, unde deținea 

o excepțională poziție socială fiind profesor la Universitate, vi-
oloncelist, președintele societății culturale Armonia, fiind ne-
potul Mitropolitului Bucovinei și Dalmației, Silvestru Morariu; 

tatăl, Constantin, unul dintre cei mai deștepți preoți ortodocși, 

români!...se spune că ar fi zis-o chiar Nicolae Iorga! Alături de 

Ciprian Porumbescu a condus Societatea Arboroasa, transmi-
țând fiului, Leca, un adevărat cult pentru acest mare muzician 

român, primul autor al unui volum de muzică corală româ-
nească tipărit la Viena în o mie opt sute optzeci; a fost evacuat, 

Leca și soția sa, Octavia - una din marile soprane ale României 
interbelice - în orașul de pe Olt și de la poalele Capelei în o 

mie nouă sute patruzeci și patru, cu trenul, făcând parte dintr-
un grup de elită de români nord bucovineni, care au ajuns aici 

la începutul luniiaprilie. Au fost așteptați la gară de mai marii 

orașului. Atunci Orașul de Piatră era o bijuterie a Văii Oltului 

comparabilă cu orașele bijuterii de pe Valea Prahovei. Avea o 

anume personalitate dată de centrul său plin de trăsuri pe post 

de taxiuri, de construcțiile impunătoare ale Seminarului și Li-
ceului Lahovari, de chiar centrul său clădit pe o fostă cetate, 

care, nu le-a fost necunoscută domnitorilor Basarab I, Mircea 

cel Bătrân, Vlad Țepeș, Radu de la Afumați, Pătrașcu cel Bun, 
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Mihai Viteazul, Matei Basarab; dată de Palatul de Justiție - 
bijuterie arhitectonică specifică imperiului Romano-German și 

nu în ultimul rând de salba de stațiuni turistice care îl încon-
jurau pe o rază de douăzeci de kilometri. Orașul fusese ocupat 

de austrieci la începutul secolului optisprezece și a stat sub 

stăpânirea lor douăzeci și unu de ani până în o mie șapte sute 

treizeci și nouă, când aceștia au fost izgoniți din chiar provin-
cia numită de ei: Oltenia! după ce, bravo lor, au spart muntele 

și au unit pe Olt, Transilvania de Valahia; transformând Vala-
hia Mică - Oltenia - într-o provincie imperială cu granița pe 

Olt, aceeași cu cea din o mie trei sute treizeci, când, până aici, 

prin Severin, stăpâneau regii Ungariei. Din Valahia Mică au-
striecii s-au mutat spre sfârșitul secolului în nordul Moldovei, 

cucerindu-l prin pasul Tihuța și numind Bucovina noul teri-
toriu ocupat. Așa s-a născut orașul de astăzi, și vechiul oraș, 

Cernăuți, capitală a Bucovinei sub stăpânire austriacă până în o 

mie nouă sute optisprezece! Așa că Mareșalul Antonescu a 

știut unde evacuează cei șaptezeci de mii de români nord bu-
covineni și nord basarabeni…Orașul de Piatră, în o mie nouă 

sute patruzeci și patru era unul dintre cele mai vechi orașe din 

așa zisa Țară Românească! și din Oltenia - „Kleine Walahei” - 
cei doi celebrii săi cetățeni, Melentie Răuță și Nicu Angelescu, 
numindu-l primă capitală a Țării Românești, inspirați fiind și 

de Mircea cel Bătrân care îi spunea „orașul domniei  mele”!  
   Așezare de esențialitate pentru rostul românilor timp de șase 

sute de ani este considerat, acest județ, cel mai vechi județ ro-
mânesc atestat documentar, cu o primă Episcopie, documentată 

pe la începutul secolului șaisprezece. 
   Oraș al cărții tipărite, capitală a tipografilor - tot Iorga o spu-
ne - noi îl știm pe primul tipograf, Macarie, de la Mânăstirea 

Bistrița, descoperit de călugărul de la Bistrița, învățatul Valeriu 

Miclănean, care este și un mare jurnalist, acum la bătrânețe 

scriind intens la presa pe care o conduc, fiind și un mare du-
hovnic. 
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    În Orașul de Piatră au ctitorit așezăminte religioase și tipo-
grafii, de-a rândul pe lângă domnitorii mai sus amintiți, Sf. An-
tim Ivireanu și Sf. Calinic, acesta din urmă, punând bazele ora-
șului modern. Matei Basarab i-a creat orașului forța econo-
mică construind aici la mijlocul secolului șaptisprezece o fabri-
că de hârtie care avea să creeze independența materială a tipo-
grafilor locali și din județ. Când a venit Leca Morariu în Ora-
șul de Piatră a găsit aici o populație emancipată care avea din o 

mie nouă sute treizeci o orchestră semisimfonică condusă de 

doctorul Puțureanu. Leca a venit aici ca profesor universitar, 
conducând Facultatea de teologie și literatură română - fosta 
Universitate din Cernăuți - care a fost și ea evacuată timp de 

doi ani, în o mie nouă sute patruzeci și șase, aceasta, mutându-
se la Suceava, unde s-a transformat într-o facultate de teologie 
și istorie pe care avea s-o urmeze și celebrul preot Gheorghe 

Petre-Govora; care va ajunge unul dintre cei mai mari arheo-
logi români, amatori, mare patriot și el, deși chemat, neurmân-
du-l pe preotul Marina la Iași, unde acesta era pregătit să ajun-
gă Patriarhul României - Justinian Marina.   
   Ca mai toți marii fii ai Basarabiei și Bucovinei de nord, Leca 

Morariu, nu a dorit să se întoarcă în Bucovina, în Suceava na-
tală, pierzându-și astfel salariul de profesor universitar și ră-
mânând instrumentist în orchestra Puțureanu; și profesor cu o-
ra, în particular, de violoncel, de limba română, de limba ger-
mană, de limba latină și engleză.   
  Orașul de Piatră își avea celebritatea lui, încă de atunci, în o 

mie nouă sute patruzeci și șapte, înființându-se „Filarmonica 

Puțureanu”, unde Leca Morariu a fost violoncelist doi, prim, 

fiind căpitanul Duma; atunci, Regele Mihai I semnându-i și 

pensionarea; aceasta, fiind o mare realizare fiindcă din acea 

clipă Leca nu s-a mai simțit „epurat”, intrus, devenind cetățean 

credincios… 
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Epistolă către cetățenii Orașului de Piatră (I) 
(Despre frumusețea spirituală a acestor locuitori din dreapta 

Oltului și de sub Capela, așa cum se vede în Jurnalul vâlcean 

1944-1949 scris de Leca Morariu) 
   ...O notă, o relatare foarte interesantă a jurnalului se află la 

pagina trei sute șaptisprezece, unde în cinsprezece decembrie o 

mie nouă sute patruzeci și șase protipendada oraşului este 

invitată la primarul Tică Ştefănescu acasă, iar acesta le po-
vesteşte impresiile episcopului Marina după vizita sa la Mos-
cova! Marina, descriindu-le cu lux de amănunte ce este URSS, 

bogăţia şi luxul Kremlinului!...înţelegem că urmează o mie no-
uă sute patruzeci și șapte, iar Biserica cea mai puternică forţă 

în stat a hotărât de care parte a baricadei trebuie să se pozi-
ţioneze România (în fond, după ce l-am cunoscut pe Gheorghe 
Petre-Govora, ştiind că Marina complotase încă din o mie nouă 

sute treizeci și cinci cu comuniştii de la Moscova, inclusiv cu 

Ana Pauker, caz excepțional pentru istoria contemporană, popa 

Marina fiind șef al Partidului Țărănist - filială județeană.  Lec-
ţii de stenografie şi cu Şt. Fătulescu ... Revelionul („ultimile 

cheltuieli - pentru a salva leul”) din o mie nouă sute patruzeci 

și șapte îl face în vechiul sistem (legionar - monarhic) la fami-
lia Predoiu împreună cu: „Zinelli cu d-na, Emil Ştefănescu (so-
lo), Ilie Ionescu (cu d-na şi maiorul cumnat), prim procuror 

Micu cu d-na.” (31/XII). Încă o notiţă numărul o sută unu de 

pomină: „atât ca actori amatori, cât şi ca regizori”! Să expli-
căm: Zinelli avea studii de teatru (ne scriu chiar îngrijitorii edi-
ției în notiţă), doamna a jucat într-un film românesc înainte de 
o mie nouă sute patruzeci și patru...De unde acest limbaj con-
fuz - comunist - la cei doi referenţiatori, care par astfel sclavii 

conceptului din o mie nouă sute patruzeci și nouă, care instaura 

uniunile de creaţie (mai puțin a ziariștilor) și adâncea diferenţa 

dintre profesionism şi amatorism!! imbecilitate care ne urmă-
reşte şi astăzi, când toate lucrurile, artă şi neartă, ca producţie, 

și bine că este astfel, se fac după unica Lege 31 din o mie nouă 
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sute nouăzeci și unu! Societatea pe care noi o cunoaştem, din 

acest jurnal, începe să decadă prin numărul din ce în ce mai 

redus de serate muzicale - oglindă culturală aproape nemai-
văzută - după treizeci decembrie o mie nouă sute patruzeci și 

șapte. Dar să o luăm de la capăt: șapte ianuarie o mie nouă sute 

patruzeci și șapte, cu Octavia la părintele Mardale... „De faţă şi 

colonelul Niţescu (epuratul), iar apoi g-ralul Teodorescu (con-
damnatorul lui Antonescu).” Interesant, când se tipărește jur-
nalul, două mii unzsprezece, Teodorescu era sărbătorit an de 

an la Mânăstirea Într-un Lemn, mânăstirea devenind înainte de 

o mie nouă sute patruzeci și patru un loc de cult al aviatorilor. 

Miercuri, douăzeci și nouă ianuarie, Leca începe meditațiile de 

latină cu Bauer, apoi cu Dănuţ Predoiu. Pentru aceste lecții 

plătește impozite, cu alte cuvinte fiind un cetățean util, de mare 

valoare: „Plătesc impozit la primărie opt mii cinci sute do-
uăzeci și opt lei pe lună.” Luni, trei februarie, o mie nouă sute 

patruzeci și șapte în vizită cu „dl colonel Fuchs la Muzeul Bu-
covinei, depozitat la Episcopie; acolo s-a încercat o spargere.” 

„Lecţie de germană cu Sanda Simian şi de română cu Dănuţ” 

Predoiu - patru februarie. Seara din paisprezece februarie ’pa-
truzeci și șapte sunt convocaţi la Prefectură „pentru a se con-
stitui în filarmonica Dr. Puţureanu. Dar purtătorii de cuvânt tot 

Teodor Geantă şi Atanasie Duma, deci tot...interesul poartă fe-
sul...” Prima lecţie de latină cu Dinu Fiera (optisprezece febru-
arie). 
   Duminică douăzeci și trei februarie masă mare la fostul pri-
mar Tică Ştefănescu cu: „C. Moţit, Păr. Marina, Paul Ange-
lescu, Stoienescu cu d-na Madi”. Marţi, douăzeci și cinci  fe-
bruarie,  Constantin Moţit le arăta „că pe frontispiciul Palatu-
lui de Justiţie, pe dreapta şi stânga coloanelor corintice (greşit, 

corect: compozite n.n) se răsfaţă tablele legii lui...Moise! Bă-
taia de joc (sfidarea) arhitectului, probabil evreu!” „Seara la re-
petiţia orchestrei filarmonice Dr. Puţureanu acum sub egida 
Prefecturii.” „Conferinţa lui Emil Ştefănescu despre Beethoven 
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cu plăci servite la patefon de Paul Angelescu.” (doi martie). 

Marţi, patru martie, Atanasie Sache Duma îi aduce lui Leca 
ştirea că ruşii pleacă! El și Octavia (contrar scrierilor istoricilor 

de astăzi, cei mai vizibili fiind înarmați cu documente din ar-
hivele Securității) se considerau fabricanţi de bani: „Iar eu în-
casez azi de pe lecţii trei sute douăzeci și patru de mii cinci 

sute lei. Record! Precum Upu (Octavia n.n) încasează azi două 

sute mii lei” (zece martie). Pe treisprezece martie încep lecţiile 

de germană cu Liliana Copetti. Iată o nouă informaţie impor-
tantă, orchestra filarmonicii Orașului de Piatră era dirijată de  

maiorul Stamatide și avea în componenţă: „șapte violine, două 

viole şi un violoncel”... „şi ne freacă binişor d-l Stamatiade - 
deşi şi d-sa e foarte frecabil în ce priveşte nuanţa (dinamica) şi 

interpretarea!” Seara, optisprezece martie, Traian Cantemir vi-
ne cu Monitorul Oficial în care scrie că Leca Morariu a fost re-
integrat şi pensionat (decret semnat de Mihai I în zece martie o 

mie nouă sute patruzeci și șapte).  
   În douăzeci și cinci martie, o mie nouă sute patruzeci și șap-
te, Leca notează: „orchestra mai bună ca anii trecuţi. Şi cul-
minaţie: solista Octavia Lupu-Morariu cu violoncel (L.M.) şi 

pian (Valentin Pârvu): Triumf!!” Emil Ştefănescu îi dă un lot 

(micuţ) în grădina sa pentru agricultură! (douăzeci și șase mar-
tie). Iată ce program de muzică - un fragment - avea orchestra: 
„Dora vals de Stamatiade în locul Barcarolei de Ceaikovski” 

(douăzeci și nouă, martie).  
   În treizeci martie, notează: „lamentabila conferinţă, deviată şi 

dezlânată, a directorului Haralamb Demetrescu, Arta religioa-
să, cu proiecţiuni şi emisiune patefonică de sursă Paul Ange-
lescu.” „Dihonia Duma - Geantă aplanată de mine.” (treizeci și 

unu, martie). „Upu Tachi (Octavia) îi zice la patru mâini cu 

madame Violeta Predoiu”. O perioadă în care primeau colete 

cu alimente de la Timişoara ca şi părinţii noştri: „Dim. la poş-
tă: coletul trimis de Radu Bâcu (n. o mie nouă sute șapte, Cer-
năuţi - m. o mie nouă sute șaptezeci și nouă, Timişoara n.n) şi 
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Areta cu făină, orez, slănină, ouă, cârnăcior, untură, marmela-
dă, lămâie, conserve de gâscă.” Până prin o mie nouă sute șai-
zeci și cinci coletele se puneau direct la trenul accelerat și so-
seau în aceeași zi sau a doua zi, dacă plecau seara.  Optispre-
zece aprilie o mie nouă sute patruzeci și șapte, „ne dăm Mini-
sterului Propagandei, zicând adio Căminurilor Culturale.”    
  La parada de Unu Mai patruzeci și șapte sunt absente stea-
gurile anglo-americane. Pe cinci mai îşi ridică „pensia de... 

cinci milioane trei sute nouăzeci și unu mii, minus reţineri: pa-
tru milioane nouă sute șaizeci de mii lei!!! Vorba ăluia: Cel 

mai prima guvern! Împlinind visul fiecărui român: de a fi mi-
lionar!” Uluitor, cum sunt românii astăzi, cum au vrut să fie 

după revoluția din decembrie. În drum spre vârful Capelei se 
opresc şi la d-na Grosu (opt iunie). Pe zece iunie remarcă „bine 

instruitul cor” al lui Al. Popescu în „Crai Nou”, în dauna diri-
jorului Stamatiade „cam grosier şi agitat” (joi doisprezece iu-
nie). În douăzeci și șase iunie, părintele Paul Mihail soseşte la 
băi la Ocnele Mari. Douăzeci și cinci iulie, lecţii de latină cu 

„d-ra Florenţa Popescu”, mai mult decât probabil fata mai ma-
re - Tanța - a celebrului șef al legionarilor vâlceni Gheorghe 

Popescu, care a ajutat enorm la așezarea în acest oraș a familiei  
Simion Ceckirdas, unchiul meu. Jurnalul scoate în evidenţă şi 

însemnările destul de intime: „Dar harul zilei de astăzi; florile 

lui Upu Tachi (Octavia), dim., în pătişor şi Floarea trupuleţului 

Ei... Apoi ...fefeluţă!...”  Singura referire la Nicu Angelescu, în 
cinci august o mie nouă sute patruzeci și șapte: „D.a. cu Upu-
şor (Octavia n.n) la plaja Leca (unde-i şi vrednicul ex-profesor-
avocat Nicu Angelescu cu d-na)”. Pe treisprezece august mer-
ge la Administraţia financiară pentru declaraţia de schimbare a 
banilor. „Fac coadă la schimbarea banilor” (șaisprezece au-
gust). Primeşte vestea că „d-na Micu ne face loc în noua lo-
cuinţă”, frumoasa vilă de sub Capela! Foarte curios, şi părinţii 

mei tot în o mie nouă sute patruzeci și șapte se mută în casa lui 
Vasile Vlad! Iată rata de schimb a banilor: două milioane lei 
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vechi pentru o sută lei noi! Mai rău ca acum (două mii unspre-
zece) când două milioane vechi fac două sute lei. Pe douăzeci 

și nouă august „capăt cheia de la d-na Micu! La Tică Ştefă-
nescu: îi duc lectură (trei cărţi) de-ale mele. De faţă şi colo-
nelul Dobjanschi, fost primar al Chişinăului, şi păr. Marina 

(care stă ca pe jeratic)...” Colonelul Dobjanschi este guverna-
torul Orașului de Piatră, în o mie nouă sute patruzeci și șapte,  

păstrând tradițiile orașului mai bine decât oricare intelectual 

sau politician indigen. ...Asta l-a ţinut pe Leca aici, exceptând 

bunele relaţii cu autorităţile, formidabilul ţinut al munţilor, pă-
durilor şi Oltului! Ca și pe tatăl meu... Pe nouă septembrie no-
tează: „Apoi ca mai alaltăieri în luncă, lectură: anostul, hiper-
anostul G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu - adevărată 

masturbaţie. Seara: Papini, Viaţa lui Isus, care nu te satisface”. 

Şi, în zece septembrie scrie: „insipidul G. Călinescu.” Drumul 

spre Episcopie „este cumplit de mâncat de şuvoaie” (douăzeci 

și patru sept.). Astăzi el este pavat cu bazaltul de pe str. Lenin 

(Calea lui Traian). Treizeci septembrie, o mie nouă sute patru-
zeci și șapte: „Aceeaşi haotică debandadă în şcoala oficială: 

cursurile începură abia ieri - fără cărţi, fără profesori şi cu ex-
cursii!! Ca să rămână toţi dobitoci!” O însemnare excepţională, 

din nou, în nouă octombrie patruzeci și șapte: „Iar în drum spre 

Olt, ce-mi văd ochii? Trăsurica noastră cu care în o mie nouă 

sute patruzeci am făcut drumul la Bucureşti”!! Formidabil: 

Cernăuți - București, cu trăsura...clar, în ’patruzeci vorbim de 

un refugiu și nu de o evacuare! 
Toschris Ceckirdas,  23 august 2013 

 
    Amintindu-ne de acea perioadă prin intermediul publicării în 

anul două mii doisprezece de către Editura TipoIași a volumu-
lui „Leca Morariu: Jurnalul pietrean o mie nouă sute patruzeci 

și patru - o mie nouă sute patruzeci și nouă” în referențierea 

domnilor Liviu Papacostea și Poe C. Poe să mai spunem că 

orientarea politică a cetățenilor olteni și cetățenilor cernăuțeni 
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era cam aceeași; un personaj important din zonă, celebru, Radu 

Gyr, fiind prieten la cataramă cu noul sosit, evacuat, bucovi-
nean pe care Academia Română îl avea în evidență, dacă nu 

chiar era membru corespondent. Iată o epistolă nouă, motivată 

ca și prima de aceeași apariție a „Jurnalului” pietrean postbelic 
ținut în scris și nearătat la nimeni de același Leca Morariu.     
 

Epistolă către cetățenii Orașului de Piatră (II) 
(Despre prezența lui Radu Gyr aici în acest oraș și legătura sa 

cu profesorul din Cernăuți) 
   Citim în „Jurnal pietrean o mie nouă sute patruzeci și patru-o 
mie nouă sute patruzeci și nouă” al lui Leca Morariu că în do-
uăzeci și unu iunie patruzeci și patru acesta îi scrie ministrului 

Petrovici şi îi reproşează lipsa profesorilor universitari din co-
misiile de bacalaureat. Românii au crezut că războiul lor împo-
triva sovieticilor este unul sfânt! Şi Leca era un susţinător în-
focat: „Trei ani de război sfânt, al nostru!” scrie pe douăzeci și 

doi iunie. Şi mai scrie, în continuare: „Radio Bucureşti anunţă: 

În Bucovina au început ororile. Trenurile din gara Dorneşti îm-
barcă populaţia spre deportare. Sătenii din Burla şi Volovăţ, 

neprezentându-se la tren au fost împuşcaţi!!! Şi mai citează-i 
pe naţiune, d-le Mareşal (desfiinţător al Universităţii Cernăuţi), 

pe cei ce-au stat locului! Iar tu Găgălină, perie-ţi mobila sal-
vată - cu toţi ai tăi!” Vineri, douăzeci și trei iunie patruzeci și 

patru, Leca mai spera şi el în arma germanilor cu care aceştia 
să-i învingă pe americani: „Canaliile! Gata iluzia cu noua armă 

germană - care ar fi desfiinţat bombardarea copiilor şi femei-
lor!”. Marţi pe patru iulie vizitează mânăstirea Turnu unde a-
flăm că era adăpostită mobila de la Mitropolia Cernăuţi: „...A-
beraţie arhitectonică cu un turn la mijloc şi - chipurile - patru 
turnuleţe pe la colţuri. Impresia generală - inclusiv cea a feres-
trelor lunguieţe: templu jidovesc. Rămâne de mai văzut arhon-
daricul.” Vizitează şi Stănişoara unde observă: „Năvală a des-
trăbălării tinereşti şi a mahalagiilor în mânăstire.” Da, numai 
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că după o mie nouă sute cincizeci Mânăstirea Stănişoara devi-
ne un loc mult căutat de familiile basarabenilor și nord buco-
vinenilor, loc de odihnă şi de discuţii privilegiate...la cei un-
sprezece-doisprezece ani ai mei, mi se părea un loc dumneze-
iesc. Pe douăzeci și șapte iunie patruzeci și patru plătește chiria 

la d-na Deşliu, pe prima lună: două mii lei (bărbatul ei maior 

Deşliu pleacă pe front). Pe cinsprezece iulie aflăm că pe lângă 

lemnele cumpărate, orice vizită la pădure se lăsa cu flori şi un 

braţ de...lemne! Îngrozitor, îmi amintesc, că și prin o mie nouă 

sute cincizeci și șase-șapte dârdâiam de frig în casă din lipsă de 

lemne, mai ales în camera mare, unde soba de teracotă nu a 

mers niciodată: „Seara cu U. T. la pădure: flori, lemnişoare, 

lectură. Apoi Ilie Doboş Boca pe la noi ... Îi dau douăzeci ex. 

din Anuarul Armoniei pentru vânzare.” Pe șaisprezece iulie, 

duminică, vizită la Ocnele Mari: pagini de încântare reală faţă 

de această localitate...Luni 17 iulie primeşte „ Istoria literaturii 
Române moderne de Cioculescu, Streinu, Vianu: un vacs su-
perficial! Alte abonamente pentru Făt Frumos - care aici (...) a 
încasat până acum șaisprezece mii patru sute lei. Apoi lectură: 

Iorga, Drumuri şi oraşe din România-atât de anemic şi lacunar 

pentru acest oraș şi nedrept: N-am văzut nici un om şi nici o 

femeie în adevăr frumoşi-ed. a II-a, douăzeci și șapte-, unde, 
din contra, cu dr. Victor Haliţchi, noi, deunăzi, constatam la 

unison contrarul.” Deci, vedem, până în douăzeci și trei august 

viaţa lor de evacuaţi, încă, nu are de suferit, din contră! Încă 

(optisprezece iulie patruzeci și patru) susțin concerte în fami-
lie, el cu Octavia: B. Marcello şi Händel. La pagina o sută șase 

se află o descriere a Brezoiului care are „cea mai mare inter-
prindere industrială de exploatarea lemnului din România, un 

orăşel în devenire.” şi unde trotoarele sunt de lemn peste scur-
gerile de apă (cum erau şi în Lipcani - Basarabia altădată n.n). 

Tot aici aflăm că erau două şcoli, una a Societăţii Carpatina, şi 

una a Brezoiului sat!...şi trei biserici: una ortodoxă, una greco 

catolică, şi una romano catolică... La căminul cultural vine din 
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când în când Teatrul Municipal Bucureşti! Existau trei brutării 

din care una nemțească! trei măcelării (credem, că, surori cu 

cele din Versaiul Orașului de Piatră cu măcelari din Austro 

Ungaria - ţigani baroni vienezi!) şi un monument impresionant 

al Marii Uniri pe care se află „epigrafia tuturor Provinciilor în 

piatră roşie: deci Ardealul, Basarabia, Bucovina...Ce vis, ce vis 
de aur!” Remarcăm, și atunci, în patruzeci și patru, Ardealul 

era mai căutat decât celelalte două provincii valahe! Din aceste 

pagini, adevărate scrieri literare deducem că şi basarabenii şi 

nord bucovinenii care au poposit aici au fost gata, imediat, de 
preluarea pentru ducere mai departe a unei adevărate culturi 

locale! Pagini excepţionale, o sută cinci - o sută șase, cu des-
crierea Brezoiului şi Văii Lotrului, întâlnirea cu Radu Gyr, pa-
gini în care notele referenţiatorilor sunt umbrite de explicaţiile 

intrinseci ale expresiilor lui Leca Morariu sau a celorlalte 
personaje...Note, care, chiar dăunează textului, îl restrânge – 
pagina o sută opt! Atenţia cititorului este maximă, aproape su-
rescitată de întâlnirea cu Radu Gyr! Este clar că aceste note 

trebuiau să se afle undeva la sfârşitul capitolului sau finalului 

cărţii! „Luni douăzeci și patru/ Iulie. ...În vagonaşul deschis 

stau lângă Radu Gyr, cu care (ca şi aseară la cină) sunt de 

acord în estimarea unor pezevenchi culturali ca: Şerban Cio-
culescu, Octav Neamţu, D. Caracostea, Al.Rosetti, etc, pe 

urmă o dăm pe coarda folclorului... Radu Gyr recită: U-iu-iu 
pe dealul roşu/ N-are baba ce-are moşu/ N-are moşu ce-are 
baba/ Se-mprumută şi-şi fac treaba.” Ajungând la o nuntă aud 

chiuituri de-ale locului, care ar trezi interesul şi unui Gh Piele, 

de la Argeş, autor de strigături cu pulereze! „...Vai săracul bie-
tul tata/ Dintr-o pulă m-a dat gata/ ... / şi Haida duru duru duru/ 

S-a certat pizda cu curu/ Că de ce e puturos/ Şi-i aduce ei 
miros. Până se amestecă şi domnul Napoleon Creţu în vorbă, 

cu (lăutărismul de care domnia sa e încântat): Când îţi văd 

gâtul spălat/ Şi mărgeanul revărsat/ M-aş băga la tine-argat/ 
Dar ce fel argat să-ţi fiu?/ Doar în braţe să te ţiu/ Ziua să-ţi spăl 
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vasele,/ Noaptea să-ţi moi oasele.” Miercuri, douăzeci și șase 

iulie, la Olt, la scaldă: „Dar ce sălbatec şi veşnic murdar e Ol-
tul ista!” ...Şi informaţia care ne interesa şi care neagă nota 

(pag. șaptezeci și opt) cu „orchestra încropită de L.M.”, refe-
ritoare la Heda Haliţchi. Leca Morariu nu încropise în o mie 

nouă sute patruzeci și patru, nici o orchestră!.. Delectările fa-
miliei Morariu erau concertele de acasă, duo sau trio, Leca, 

Octavia, Haliţchi şi mai târziu Emil Ştefănescu... 
Toschris Ceckirdas, 26 august 2013 
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- Surprinzător a fost pentru mine că, după ce în două mii trei 

în „Publicitatea 1” publicasem multe despre Leca Morariu, ca 

și despre evacuați, doi ani mai târziu, chiar înaintasem cifra de 

zece mii de evacuați în Orașul de Piatră și șaptezeci de mii în 

județ, vii tu dragă Poe și publici în „Info Puls” și, prin mine, în 

„Global Art Fusion - Interferența Artelor”, în trei martie două 

mii cinci, un articol despre „refugiații” bucovineni din o mie 

nouă sute patruzeci! total eronat - ultimatumul dat de Armata 
Roșie era de patru zile și viza administrația și armata română. 

Și, probabil, inspirat din contactele tale cu ieșenii pe care eu nu 

le-am agreat de loc, căci nici ieșenii nu mă agreau fiind apă-
rătorul declarat al basarabeanului curat, oltean. Toți știau că eu 

susțineam și susțin originea comună a oltenilor și basarabe-
nilor prin strămoșul comun, Basarab I. Cred că ai întrezărit 

posibilitatea afirmării tale rapide în problema atât de pericu-
loasă a refugierii basarabenilor și nord bucovinenilor în țara 

mamă, din ținuturile lor, dând chiar apă la moară celor rămași 

acolo și umplându-i cu dispreț pe cei aduși în Regat. I-ai numit 
refugiați fără jenă, deși mă cunoșteai, dar așa ți-ai atras sim-
patia nepricepuților istorici cu caș la gură apăruți după o mie 
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nouă sute optzeci și nouă. Așa ai scris eronat că Leca Morariu 

s-a refugiat în o mie nouă sute patru zeci!...Eronat ca limbaj, 

făcându-l refugiat, eronat ca adevăr istoric deoarece Leca a fost 

evacuat în o mie nouă sute patruzeci și patru. Informații care se 

vedeau de departe că nu le stăpâneai, dar pe care le transmiteai 

să faci plăcere la alții. Abia așteptau cei de peste Prut, urmașii 

tinerilor români basarabeni înrolați în Armata Roșie și lăsați la 

vatră în august o mie nouă sute patruzeci și patru, și ’patruzeci 

și cinci, și care au luptat împotriva românilor; basarabeni însu-
rați cu rusoaice, infirmiere în spitalele de campanie, basarabeni 

care aveau urmași… dar și români din Moldova, care nu au 

vrut niciodată să recunoască că basarabenii sunt totuna cu olte-
nii, și unii și alții botezați așa de ruși și austrieci! …Dragul 

meu Poe, aceștia din Republica Moldova care se cheamă mol-
doveni și din Ucraina care se cheamă ruteni nu au mai apucat 

marea evacuare, una fără precedent și foarte bine organizată și 

care exclude atribuirea termenului de refugiat! Basarabenii și 

bucovinenii pur sânge puteau să te omoare, atunci,  dacă îi jig-
neai cu însușirea de refugiat. Cei câțiva, un număr infim de 

români, cum spuneam, răniți de război și lăsați la vatră după 

august patruzeci și patru, plus cei întorși și trădând cauza ro-
mânească, gen regizorul Emil Loteanu, să nu audă de evacuați, 

ca și actualii istorici și academicieni din fostele ținuturi româ-
nești. Când ai scris epistola aceea din două mii cinci ai făcut pe 

placul lor și ai trădat basarabenii adevărați de genul părinților 

mei, de genul celor mai importanți români adevărați din cele 

două continente americane, din Australia și Marea Britanie, 

desigur și mai ales din Canada și Germania, din Elveția și Au-
stria…Când academicienii ăștia de carton au auzit de mine, 

când am recitat pe scena din Cernăuți poemele mele închinate 

basarabenilor urmașii lui Basarab I, au dat toți bir cu fugiții și 

i-au părăsit și pe Iurie Levcic și pe copiii lui adevărați, stropiți 

cu aur, care cântau „Cântă cucu-n Bucovina” și care mai mult 

plângeau după „ai lor feciori care trebuiau să se întoarcă la pri-
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măvară, dar nu s-au mai întors niciodată” ce dură aluzie, la 

Evacuare! Vai, vai ce politică nerușinată, să dezbini frații, ce 

hrusciovistă situație să trăiești într-o lume politrucă care tre-
mură ca gelatina. Ce mincinoase etnii și ce mincinoși oameni. 

Și să-ți mai spun una, de unde știi tu că Eminescu a urmat 

Universitatea din Cernăuți? sau, a locuit vreodată Leca Mora-
riu lângă Episcopie în Orașul de Piatră? Dar să recitim împre-
ună cele două epistole una scrisă de tine și, imediat, una scrisă 

de mine, eu, simțind pericolul de a ne despărți pentru totdea-
una… 
 

Epistola lui Poe C. Poe adresată  
ziarului Info Puls 

(„Intelectuali bucovineni în Orașul de Piatră: Leca Morariu și 
soţia sa Octavia”) 

     « O cronică literară a universitarului sucevean Mircea A. 

Diaconu, publicată azi în „Adevărul literar şi artistic” din opt 

februarie a.c., readuce în atenţie imaginea intelectualului buco-
vinean Leca Morariu, aşa cum este ea prezentată într-un studiu 
monografic al lui Liviu Papacostea apărut anul trecut la Edi-
tura „Timpul” din Iaşi. Puţini dintre cei de azi ştiu însă câte ce-
va despre această personalitate culturală multivalentă, care a 

trăit douăzeci și patru de ani în Orașul de Piatră, după cum nu 

ştiu nici despre alți intelectuali bucovineni de vază veniți în 

timpul celui de-al doilea război mondial în patria - mamă 

România.  
   După dictatul de la Viena din o mie nouă sute patruzeci, care 
a rupt din trupul țării nu doar Basarabia, dar şi nordul Bu-
covinei şi ținutul Herței, mulți români din teritoriile ocupate au 

fugit din fața hoardelor bolşevice invadatoare şi au căutat re-
fugiu în oraşele şi chiar satele din Oltenia subcarpatică, cât mai 

departe de granița nesigură de nord-est. Între aceştia s-au aflat 
şi câțiva intelectuali de marcă din Cernăuți, care se stabilesc în 

liniştitul nostru orășel de la poalele Capelei. Primul care vine, 
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chiar în acel fatidic an o mie nouă sute patruzeci, este istoricul 
literar, folcloristul, publicistul şi scriitorul Leca (Alexandru) 

Morariu, cunoscut profesor de literatură română modernă şi 

folclor la Universitatea din Cernăuți, aceeaşi la care învățase şi 

Mihai Eminescu. Era însoțit de soția sa Octavia. Îl urmează la 

scurt timp, în o mie nouă sute patruzeci și patru, şi fostul său 

student şi discipol în studierea istro-românei, Traian Cantemir.  
   Născut la douăzeci și cinci iulie o mie opt sute optzeci și opt, 

la Pătrăuți, în actualul județ Suceava, unde tatăl său era preot, 

Leca Morariu a studiat literatura şi filozofia la Cernăuți, între o 

mie nouă sute opt - o mie nouă sute doisprezece. După ce îşi ia 

doctoratul în filologie în o mie nouă sute douăzeci și unu, la 

Cluj, cu teza „Morfologia verbului predicativ român”, se 

reîntoarce la Universitatea din Cernăuți, ca profesor la catedra 

de literatură modernă şi folclor (o mie nouă sute douăzeci și 

doi - o mie nouă sute patruzeci), fiind numit în două rânduri (o 

mie nouă sute treizeci și șase - o mie nouă sute treizeci și șapte 

şi o mie nouă sute treizeci și șapte - o mie nouă sute treizeci și 

opt) decan al Facultății de litere şi filozofie. Spirit complex şi 

dornic să se afirme în cât mai multe domenii, nu se sfieşte să 

se înscrie la recent înființatul Conservator de muzică din Cer-
năuți, deşi era deja cadru didactic universitar. Aici va învăța să 

cânte la violoncel, fără să știe că acest lucru îi va fi de mare 

folos în împrejurările vitrege ale exilului său, din anii cinci-ze-
ci-șaizeci, în Orașul de Piatră, când va fi nevoit să se întrețină 

învățând elevii de la Şcoala de muzică să cânte la acest instru-
ment. 
   Nu l-am cunoscut personal, pentru că eu am venit în oraş a-
bia în ultimii lui ani de viaţă (a murit la cinsprezece decem-
brie o mie nouă sute șaizeci și trei), când am început cursurile 

gimnaziale la fostul Liceu nr. 2 Vasile Roaită. L-am întâlnit 
însă o dată chiar în faţa porţii casei sale de pe strada Argeş, 

lângă Episcopie. Eram cu colegul meu de clasă Toschris Ce-
ckirdas. Acesta l-a salutat de departe, scoţându-şi şapca şi 
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întrebându-l dacă poate veni la dânsul după orele de curs. Aşa 

am aflat că domnul respectiv era profesor de violoncel, iar pri-
etenul meu lua lecţii în particular cu el de câteva ori pe săp-
tămână.   
    Leca Morariu a desfășurat o activitate culturală extrem de 
diversă şi bogată la Cernăuți. A fost profesor universitar şi di-
rector al Institutului de literatură, filologie, istorie şi folclor, a 

fondat şi condus reviste ca „Făt Frumos”, „Buletinul Mihai  

Eminescu” sau „Fond şi formă”, a cules şi publicat poveşti, po-
ezii şi cimilituri populare, a militat pentru constituirea folclo-
risticii ca disciplină autonomă. Deşi dicționarele literare de as-
tăzi îl ignoră cu desăvârșire, a fost un „jandarm literar” de ale 

cărui lovituri, uneori nedrepte, au avut parte nu doar G. Căli-
nescu sau Şerban Cioculescu, dar şi foşti profesori ai săi şi pro-
teguitori în anumite momente, ca Ion Nistor, cunoscutul autor 
al „Istoriei Basarabiei”, sau lingvistul Sextil Puşcariu, cu a că-
rui fiică ar fi avut chiar şi o idilă. 
   Orașul de Piatră nu era însă, după război, decât o mică reşe-
dință de raion cu nici douăzeci de mii de locuitori, fără învăță-
mânt superior care să pună la lucru energiile unor profesori sau 

tineri studenți, fără teatru sau orchestră simfonică, fără reviste 

literare sau ziare care să facă cunoscute ideile ori creațiile in-
telectualilor locali sau venetici. De aceea, încercarea de a re-
construi aici o parte din climatul literar - artistic şi universitar 

pe care fusese nevoit să-l părăsească în graba refugiului se va 

dovedi aproape imposibilă. Catedra de literatură modernă şi 

folclor a Facultății din Cernăuți, mutată pentru scurt timp în 

oraşul de pe Olt, va fi desființată în o mie nouă sute patruzeci 

și patru, şi tot atunci apar ultimele numere ale revistelor „Făt 

Frumos”şi „Fond şi formă”, scrise aproape în întregime de  Le-
ca Morariu. Sprijinit cu devoțiune de soția sa, Octavia Lupu pe 

numele său de fată. Aceasta avea, ca şi soțul său, o dublă pre-
gătire: una umanistă, urmase literele şi filozofia la Cernăuți, 

dar şi muzicală, studiase la Viena, unde, în 1932, fusese chiar 
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laureată a unui concurs internațional de canto. Cei doi nu vor 

activa doar ca profesori - de violoncel şi, respectiv, pian - la 
Şcoala de mu-zică şi arte plastice din Orașul de Piatră, ci vor 

organiza şi vor conduce prima orchestră semisimfonică din o-
raş, o formație camerală a Sindicatului Învățământ, iar la ne-
voie vor urca ei înșiși pe scenă ca interpreți, chiar şi la cămi-
nele culturale, şi vor ține prelegeri, urmate de audiții muzi-
cale, pentru elevi şi tineri.  
    Cu toate acestea, amintirea lor este destul de ştearsă în me-
moria pietrărenilor. Omul Leca Morariu nu era ceea ce se 

cheamă un expansiv, la fel şi soția sa, care va părăsi definitiv 

oraşul în o mie nouă sute șaizeci și șapte, stabilindu-se la Su-
ceava. Le impuneau prudență în comunicarea cu ceilalți atât 

statutul lor de refugiați din Bucovina, cât și reticența localni-
cilor în a-i adopta ca membri cu drepturi depline ai comuni-
tății. De aceea, credem că ar fi binevenită o reconsiderare, din 

partea oficialităților culturale actuale, a rolului determinant pe 

care l-au jucat aceşti bucovineni inimoşi în crearea primelor 

formații muzicale semiprofesioniste în Orașul de Carton - deja, 
ca şi în dezvoltarea gustului pentru arta autentică. » 
                                                        Poe C. Poe, 03 martie 2005  
    
   - Nu, Leca nu a fugit în Orașul de Piatră și Evacuarea din o 

mie nouă sute patruzeci nu a mai putut să dea roade, cei mai 
mulți români rămânând pe loc. Urgia din patruzeci producând-
o rutenii și evreii ucrainieni împreună cu Armata Roșie. În Ba-
sarabia a fost mai greu să se producă, foarte curând armata ro-
mână pătrunzând în Basarabia (trebuie știut că atunci nu exista 

graniță între Basarabia și Bucovina de nord). Poate doar cei ca-
re știau că urmează încorporarea în Armata Roșie să fi încercat 

să plece, nu prin evacuare, căci rușii intraseră deja în Bucovina 

de nord…Traian Cantemir a fost mai practic, părinții lui fiind 

din regiunea Hotinului - Basarabia de nord, el, plecând în urma 
eliberării documentului de evacuare din patruzeci și patru îna-
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intea lui Leca Morariu. Leca Morariu nu a câștigat bani din 

lecțiile de violoncel, pentru el orele de violoncel fiind o mană 

cerească spirituală care îi prilejuia reamintirea seratelor muzi-
cale din elevatul Cernăuți. Eu și fratele meu nici vorbă să plă-
tim orele de instrument, Școala de Muzică, punându-ne la dis-
poziție instrumente la domiciliu, pentru studiu. A câștigat din 

meditații mulți bani, la limba română, limba franceză și alte 

limbi. Leca Morariu nu numai că era expansiv, Doamne ferește 

să-i fi căzut cineva în dizgrație. De fapt el a murit sau i s-a 
declanșat moartea dintr-o ciorovăială cu o țigancă, la coadă, la 

Alimentară, Leca, băgându-se în față! În anii de după război, 

românilor nu le-a fost ușor să-și revină ca națiune producă-
toare, mare producătoare de produse agro alimentare… Octa-
via Lupu nu studiase la Viena, ci a câștigat Concursul Interna-
țional de la Viena. În general povești de adormit copiii preluate 

de a ieșeni! Cartea lui Papacostea cu Jurnalul ’patruzeci și pa-
tru - ’patruzeci și nouă, neapărând, încă, decât peste șase ani!  
    Din această cauză, cred, poetule, cu mine, după această epis-
tolă, n-ai mai vorbit niciodată despre Leca Morariu ca să nu-l 
deranjezi pe Liviu Papacostea!...varianta refugiului impunân-
du-ți-se de la Iași. Dovadă Tania Olariu și Liviu Papacostea, 

care, nu au citat în evoluția relațiilor cu Orașul de Piatră decât 

acest articol cu o săptămână publicat înaintea articolului meu, 

amândouă publicate în aceeași zi pe Global Art Fusion - Inter-
ferența Artelor. Niciodată nu am să înțeleg, de ce? 
    Cred că observi dragă Poe, că, nu Leca și soția sa au înființat 

orchestra semisimfonică (așa numită doar în imaginația ta) - o 
altă eroare nepermisă! După părerea mea Octavia Lupu Mora-
riu a făcut o greșală că a plecat la Suceava în o mie nouă sute 

șaizeci și șapte și, că, mai apoi, în ’șaptezeci, i-a scos și oasele 

și i le-a dus la Suceava. În general foarte puțini dintre evacuați 

s-au întors în state de baștină sau în locuri apropiate de granița 

cu ele. Mai clar trebuie spus că este o greșală că doamna Irina 

Șațchi a dat numele unui festival și nu Octavia pentru pian și 
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canto! sau Leca pentru viitorul festival pentru violoncel! Șațchi 

făcând figurație la Școala de Muzică abia înființată, atunci, și 

ascunzând cetățenilor, în o mie nouă sute nouăzeci și cinci, 

când s-a înființat Filarmonica „Ion Dumitrescu” (ani buni 

doamna Șațchi rupând la intrare biletele) că Prefectura din 

județ înființase „Filarmonica Puțureanu” în aprilie o mie nouă 

sute patruzeci și șapte. La Școala de Muzică, Leca îi spunea 

profesoarei de pian, Șațchi, „Viespea” (asta prin ’șaizeci și 

doi)!  În Orașul de Carton, cel care a înlocuit denumirea de 
Oraș de Piatră, asta fiind cultura, una de carton, locuitorilor  

preocupați după Revoluție numai de interese proprii, doctorate, 
certificate de revoluționar - majoritatea false!...locuitori de 
carton. Cred dragă Poe că înțelegi acum mai bine de ce i-am 
spus Orașului de Piatră, mai ales după anul două mii, Orașul de 

Carton! Oamenii de aici, intelectuali de carton, cei de nimic 
înainte de optzeci și nouă, și ajunși mari acum; și, făcând nu-
mai rău în jurul lor! 
    - Cum ai putut să scrii așa ceva, dragă Poe?... „mulți români 

din teritoriile ocupate au fugit din fața hoardelor bolşevice in-
vadatoare”. De unde știi tu că au fugit și nu au fost evacuați, 

stimate poet, când de atâtea ori ți-am spus că părinții mei nu 

sunt refugiați?  
   - Are vreo importanță refugiat sau evacuat? 
   - Te dai absolvent de drept (și Internațional!) și nu știi care 

este diferența?...Bine, așa mi-am luat libertatea și ți-am trimis 
imediat prin intermediul ziarului nostru comun, în două mii 

cinci, la o săptămână, epistola pe care, iată, o prezint  acum. 
 

Epistolă ziarului Info Puls după numai o săptămână 

de la publicarea epistolei lui Poe C. Poe 
(„Orașul de Piatră își caută cetățenii pe care i-a pierdut demult. 

 Leca Morariu”) 
    « În ultimele ceasuri, cele dinaintea aderării noastre la Uni-
unea Europeană, cetățenii orașului nostru, cum este normal, îşi 
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caută personaje istorice proprii, mai ales dintre cele trăite în 

România de altădată, ţară mai europeană decât cea de acum, 

care a fost în parte demolată în a doua jumătate de veac trecut, 
tot aşa cum s-a demolat şi centrul bătrânului Oraș de Piatră.  
    Dacă în locul construcţiilor s-a reuşit cât de cât, cu multe re-
zerve, să se pună ceva în loc, istoria, cea care va veni după ge-
neraţia noastră, a anilor cincizeci, va hotărî dacă noi am putut 

să continuăm o tradiţie sau să creăm o cultură nouă în locul ce-
lei demolate, în locul celei importate. 
    În faţa Europei Unite nu se poate ieşi numai cu valoare na-
ţională ci, mai ales, cu valoare de alură regională, aceasta, tre-
buind să surprindă la scară internaţională prin eul personal. 
    Astfel, se face orice politic şi economic, pentru ca cetățenii, 

nu zic anumiţi, să fie prezentaţi cultural sub acoperişul Parla-
mentului bucureştean, Parlamentului european, sub cel al Casei 
României de la Bruxelles, sub cel al unor mai îndepărtaţi sau 

apropiaţi prieteni privaţi din diasporă, în banale trocuri susţi-
nute de puterea locală şi centrală; ... numai în acte reale, de 

cultură, nu!  
    Din păcate, în goana după proprie valoare sau „Legendă Per-
sonală” cum ar spune unul din marii scriitori ai timpului, „ac-
tori” ai acestei culturi, apelând la mima politică şi cea a corup-
ţiei, exploatând şi lipsa de interes al unui occident nu prea ales, 

etalează în exterior aceste acte la întâmplare, pe recomandări 

subiective, creând astfel un nedorit risc de instalare, în diferi-
tele medii locale şi comunitare, a noţiunii de falsă valoare.  
    Acţiunea de atragere a Orașului de Carton în jocul interna-
ţional s-a produs, după părerea mea, în mandatul domnului pri-
mar Zamfirache, acţiune pe care i-o atribui la modul aprecia-
tiv, a culminat, datorită eclipsei generale de soare, când comu-
nitatea autohtonă şi cea internaţională şi-a adus aminte că aici a 

existat o importantă divinitate locală, Zamolxes, cel dinaintea 
lui Zoroastru. 
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     Ambasadorii de astăzi peste „nemăsuratele” graniţe, spre 

exterior, sunt aleşii culturali ai prezentului şi, deşi nu au în lu-
mea acestei aproximate culturi decât o existenţă minimă, de 

câţiva ani, peste tot şi oricând, etalându-şi liste de activităţi şi 

legitimații „crude” - neuscate - care, în mod fals, le atestă pre-
zenţa în cultură de foarte mulţi ani! 
      Să ne întoarcem, totuşi, la valorile noastre care reclamă i-
deea tradiţională. 
      Deunăzi, domnul Poe C. Poe, în ediţia de joi, trei martie 

două mii cinci, a cotidianului „Info Puls”, ne trimite cu gândul 

la nişte ani de cumpănă pentru comunitatea românească inter-
belică şi postbelică, când o parte a intelectualilor din Bucovina 

de nord şi Basarabia au fost obligaţi să se aşeze pe teritoriul 

oltenesc dintre Dunăre şi Carpaţi. 
      Poe C. Poe intuieşte o anume şi însemnată influenţă a a-
cestora asupra culturii oltenești, adaugăm noi, chiar româneşti, 

postbelice, ţinând cont de nume precum Leca Morariu, A.E. 

Baconski, Traian Cantemir, Florin Parlapan, Modest Ceckirdas 
şi mulţi alţii aşezaţi aici şi în restul ţării... 
     Despre cei amintiţi mai sus, în parte, şi aşezaţi pe meleagu-
rile noastre au mai făcut referire şi oameni de cultură precum I. 

St Strempel, Petria P. Georgescu, Ion Ionescu-Măldărești, E-
milianus Hâncu, încă şi mulți alţii... 
     Întrucât l-am cunoscut personal pe Leca Morariu, am gândit 
că nu ar fi în zadar să dezvălui câteva particularităţi, intime în-
suşiri, care ar putea completa imaginea unei personalităţi cu 

importante influenţe în mediul cultural al Orașului de Piatră.  
     La iniţiativa fratelui meu, Modest, între o mie nouă sute șai-
zeci și unu și o mie nouă sute șaizeci și trei, în două etape, am 

luat lecţii de violoncel cu Leca Morariu, mai întâi la Şcoala de 

Muzică, cea care nu mai există decât în albumele lui T. M. 

Gherghina şi care a fost condusă de I. Ionescu Basu, iar mai a-
poi, după o întrerupere de câteva luni, când Leca a fost obligat 

să stea la domiciliu din cauza vârstei, dar şi a bolii diabetice 
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care îl măcina, la el acasă, în superba vilă de sub dealul Cape-
la, în apropiere de parcul Zăvoi unde ocupa prin închiriere, la 

parter, un frumos apartament.   
    Leca Morariu semăna cu Mihail Sadoveanu, cel din icono-
grafia cunoscută în manualele de citire, avea părul foarte fin şi 

alb precum laptele, critica pe toată lumea, era mândru şi bogat, 

căci, aşa cum îmi repeta de câte ori  intram în casa sa, avea cea 

mai valoroasă bibliotecă din Orașul de Piatră. Deţinea cel mai 

scump, la propriu şi la figurat, violoncel, instrument pentru ca-
re nu odată au venit în Orașul de Piatră, să i-l achiziţioneze, 

Radu Aldulescu şi Vladimir Orlov, doi instrumentişti români 

afirmaţi la scară mondială şi care nu au încăput în această ţară. 
    Avea cea mai frumoasă amintire pe care putea un român din 

Bucovina să o aibă, povestea tatălui, amintind despre prietenia 

cu Ciprian Porumbescu.  
    De aceea, oricine îi intra în casă, ori de câte ori, trebuia să a-
sculte înainte de obişnuita conversaţie, ca un ritual, „Balada” 

lui Porumbescu cântată de Leca la preţiosul său violoncel. Vă 

imaginaţi de câte ori am ascultat-o eu...ajungând chiar să-mi 
displacă. 
     Curios, de câte ori mergeam la studiu, nu am întâlnit-o ni-
ciodată pe doamna Lupu Morariu, soţia sa, profesoară de pian.    
     Ştiu de la ilustrul meu profesor, „învăţător” în fond, căci nu 

am avut timpul biologic, pus la dispoziţie de soartă, de a pă-
trunde în adâncul superior al muzicii culte decât prin audiție, 

că, în anume seri, în camera sa extraordinară cu miros de mu-
zică şi carte, dădea concerte în triou, cu doamna Lupu la pian, 

şi cu...Emil Ştefănescu, pictorul nostru extrarafinat, la vioară.  
     Nu peste unul sau doi ani aveam să studiez cu Emil Ştefă-
nescu în particular, la Palatul Culturii, desenul artistic! 
     De ziua lui, odată am fost şi eu martor, Leca Morariu pri-
mea regulat din partea doctorului Filatu, prin fiul acestuia, o 
medalie comemorativă bătută la monetăria Statului. Toate a-
cestea mă impresionau şi, aşa cum aveam să constat mai târziu, 
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m-au iniţiat în ceea ce trebuia să însemne mai târziu, pentru 

mine, un om de cultură.   
     Oricine erai, când intrai în casă, primeai o perie de frecat 

podele pe care o foloseai la ştersul propriilor tălpi de pantofi, 

indiferent de era iarnă sau vară, deoarece nu-ţi permitea să te 

descalţi, iar tu, rămâneai impresionat de imensitatea şi adânci-
mea persanelor... 
     Clasa lui Leca de violoncel, la şcoala de muzică, a fost pre-
luată de Teodor Geantă; am lucrat puţin timp şi cu acesta, şi nu 

pot să nu povestesc, ca element picant, că Leca Morariu, atunci 

când funcţiona la şcoală, nu ieşea în pauze pe culoar sau să 

meargă la cancelarie, pentru a nu o întâlni pe subţirica şi ini-
moasa madam Şaţchi („Viespea”), profesoară de pian.  
      
     Între meritele recunoscute, atribuite omului de vastă cultu-
ră şi profesorului Leca Morariu, stă şi influenţa, pregătirea ini-
ţială, pe care a avut-o asupra lui Modest, fratele meu, dirijor 
cunoscut în ţară şi peste hotare, cel care împreună cu alţi mu-
zicieni au influenţat direct şi pozitiv viaţa muzicală a orașului 

nostru, dirijor şi director al Filarmonicelor din Botoşani şi Cra-
iova, al unor festivaluri din Italia şi Elveţia, cu imprimări dis-
cografice mai ales în exterior, şi, care, într-o anume vreme, a 
concertat de foarte multe ori în Orașul de Piatră...» 

Toschris Ceckirdas,  07 martie 2005 
     
    Desigur pare un duel epistolar în urma căruia, publicarea ce-
lor două epistole, Poe C. Poe nu a mai avut bunăvoința de a se 

mai consulta cu mine în probleme de istorie a orașului, nicio-
dată; în fond eu eram născut în Orașul de Piatră, iar el era năs-
cut în comuna Mociu, în inima Transilvaniei! 
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   La schimbarea secolului și mileniului am avut mari probleme 

cu sănătatea, doctorul meu de inimă, obligându-mă să mă și 

pensionez. Aveam patruzeci și nouă de ani și-mi schimbasem 
de două ori profesia. O perioadă de paisprezece ani am fun-
cționat ca inginer tehnolog proiectant în două unități de pro-
ducție de fală ale României postbelice și zece ani am fost ex-
trem de activ în mediul privat al aceleiași meserii, plus presă. 

Numai că de data aceasta am acționat în cadrul unei firme pri-
vate, ca administrator, asociat unic, în care am produs obiecte 
după licențe proprii, având autoîndatoriri de maximă impor-
tanță în circulația rutieră. Din nouăzeci până la schimbarea se-
colului am solicitat la OSIM vreo cinsprezece brevete, n-am 
obținut decât vreo patru, dar am rămas cu drepturi de autor pe 

vreo unsprezece pe care le-am valorificat, reușind până în anul 

două mii să nu plătesc impozit pe profit. Cu tot ce am făcut 

nou după revoluția din decembrie depășeam suta de invenții 

inovații, produse noi sau unicate, tehnologii, noutăți chiar în 

lumea publicistică: formate noi de carte, de ziare și reviste, 

căci, după două mii cinci nu m-am ocupat decât sporadic cu 
dirijarea circulației tot timpul răpindu-mi-l presa și editarea de 

carte. Din anul revoluției nu mi-am dat salariu decât singur, 
trăind mai mult din profit și cu toate acestea, după legea 

pensiilor neschimbată din interbelic, cei mai buni cinci ani de 
salarizare care însemna și cea mai bună contributivitate, deși a-
cordată pensia pe caz de boală, a mea, era mai mare decât a 

unuia de același rang ieșit la termen, tot după aceeași lege, de-
sigur, nu cu aceleași performanțe. La trei ani după apariția legii 

noi a pensiilor, inițiată în două mii trei și aplicată în două mii 

cinci, barbarii mi-au recalculat pensia și am rămas de marea 

rușine a semenilor...pedepsit cinci ani la rând până m-a prins 
din urmă ultimul pomanagiu salariat la statul român! Culmea, 
am rămas așa și după două mii zece. Vai de mine! Ce capi-
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talism original, ce idiot prim ministru, pe care-l și servisem în 

chip comunist, la ordinul picat, în mandatul său, la mine, într-o 
seară, acela de a instala două semafoare în câteva ore, noaptea! 
pe pasarela marelui combinat chimic, aflată în reabilitare și pe 

care urma să treacă el în vizită de lucru a doua zi, la combinat! 

Același om politic, care, după o mie nouă sute nouăzeci i-a luat 
pe toți acoliții lui din celebra mea fabrică de hidraulică sută la 

sută export în regimul dictatorului și i-a făcut directori de in-
stituții bancare și de case de asigurări! Bravos națiune, așa da! 

conducători de partide care au distrus economia, pe care o con-
duceau, mișunând ca șobolanii în lumina întunericului adânc 
scormonind înspre bogățiile subsolului și, pe deasupra, 

scormo-nind printre ruginiturile întunecate precum fața sa... 
     În acea perioadă doar arta și cultura personală m-au salvat 
de la dispariție. Mă refăceam după stopul cardiac și infarcturi, 

desenând din imaginație, dar și ca să nu uit, citind pasaje din 

Biblie, le desenam după metoda de învățare a olandezului He-
ndryk van Loon. Apoi, ascultând „Carmina Burana” de Carl 

Orff am desenat cele douăzeci și patru de părți, pictându-le mai 
apoi pe sticlă. Desenam, pictam, expuneam la Craiova, Cluj 

Napoca, Tg Jiu, Orașul de Piatră, Curtea de Argeș...Apoi, când 

doream să mă odihnesc mergeam la Sibiu și de fiecare dată 

regăseam orașul mai frumos și mai viu. Sibiul avea în mine o 

incredibilă putere de refacere, de renaștere. Dimineața în zori 

la primele raze de soare plecam și colindam orașul vechi. Res-
piram aerul Europei medievale, tânjeam după orașul meu de 

odinioară, Orașul de Piatră. Sufeream, când vedeam, până să 

primească Sibiul bani europeni, pentru refacere, că, în conti-
nuare, sibienii îl lăsaseră în degradare... 

 

Epistolă către edilii Sibiului și edilii  
Orașului de Carton 

    Dorind să retrăiesc câteva clipe de istorie vie, să îmi reîm-
prospătez elemente de cultură medievală am hotărât să revizi-
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tez oraşul Sibiu, să revăd celebrul muzeu Brukenthal îndem-
nat fiind şi de ultimele pagini scrise de Constantin Zărnescu 

despre Vlad Țepeș în „Dracula în Carpați”, cel ce făcuse târg 

cu regele ungur, Mateiaş Corvinul, asupra unei cote financiare 
date de medievalul oraş contra sprijin în apărarea marginii de 

regat; Dracula Vlad să apere Ungaria și Transilvania de turci, 

iar sibienii saşi să-l răsplătească pe principele valah cu tot ce 

acesta le va cere... 
   Cu astfel de idei, am descins deunăzi în străvechiul oraş pe 

care întotdeauna l-am iubit şi admirat pentru valoarea sa is-
torică, pentru frumuseţea arhitecturii medievale, pentru posi-
bila noastră legătură cu spiritul german, legătură care m-a pa-
sionat întratât, încât, anul trecut am plecat de unul singur, pen-
tru o zi, să văd Cernăuţiul din actuala Ucraină... 
   Consider Sibiul ca pe un oraş monument, de unică existenţă 

europeană, un oraş de graniţă sărac pentru imperiul german şi 

austriac, dar atât de bogat acum pentru istoria contemporană. 

Vizând punctul de vedere tradiţional îl consider deosebit de 

important pentru poporul german, pentru toate vecinătăţile de 

popoare; de o mie de ani, deosebit de important pentru poporul 
român. 
   Pe aceeaşi linie de monumental arhitectonic, chiar mai mult, 
monumental cultural, doresc să subliniez şi existenţa celorlalte 

localităţi, comune şi sate din judeţul Sibiu, cum sunt inegala-
bilul Apoldul de Sus, Apoldul de Jos, Cristian, sau mai aproa-
pe de noi, Boiţa; cea lăsată mai mult decât toate în izbelişte... 
   Am observat, în sfârşit, ca reparaţie morală faţă de noi cei 

profunzi, faţă de români, ca reparaţie materială faţă de istoria 

universală, la Sibiu, au început lucrările de restaurare şi prote-
jare arhitecturală. În mod sigur peste câţiva ani, dacă aceste 

fapte vor continua, acest oraş va fi unul dintre cele mai căutate 

din lume, de către cercetători, de către turişti. 
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   Incredibilă, cinică, a fost nepăsarea unei stăpâniri anacronice, 

criminale, nepăsare batjocoritoare faţă de ceea ce istoria lasă 
mai de preţ: trecutul, sursa de aer pentru vitalitatea prezentului.  
   Cum pot să vadă rezultatul unei politici cretine cei ce au fost 

la cârma puterii? Cum pot să se uite în sine chiar şi după aceşti 

patrusprezece ani de drum ocolit, de nesimţire. …Cobor pe 
strada Conrad Haas, o iau pe Moş Ion Roată şi ajung la cele-
brele scări. Au fost şi sunt străzi fără pavaj, cu nămol, colosale 

străzi născute de sute de ani, conduse de oameni fără ruşine 

faţă de civilizaţia ultimilor şaizeci de ani. Urc scările, monu-
mentale scări pe ale căror trepte, în orice direcţie te-ai uita, 
vezi o arhitectură divină. Opere de artă, opere de acoperişuri, 

planuri înclinate, capodopere de intersecţii. Urci şi vezi cate-
drala evanghelică, liceul Bruckenthal, mergi pe o medievală şi 
originală stradă, cea a Mitropoliei, şi ajungi la un...parc batjo-
corit de portrete, busturi bocanci (sic!), din bronz, masive şi cu 

prost gust făcute. 
   Probabil, au fost concepute de o stăpânire fără bun simţ, de 

așa ziși artişti plastici studiaţi la şcoli de neartă racordaţi la ce-
lebra cooperativă comunistă de trăit fără bani, de creat o pse-
udorealitate. Mi-a fost ruşine de mastodonţii cocoţaţi, făcuţi în 

numele artelor plenare, în cadrul fondurilor şi uniunilor elitelor 

plastice naţionale... 
   Mi-a fost ruşine pentru naţia care a dat naştere la oamenii ca-
re au condus Sibiul zeci de ani şi l-au lăsat în paragină. 
   În Piaţa Mare, un picamer începuse să spargă ceva. Într-o 
piaţă unică, europeană, în care se vedea că nimic nu fusese pâ-
nă acum reparat, renovat, exceptând poate monumentul lui 
Gheorghe Lazăr, care, ca operă de artă, mi s-a părut a fi o ru-
şine ...Noroc cu biserica romano catolică, unde am intrat şi mi-
am revenit oarecum.  
   De ce o fi stând jos, pe scaun, sau aşa ceva, cel făcut din blo-
curi de piatră, lipite la încheieturi, pe care l-am bănuit a fi 

Gheorghe Lazăr? De ce stă, şezând, într-o piaţă unde probabil 
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ar fi trebuit să se adreseze mulţimilor adunate... Ce piaţă! Le-
nin și Stalin, și Gh Gherghiu Dej, și Nicolae Ceaușescu, nu au 

avut asemenea piețe!...normal, într-o democrație discutabilă. 
   De aici, trebuind să mă întorc spre Hotelul Bulevard, am por-
nit pe o altă bijuterie de stradă, dar, care, anacronic, se cheamă 

Nicolae Bălcescu. Hodoronc tronc...Ce treabă are Bălcescu cu 

vechea stradă a negustorilor şi breslelor meseriaşe din medie-
valul oraş al sibienilor saşi, al lui Mateiaş şi al verişorului său 

Vlad culegător de taxe locale şi apărător de...draci!? 
* 

   Am scris această Epistolă aici, pentru noi, pentru pietreni, 

fiindcă multe din criticile făcute la adresa edililor sibieni, sunt 

valabile şi pentru noi, chiar mai mult, dacă stăm şi ne gândim 

la ruşinea pricinuită!...demolarea completă a vechiului oraş. De 

asemenea, am înţeles, că se doreşte ornarea unui parc sau alei 

în Orașul de Carton cu busturi sculptate... 
     Exceptând mizeria periferică construită pe vechile grădini 

de zarzavat, după o mie nouă sute șaptezeci, n-aş spune că 

oraşul nostru este urât, că este construit chiar fără gust, dar, 

totuşi, cei aflaţi cândva la puterea străzilor, la puterea de 

cuvânt, de părere, dacă se laudă cu aşa ceva şi se tot laudă, 

indirect! cum pot să doarmă liniştiţi la atâta dovadă de puţină 

minte de care au dat dovadă?...în special Petre Dănică, prim 

secretar în o mie nouă sute șaizeci și nouă, când s-a hotărât 

demolarea clădirii Bărăției, instituție religioasă - catolică și tot 

ce ținea de aceasta! 
   Cu toate acestea au făcut și un lucru bun, urmașii lui, pentru 

ziua de astăzi, căci ne-au lăsat două locuri neconstruite: mă 

refer la scuarul din centru, vechea terasă; mă refer la câmpul 

părăginit de lângă fostul PSM şi clădirea Finanţelor… 
     O propunere aş face edililor de astăzi, ca în aceste locuri să 

fie reconstruit centrul Orașului de Piatră, după fotografii. O 

parte, pe latura de la Prefectură pe bulevard în jos, colţ cu Ana 

Ipătescu, apoi spre Finanţe şi închisă bucla la depozitul far-
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maceutic, colț peste drum de biserica Sf. Dumitru. A doua 

parte, de la Agenţia de voiaj un brâu de construcţii până 

aproape de patiseria Boromir şi ceva înspre interior, până la 

Ceas, și înapoindu-se până în punctul de unde am plecat... 

construcţiile putându-se face pe locuri noi şi nu neapărat pe 

poziţiile originale. 
   În orice caz, edilii care văd viitorul azi, mai ales în această de 

prost gust tranziţie prelungită, trebuie să renunţe la vizele, a-
probările, organismelor revoluţionare de la o mie nouă sute pa-
truzeci și patru încoace, reîntărite în o mie nouă sute optzeci și 

nouă, organisme care evită licitaţia, concurenţa, dar îşi oferă 

„competenţa” pentru atragerea de lucrări în propria ogradă. 
Toschris Ceckirdas, 23 august 2003 

 
   Credeți că s-a uitat cineva la epistola mea pe care am publi-
cat-o și pe care am trimis-o în pachet, prin poștă - mai multe 
exemplare - la Sibiu? Nu știu, dar peste doi ani, când Sibiul in-
trase pe mâna edililor din Luxemburg și Uniunea Europeană, și 

le-a dat vestitele fonduri pentru reabilitare generală, primul lu-
cru pe care l-au făcut, edilii sibieni, a fost să demoleze statuia 

lui Gheorghe Lazăr, cum le sugerasem, și să o construiască din 

bronz, undeva, mai la stânga sau la dreapta, de același autor, 

sculptor, dar cu o tehnologie și alură demnă de faimosul loc al 

celor mai înaintați și luminați meșteșugari din lume. Sigur că 

scriindu-le sibienilor doream să audă, să vadă, edilii pietreni, 

de data asta de mult deveniți niște edili de carton, edili de hâr-
tie, ca să opresc valul de nerușinare instalat în monumenta-
litatea fostului Oraș de Piatră, valului de nesimțire urbană la 

care trebuia să asist...Experiența sibiană a declanșat în mine o 

adevărată revoluție în cultura orașului! deja, însă, de carton. A-
veam spatele acoperit de câștigurile financiare, importante, ale 

consoartei mele de viață la firmele italiene de autostrăzi insta-
late la Sibiu. Mergeam săptămânal la Sibiu să mă odihnesc și 

să mă refac. Când a venit două mii șapte, Siberfest, Formația 
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Hyperion a lui Iancu Dumitrescu pur și simplu m-a retrezit la                  
viață. Am urmărit toate spectacolele, am filmat de pe scenă 

spectacolul muzical oferit de acest mag al dodecafonismului 
românesc, dirijorul și compozitorul Iancu Dumitrescu și soția 

sa Ana Maria Avram (muzică computerizată); i-am intervievat, 
am intervievat colaboratorii lor austrieci...Orașul de Carton, al 

meu, între timp, se scufunda lent. Am sărit ca ars în sus și am 

refăcut presa de cultură începută de prietenii mei în o mie nouă 

sute nouăzeci și unu... Am făcut o presă nouă, de care tradi-
ționalii judecători de care ne vom ocupa în continuare, și-au 
bătut joc, au încercat la fiecare pas să-mi pună piedici. Dar să 

citim în continuare o epistolă pe care am adresat-o edililor, o 
soluție de bun simț pe care la vremea respectivă nu a sprijinit-o 
decât „Cafeneaua lui Modu”, o adunare lunară în ceainăria Bo-
romirilor, o încercare de mișcare culturală democratică și plină 

de bun simț. Se subînțelege a cui, normal, a lui Mircia M. Mo-
du, jurnalist redutabil, căruia i-au închis gura cei de la putere 
oferindu-i un post de înalt funcționar de stat. În Orașul de 

Carton începea cea mai proastă perioadă de existență socială, 

noul proletcultism, de data asta numit politicultism caracterizat 
prin pupincurism politic și o veșnică și eternă campanie elec-
torală de cel mai ieftin gust. Boii au devenit cai armăsari; 

bolnavii, doctori! orice parvenit a vrut a reușit să aibe două trei 

doctorate! lăcătușii mecanici, comuniști, au devenit magistrați; 

învățătorii și profesorii fără catedră au devenit profesori uni-
versitari, nu mai spun cine, au devenit critici de artă, cei mai 

mulți la bătrânețe au obținut o diplomă universitară iar curve-
turile din mahalale și împrejurimi au devenit licențiate știu eu 

în ce discipline?!...prin pregătirea aceasta pseudo teoretică 

lumea a început să mănânce o altă pâine și a început să aibă 

piscine; cu alte cuvinte: o pâine câștigată pe...troc: eu îți fac 

servicii, tu-mi dai diplome și titluri.  
     În Orașul de Carton lumea, după anul de grație două mii, 

umblă ca beată de dimineața până seara fără să aibă treabă sau 
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stă la Registrul Comerțului la coadă, pentru a înregistra o fir-
muliță care nu se știe când, va prinde bine. 
 

Epistolă către edilii orașului: centrul vechi  
trebuie reconstruit! 

   Revin la o idee pe care am făcut-o publică nu demult timp, în 

douăzeci și trei august două mii trei, aceea a refacerii parţiale a 

centrului vechi, demolat complet în urmă cu trei-patru decenii 
de furioşi ai neamului - rozătoare - reprezentanţi de frunte ai 

unei Oltenii inculte... Da, aşa îi consider pe cei care au ales 

calea deparazitării de șobolani a unui oraş prin demolare şi nu 

prin metode de igienizare și de păstrare a unei arhitecturi origi-
nale. Aşa îi numesc pe cei care au considerat că șobolanii sunt 

surse de boli fizice şi, probabil, psihice: case precum (denu-
miri preluate din cartea „Imagini cu parfum de epocă din Ora-
șul de altădată”):  Casa dr. Zeană, Sanatoriul de chirurgie, Casa 

Constantin Ionescu, Casa E. Măciuceanu etc și clădirile ve-
chiului centru. 
    Trebuie să recunosc, au fost şi inteligenţi - intransigenți - 
căci au lăsat în mare măsură locurile goale, dându-ne nouă 

acum posibilitatea, cu aproximaţie, să refacem multe din biju-
teriile arhitecturii de odinioară, să recâştigăm ceea ce am avut, 

iar acum ne lipseşte: personalitatea unui oraș. Am nominalizat 

Oltenia, fiindcă nici o altă regiune din țara noastră nu şi-a de-
molat trecutul aşa cum a făcut-o Orașul de Piatră, în o mie 

nouă sute șaizeci și nouă, din această frumoasă și valoroasă re-
giune. 
    Am făcut referire la epistola de anul trecut deoarece în ea 

preamăream dovezile aproape unice, mondiale, de istorie vie 

medievală, existente în Sibiu, pentru ca în aceeaşi zi, seara, as-
tăzi, pe un post de televiziune să văd o ştire care pentru ro-
mâni este de importanţă deosebită, aceea, că în două mii șapte 

oraşul vecin cu noi va fi „Capitală Culturală a Europei Unite”. 
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   Aceasta este o dovadă mai mult decât evidentă că arhitectura 

primează ca importanţă în constituirea şi relevarea unei cul-
turi. Astfel, să părăsim ideea sursei de paraziţi şi a căderii zi-
durilor peste noi, atunci când vrem să justificăm demolarea, și, 

mai bine să alegem, ca vinovată, politica - prostia... 
   În general, românii trebuie să înveţe că orice investiţie trebu-
ie făcută cu gândul şi fapta la rezervarea - prevederea de fon-
duri financiare obligatorii privind reparația, întreţinerea curen-
tă, service-ul! 
   Cu ajutorul nepreţuit al fotografiilor existente în cele două 

cărţi apărute în Editura Almarom, și scrise de domnul Gher-
ghina, cea amintită mai sus şi „Imagini Citadine cu Parfum de 

Epocă din Orașul de Piatră, sec. XIX-XX”, am conceput aceas-
tă epistolă în ideea de a trezi în pietreni un orgoliu demn de a 
trezi în edili orgoliul profesional, cel prin care poate reuşesc 

iniţierea unui proiect spectaculos și care pe termen lung le va 

aduce tuturor beneficii însemnate. 
    Doresc să menţionez, mă adresez şi celor profani, opiniei 
publice în general, aşa cum este firesc, că, astăzi, în contempo-
raneitate, în spaţiul cultural punctat din ce în ce mai des de 

postmodernism o idee de bază este aducerea trecutului în pre-
zent, în actualitate, cu mijloace tradiţionale combinate cu mij-
loace înscrise în modern, cu tehnologii, uneori, chiar futuriste. 
S-a încheiat demult epoca esteticului mijlocit prin inestetic... 
   Astăzi, întreaga lume consideră medievalismul ca fiind un 

vârf de cultură în spaţiul mondial, iar Europa de azi se simte 
mândră că a descoperit calea de a fi apropiată în sens exis-
tenţial, repet, cultural, de Europa de acum câteva sute de ani... 

Europa Unită! 
   Am spus „întreaga lume”, căci, iată, şi în muzică, dirijori şi 

interpreţi din Japonia, Taiwan, China ori Coreea, vin în Euro-
pa să asimileze vechea cultură și îşi adaugă, la nume, prenume 

celebre din Viena lui Johann Sebastian Bach...vezi numele di-
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rijorului coreean Choi Yong Mi (Joseph), care nu demult a di-
rijat la Filarmonica Orașului de Carton.  
   Revenind la subiectul nostru de astăzi refacerea orașului de 

altădată, această acţiune, ne va înscrie în efortul general de in-
staurare a unei politici ecologice în spiritualitate.  
   Clădirile demolate sau neîntreţinute în ultima aproape jumă-
tate de secol, cele cu balconaşe din fier forjat, balconaşe sus-
pendate şi cele cu portal roman, cu două coloane în faţadă sunt 

mărturii ale unei duble culturi instalate în mai vechiul nostru 

oraş, o cultură de tip oriental şi una cu vădită tendinţă occi-
dentală. 
   Epistola mea este o continuare a celei din anul trecut și este 

adresată cetăţeanului pietrean şi încearcă să-i trezească pe in-
suportabilii culturnici la realitate. Ea nu suportă discuţii des-
pre bani, dovadă fiind tot ce s-a construit până acum, mai mult 
sau mai puţin în utilitate. Ca în legea culturii scrise dată în 

acest an în care instituția publică „poate” sprijini financiar 

actul de cultură scrisă. Cu alte cuvinte dacă sprijină financiar 

muzica, sportul, teatrul și olimpicii înseamnă că trebuie să 
sprijine financiar și presa (mai ales) de cultură scrisă! 
    Construcţiile noului centru, vor fi destinate spaţiului comu-
nitar la parter şi, de ce nu, la etaje, celui desemnat interesului 

privat. Ea este, epistola, o provocare la un posibil acces către 

modernitate. Cred că mai sunt şi alţii care propun sau vor fi 

propus, cândva, aşa ceva... 
Toschris Ceckirdas, 01 martie 2004 

* 
   - Să repetăm, să stabilim ce am eu de făcut cu profesorul Pe-
tcu la Istoria Presei...Tu publici la Povestea vorbei, ești redac-
tor șef din două mii șase!...începu Poe în spiritul său autoritar 

chiar lăudăros dată fiind importanța acțiunilor sale care urmau 

să aibă loc. 
   - Stai puțintel...Din două mii șase public la ziarele și revistele 

înființate de mine! Dar uiți de o mie nouă sute șaizeci și opt? 
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De „Universul” și „Balenele”? Uiți de o mie nouă sute nouă 

zeci când am publicat prima dată în februarie la „Experiment”, 

apoi la „7 Zile”, apoi la „Alternativa” și „Corespondent”? Uiți 

de „Info Puls” și „Publicitatea 1” la care am început să public 

având pagina mea de cultură din două mii trei? Că în două mii 

patru am scos împreună cu Dragoș Comancea, Global Art Fu-
sion cu Interferența Artelor, un puternic site, ziar de informații 

culturale on line, care în două mii doisprezece s-a transformat 
în Cultura Ars Mundi on line, video și, în parte, tipărită? Unde 

ai mai auzit de așa ceva. În fosta ediție profesorul Petcu nu 

suflă o vorbă de așa ceva deși era vorba de o premieră mondi-
ală! I-ai spus, Poe, sau nu i-ai spus?...erai consilier editorial 
sau te ascundeai și de această dată? 
   - Ce premieră mondială? Care?...întrebă Poe. 
   - Păi ai mai văzut tu undeva și la cineva recenzia scrisă la un 

concert și alături chiar imagini în mișcare și sunet cu secvențe 

din concertul dat? Cu alte cuvinte să-și sublinieze și demon-
streze ideile cu cuvinte și imagini video, cu sunet? 
   - Stau și mă gândesc de unde ai avut tu resurse pentru toate 

astea...ba nu, e clar, nu făceai nimic din toate acestea dacă nu-l 
aveai pe Dragoșel Comancea și pe fiul tău, colaboratori ex-
cepționali... 
   - Normal, i-am și plătit...Știi, nu? prost, dar i-am plătit. Pu-
team să nu o fac, dar am vrut să am autoritate. Poe, dacă nu 

aveam „Intolul” și familia asta care să mă susțină, nu făceam 

nimic. Probabil suntem singura din lume, familie, care activea-
ză și plătește statului pentru asta, chiar de la revoluție, lovitură 

de stat, cum vrei să-i spui, când, toți, am înțeles ce se întâmplă 

cu țara asta, ce se întâmplă cu lumea, și nici uneia sau alteia nu 

le-am înșelat așteptările. Am fost obligat de când am început 
să-mi folosesc mâinile și capul să câștig bani, să fiu indepen-
dent, liber, chiar în țara asta comunistă din care majoritatea nu 

au dat nimic, dar s-au înfruptat din ea! De asta am fost pus la 
încercare de atâtea ori și până acum cu ajutorul Dumnezeului 
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meu, am reușit să rămân senin la suprafață. Așa sunt peștii... a-
lunecă apa pe lângă ei și nu se împiedică de pietroaie, zvâc-
nesc, nu merg, și alunecă cu aceeași viteză în oricare timp și 

sens. Hai că m-am declanșat, ăsta e meritul tău, când te în-
tâlnești cu mine, să mă aprinzi!...Păi, se compară măi Poetule 

să faci ziare sau să scrii cărți cu faptul de a avea energia și 

știința, puterea, creării de bunuri materiale, utile pentru toată 

lumea? Să creezi locuri de muncă în care oamenii să producă 

energie, lumină, să aprindă becurile cu palmele? Da, de acolo 

mi se trage puterea de a scrie, de ai face și pe alții să scrie, de a 

face presă culturală și nu de oricare!...aceea de înjurat oamenii 

politici, orice oameni! Mi se trage de la acest „Intol” creat în o 

mie nouă sute nouăzeci... In Tolerance! Intol - Outol două 

instrucțiuni din limbajul numeric APT pentru calculatoarele 

IBM. În toleranță: pe interiorul unui drum curb, o curbă în 

spațiu, aproximarea acestei curbe pe interior - Intol! și în to-
leranță, calculând - aproximând curba pe exteriorul ei - Outol!! 
Genial, nu? Intol - Outol! Eu nu am folosit decât aproximarea 
pe interior: Intol! încă din o mie nouă sute șaptezeci și șapte! 

Firma trebuia să producă proiecte tehnologice pentru execuția - 
fabricația - de piese pe mașinile cu comandă numerică asistată 

de calculator! La trei ani de la înființare, după realizarea altor 

proiecte tehnologice, firma s-a specializat pe dirijarea circula-
ției auto, producția de instalații de dirijare trafic, pe zonele de 
reabilitare drumuri naționale,...atât de elegant. Nu a putut să 

mă concureze timp de zece ani nimeni din această lume!...totul 

era licență proprie! Invenție, inovație. Asta consemna faptul că 

nu întâmplător aveam aproape cincizeci de brevete de invenții 

și inovații, invențiile realizate singur sau cu nevasta mea. Intol 

a scos din circulație culoarea galbenă a semaforului auto și a 

introdus timpul de siguranță - scurgere pe roșu, scurgerea de 

siguranță! Intol a gândit și realizat semaforizarea mobilă, se-
maforizarea și iluminatul rece, cu leduri, la semafoare și la be-
curile de semnalizare auto!! Acestea s-au întâmplat în o mie 
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nouă sute nouăzeci și patru!...Dintotdeauna am trăit pe banii 

nevestii, încă din o mie nouă sute optzeci și doi, când tot sala-
riul meu era gajat la plata apartamentului din fața Episcopiei și 

din fața Capelei, unde am tânjit să stau de când eram mic și să-
rac, dar conștient că vin dintr-o familie bogată, cu mari haruri.      

În o mie nouă sute nouăzeci și trei am creat Intol Press, parcă 

presimțind unde mă va duce destinul... Dragă Poe, să știi, că și 

după două mii, când am achiziționat fără să vreau stopul car-
diac, tot pe banii ei am trăit, dar de data aceasta banii mei fiind 

investiți într-un sistem de presă care nu a mai existat în această 

formă și având în jurul meu pe cei mai evoluați oameni din 

societatea românească, fără influența regimurilor politice din 

jurul nostru...București, Cluj, Timișoara, Craiova, Orașul de 

Piatră, Orașul de Carton. 
   - Și dacă în această ultimă perioadă se cuplează toți împo-
triva ta? 
   - Nu o să iau apă dragă Poe, chiar în acest oraș de carton... 

Am o bună moștenire din timpul Orașului de Piatră, am moș-
tenit caracterul părinților mei și am cumpărat doar redutele a-
flate pe înălțimi...Până în prezent nu a reușit nimeni să-mi im-
pute ceva.   
   - Adevărul este că pe Mina, nevastă-ta, o cunosc de când vă 

iubeați în cămăruța ta de la tipograful Sterea de lângă biserica 

Visarion, aproape de ASE București; din studenție. O fată 

extraordinară care te-a înțeles tot timpul și care ți-a făcut și doi 

copii frumoși, după ce v-ați angajat amândoi la Fabrica de 

Avioane...  
   - Un an am stat în gazdă fiind încă necăsătoriți. Mi-a fost 
destul de greu, fabrică mixtă cu ofițeri de aeronautică și civili, 

de construit avioane de luptă, cei mai mulți umblând cu limba 

scoasă după prietena mea. Norocul nostru că eram cotați în a-
cea clipă, cei mai buni programatori de comandă numerică a-
sistată de calculator, cred eu, din Europa, cel puțin, nu mulți în 
lume reușind să frezeze piese spațiale, în 3D, cu mașini de fre-
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zat în 2D1/2 (două axe și jumătate), piese cu suprafețe generate 

de curbe „spline” în trei coordonate.  Până în anul o mie nouă 

sute optzeci și doi, cinci ani, trei ani la Craiova și doi ani în 
Orașul de Piatră am lucrat în același birou, în general, la a-
celeași produse, proiectare și execuție; așa e comanda nume-
rică - singura de altfel - care îmbină proiectarea și execuția... 

Apoi eu am devenit tehnolog șef și ea șefa Atelierului Pro-
iectare Asistată, singurul atelier de acest fel din țara noastră... 

fiind creat tot de noi. După o mie nouă sute nouă zeci, în 

apartamentul nostru de lângă Arhiepiscopia Orașului de Carton 

am dezvoltat firmele la care lucrăm și acuma, Intol SRL și 

Mincont SRL, firma Minei, ținând și contabilitatea firmei In-
tol; contribuind esențial și direct la bunul mers al complexei 

activități de producere a patru publicații regulate, tipărite, și on 

line! Desigur având contribuția esențială și vitală de neînlocuit 

de director IT și redactor șef on line al fiului nostru și, de 

redactor, al fiicei noastre... 
   - Cred că voi urmați calea marilor editori și tipografi din isto-
ria presei care au avut familia integrată complet în această artă. 

Mă gândesc chiar la Aurel Morariu, fratele lui Leca Morariu, 
cel care a editat și tipărit „Glasul Bucovinei″ la Cernăuți, apoi 

la București! spuse, savant, Poetul. 
   - Posibil, dar să nu uiți, ce colective redacționale de colabo-
ratori avem; nu cred că sunt multe în țara asta, și, de când!... de 
douăzeci de ani!  
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II 
 

ORAŞUL DE CARTON 
 
   
 Motto   

 
Orașul de Piatră a devenit oraș de carton în anul de grație o 

mie nouă sute șaizeci și nouă, când s-a semnat demolarea Bă-
răției și centrului vechi ros de vreme și nereparat de edili ne-
pricepuți și care au primit încă de atunci denumirea de șobo-
lani publici... După o mie nouă sute opt zeci el își revine întru-
câtva prin construirea noii artere din sud până în nord, Calea 

lui Traian, ornată cu blocuri de concepție vâlceană a arhitecți-
lor locali! după care din anul două mii cinci, șase, edilii trec 

din nou serios pe treabă, încercând să-l scoată din cartonizare... 
 
* 

     Ce folos că Orașul de Carton va redeveni Orașul de Piatră, 

când, noi, cei de acum, nu vom mai fi sau vom fi complet ui-
tați? Prezentul este clipa pentru care este necesar să te strădu-
iești să trăiești ca ea să nu zboare, să se îndepărteze de tine, așa 

cum Dumnezeu de mai bine de un secol fuge, se îndepărtează 

de oameni, cum atât de frumos scria nu de mult în presa noas-
tră, Gh P. Răduca.  
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1 
 

 
 

La câte ni s-au întâmplat în acești ani de la începutul a-
cestui mileniu este nepermis să nu dăm curs acestui roman, 

prezența noastră în realitatea timpului nefiind cunoscută, așa 

au ajuns vremurile, decât epistolar... 
  Un oraș fără manifestări culturale naturale, neinstituționa-

lizate, și în care se dă frâu liber acelor manifestări monopo-
lizate de diferitele asociații, uniuni de creație agreate de stat și 

impuse ca atare, nu are nici o valoare! 
    Teatrele și filarmonicele finanțate din banul public nu duc o 

politică culturală naturală specifică locului, ci una social cultu-
rală de asigurare a unor locuri de muncă obediente, constituite 

politic, politică culturală cu aplicare în sistemul educațional o-
bligatoriu pentru tineret și pentru cei de vârsta a treia. 

În orașul aceasta din carton nimeni nu gândește, ci joacă ro-
luri care li se impun la un teatru imaginar de marionete, ajun-
gându-se ca toată lumea să trăiască de pe o zi pe alta și să pro-
spere, și să se îmbogățească, doar cei care reușesc să aducă im-
pozitele cetățenilor în buzunarele proprii... În halul acesta s-a 
ajuns, nicicând nu a fost la fel, încât astăzi, deși prostănac de 

dat în gropi mâine devii deputat în parlament sau primar, sau 
consilier local!      

Într-un oraș din carton, oricare ar fi el, nimeni nu se mani-
festă liber, natural, concurențial, ci toți joacă după cum li se 
dictează... 

În orașul de carton este posibil ca mașina să-ți fie ridicată fă-
ră somație, pe roțile din spate, și cărată într-un loc pe care tre-
buie să-l găsești, să plătești, să cureți mâncarea de câini răstur-
nată pe bancheta din spate sau din față, sau pe elegantul covor 

din portbagaj, datorită ridicării forțate, confiscării pe perioadă 

limitată... În două mii șase oprirea mașinii în locurile neper-
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mise îți putea atrage o amendă mai mare decât salariul minim 

pe economie, chiar mediu - în mână! Se motiva că este la fel ca 

în străinătate și noi trebuie să intrăm în Europa! În mod special 

nu puteai să parchezi - și asta mă durea cel mai mult - acolo 
unde înainte de o mie nouă sute optzeci și nouă îți era interzis 

să oprești mașina, în locurile destinate clădirilor conducerilor 

județene și locale de partid și de stat, și instituțiilor afiliate 

lor... 
În orașul de carton se montează pietre în sensurile giratorii, 

numite opere de artă, vedeți cel mai bine în intersecția de lângă 

mine, de la Podul lui Hozoc; și pentru lauda! lor, ca și cum ar 

avea vreo importanță, se pun pancarte din tablă de oțel groasă, 

mai scumpe decât așa zisele opere de artă pe care se scriu titlul 

lucrării și numele autorului! și ctitorul - Primăria!...vai de ca-
pul lor: edili locali și sanchi artiști plastici profesioniști - pro-
fesori la școala X! - și membrii asociației uniunii de creație!... 

oameni de carton!  
În orașul de carton se poate orice, să sapi șanțuri pe stradă, 

să pui hopuri, de frânare, să pui orice semn și oriunde cu opri-
rea interzisă, cu limitarea de viteză fiindcă, vezi bine, nu tre-
buie stânjenită circulația mai scumpă edililor decât viața; și, 

mai rău, să se folosească cât mai des viteza minimă admisă cu 

care nu se poate, aproape, circula... 
 
     Există trei clădiri în oraşul de carton, importante. Prefectu-
ra, unde nu lucrează decât un om, consiliul judeţean unde, de 

asemenea, nu lucrează decât un om şi primăria, unde la fel, nu 

lucrează decât un om. La ce să te aştepţi din partea  lor, dacă 

sunt aleşi, mai puţin prefectul, dacă sub ei nu sunt funcţionari, 

sau sunt prea mulți, şi aceștia nu lucrează după legi; acestea 

care mai sunt fiind benevole. Sub ei nu există decât consuma-
tori fără rost. Secretare şi portari sunt, ce-i drept! sunt şi fru-
moase, iar ceilalţi poartă arme și stau de pază. Consiliile locale 

nu există decât ca să se bată partidele între ele şi să aprobe ce 
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le cere preşedintele consiliului județean sau primarul... Fun-
cţionarii teoretici şi-au luat scaunele cu ei şi s-au îndepărtat ca-
re pe unde a putut, prin acareturi, pe la etajele de deasupra, 
unde este foarte greu de ajuns. Cetăţeanul nu are ce să caute la 

ei, căci sunt muţi şi au ochii sub lentile negre, şi mâinile legate, 

nejucându-se la tastatura calculatorului decât cu degetele de la 
picioare... În aceste trei mari clădiri ale oraşului de carton plus 

alte clădiri adiacente aflate în subordinea lor, locuri vacante de 

salariați nu există decât pentru rude şi piloși. Dacă stau as-
cunşi nici nu ştiu ce se întâmplă pe stradă, căci pe acolo, mai 

ales în cartierul fost muncitoresc, Răsăritul Nou, nu are voie să 

treacă decât şeful suprem, să-l ştie poporul, când şi pentru ce 

să-l aleagă. Aşadar pe funcţionar îl doare în spate, ca şi pe con-
silierul local, de ce se întâmplă pe strada pe care nu mai ai loc 

de atâta plimbăreală, cultură locală, şi tenis de picior, sport; și, 

ca o invenție a unui partid dispărut, există flori - panseluțe pes-
te tot: pe stâlpi, pe trotoare în ronduri special amenajate, dar 
mai ales în cutii de lemn în jurul copacilor sau între ei, cutii ca-
re acoperă jumătate din trotuar. Aceștia, la viața lor, nu s-au 
descărcat energetic decât în tribunele stadionului de fotbal sau 
în tribunele sălilor de sport la meciurile de hambal. Dacă strada 

e agitată, uşile la cele trei mari clădiri se încuie pe dinăuntru şi 

se aşteaptă la vorbitor să vină cetățeanul cu cererea formulată. 

Nici măcar atunci tinerii politicieni, nu renunţă la unsul părului 

cu ulei, nu renunță la lăcuitul pantofilor cu vârf, cioc de rață...  
   Orașul de carton sau de hârtie, așișderea, ar fi cu totul dus 

pe apă, dispărut, dacă nu ar fi existat de-a lungul a o sută de 

ani aceste două excepționale dovezi de arhitectură și urbanism 

de cea mai înaltă valoare, desigur, și calitate: Liceul Lahovari-
fost Nicolae Bălcescu și Liceul Mircea cel Bătrân - fost Vasile 
Roaită, fost Școală Medie de Tehnică și Comerț și fost Semi-
nar Teologic cu mare căutare; desigur, și Primăria, și Judecă-
toria, și Tribunalul - fost Palatul Culturii - și bisericile, toate. 
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Zilele trecute, dând buzna în clădirea unde se află cabinetul 

doctorului meu de familie, dau nas în nas cu un fost maistru 
din sculăria unde lucrasem până în o mie nouă sute nouăzeci și 

unu, la celebrul Hervil, întreprindere de gradul trei, mică, sa-
lariați - două mii! de hidraulică, dar mai ales de protocol din a-
cest oraș de carton, fost Orașul de Piatră tot timpul de la ates-
tarea în urmă cu șase sute de ani și până în secolul XX, un sfert 
de veac, după ultimul război mondial.  
   - Să trăiți dom’ inginer. 
   - Să trăiți...parcă v-aș cunoaște. Gata, vă știu, ați lucrat la 

Boantă în Sculărie. 
   - Boantă a murit dom’ inginer și eu i-am luat locul. 
   - Ce faceți, pe unde mai lucrați? 
   - Aoleu oasele mele, nu mai lucrez, uite, veni să fac rețeta 

compensată...am avut mai multe accidente de mașină și sunt 

pensionar. 
   - Ce mai fac ceilalți? colegii din prelucrări mecanice, din 

montaj, ce fabrică am avut domnule! ce produse, primeam de 
la nemți nouăzeci și opt de mărci pe un cilindru, și pe același 

tip cu el, alt cilindru, rușii ne dădeau șase sute de ruble con-
vertibile; pe Capetele de Comandă, la fel, nemții ne dădeau 

patru sute noăzeci de mărci. Ăsta a fost cel mai tehnic produs 
al nostru. Ei ne dădeau materialul, fonta grafitată nodular, Su-
papele de trei sute cinsprezece bari, și noi făceam numai pre-
lucrarea prin așchiere, finisarea și montajul. 
   - Dom’ inginer a fost o societate de căcat, numai noi o du-
ceam așa! bine...vreau să zic, dacă nu era Fota și inginerii, nu 

făceam nimic. Ăilalți din oraș luau treizeci și cinci la sută din 

salariu! 
   - Lasă domnule și voi erați buni, și mai apoi, nu toți ingine-
rii...ce dracu, erau peste două sute! 
   ...Și ne-am despărțit repede strângându-ne călduros mâinile, 

eu mă grăbeam căci se termina programul doctorului și aveam 

nevoie de rețeta compensată, dar și pentru faptul că începuse 
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fostul meu maistru să-i critice pe toți inginerii de mâna a treia 

(absolvenți după o mie nouă sute optzeci, care făceau tura a 

doua ca să-și crească copiii, căci nevestele erau, și ele, la ser-
vici. Da, la noi se putea, căci înterprinderea era de protocol, în 

centrul orașului, și toate pilele din lume i-aduceau pe tinerii 
absolvenți la noi...la atelierele de proiectare! 
   Am rămas cu categorisirea maistrului meu, în minte, și chiar 

mă irita că avea dreptate... O lume de căcat a fost aia că le-a 
dat voie oamenilor de partid să facă ce vor în înterprindere. 

Ceaușescu era blamat, chiar de către ei, că îi punea să facă in-
terminabile ședințe. Dar lașii, politruci - români, la orice rău, 

pe Ceaușescu îl scoteau înainte. În restul țărilor din același 

lagăr (care lagăr? căci politic și social toți erau mai bine orga-
nizați ca noi, și calitatea era sfântă la ei, și libertatea deplină, în 

timp ce noi ne păcăleam pe noi înșine) ședințele de producție 

în spațiul de producție de mult fuseseră scoase, la noi acestea 

făcându-se și de două ori pe zi; atunci când ne chema direc-
torul la prima oră, pe toți, ședință de producție; și, mai apoi ne 

chema și inginerul șef, altă ședință, mare șef-conducător, care 

nu se scălda în aceeași apă cu directorul. Mai era directorul 

comercial, înalt cadru de partid, coborât de „sus” pe un loc 

călduț, bătrân, dar nesfiindu-se să umble cu papion și după 

tinerele neveste de ingineri; acesta ținea ședințele cu personalul 

de la aprovizionare și desfacere, mirare mare: și de la econo-
mic și contabilitate! contabilul șef fiind singurul, de altfel ca și 

mine, nesuferind ședințele...fiind în fapt foști vecini de cartier 

în fabuloasa noastră copilărie în celebrul „Versail″, cinci sute 

de metri la vest de fabrică. 
   De ce a zis maistrul meu că lumea aia fusese de căcat, și asta 

nu? E normal să nu mai ai locuri de muncă? Păi, dacă nu mai 

ai locuri de muncă, cum de mai suntem țară, oraș, municipiu, 

comună și sat? Cine și de unde se plătesc salariile, pensiile, ci-
ne plătește odraslele ca să ajungă elevi olimpici, să facă toți, 

toate sporturile din lume? Ce ni se ascunde aici? Bine, înțeleg, 
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știu că în această morișcă a lumii sunt perioade când puțini 

muncesc, sunt plătiți bine, muncesc foarte bine și întrețin o 

mulțime deloc proporțională cu câștigul lor și care este plătită 

de la bugetul de stat... Acum câțiva ani, prin două mii trei, pa-
tru, spuneam că Germania este mulțumită cu o Românie care 

să fie integral pensionară, să producă și să consume numai tu-
rism eco, căci suma necesară pensiilor tuturor românilor nu de-
pășește o zecime de procent din produsul intern brut al Ger-
maniei! numai să fie liniște și pace în Europa de est, noua și 

grozava piață pentru transnaționalele lor... 
   Cum, nu este și asta o lume de căcat? dacă cei doi trei copii 

ai noștri între optisprezece și treizeci și ceva de ani, și ai pri-
etenilor noștri, nu se pot angaja niciunde, dacă nu acceptă să 

ducă țucalul angajatorului, după cum îi cere el? ...Bine, mersi, 

toată lumea contrară nouă, care am muncit mult și foarte bine 

odată, în general este una fostă culturnică, desigur, și acum 

politic pupincuristă votează și laudă căci toate posturile din 
instituțiile publice au fost luate de fiii și fiicele, nepoții și 

strănepoții. Cum adică? De ce instituțiile publice? Păi de ce să 

fie unii proști, ai noștri, și alții deștepți, ai lor? Ca redactor, și 

tehnoredactor, și redactor șef la un ziar instituit oficial, legal, 
unii dintre noi, patroni, nu reușim să ne dăm și nouă ceva sa-
lariu; iar fiilor noștri, salariați cu carte de muncă, nu putem nici 

măcar să le dăm o mie de lei, să le dăm în mână. Iar acum după 

situarea salariului minim pe economie (asta, românească, care 

a dispărut de mult) la optisprezece mii lei nu le mai dăm nici 

atât fiindcă nu mai stau ei să lucreze cu noi. 
 
   - Hai, hai că exagerezi...îmi spune Poe. Uite eu la Curtea 

Constituțională nu mai prididesc de cât am de lucru. Și vorba 

aceea mă așteaptă și pe mine tot o pensie mică cât ai tu! 
   - Așa zici tu măi Poe? Știi ce mi-a zis prietenul ăla al tău, 

neîntreg la trup, nu contează care, dar cineva!...din moment ce 

vorbește cu mine și e prieten cu tine; când i-am comparat pen-
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sia mea cu a lui, fost cercetător unu la uzina unde ai fost acti-
vist cultural... „Păi ce bă, am muncit amândoi la fel?” Am 

văzut stele verzi măi Poe, tot așa cum am văzut și când colo-
nelul ăla făcut la pensie și coleg cu tine la Ștefan Gheorghiu, și 

cu mine în liceu mi-a zis să nu mă mai tutuiesc cu el că n-am 
mâncat din aceeași troacă. Mi-am dat seama că toți gândesc la 

fel. Românului ca să-i fie bine poate să lingă și...știi tu ce. Hai 

să calculăm... 
   - E ușor să vorbești și să critici. Nici eu nu sunt de acord cu 
tot ce se întâmplă... 
   - Ce să se întâmple măi Poe!? Tu nu vezi că în țara asta ni-
mic nu este adevărat și toți aplaudă? Își dau votul din inimă? 

Știi cântecul: „Dau votul meu din toată inima”, mai actual ca 

oricând. Păi tu ești fericit că ai copii judecători, procurori, par-
că ai simțit ce vremuri urmează...De ce mă, aceștia, majoritatea  

să facă două facultăți și să fie șoferi ca să poată trăi, nu șofer la 

români, ci la străini!? Și ai tăi să facă dreptul la fără frecvență 

când erau magazioneri, iar după ′nouăzeci și cinci să fie jude-
cători, să fie și președinți de tribunal și la nici cincizeci de ani 

și nici zece ani vechime să aibă pensie de două sute de mili-
oane? Poe, mă auzi ce spun? unde ai fost când s-au dat legile 
ăstea și, în noul tău post la Curtea Constituțională, l-ai primit 
pe domnul Iliescu în calitate de președinte de republică în al 

treilea mandat? Mă auzi Poe? De ce nu ați luat și voi o iniți-
ativă să anulați legile care dau pensii și avere la revoluționari? 

Știați că, în general, sunt hoți și derbedei și nici nu au visat 

vreodată că vor fi eroi de revoluție, căci dacă ar fi visat, nu ac-
ceptau să fie revoluționari... să pățească și ei ce a pățit Ro-
bespiere la revoluția aia franceză, după ce a luat capul împă-
ratului. Nu mă lua cu parlamentul României, că nu eu sau ru-
dele mele, sau prietenii mei, sau blocul meu, sau strada mea, 
au anulat referendumul prin care trebuiau să fie trei sute de 

parlamentari în loc de patru sute și au ajuns șase sute!! Băi 

Poetule, asta e lumea pe care amândoi am ocrotit-o, și în care 



66 
 

pensionarii ăștia nemernici de patruzeci și ceva de ani, ca și cei 

de șaptezeci, la unison, își iau gagici și neveste noi... 
- Dacă ar fi fost așa, nu mergeam mai bine în deceniul 

postrevoluționar. S-au încercat toate variantele. Din ce în ce 
sunt și eu mai tulburat la minte și nu mai suport să-mi spună 

nimeni nimic. Nimic, înțelegi? Uneori trebuie să faci și ce nu 

trebuie. Știi că eu, când au venit minerii în București am asistat 

la o scenă pentru care nu odată am vrut să-mi iau zilele? Am 
asistat la o scenă în care trei mineri au aruncat o bătrână de la 

etaj! 
 - Nu cred. Nu te cred, nici dacă dai cu apă fiartă pe mine! 

nu pot să cred așa ceva. Scrie scena și o public, eu!...dar eu nu 

te cred.  
   Și Poe mi-a scris-o. Când am primit articolul eram stupefiat! 
...Ce căuta Poe în camera aia cu cei trei mineri și o bătrână? Nu 

am mai vorbit cu el multă vreme, el se dedase cu Papacostea 

de la Iași să scrie o carte despre un refugiat...Mi-am amintit, 
când eram copii, mama lui, într-o seară, la ei acasă, la țară, în 

acel loc extraordinar de frumos în care am trăit două săptămâni 

dintre cele mai minunate clipe ale copilăriei mele, în paturi a-
coperite cu blană de urs, mi-a spus: Tizule, Tizule, băiatule, nu 

întotdeauna este bine să spui adevărul, este bine să mai și 

minți, uneori!... 
   Și ca să nu rămân dator i-am mai spus lui Poe, prietenul meu, 
peste tot cu mine prezent, fizic și nefizic, că în deceniul post-
revoluționar, în o mie nouă sute nouăzeci și patru, țara noastră, 

statul nostru complet imbecilizat politic, a luat o decizie pentru 
nenorocirea noastră pe care o resimțim și acum...Statul nostru 

a acceptat propaganda, deși aveam un președinte inginer și un 

prim ministru la fel (mai devreme), că țara asta a ajuns așa cum 
este, adică rău, datorită inginerilor! Așa, pur și simplu, au 

apărut imediat facultățile - universități particulare - iar poli-
tehnicile, renumite, aproape s-au desființat...Au dat afară pro-
fesorii, corolar cu aceasta, economiștii și contabilii au preluat 
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conducerea economiei, și avocații, experții judiciari. Asta a 

fost introducerea, căci, cea mai nejustificată măsură, aiasta pe 

termen lung, a fost când, în noăzeci și patru!! s-a liberalizat 
prețul la materiale și a fost pus sub obroc prețul la manopera 

forței de muncă. De ce? Pentru ca să fie atracție pentru in-
troducerea masivă a capitalului străin. Iată că după douăzeci și 

cinci de ani de atunci, nu ne mai revenim. Dacă atunci se li-
beraliza și prețul la manopera forței de muncă astăzi nu ar mai 

fi trebuit ca de cinci - patru ani să nu discutăm în țara asta de-
cât despre salarii și pensii. Da, dragă Poe, asta s-a întâmplat și 

nimeni nu ne mai poate întoarce anii înapoi... Amnistie, rahat 
amnistie într-o țară, care este tot în tranziție. În țara asta, dar ce 
e mai rău că și țările avansate, acum!! se confruntă cu treaba 

asta, anume că munca a devenit o dezonoare și asta este o boa-
lă fără leac...Clasă de mijloc nu poți să construiești cu actori și 

suflători la nai! Nici cu oameni țârâind din gât ca greierii în 
iarbă. 
 
    - O lume fără viitor, o comunitate din care pleacă toată lu-
mea (așa era și când i se spunea orașul pensionarilor, atunci 

trăgeau aici bătrânii)! așa se mai poate defini orașul de carton. 

A mers spre bine, foarte bine în perioada lui Romei Rădo-
iescu, dar mai ales în ultimul mandat al lui Mircia Morăreanu 

zis Gutinschi, niciodată n-am înțeles de ce porecla asta, se pare 

că și bunica și mama lui veniseră pe aceste meleaguri odată cu 

evacuarea din o mie nouă sute patruzeci și patru a Bucovinei 
de nord și Basarabiei! da, și care prin ceea ce au făcut amândoi 

au dus orașul înainte, desigur, să vedem ce va urma în viitor... 

dar ei, el, sunt câte unul, și niciodată împreună, căci așa este 

moda la pietreni; iar cu o floare, greu se face primăvară!... 
Masa mare a populației este infectată cu virusul incompetenței 

și al corupției (plus împrumuturile din bancă), și al birocrației, 

și al hoției. Masa mare a populației este stricată și ar fi 

important să se știe, cine a stricat-o!?...După optzeci și nouă 
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spectrul real al plecării iugoslavilor la muncă în străinătate a 

obsedat tot românul, obsesie mai reală decât oricând; foarte 

mulți români mergând, după Turcia și Grecia, în Iugoslavia să 

reguleze femeile sârbilor plecați în corpore la muncă în 

Germania!...erau și ei slugi ziua, și noaptea dormeau în paturile 

bărbaților plecați, desigur, cu nevestele acestora, și tot se 

întorceau din escapadă cu cinci sute de mărci la lună! Apoi a 

urmat afacerea cu benzină, care tot în capul sârbilor s-a spart. 
Atunci, orice țăran și muncitor visa măcar la o ieșire la turci, 

căci sârbii fuseseră terminați! apoi la greci...plecați să vândă 

lucruri naturale de-o viață...După cum vezi, Poetule, deci, nu 

piatra face orașul de piatră, ci oamenii!...Și revenind la prezent, 

să vedem cât mai stă la putere partidul PCR-iștilor și KGB-
iștilor care le-a forțat mâna celor doi edili șefi, fost și actual, 

rămași în ultimă in-stanță fără partidul lor care i-a propulsat în 
față, partid condus de Troian Bibescu și mai apoi de iubita sa 

Elena I de România. E he he...două mii patru, o epistolă mai 

mult decât necesară... 
 

Epistolă către presa națională 
(Revoluția lui Bibescu) 

    Urmărind evenimentele din ultima parte a anului trecut, do-
uă mii patru, şi din această perioadă a începutului de an două 

mii cinci, cele declanşate odată cu numirea lui Troian Bibescu 

în funcţia de preşedinte al țării, am senzaţia unei schimbări ra-
dicale în societatea românească, schimbări dorite încă din de-
cembrie optzeci și nouă, dar pe care nimeni nu a reuşit să le 
transforme în realitate până în prezent, decât parţial sau total 

pe cele în rău. 
     Mă refer la acele schimbări care fac veridică o revoluţie, 

căci, nu aşa, s-au cheltuit şi se cheltuiesc energii uriaşe, odată, 

pentru răsplata eroilor şi, încă odată, pentru crearea de eroi noi. 
Oricum, nicicând în istoria adevărată, eroii nu s-au declarat pe 
bază de dosare aprobate cu referate făcute de eroii în viaţă... 
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    Schimbările petrecute în realitate au fost în marea lor majo-
ritate de ordin semantic: Intreprinderea, primind denumirea de 
Societate, de multe ori aceste schimbări fiind caraghioase, vezi 

înlocuirea cuvântului director cu cel de manager; fierul vechi a 
devenit marfă de contrabandă, copiii şi tineretul au fost scoşi în 

faţă, gâdilaţi, constituind paravane pentru ingineriile financia-
re, sociale şi politice din spate; competenţa a devenit comu-
nistă, vârsta, o racilă a societăţii democrate, şi tot aşa mai de-
parte... 
    S-a demonstrat, mai mult decât se poate, că democraţia zglo-
bie nu-i decât o prostie. 
    Iată ziarele, presa în general, ne arată acum, după cincispre-
zece ani, cât de valabilă a fost a ei libertate, a ei profesiona-
litate, cum din umbră a fost distilată, aranjată, încât azi să ne 

trezim cu şi mai multă statalitate, cu şi mai multă centralizare, 
cu şi mai multă corupţie la niveluri înalte - oriunde, cu şi mai 

mulţi evadaţi din economia privată, aliniaţi la politic şi funcţii 

bugetare, ca şi cum ne-ar face în ciudă: sic, sic...aşa vă trebuie 

dacă nu l-aţi ascultat pe părintele comunismului cu faţă umană, 

iar acum trebuie să înduraţi, nu pentru mult timp (!), democra-
ţia creştin liberală... 
    Da stimate cetăţean român, chiar mai înainte de anii ‘80, în-
coace, minciuna a stat cu tine la masă. Minciuna cu M mare, şi 

scriu aceste rânduri căci trăiesc senzaţia unui început de era-
dicare a ei...După atât de mulţi ani, mai mulţi decât o generaţie, 

această ţară este condusă de o politică democrat liberală şi cre-
ştină. Teoretic, cel puţin, este un lucru adevărat. Faptic, tre-
buie să vedem, timpul, cum o să-l împlinească. În ce priveşte 

caracteristica creştină, trebuie ştiut că adevăraţii democraţi cît 

şi adevăraţii liberali, într-o ţară excesiv ortodoxă, au această 

caracteristică, încă, chiar, de la naştere.  
    După atât de mulţi ani, mai mulţi decât într-o generaţie, oa-
meni aşa ca noi, oameni care au avut o meserie utilă, care au 

stat la bloc şi la case reale, care au avut „rate” şi au trăit nos-
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talgic „la bel(l)e (e)poq(ue)”, au învăţat curat la şcoli înalte, pe 

care presa, tot ea cea neruşinată, i-a numit nediplomaţi şi fără 

carismă politică, fără „experienţă”, şi ne place să credem că ei 

sunt aleşii de astăzi, iar noi suntem aleşii lor. Deviza declarată 

este cea de tip revoluţionar, anume, că, în centrul interesului 

politic şi de stat stă fiinţa umană... Aşa înţeleg eu mesajul a-
cestui început de an. 
    Nici un discurs din campania electorală, nu a sunat mai bine 

şi mai convingător decât cel al lui Troian Bibescu expus la şe-
dinţa de investitură a guvernului, moment în care s-a desprins 
nota personală a acestuia, şi am avut motiv pentru a considera 

că în România are loc o revoluţie... precum cea de catifea. 
     În o mie nouă sute șaizeci și patru, cred,  atunci, locuiam în 

„Versaiul″ vâlcean, am fost martor la o scenă care anunţa o 

însemnată schimbare. Filip, miliţianul sectorist, a venit la noi 

în casă, şi-a luat şapca de pe cap şi a dat cu ea de pământ, stri-
gând: „Gata, doamna Ceckirdas, am scăpat de ruşi!” 
    La fel mi-a venit şi mie să spun atunci când l-am văzut pe 

Troian Bibescu, cuvântând la acea adunare...„Gata domnilor, 

am scăpat de prefecătorie!”... Din clipa aceea faţa noastră s-a 
îndreptat corect spre Uniunea Europeană. S-a rezolvat proble-
ma minorităţilor naţionale prin intrarea UDMR-ului la guver-
nare şi prin atragerea tuturor forţelor minoritare în majoritatea 

parlamentară. S-a vorbit răspicat de necesitatea autonomiei lo-
cale şi independenţa Justiţiei, despre corupţie. Primul pas în ce 

priveşte independenţa Justiţiei a fost făcut... Ministrul Justiţiei 

a fost numit din afara spectrului politic. 
* 

    De unde această elocinţă la un om practic şi plin de expre-
sivitate umană?...Din nou văd fragmente dintr-o presă incultă 

sau rău voitoare... „Troian Bibescu nu are carismă politică″. 

„Cum o să ne reprezinte un marinar (!) în relaţiile diploma-
tice″. „Ce guvern este acesta, format din oameni necunoscuţi şi 



71 
 

fără experienţă politică?″ etc...şi mult mai multe falsuri, atri-
bute răuvoitoare. 
    Experienţa profesională a lui Troian Bibescu este atuul cel 

mai de preţ al cotării valorii sale personale şi sociale. Este cel 

mai de preţ argument al reliefării calităţii de lider. Este greu de 

stabilit care dintre cele două domenii de vârf ale unei economii 

naţionale, domeniul aeronautic şi cel naval, este mai de preţ, 

este mai greu sau mai important. Un lucru este cert, amândouă 

sunt guvernate de cele mai savante legi ale ştiinţei, tehnicii şi 

organizării, amândouă sunt cele mai severe din punct de vedere 

al răspunderii personale. Este imposibil să ai munci de răs-
pundere, în aceste domenii, şi să nu fi deştept, diplomat, să nu 

ai bun simţ, să nu fi cultivat, să fii insensibil. În stările de greu, 

de pericol, oamenii sunt mult mai apropiaţi decât sunt depăr-
taţi. 
    În ce priveşte cultura personală, din această cultură îi vine 

preşedintelui ales elocinţa de care vorbeam mai sus. A câştigat-
o, odată din contactul direct (cel mai valabil) cu chiar oamenii 

care produc cultură şi, a doua oară, din necesitatea firească, de 

refugiu, în lumea studiului, atunci, când te înscrii pe o curbă a 

vieţii, ascensională. 
    Elocventă mi se pare şi următoarea istorioară, care îl scoate 

pe Troian Bibescu din lumea politicienilor grobieni, care îl fa-
ce incompatibil cu lumea incultă... Acum vreo zece - doispre-
zece ani am avut o discuţie cu scriitorul şi gazetarul Felix An-
ton Rizea, undeva pe malul Oltului, la Călimăneşti. În Bucu-
reşti, făcuse parte dintr-un cerc de oameni de cultură care era 

frecventat şi de Troian Bibescu, cu alte cuvinte, se cunoşteau 

foarte bine. Împreună cu Felix doream să punem la punct o ba-
ză nautică pe lacul din Călimăneşti. F. A. Rizea dorea să mă 

sprijine în implantarea activităţii de semaforizare mobilă pen-
tru reabilitarea drumurilor naţionale. Troian Bibescu nu mai e-
ra ministru al transporturilor. Iată ce îmi spunea Felix, atunci: 

„Toschris, cu proiectul ăsta mergem la Bibescu. Nu mai este el 
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la putere, dar, ascultă-mă bine, tot el va fi cât de curând mi-
nistru. E prea deştept, este cu zece clase peste ăştia, ca să fie 

lăsat deoparte...” O spunea un om care avea foarte mult bun 

simţ şi era sincer. Atunci, nimeni nu se gândea că o să ajungă 

președintele României. 
    Discursul lui Troian Bibescu şi primele lui fapte, îi pune pe 

români într-o  lumină de o culoare mai favorabilă decât cea de 

până acum, îi îndatorează,  îi obligă să fie solidari cu ideile sa-
le, care sunt parcă izvorâte din mintea şi cugetul românilor 

buni. 
Toschris Ceckirdas, 10 ian. 2005 

 
   - Drept ai scris deși am fost dușmanul numărul unu al acestui 

hoț de mare, lup, pirat, care ne-a vândut flota, care e bețiv și 

curvar. 
   - Oprește-te Poetule! Lasă vorbele mari și discreditoare. Nu 

fi prost precum această toată adunătură din jurul tău de aici de 

la Curte sau din apartamentele femeilor lipsite de bărbați. Țara 

asta are nevoie de oameni ca Troian Bibescu, are nevoie...și, ce 
coincidență, să-l cheme ca pe cel ce avea să creeze o modă, 

tragică, în România: să te naști în țara asta și să mori în orașul 

luminilor...ce flori frumoase ale intelectualității de mare valoa-
re, românești! Să fii domnitor în timpul Revoluției de la o mie 
opt sute patruzeci și opt, apoi să te refugiezi în țara vecină, tot 

a ta mai târziu, în Transilvania!...Și să fii acuzat nu de vânza-
rea flotei, ci de vânzarea mineritului la ruși!...asta e istoria! Și 

fiindcă veni vorba hai să-ți arăt, fiindcă păstrez ziarele, ce pre-
să am făcut noi cei câțiva - nu știu unde erai tu în acele zile - 
începând din șapte februarie o mie nouă sute nouă zeci, bașca 

emisiunile la radio cu ziaristul Lucică Pintile, un fost prieten 

de cartier, zis Tarkovski pentru pasiunea personală față de am-
bii mari regizori de film!...nu te plictisesc, îți arăt numai câteva 

titluri semnate de mine: „Sculptura și calculatorul” în „Expe-
riment”, numărul unu, șapte februarie o mie nouă sute nouă-
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zeci; „Delegat la Varșovia” în „Experiment”, numărul doi, 

treisprezece februarie o mie nouă sute nouăzeci; „Impas OPM” 

în  „7 Zile”, numărul patru, douăzeci și șapte februarie o mie 

nouă sute nouăzeci...  
 

 
2 
 

 
Și tot așa, cu pași mărunței, intrăm în atmosfera destul de 

stricată provocată de oamenii mici cândva, adică nimeni, sau 

cineva prin munca propagandistică de partid sau de informații 

cu care binevoiau să se ocupe; astăzi dușmani declarați și ai 

muncii de propagandă, dar și ai muncii din informații din fosta 

Securitate... Indivizi mărunți și inculți care nu știau ce este 

munca și care au aplaudat când au aflat că Coana Pipa din pie-
sa lui Eugen Ionescu a debarcat în sute de exemplare la Bucu-
rești după anul de grație o mie nouă sute optzeci și nouă, ca tâ-
nărul comsomolist din poemul lui Vladimir Maiakovski, care a 
pornit de unul singur să treacă Pacificul și a ajuns în Statele 

Unite într-un număr foarte mare: „O sută de milioane”...niște 

oameni de nimic care nu au cunoscut decât munca de pro-
pagandă politică sau au muncit la catedră în școala generală...   

 
Epistolă către redacția ziarului de cultură  

Povestea vorbei 
(Furnicuța hărnicuță) 

   „În fiecare zi, în zorii zilei, sosea la serviciul său, Furni-
cuţa productivă şi fericită. Acolo îşi petrecea zilele, mun-
cea, muncea cu spor şi cânta veselă. Ea era fericită şi firma 

mergea foarte bine. Dar, Bondarul - director general la fir-
ma unde lucra Furnicuţa a considerat că ea nu poate lucra 

de capul ei şi a creat postul de supraveghetor, angajându-l 
astfel pe Scarabeu. Acesta i-a organizat munca, punând-o 
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zilnic să facă rapoarte de producţie. A fost mai apoi nece-
sară şi o secretară pentru a-l ajuta pe Scarabeu să înre-
gistreze şi să citească rapoartele, angajând astfel o Păin-
jeniţă, care în plus (!) răspundea şi la telefon…În tot acest 

timp muncea Furnicuţa, muncea, muncea, mereu. Mulţu-
mit Bondarul de munca lui Scarabeu i-a solicitat acestuia 
în plus să raporteze statistici, indicatoare, prognoze…I-a 
mai angajat un Gândac asistent (meneger doi i-am zice 
noi) lui Scarabeu. A mai fost nevoie de un calculator, dar 
şi de o imprimantă color…Aşa a ajuns Furnicuţa, de câtă 

hârţogăreală trebuia să facă, să plângă după muncă şi să nu 

mai cânte veselă…Să se plângă! Bondarul - director gene-
ral a luat măsuri împotriva ei şi a creat postul de şef de de-
partament, angajând un Greier, care a trebuit să-şi facă un 

birou nou, modern şi echipat corespunzător…Dar noul şef 

de departament avea nevoie de un asistent care să-l ajute la 
întocmirea planului strategic şi al bugetului pentru depar-
tamentul la care lucra Furnicuţa productivă… Acum nu 

mai cânta ca la-nceput, acum era stresată…Directorul 

general, uitându-se pe cifre văzu că departamentul nu mai 

era rentabil cum era înainte, şi a angajat-o pe Bufniţă con-
sultant de specialitate pentru a diagnostica. După trei luni 

de stat la firmă, în urma studiilor făcute Bufniţa a hotărât: 

departamentul are prea mult personal…Trebuie deci făcută 

reducerea de personal. Fiind mereu nemulţumită, Furni-
cuţa a fost prima pe listă! 
    
     În loc de morală: dacă, în ciuda celor mai sus spuse, te 
încăpăţânezi să fii furnicuţă productivă şi fericită, lucrează 

pe cont propriu, ca să nu ţii în cârcă bondari, scarabei, pă-
ianjeni, gândaci, gongi şi bufniţe…” 

Avocatul furnicuței harnice, 23 august 2007 
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Epistolă către avocatul furnicuței 
   Nu e deajuns să lucrezi pe cont propriu, fiindcă, oricum 

ai face-o, în noua orânduire postrevoluționară a așa zisului 

capitalism, post socialist - comunist, mai ales când toți să-
racii foști muncitori au ajuns proprietari pe blocurile pri-
mite de la fabrici și uzine, eşti obligat să ai un contabil au-
torizat, un calculator, să lucrezi în limbajul Ciel şi…să 

plătești care va să zică! așa a fost din chiar anul de grație 

’nouăzeci! Nici măcar dacă vrei să reclami lipsa unora din 

aceste necesități, nu vei reuşi, căci astăzi nu poţi fii într-un 
litigiu fără avocat...Adică mai bine să fii furnică şi să-i 
duci pe toţi în spinare, căci lumea nu poate exista fără şefi 

şi supraveghetori.... Până şi Dumnezeu a zis „capul plecat 

sabia nu-l taie”...sau „cel din urmă va fi cel dintâi”...Asta 

e! furnicuţă, furnicuţă. Şi totuşi…Ce s-ar fi făcut Faraonul, 

dacă Iosif nu ar fi fost un supraveghetor iscusit, dacă e-
vreii aduşi în Egipt nu ar fi fost contabili şi perceptori ve-
ritabili…Veritabili am zis, şi nu ingineri financiari! Cum 
tot s-a obișnuit în acele vremuri de denigrare și de trecere 

la economia de piață. 
Toschris Ceckirdas, 24 august 2007   

 
 
3 
 
 

   Mă grăbesc să ajung la întâlnirea cu cea mai deșteaptă dintre 

femeile care fac rondul marii literaturi, da, acum, la vârsta de 
pensionare. Aş zice, chiar, peste, fiindcă încă nu s-a schimbat 
legea cu ieşirea la pensie a femeilor la șaizeci de ani!...spun bi-
ne? Deunăzi mi-a scris Alina Dumitrașco, probabil, văzând la 

chioșcurile de ziare primul număr din Cultura orășenească pe 

care o editez și tipăresc alături de „Povestea vorbei”. E he hei 

suntem în două mii opt și pe primul ministru îl dăm jos! și el se 
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răzbună pe poporul român și pe profesori, dând în ultima zi, 

seara, ordonanța de urgență cu mărirea salariilor profesorilor 

cu cincizeci procente! Nemaivăzut și nemaiauzit, un lucru tot 

atât de nefast pentru statul român și viitorul acestei țări: să 

mărești într-o seară salariile unei părți bune din salariații aces-
tei țări, bugetari, cu cinzeci de procente! Popoarele, până la a-
ceastă dată erau obișnuite cu creșteri de cinci - șapte procente. 

Însuși Nicolae Ceaușescu, geniul Carpaților noștri, nu a îndrăz-
nit să ofere mai mult poporului român înaintea morții... O să 

creștem „salariili″ cu cinci procente! Nemaivăzut pentru vre-
mea aceea în care marea masă a românilor dădeau pâinea albă 

la porci și ei mâncau salam cu soia...ce delicatesă, azi! Deci, la 

sfârșitul anilor optzeci și nouă, secolul XX, în țara noastră, 

complet fără datorie externă, retribuția minimă era de două mii 

de lei!..sau șapte sute de dolari...chiar mai bine! Desigur acest 

lucru - valuta - nu ținea de cald fiindcă românilor le erau casele 

și locurile de muncă învăluite într-un îngrozitor ger...sau două 

grame de aur prelucrat. Vă dați seama de ce prostia a lovit țara 
noastră și bătrânul continent, dacă aproape la treizeci de ani de 

la revoluțiile din anii nouăzeci situația financiară încă este mai 

proastă ca atunci? Și cu toate acestea, iată, pensionarii, în două 

mii opt, la plecarea primului ministru din fruntea guvernului, 
devin scriitori, critici de artă, unii artiști plastici. Și comuniștii 

anilor șaptezeci ar rămâne muți...în fața unor asemenea mutații 

americănești în noua diviziune a muncii de mult anunțată prin 

planul de dezvoltare al partidului unic, acela de creare a omu-
lui multilateral dezvoltat. 
 

Epistola, prima, Alinei Dumitrașco  
către Intol Press 

    « După ce m-a surprins curajul ce l-am avut să sun un om 

extrem de ocupat la acea imposibilă oră, dimineața, m-am dus 
la chioșcul cu pricina și-am luat ultimile două apariții ale „Cul-
turii orășenești”. Ziarul este de ținută, mesajul este transmis de 
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oameni profunzi și cu o solidă cultură acumulată-n ani lungi de 
preocupări culturale (vezi articolul „Portugalia …”, „Evreii au 

creștinat neamurile păgâne” sau „Extremul Orient îndreptat 

spre cultura muzicală a bătrânului continent”, ca și fraze măre-
țe: „Dacă Beethoven este cel mai mare, Mozart a ajuns la Du-
mnezeu”.) 
    Despre Cocoșul de Hurez numai de bine, dar tare-aș dori să-
mi zdruncine cineva ideea cârcotașă că în căsuțele - expoziții 

de la intrarea-n Horezu găsești prea multe piese ce copiază ma-
niera germanică (vezi căsuța doi sau trei pe stânga venind din-
spre Orașul de Carton) - prea multe farfurii pictate pe un email 
tourcoise lucios sau mat asemănător albastrului de Voroneț, 

sau talgere cu margini inegal faldurate pe care le găsești la ori-
ce magazin al U.A.P. ca și cele din sticlă semnată gen Gale din 

făbricuțele particulare ale Avrigului postrevoluționar. 
    Colecția de ceramică de Hurez mai precis de Bârzoteni sau 
Olari am dăruit-o cu bucata în momentul în care trecând prin 
oraș acum mulți ani am văzut blocuri „de necesitate” ornate cu 

ele din construcție. Poate erau și semnate și-atunci; Vicșoreanu 

și Ogrezeanu se zvârcolesc de mama focului, unu-n mormânt, 
altul în Germania unde practică altă meserie. 
    Dar așa mi-e dat, uneori bobul de mazăre mă glodește atât 

de tare că arunc pe foc toate saltelele ce-l acoperă. 
    Mi-am imaginat apoi ce-aș putea spune sau scrie eu despre 

Sabin Bălașa. Am de el doar „Solie de pace” din „Pictura ro-
mânească″ Ed. Meridiane apărută în 1976, am văzut frescele 

imense din holul Universitații din Iași, îi cunosc linia longilină 

a trupurilor, tușa fermă, fără umbre pe fundal de roz sau 

„bleo”, veșnica scoică Nautilus în echilibru precar, struțo-că-
mila ieșită din împerecherea căluțului de mare cu pegasul, fe-
minitatea exprimată-n coama bătută de vânt și abdomen și mai 

știu că bătea curțile precum craii lui Mateiu Caragiale. Dacă nu 

mă-nșel chiar într-o revistă „Flacăra antediluviană″, apărea E-
lena Ceaușescu drept superoamă, femeia mamă, savant, fru-
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moasă și devreme acasă. Mai știu c-a decorat „reședința” de la 

Snagov unde I. Columbeanu l-a plătit atât de bine ca a învățat-
o ce-i șevaletul și pe Ana Lesko. În rest nimic, ceea ce dove-
dește că mai e mult până departe, că știu multe și nimic, n-am 
profunzime, n-am memorie, nu-s în stare să fac artă cu tendință 

că încerc artă pentru artă, că pentru asta-ți ajunge să iei o pânză 

și să brodezi „Când bucătăreasa-i frumoasă și friptura e gus-
toasă”.  
    V-am reținut destul. Vă dau nr. de tel. și-s disponibilă la ori-
ce oră în orice zi în afară de optisprezece, nouăsprezece, do-
uăzeci august când plec la Lainici, biserica Densus și Prislop, 

drum pe care l-am făcut și acum două săptămâni, dar nici unde 

nu te poți reculege mai bine decât într-o mănăstire atât de 

bogată prin energii pozitive ca Lainiciul, cred că m-ajută și 

puternica ionizare negativă, într-o bisericuță străveche goală 

precum Densusul sau la mormântul lui Arsenie Boca. 
    Certați-mă cu încredere! Am urechile mari și tovalul gros. » 

 Alina Dumitrașco - Manolache, 07 august 2008 
 

   - Ce zici de Alina, i-ai citit primele cărți? după epistola care 

de fapt înseamnă debutul ei în tagma literară, apoi a scris pri-
ma carte, care ne-a dat pe toți peste cap; pe mine inclusiv a-
ceastă scrisoare prin care se dăruie prin toată ființa ei extra-
ordinar de cultivată…ceea ce cred eu, cultura constituie marea 

ei avere și potențial creativ literar. Să știi că promitea la viața 

ei și o carieră teribilă în arta plastică. Măștile ei, din tinerețe, 

fiind cunoscute „chiar la nivel național”…cum ar spune al nos-
tru Johann Sonne! 
   - Da, cunosc, îmi spune Poe, ea face parte cumva din familia 
criticilor ăștia de mare rezonanță…Am înțeles, cred, tot de la 
tine știu, că a fost prietenă cu Eugen Negricescu, i se adresa cu 

Bobo... 
   - Mai nou e îndrăgostită de poezia lui Sergiu Al George. Eu 

i-am spus: scrie fată cu versuri mai scurte că nu pot să public 
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pe trei patru coloane ditamai versul. Nu și nu, „nu schimbi o 

virgulă, nu schimbi un vers”! Extraordinar, i-am spus. Te crezi 
Sofia Loren? star de cinema? de ai asemenea ifose poetice? 
…Păi, ce, nu poți să rupi versul? mai ales că e alb!…lasă că o 

să ți-l rup eu. 
   - Am auzit că după ce a scris nouă - zece romane, cu multe 
premii la diferite concursuri, pe care le-a publicat la tine s-a 
atașat de Johann Sonne? E adevărat? 
   - Hm! Așa și-așa…Era foarte bolnavă, nu arăta. Acum, după 

deces, știm mai bine. Îmi pare rău, că nu i-am îndeplinit do-
rința pe care mi-o exprimase de mult. Să-i pun „Carmina Bu-
rana” de Carl Orff la înmormântare, dar nu am avut cum; dl 

Sonne cu Forumul lui, orășenesc, după demisia mea, punând 

stăpânire pe ea! Nu o mai recunoșteam. La început, eu am che-
mat-o la Forum, apoi, după ce am plecat am certat-o de ce mer-
ge acolo!  
 

4 
 
 

   În oraşul nostru de carton, în două mii unu s-a înfiinţat Foru-
mul Cultural Orășenesc din iniţiativa lui George Dumitrescu şi  
a primarului din acea perioadă Troian Săbădău pe care din do-
uă mii patru, nu l-a mai văzut nimeni. Devenise celebru în Ora-
şul de Carton pe când conducea un trust de construcții căi fe-
rate, subunitate racordată la unitatea centrală din București, cu 

sediul într-un bloc întreg lângă gara oraşului; am înțeles ulte-
rior că acest sediu devenise al său. Avusese un cuvânt impor-
tant de spus în perioada ’nouăzeci și trei - ’nouăzeci și opt, pri-
vind reabilitarea drumurilor naţionale pe toată perioada de  

funcționare a unei firme celebre din Roma, cu sediul la Căciu-
lata, care pornise, prima în țara noastră, în ’nouăzeci și trei, 

lucrările de reabilitare a drumului național șapte, între Piteşti şi 

Sibiu. Firma fostului primar luase în antrepriză sectorul de 
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cincizeci de kilometri dintre Orașul de Piatră și Pitești. Eu 

aveam contract pe întregul şantier cu firma italiană, executând 

lucrările de semaforizare, dirijând pentru prima dată în astfel 

de lucrări cu semnale luminoase, cu semafoare mobile, zonele 

înguste ale şantierului; maşinile, circulând pe o singură bandă; 

şi, deci, îl cunoşteam bine pe directorul trustului căi ferate a-
juns primar în anul două mii. Acesta i-a urmat primarului ță-
rănist Lorin Zamfirache secondat de Ana Hinoveanu, care, pri-
mul (după primarul țărănist și evreu, Schreter, de la Petroşani, 

căruia i-am semaforizat fără întreruperea circulației rutiere mu-
nicipiul în patru luni - patru intersecţii - aplicând toate inven-
ţiile mele: galben suspendat din logica semaforului, roşu de 

scurgere, iluminat de rezervă, luminat de zi şi de noapte - di-
ferenţiat) în acest judeţ a încredinţat unei firme private - mie - 
semaforizarea în timpul eclipsei din ′nouăzeci și opt. Atunci 

firmele de stat și de expoliat statul au stat deoparte date fiind 

condițiile draconice impuse de primar privind fluența circula-
ției, dar și faptului că orașul urma să fie vizitat de mulți turiști 

occidentali, și nu vroia să se facă de râs. Am executat, atunci, 

două intersecţii importante, în două luni, fără să opresc circu-
laţia... presa timpului, scriind, „Firma Intol operează farma-
ceutic în infrastructura intersecţiei Mihai Viteazul - Nicolae 
Bălcescu”! Ana Hinoveanu a fost vioara numărul unu în aceas-
tă finanțare. O femeie mai ceva ca un bărbat, mult au regretat-o 
pietrenii, după ce i-a expirat mandatul la început de viceprimar 
și, mai apoi, de prefect.  
   Urmărind la televizor aspecte de la înfiinţarea Forumului o-
rășenesc am fost cuprins de oarece gelozie pe cei prezenţi la 

eveniment, membri fondatori; de gelozie că nu sunt şi eu prin-
tre ei, cei care formau un for cultural nemaiîntâlnit în fostul 
târg de o sută de mii de locuitori, deşi cu doi ani în urmă pre-
zentasem o expoziţie personală de sculptură la Muzeul Jude-
ţean, după ce în plan productiv, aveam patru premii acordate 

de Camera de Industrie Piatra la categoria firme mici şi mij-
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locii sau după ce omologasem zece licenţe de fabricaţie în do-
meniul dirijării circulaţiei, dând satisfacţie sloganului acelui 

moment de a fabrica produse „made in România”. Și mai era 

ceva, în o mie nouă sute optzeci introdusesem în județ pro-
iectarea asistată de calculator pentru tehnologiile aplicate pe 
mașinile cu comandă numerică, iar în o mie nouăsute optzeci și 

șase am luat un premiu național la Cluj Napoca cu lucrarea 

„Sculptura cibernetică”... Aveam să constat mai târziu că de 

fapt membri fondatori au fost de circumstanţă, cine a vrut sau 

nu a vrut, fiind şefi sau foşti şefi ai instituţiilor de bază. În Fo-
rum am intrat în două mii trei, când, scriind înfocat la Info 

Puls, Costin Zorileanu s-a ridicat de pe scaunul său din Fo-
rum, din biroul de conducere, şi mi l-a cedat mie, comuni-
cându-le celorlalţi că el se retrage! Am completat, impresionat, 

vreo două hârtii şi am scris un CV de vreo patru pagini, care 

trebuia să arate noilor colegi cine sunt şi ce am făcut, creat, 

nou! Am întâlnit nişte oameni foarte interesanţi cu care imediat 

am pornit la acţiune, eu, având maşină, iar ei niciuna, excep-
tându-l pe președinte; eu fiind redactor de ziar, ei, colaboratori. 

Așa că Forumul începuse să fie prezent în presa locală aproape 

număr de număr. Cel mai important mi s-a părut a fi, atunci, 

reliefarea fenomenului de afirmare a artei independente și a 

personalităților care au însemnat sau înseamnă ceva pentru co-
munitatea locală. Costin Zorileanu îmi spusese, din start, că 

majoritatea din Forum trage pe partea umanistică și că el este 

bătrân și nu mai poate lupta împotriva lor. Iată, din prima clipă 

am intrat pe poziții de luptă, în opoziție! Cum să fii umanist 

înainte de a fi realist, materialist! Scriitorul Ștefan Dumitrescu, 

de exemplu, pune uzina înainte de familie, școală și credință! 

în psihoeconomia sa. Poate trăi omul, în societate, dacă nu 

câștigă cu ce să-și ducă zilele el și familia sa? Poate exista un 

cetățean fără a câștiga bani într-un loc de muncă? Poți să ai 

comerț fără producție?  
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   - Vezi Chris că în Forum inginerii sunt desconsideraţi! îmi 

spusese C. Zorileanu și continuă: singurii mai ca lumea sunt 

secretarul general, istoric, cu care se poate discuta, și Anton 

Spârlea, care, însă, e ocupat momentan cu politica, dar ține la 

Forum. Restul? mai mult se laudă unul pe altul!...așa sunt uma-
niștii ăștia, comsomoliști!  
   - Și KGB-iști...Pe Spârlea îl cunosc de la o ședință a cena-
clului Societății „Anton Pann″ ținută la vila lui Ceaușescu, prin 

nouăzeci și opt, nouă, poate mai devreme. E interesant. În câ-
teva minute s-a împrietenit cu fiul meu, de treisprezece ani, 
fără să se cunoască în prealabil...are calitatea de a fi aproape de 

oameni, de tineri, de copii! Și știe istorie cu carul...Aceștia care 

se consideră din Dacia, daciștii, care au o „Academie”, l-au 
făcut academician și i-au dat și un titlu de doctor. Dar el nu are 

treabă cu asta, căci deține un doctorat în inginerie, care, nu se 

compară cu doctoratele ăstea făcute pe bani și cu „copy space”. 

Dar, și mai tare, a fost director general la Electrocentrale. 
Anton Spârlea și-a amintit de mine, când, în nouăzeci, am 

făcut la Electrocentrale oferta supra-serioasă prin care doream 

să execut, în Intol, paletele de la turbine, profilul lor, pe utilaje 

cu comandă numerică... Așa, cum eram eu, mic, firma Hunger 

din Germania Federală, din Frankfurt, îmi solicitase o ofertă de 

servicii pentru Europa de Est. Păstrez ca pe icoană schimbul de 

adrese...o mie nouă sute nouăzeci și doi! La cartea mare a is-
toriei, atunci, fiind extrem de educați cu munca adevărată (nu 

cum i-a strigat ăla lui Caramitru în douăzeci și doi decembrie, 

optzeci și nouă: „Ioane, fă-te că muncești”...la televizor!) noi, 

atunci, nu am știut cum s-o jucăm... 
   Cu A. Spârlea urma să am o colaborare foarte serioasă înce-
pând din anul două mii șase, la Societatea Anton Pann, când 
am intrat şi am preluat revista „Povestea vorbei” la iniţiativa 

lui, mă numise redactor șef, Costea Marinoiu, fiindu-mi direc-
tor și Ion Anton Escu, președintele societății.  
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* 
    În două mii patru, la un an de la intrare, Forumul Cultural 
mi-a acordat diploma de excelenţă pentru publicistică! Atunci, 

însă, am observat şi răul din Forum. Se hotăra ceva în birou şi 

unul dintre vicepreşedinţi când comunica rezultatele la Primă-
rie, dându-se drept tutorele Forumului, modifica rezultatele, 
suplimentând cui vrea el şi alte premii! Câtă dreptate avusese 

Zorileanu!...Până în două mii opt au fost ani minunați ai Foru-
mului, umflații umaniști, datorită orelor de predare la facultă-
țile de pe malul Oltului, nu prea au fost prezenți pe la ședințe și 

manifestări! ...Au fost remarcaţi şi evidenţiaţi artiştii indepen-
denţi; a fost sărbătorit, anual, la primăria Govora preotul arhe-
olog Gh Petre Govora. La nouăzeci și cinci de ani i-am oferit o 
medalie de aur ca şi lui Costin Zorileanu, la șaptezeci și cinci 

de ani! Medaliile le-am confecţionat la Monetăria Statului, 

după proiectul meu, și astfel nu am mai plătit pregătirea de 

fabricație. În două mii șapte am fost numit vicepreşedinte 

alături de Johann Sonne. J. Sonne a fost numit în locul lui 

Florin Florian, care devenise director la Cultură şi Culte. Eu 

am fost respins, tot atunci, fiind din afara spectrului politic, de 
la Fondul Naţional Cultural, spuneau ei, cei de la Ministerul 

Culturii, pentru că sunt producător de cultură!...deşi eram sus-
ţinut de cinci judeţe! Forumul era prin mine permanent în edi-
ţiile zilnice ale presei pietrene: Info Puls, Publicitatea 1, Moni-
torul de Piatră...etc. În două mii patru începusem colaborarea 

cu Centrul Brâncuşi din Tg Jiu, unde aveam expoziţii de artă 

plastică şi de unde transmiteam anual imagini şi interviuri de la 

Expoziţia Internaţională de Sculptură...La Forum au fost pre-
zentaţi succesiv artiştii plastici independenţi, au fost recenzate 

spectacolele Filarmonicii şi echipelor de teatru pietrene. Am 

înfiinţat un registru de evidenţă zilnică cu realizări (carte, pu-
blicistică, teatru, muzică, evenimente culturale diverse) pentru 

ca să ne fie mai uşor şi să fim corecţi la atribuirea anuală a di-
plomelor de excelenţă. Când, o parte din umanişti și-au pierdut 
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slujbele cu ora, zic eu - întârziate - din sistemul universitar 
local, şi au fost definitiv scoşi la pensie, au revenit mai regulat 

la Forum şi au denaturat activitatea acestuia, exagerând în 

manifestări la Bibliotecă, în aşa zise parteneriate, care nu a-
veau rostul decât să preamărească la comandă politică, să se 

preamărească unul pe altul...și, credeți-mă, nu glumeau. Își 

băteau joc de banii publici editând cărți amatoristic fără nici un 

fel de discernământ profesional. Dacă alţii nu ne vor, noi ne 

vrem!...păreau a spune faptele lor. Forumul a început să deca-
dă, cam de atunci! A. Spârlea este primul care și-a dat demi-
sia, nemaisuportând lipsa oricărei măsuri de pedepsire a vino-
vaţilor. Vâlva era mare, apăreau pe bani publici cărți oma-giale 
în care se evidențiau și se lăudau unii pe alții. Un rahat de 

sistem care le permitea aceste lucruri. Au desființat registrul 

care reglementa actul democratic în vederea premierilor, numai 
pentru faptul că era făcut de mine și eu nu aderasem la tagma 

lor; la care chiar se adera! Au desființat revista anuală Forum 

cinci, căci era făcută de mine și de George Dumitrescu. Au 

desființat-o căci o considerau dușman și concurent al revistei 

Forum V pe care o făceau ei și unde erau în caseta redacțională 

o cohortă de directori și redactori, și profesori universitari 

doctori etc și care era o sursă de câștig ilicit mulgând bani de la 

Primărie, în primii ani, de zeci de mii de lei... Noi făceam 

„Forum cinci″ cu trei mii de lei, cincizeci de pagini, cinci sute 

de bucăți, și ei făceau același număr de exemplare cu treizeci și 

două de pagini, însă, chiar și cu nouă mii de lei: nerușinați, 

mincinoși și hoți. Anton Spârlea era nemulţumit că la nici o 

întrebare asupra neregulilor, nu a primit vreodată un răspuns, 

deşi, adaug eu, am fost admonestat în şedinţele biroului 

Forumului că am acceptat articolele critice ale lui Spârlea în 

publicaţiile Intol Press, pe care le conduc de la apariţie, din 

două mii șase. Dar cel mai urât, colegul Spârlea a fost „pre-
lucrat” cu „mânie proletară” de membrii Forumului pentru că 



85 
 

şi-a permis să aducă critici Consiliului de Administrație al 

Bibliotecii Județene, unde era vechi membru!!     
 

Epistolă, prima, lui Anton Spârlea demisionat  
din Forum 

    ...În Orașul de Carton  sunt elemente anticulturale de multă 

vreme şi care sunt o piedică în calea evoluţiei societăţii noastre 

Nu se poate să ne pierdem vremea ca să lămurim ceea ce nu 

trebuie lămurit... Chestiuni elementare...la care nu noi trebuie 

să fim profesori. Pentru ce atâta „pagubă" neproductivă, pier-
dere de vreme, într-atâta învățătură fără consistenţă, într-atâta 
învăţătură fără reali profesori. Sunt înspăimântat, încep să cred 

că eram mai deştept în o mie nouă sute șaptezeci, când nu cu-
noşteam nici un individ ca aceştia, care, iată, sunt crema inte- 
lectuală a Orașului de Carton… 
   Aici şi acum, învăţătorii vor să fie profesori, profesorii vor să 

fie doctori şi profesori universitari, oameni de teatru, artişti şi 

orice, primari, parlamentari, gagicari, vipuri tv, revoluţionari, 

orice, doar să li se spună ulterior şi cândva că ei reprezintă 

totul, că sunt alfa şi omega unui oraş. Cu astfel de indivizi 

societatea noastră şi-a pierdut cârma în domeniul cultural, al 
bunului simţ, intelectual; au murit toţi deştepţii şi se văd doar 

proştii, plutind ca uleiul deasupra unei ape stătute. Domnule, 

puţin vânt curat peste aceste ape, unele mari bălţi cu destulă 

însemnătate ar fi mai mult decât necesar...Să punem din nou la 

un loc efectul şi cauza şi să judecăm egal, dar, gândindu-ne, 
după amar de douăzeci de ani, cum să aducem legea din nou 

omului din stradă...Consumatorul să facă legea şi nu bişniţarul 

asociat cu şeful de promoţie de altădat.  Fără muncă, cinste şi 

onoare, fără credinţă, fără dragoste şi respect faţă de învăţător 

şi părinte, fără experienţă pozitivă, omul născut după chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu nu poate exista... 
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    „Bugetul trebuie echilibrat,/ Tezaurul trebuie reaprovizio-
nat,/ Datoria publică trebuie micşorată,/ Aroganța funcțio-
narilor publici trebuie moderată şi controlată, şi/ Ajutorul dat 
altor ţări trebuie eliminat/ pentru ca Roma sa nu dea faliment./ 

Oamenii trebuie să înveţe din nou să muncească în loc să 

trăiască pe spinarea statului." (sau a „prostimii" - adaug eu, 
dacă încă nu s-a înţeles că acum statul este cetăţeanul n.n) (Ci-
cero, anul cincizeci și cinci înainte de Christos) 
 
    Am primit actul tău de demisie şi te întreb, dacă pot să-l pu-
blic? Îl voi prezenta şi la Forum (mi-l trimise-se mie mai întâi 
la redacție). Prescriu la motivaţiile tale, dar încă nu-mi dau de-
misia, şi eu, gândindu-mă de mult la acest lucru, fiindcă vreau 

să prind toate firele care au dus la această situaţie, de râsul cur-
cilor...Câţi au contribuit la ajungerea ei, aici!? Chestia cu pre-
miile are prea puţină semnificaţie, deşi se manifestă de lungă 

vreme. Oamenii ăştia nu ştiu, că în reala democraţie trebuie să 

te opui tot timpul, dar, în final, să te supui voinţei tuturor (i-am 
scris şi lui Sonne, dar el îmi acuză afirmaţia de… pleonasm! 

n.n). Eu cred că trebuie desfiinţate posturile de vicepreşedinţi 

şi dată puterea de decizie unui consiliu director, precis... În 

Forum n-au ce să caute inculţii, cei care se pleacă diferitelor 

cercuri de interese politice sau meschine, de orice fel; cei care 
îşi vând onoarea, beneficiind, la negru, de anumite şi nevăzute 

avantaje materiale. Cei care îşi afişează peste tot şi ori de câte 

ori au ocazia, titlurile! Cei care sunt partizanii monopolurilor, 
mai ales în lumea cultural artistică! Cei care nu dau nimic, dar 

nu uită să ceară foarte mult! Oamenii fără păreri personale nu 
au ce să caute în Forum. ..Şi câte şi mai câte!  

 
Toschris Ceckirdas, 27 martie 2010 
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   Iarăși trăiesc din amintiri, plâng fostul Oraș de Piatră, cu car-
tierul său „Versail”, și, astăzi, în locul său cu răzbunătorul car-
tier „Nord″ în locul „Versail”-ului, unul dintre cele mai reușite 

ale orașului. Filarmonica este la doi pași de acest cartier care 

începea la Podul lui Hozoc. Acum când arta profesionistă și de  

Uniune este atât de nocivă și la modă mă gândesc, ce eroare, în 

o mie nouă sute nouăzeci și cinci, să pui Filarmonica în acest 

fost cinematograf sau mai devreme sală de festivități a Liceului 

Lahovari. Să nu ai tu lângă sală un foaier, pentru pauza con-
certelor… Când, știm foarte bine ce spațiu generos și lăsat du-
pă revoluție în paragină se află în anexa de la Consiliul Jude-
țean, unde și noi am solicitat spațiul de la intrare pentru un 

stand cultural cu publicațiile orașului și județului…cum a și 

fost cândva. Acolo se află și o sală excepțională pentru expo-
ziții, acolo artiștii, instrumentiștii, dirijorul și solistul au încă-
peri speciale, directorul are loc separat…Cum este acum, în 

fostul cinematograf Unirea, vai și amar de viața tuturor actan-
ților din cadrul instituției de cea mai înaltă clasă, Filarmonica! 
   - Și totuși, se amestecă în vorbă Poe (care prin două mii 

paisprezece mă urmărea pas cu pas pe când lucra cu profesorul 

Marian Petcu la „Istoria presei în România”, și în care  ne-a 
introdus pe amândoi de când ne ocupăm de presă, chiar și cea 

samizdat din anii o mie nouă sute șaptezeci) de ce Modest, 

fratele, nu s-a amestecat în povestea asta cu Filarmonica? Era 
cel mai titrat, era și pietrean. 
   - Desigur știi tu ceva, cred că ți-am povestit tot eu! atunci, în 
nouăzeci și cinci, m-au chemat în mai multe rânduri la Pre-
fectură să mă convingă să vorbesc cu el, dacă vrea să preia 

Filarmonica. Nu știu, dacă nu a fost o simplă vrăjeală. Cert e-
ste că ăștia care au înființat Filarmonica nu au prevăzut și o 

orchestră populară; și, atunci, s-au adunat lăutarii și soliștii de 
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muzică populară și au făcut presiuni prin mine, pe fratele meu, 

să vină în Orașul de Carton!…cam greu pentru cineva, director 

și dirijor la Craiova! (desigur, care avea și o orchestră de muzi-
că populară)... 
   - Măcar să fi dirijat niște concerte, mai multe, după nouăzeci 

și cinci… 
   - A dirijat, a dirijat înainte de „Revoluție”. A avut stagiune 

permanentă aici, două spectacole, sâmbătă și duminica, unul, 

concert lecție cu elevii! Vezi, pregătea terenul pentru o mie 

nouă sute nouăzeci și cinci! 
   - Tocmai de aceea trebuia să fie director, chiar activând la 

Craiova; în muzica simfonică  se obișnuiește…un director și la 

trei filarmonici! Altfel merge trăsura când vizitiul este experi-
mentat și strunește bine calul. Nici acum, cred eu, nu este târ-
ziu ca Modest să preia Filarmonica. Aici se ascut cuțitele, nu le 

auzi? ce mai, și tu ai fi fost un director bun. Chris, trebuie să a-
ducem din nou oamenii cu experiență, în față! Bătrânii… 
   - O ho ho, ce bătrâni suntem noi! 
   - Da, da, nu vezi că la partidul majoritar în funcția de secretar 

general au adus un copil?!... 
   - Totuși, mă așteptam de la tine să spui că nu este adevărat că 

Filarmonica s-a înființat în nouăzeci și cinci fiindcă tu ai refe-
rențiat „Jurnalul″ lui Leca și, cred, că ai văzut că în o mie nouă 

sute patruzeci și șapte, în martie, la Prefectura județului s-a 
semnat înființarea Filarmonicii „Ion Puțureanu”! 
   - Ei, bine, putem spune că orchestra semisimfonică s-a înfi-
ințat prin o mie nouă sute treizeci! cu doctorul Puțureanu la 

pupitru… 
   - Bine bine, nu-i totuna cu Filarmonica. O astfel de instituție 

echivalează cu o întreprindere, în timpul comunismului, de 

gradul trei. Mă refer la salarizare. Se înființează prin hotărâre 

de guvern. Filarmonica este una dintre cele mai serioase insti-
tuții de cultură, la rang, fiind echivalentă școlii din învățămân-
tul superior. 
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Epistolă groaznic de întârziată către edilii oașului 

(Filarmonica, înapoi la Consiliul Județean) 
   Da domnilor, vă scriu această epistolă, după ce încântat de 

atâta şi reală estetică muzicală am ajuns acasă şi m-am aşezat 

în faţa „scrinului” personal, venind de la concertul Filarmonicii 

noastre, din unu martie, stagiunea a XV-a, unde și când or-
chestra simfonică şi dirijorul Florin Totan, violonista Delia 

Diaconescu, împreună, au susţinut un spectacol memorabil cu 
Simfonia 40 de Mozart, dar mai ales cu concertul pentru vioară 

de Serghei Prokofiev… Păcat că această sală, a Filarmonicii, 

nu este panotată cu lucrări de artă adevărată - grafică sau pic-
tură - în tematică - deasupra balcoanelor şi ecranului de cinema 

şi cu o galerie de figuri determinante în istoria acestui domeniu 

al artei, sub/sau pe balcoane, ca efigii…Da, dar şefii noştri care 

distribuie banii publici se ocupă de altceva; sau fac politică 

fără determinare, proprie hărţuială; se distrează (prea mult) cu 

propria imagine televizată, pupă dosul la handbal şi spectacole 

de proastă calitate, popice sau tehnică de apărare galbenă, şi nu 

sprijină cultura scrisă…deşi au obligaţia s-o facă (Legea 186/ 

două mii trei)! Nu vorbesc, politrucii, decât despre sponso-
rizare şi mecenat în interes propriu, şi politic! Ori se ştie, scri-
sul corect se impune prin libertatea colectivă… Noroc că mai 

avem această Filarmonică (care, prin participare, suferă, că nu 

place muzica cultă părinţilor şi feciorilor de bani gata, poli-
ticienilor afacerişti - inculţi)… Noi, totuşi, mai aşteptăm ca sa-
la mare de la Consiliul Judeţean, anexele ei de la parter, să fie 

dată unui Centru Cultural (nu al uniunilor de creaţie) unde să 

se întâmple şi muzica de anvergură (acolo trebuia să fie Fi-
larmonica), şi artele plastice, şi literatura…Investiţie minimă! 

Artă mare fără sprijin guvernamental, nu există!…Îmi amin-
tesc, în o mie nouă sute optzeci și șapte, Filarmonica din Cra-
iova a interpretat în orașul nostru Simfonia a XIX-a de Ludwig 
van Beethoven, astăzi imnul Europei Unite; doamna Elena 
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Venera Pătruleasa, primul secretar al judeţului, cu întreg alaiul 

de partid şi de stat, a fost prezent la acest concert unicat, care a 

avut loc în Sala Sindicatelor; şi, atunci, şi în alte dăţi - destul 
de multe, concertele simfonice - reală tradiţie - s-au desfăşurat 

în respectiva sală sau cea a Consiliului Judeţean; niciodată nu 

au avut loc în searbăda sală de cinema, „Unirea”… Acolo am 

vizionat, în colectiv, doar înmormântarea lui Stalin şi a lui Gh. 

Ghe. Dej…În cinsprezece ani să nu schimbi tu nimic, în afara 

scaunelor!? 
Toschris Ceckirdas, 05 martie 2010 

 
 

 
6 

 
 
   La Curtea de Argeş, prima dată, am ajuns prin o mie nouă 

sute șaptezeci și cinci cu un cumnat de-al meu care-şi cumpă-
rase o mașină Dacia şi m-a invitat la un tur prin acest oraş, ba-
rajul de la Vidraru, Transfăgărăşanul, Veştem, Orașul de Car-
ton. Eram prea tânăr pe atunci, umblam în pantaloni scurţi, el a 

intrat în catedrala construită de „Meşterul Manole”, eu, nu. 

Mult mai târziu, prin două mii cinci, împreună cu Costea Ma-
rinoiu, preşedintele Societăţii Anton Pann am purces la drum 

spre Domneşti şi am vizitat atunci Biserica Domnească, mo-
nument uluitor, şi apoi biserica din cadrul Mânăstirii Curtea de 

Argeş, de asemenea, dar în alt rost, uluitoare...Tot cam pe 
atunci, dacă nu trei ani mai târziu, în Orașul de Carton,  Anton 

Spârlea şi Ulpius Pescarius începuseră „nebunia” cu Posada o 

mie trei sute treizeci, la Perişani! Mai era şi George Spârlea şi 

Marius Pătrășcoiu. Unul dintre aceştia, scosese şi o carte „Ţara 

lupilor, judeţul pietrenilor”, chiar Ulpius Pescarius şeful Edi-
turii Pescarius! Atât de mult mi-a plăcut volumul I, unde tra-
tează istoricul județului cu nume de lup, toponimele legate de 
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acest nume, că dintr-o dată m-am simţit legat puternic de acest 

teritoriu (nu am dat importanţă până atunci acestui element 

greu de înţeles, pe care Alecu Rusu Inginerul, în cartea „Sarea 

pământului”, îl numeşte tot aşa şi care defineşte dragostea - 
iubirea fără limite faţă de locul în care te-ai născut!); teritoriul 

de pe malurile Oltului dintre Carpaţi şi Dunăre... Basarab I a 

început să se cheme prima şi ultima mea dragoste în domeniul 

istoriei căruia m-am hotărât să-i construiesc şi un monument, 

în machetă, cu care să particip la vreo licitaţie!...chit că aceşti 

neisprăviţi ai culturii române din primul deceniu al secolului 

XXI au dat în două mii șase această lege a monumentului de 

for public, care îngrădeşte şi limitează creaţia, scoate inginerul 

din funcţiile sale cruciale, creatoare, de a fi proiectant şi ex-
ecutant! de a apela la colaboratori atunci când lucrurile depă-
şesc puterea sa de execuţie şi pe cea de a ajunge la produsul 

final...de antreprenor. Oraşul acesta de carton care este și are 

oameni foarte valoroşi, cum sunt cei amintiţi mai sus, pe care 

însă nu-i iubeşte nimeni, mai mult, li se pun beţe în roate de 

către venetici sau politruci, pentru ca să nu se descurce singuri. 

Şi totuşi ei lucrează, câştigă concursuri, aduc faimă oraşului şi 

judeţului. O concurenţă neloaială se întâmplă între edilii ora-
şului şi creatorii lui adevăraţi... Îi batjocoreşte, şi înşeală, 

nolens volens, însuşindu-şi rezultatele muncii lor creatoare, 

care, nu fac altceva decât să înnobileze oraşul.   
   Orașul de Carton nu a cheltuit aproape nimic pentru cultura 
scrisă, şi este foarte sărac în idei pentru că ei, edilii, sunt foarte 

slab pregătiţi cultural, toţi sunt înfumuraţi politic, şi, ce e mai 

grav, nu le plac ideile. Procentajul de paternitate la idei este 
minim, provincialism maxim, fapt pentru care cuvântul capita-
lei este hotărâtor (fotbalul şi hambalul, şi olimpiadele şcolare - 
total neesenţiale - le este cultura!). Când e să spui cuiva, te-
apucă râsul, dar mai ales plânsul, că regimul lui Nicolae Cea-
uşescu a dat celor câţiva inventatori din Orașul de Carton, de la 

Hervil, suma de două milioane lei pentru creaţie tehnică! în 
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optzeci și nouă. În timp ce becurile cu leduri inventate şi apli-
cate de Intol în o mie nouă sute nouăzeci și patru, la sema-
forizare și la becurile auto - de semnalizare, nu au fost omo-
logate de OSIM, edilii pietreni au stat impasibili, şi uite aşa, 

invenţia (nu numai asta) a fost preluată de străini care acum o 

aplică cu succes nu numai la semaforizare şi semnalizare auto, 

ci şi la iluminatul casnic!!!... Cum ar fi pedepsită această faptă 

de neglijare a unei licenţe într-o ţară ca Elveţia sau Germania, 

sau Japonia, să nu zic Statele Unite? ...Dar să revenim la tim-
purile lui Basarab I, cărora şi preotul Meletie Răuţă şi profe-
sorul Nicu Angelescu, ambii din acest oraș, i-au consacrat 
scrierile lor bisericeşti şi istorice; i-au închinat pagini de toată 

slava, mai mult, considerând acest oraș o primă capitală îna-
intea Curţii de Argeş şi Târgovişte! ...De ce să nu-l credem pe 
Nicu Angelescu, dacă în o mie trei sute treizeci, Râmnicul era 
mai aproape, şi pe graniţă, de Severin, de Serbia, de Regatul 

Ungariei... şi, că, nu doar din întâmplare Mircea cel Bătrân a 

ales loc de odihnă pe veci la Cozia! şi pe malul drept al Otului! 

Lui Basarab I i-am scris şi eu vreo două poeme cu vizibilitate 

în gând, şi într-un cuvânt, pe verticală, ca lovitura de bici din 

fulgerul lui Ilie, şi pe care, din păcate, prietenii noştri duşmani 

de la Craiova, culturnici mai ai dracului ca ai noştri, și poli-
truci, mi le-au blamat de mai mare ruşinea! În ultima vreme, 

anacronic spun eu, s-au tot înmulţit zvonurile naţionaliste prin 

care nu ştiu ce să mai inventeze sau să descopere privind în-
tâietatea românilor pe aceste meleaguri şi pe altele din jurul lor 

...Codul Rohonczi este unul dintre exemple!  
   Între cei mai cunoscuți apărători ai neamului basarabe(ne)sc 

se află și Anton Spârlea de care v-am mai povestit, dar și uce-
nicul său devenit între timp profesor de Valahie, Ulpius Pes-
carius, care, amândoi au umplut Orașul de Carton cu imaginea 
Basarabului și cu necesitatea sfințirii lui Mircea cel Bătrân, a-
prigul și reîntemeietorul Valahiei Mari având sfetnici europeni, 

odată, din țara Sfântului Sava și din țara principilor venețieni 
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cuprinși de febra luptelor cu Imperiul Otoman...Gândul meu 

era, în orice discuție, că istoria modernă a românilor începe de 

la Basarab I. 
 

Epistolă, a doua către Anton Spârlea și prima  
către Ulpius Pescarius 
(Gând despre Basarabia) 

   Mă bucur că au început să scormone un trecut prea valoros şi 

pe care noi, arienii lipiţi în acelaşi timp de Valea Oltului şi de 

Dunăre, dar şi de Nistru şi de Carpaţi, pe ambele versante, dacă 

trebuie şi de Bug, ne umple de cea mai semnificativă glorie 

mondială de după Christos...Nici un pământ dintre cele pe care 

le cunosc şi la care m-am referit mai sus, nu a primit numele 
celui ales să-l conducă, aşa cum a fost pământul străvechii Ba-
sarabiei ca parte a Valahiei care se întindea de la Cetatea Albă 

şi până la Severin...Dacă mergi la Biserica Domnească din 

Curtea de Argeş vezi ceea ce nu ai mai văzut vreodată... Nu-
mele lui Basarab inscripţionat pe zidul lateral, iconografia sfin-
ţilor, ca acelora din anul o mie două sute de la Kandahar - din 
Athos, alura templică (fiindcă vorbeați de Solomon) a unui 

naos fără pereche... Am ieşit zdrobit din acest templu, după o 

oră în care oasele mi-au îngheţat de trufie, frig şi frică...inima 

îmi devenise fluidă şi puteam să mor de nezgomot şi hilară 

linişte...  
   Nu mie trebuie să mi se spună dacă acest Codex Rohonczi 

este real sau ireal...Eu l-am cunoscut pe Dumitru Bălaşa şi îl 

cunosc pe Petre Gheorghe cel care s-a dus la Bug să-l slăveas-
că lui Dumnezeu pe ostaşul român, să-l mângâie şi să-l du-
hovnicească pe cel fără apărare, miel al lui Solomon...Nici nu 

mă interesează intrigile despre acest Codex...  
     
    Această nemaiîntâlnită şi incomparabilă stepă a Dunării, şi a 

Nistrului, de la Severin şi până la Odesa este un fapt real cu-



94 
 

noscut de toată lumea şi care pe timpuri s-a numit Ţara Vlahu-
lui, a lui Basarab, numită Basarabia.  
   Vă dați seama cum îmi pică toate acestea (era să uit, pe man-
tiile sfinţilor arhidiaconi de pe zidurile Templului lui Basarab 

Întâiul sunt pictate şiraguri de X-uri, clepsidre sau răscruci sau 

chiar „sori" precum în coloana infinitului de azur a lui Con-
stantin Brâncuşi sau pe cioburile dacice găsite de preotul și is- 
toric Gheorghe Petre, da, chiar o coloană a infinitului și mulți 

sori; iată, deci, nu întâmplător sunt gravaţi aceşti sori pe stâlpii 

ceardacului de la mine şi din toată Muereasca)? Acum, când 

sunt preocupat de monumentul lui Basarab I, cel care s-a năs-
cut în stepa dintre mare şi munte şi care alerga cu calul de la 

răsărit la apus să răpună marele şarpe furnicar venind pe sub 

dealuri şi care i-a nimerit, vai, lor, exact între picioare... Euro-
pa a constatat atunci, şi este meritul acestui călăreţ cu stindard 

cap de lup, fără nume în anale, dar cu numele dat unui pământ 

şi o ţară! că Dacia a trebuit să rămână aşa cum a găsit-o Traian 
şi că nu degeaba dacii sunt pe cea mai înaltă columnă a lumii 

semnată de Apolodor din Damasc, unică, ca şi coloana lui 

Brâncuşi, coloană a împărăţiei lumii, cea de la Roma, pe care 

acum tronează ca un vultur al inteligenţei şi credinţei marele 

strateg religios și vizionar Apostolul Petru! De aceea Basarab 

Întâiul (căci el naşte un mare neam european, cavaleresc şi 

înalt ortodox, căci şi Israel a stat numai cu sabia în mână), 

posibil să fi fost de alt neam, dar şi ca alţii, ulteriori lui, aduşi 

aici şi refăcuţi după chipul şi credinţa acestui popor este printre 

primii care întemeiază această Europă şi care va deveni dato-
rită şi lui, unitară între cele patru puncte cardinale. Acest îm-
părat al valahilor de peste tot având spate muntele şi orizont 

marea a făcut să se cutremure lumea numai la auzul numelui; 

iar ctitoria sa (vezi, nu era numai călăreţ cu lupi după el cură-
ţind stepa) de la Curtea de Argeş se află sub influenţa (dacă nu 

chiar este) începutului Renaşterii europene, pictura sa, concu-
rând-o pe cea a lui Giotto, premergătorul Renaşterii italiene 
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(comparaţie făcută de custodele - istoric al Bisericii Domneşti, 

femeie, mulți făcând-o nebună). 
Toschris Ceckirdas, 31 martie 2010 

 
 
7 

 
 
   Desigur istoria românilor este colosal de frumoasă în ce pri-
vește istoria Europei Unite care se manifestă mai ales odată cu 

apariția tiparului. Se știe, la Mânăstirea Bistrița călugărul Ma-
carie tipărește primele cărți în Țara Românească, deci în jude-
țul din care făcea parte și Orașul de Piatră devenit acum Orașul 

de Carton. Cel puțin eu și familia mea eram hotărât să nu stau 

deoparte și să mă pronunț în legătură cu cele din jur, cu alte 

cuvinte să arătăm cine am fost și ce am ajuns acum când Eu-
ropa ne-a chemat să facem parte din Uniunea ei, după ce Uniu-
nea Sovietică a fost dată dispărută și Uniunea Statelor Ameri-
cane este la mare vogă, dar mulți îi prevede sfârșitul…Făceam 

mai multe ziare, Orașul de Carton redevenind prin noi doi, dra-
gă Poe, simbolul vechii capitale a tipografilor români cum îi 

spusese Iorga… 
   - Este incredibil cum ai putut să aduni în jurul tău atâtea va-
lori, din care unele până acum nu au avut nici o treabă cu scri-
sul!...îmi spuse Poe. 
   - Da și nu. A existat un precedent, desigur, de altă speță; 

când venisem la Hervil - uzina de echipament hidraulic a ora-
șului rămas încă de piatră căci încă nu se nivelaseră toate dă-
râmăturile, târg care tocmai își demola restul centrului și artera 

principală V.I. Lenin în aval de Podul lui Hozoc, Școala de 

Muzică, unul dintre edificiile cele mai frumoase, începusem 

angajările la noua fabrică de hidraulică și mie îmi revenise sar-
cina să-mi ajut prietenii, cu alte cuvinte, să le angajez neves-
tele. Îi spusesem directorului: -  Domnule, la Comandă Nume-



96 
 

rică nu am nevoie de cadre specializate căci nu există așa ceva, 

voi angaja personal neexperimentat pe care îl voi învăța ce 

trebuie să facă…de preferință absolvenți de liceu respinși la 

examenul de admitere la Facultate! Aceste neveste de prieteni, 
casnice până atunci și destul de tinere, în 1980, noi, bărbații, 

aveam douăzeci și nouă de ani, după instructajul făcut anterior 

(- Să nu-mi ieșiți din cuvânt, să nu ascultați de nimeni, să nu 

vedeți decât ce vă spun eu să vedeți, la fel ce auziți - ce vă 

spun eu să auziți! etc) în scurt timp au devenit cele mai bune 

salariate ale întreprinderii și cu care am înființat Centrul de 

Calcul electronic, pe o dotare adusă de mine rapid de la Brașov 

și Brăila; este drept, le specializasem pe limbaje numerice de 
care aveam nevoie imediat. Centrul de Calcul l-a aprobat 
centrala și ministerul ca să poată să-mi dea un salariu mai 
mare. Au câștigat și ele, și ei, căci în informatică economiștii și 

ceilalți muncitori sau tehnicieni câștigau o gradație în plus! 

Dar asta am vrut să spun, nepricepuții, dacă au instructori buni, 

pot deveni pricepuți („și cel din urmă va fi cel dintâi”, nu ?). 
Nu este nevoie decât de dorință, ca în orice alt domeniu, și de 

as-cultare! și, atenție ce spun: de mediu - politică economică – 
prielnic, cu alte cuvinte de lege serios întocmită și aplicată.  
   - Acum, vai de mama noastră! adăugă Poe. Nu uitați, Poe a 

lucrat și a ieșit la pensie de la Curtea Constituțională… 
* 

   Iată ce mi-a scris Alina Dumitrașco după ce, în sfârşit, m-a 
lăsat să o fotografiez. I-am explicat că la materialele din Po-
vestea vorbei trebuie să adaug poza autorului...De-abia am re-
uşit să o conving să-și scrie CV-ul ...pe care mi l-a trimis prin 
poșta electronică. 
 
Epistola, a doua, Alinei Dumitrașco către Intol Press 

(Adina Dumitrașco despre ea însăşi, la persoana a treia) 
    «Născută la unu decembrie o mie nouă sute patruzeci și pa-
tru în comuna Grădişte judeţul Piatra, fiică a medicului ve-
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terinar Ion Popescu şi a Octavianei Popescu, copilăreşte până 

la trei ani în casa bunicilor din partea mamei, în cula olteneas-
că a bunicului său învăţător Nae Şerbănescu, primar în sat şi 

constructor al şcolii din vecinătatea casei, ambele rămase în 

picioare şi astăzi, peste drum de Primăria Grădişte. Din o mie 

nouă sute patruzeci și opt familia se mută în Horezu, unde tatăl 

a fost medic de plasă. Până în clasa a VII-a învaţă la Şcoala din 

Horezu, avându-l ca diriginte pe profesorul Ion Brutaru, emi-
nent pedagog, iar ca mentori spirituali pe dna. prof. Tamara 
Grigoriu, dna Ionela Ţuru şi barvul înv. Bobei, cu care şi-a 
început activitatea culturală, punând aici bazele unor aptitudini 

pe care le-a şlefuit toată viaţa, acelea care duc la descoperirea 
şi cultivarea spiritualului din noi, a îmbogăţirii continue a unor 

valori perene ce-au dus la formarea omului sensibil, fin cunos-
cător al naturii umane, admirator al frumosului pe toate pla-
nurile, al ruperii de materialul din noi. Clasa a VII-a şi liceul 

le-a făcut în Orașul de Piatră, având-o ca dirigintă şi profesoară 

pe dna. Carmen Lupu, omul de litere ce-a continuat şlefuirea a-
cesteia, insuflându-i dragostea pentru literatură. Cu toate a-
cestea ratează admiterea a facultatea de Filologie Bucureşti, ur-
mează cursurile facultăţii de Agronomie din Craiova, apoi fa-
cultatea de Biologie din cadrul Universităţii Bucureşti. Îşi face 

stagiatura în judeţul Dolj, apoi nouă ani o găsim profesoară în 

Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj. Aici activează în cadrul Cena-
clului „Ramuri″, iar în anul o mie nouă sute șaptezeci și cinci, 

după expoziţii în Casa de Cultură Tg. Cărbuneşti, Tg. Jiu şi 

Muzeul Satului Bucureşti, i se decernează locul I la secţiunea 

Decoraţiuni Interioare - măşti populare şi tematice, titlu decer-
nat de juriul Muzeului Ţăranului Român - Bucureşti. Căsăto-
rită din o mie nouă sute șaizeci și trei cu Radu Mircea Dumi-
trașco, inginer agronom, din o mie nouă sute șaptezeci și opt 

revine în judeţul Piatra, unde e profesoară de biologie nouă ani 

la Şcoala generală Budeşti - Ruda, apoi la Şcoala generală nr. 

doi din Orașul de Piatră.  



98 
 

    Scrie poezie, proză scurtă, articole având ca temă studierea 

mediului prin prisma ecologiei de avangardă, articole filozofi-
ce bazate pe antiteza material - spiritual al omenescului ere-
ditar şi dobândit. Colaborează cu Profesorul, ziaristul şi omul 

de litere George Pruteanu pentru emisiunea „Doar o vorbă să-ţi 
mai spun”, la al cărui îndemn începe să-şi intensifice activi-
tatea literară, după decesul soţului din o mie nouă sute nouă-
zeci și unu. Îşi întrerupe creaţia literară din o mie nouă sute 

nouăzeci și șase până în două mii șapte, cât a fost recăsătorită 

cu Dr. Ing Manolache Gheorghe, apoi, în urma unei boli incu-
rabile o reia pe aceasta, colaborând cu Revista de Cultură „Po-
vestea Vorbei″ a Societăţii „Anton Pann” şi Cultura pietreană - 
bilunar de informaţie culturală, sub directa îndrumare a Redac-
torului-Șef Toschris Ceckirdas, cel care a şi îndemnat-o să  

scrie în momentul în care sănătatea îi era extrem de precară.  
    Scrie patru romane scurte - „Caruselul intenţiilor″, „După-a-
miaza păsărilor cântătoare″, „Shakerul cu bragă″ şi „Cărarea 

dintre secole″, ciclul de poezii „Noduri genetice mutante″, 

„Poziţii″ şi „Când prietenii sunt departe″, articole despre con-
diţia scriitorului astăzi: „Discurs asupra metodei″, „Viaţa trăită 

între unghiuri″, „Expoziţiunea prin deducere″, „Cine? Ce pier-
de?″, „Singurătatea iepuroaicei alergătoare″, „Eva carpatoda-
nubiano-pontică″, despre condiţia femeii ce scrie: „Scurt tratat 

de nereuşită″, „Din sens giratoriu pe contrasens″, „O literă 

printre litere″, „Păzea - băbuţe, se rostogoleşte bulgărele de ză-
padă carbonică″, articole ce ţin de ecologie ca o a II-a religie - 
„Te iei la trântă cu Malthus″, „Apartheidul inteligenţei″, „Viaţa 

ca un şotron, note de călătorie″, comentarii asupra picturii mo-
derne, asupra muzicii simfonice. Despre inechităţile epocii ac-
tuale, scrie „Dansul lebedei cenuşii″, „Voluntariatul ca un 

blam″, „Cu mâinile în buzunare.″ »   
 

Alina Dumitrașco, 15 aprilie 2010 
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   Alina Dumitrașco, o scriitoare aflată la al câtelea roman (nu 

vă faceți probleme, într-o lună scria un roman - extrem de con-
densat)? dar şi cu nenumărate articole - eseuri în presa scrisă - 
excelând în proza scurtă; s-a impus acestui timp literar printr-o 
proză cu un dinamism aparte, text bine legat în frază, care 

atrage prin bogăţia de idei şi de imagini - conexe multor arte, 
dovedindu-şi sieși şi celorlalţi un adevăr esenţial: că posedă o 

cultură solidă, însuşită prin lectură şi experiment, fiecare scri-
ere raportând-o la realitate, dar nu în absenţa fanteziei şi ficţi-
unii artistice...  
   - A trecut foarte repede de sub tutela ta sub cea a lui Johann 
Sonne...mai observă Poe.  
   - Da, eu ieșeam din Forum și ea intra...Desigur, cum a cunos-
cut-o Sonne a și pus mâna pe ea. Și atât i-a fost, nu a mai scris 
decât poezie, ceea ce nu se pricepea, și, din când în când, câte 

un articol pentru revista Forum V... 
 

Epistolă, prima către Alina Dumitrașco 
    Am pus acest semn, salutându-ţi remarca. Am apreciat-o. 
Dan Tudor (dar şi alţii) prin două mii patru remarca într-un 
ziar că sunt singurul critic din zonă, iar Constantin Lucaci îmi 
spunea că articolele mele de critică nu sunt pentru un oraş ca 

Orașul de Carton, ci pentru Bucureşti. Eu i-am replicat că mai 

de mult trebuia să se emancipeze această ţară, prin oraşele ei, 

şi nu prin capitală, aşa cum am făcut eu în o mie nouă sute 

șaptezeci și șapte, la Craiova, cu sculptura cibernetică, sau în o 
mie nouă sute optzeci, când am venit aici şi când am reuşit la 

Hervil să impun tehnica asistată de calculator şi să exportăm 

tehnologia noastră aşa cum nu a mai făcut-o nici o întreprin-
dere din Bucureşti, din ţară sau din întreaga lume?...Ţi-am mai 
spus, chiar şi referitor la tine - ca scriitor, niciodată nu am făcut 

diferenţe între satisfacerea trăirii intelectuale, locale, şi între 

cea din orice parte a lumii. Lumea mea este Orașul de Piatră și 

împrejurimile lui. Da, desigur, cu o condiție: măcar o dată sau 
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în şcoală, chiar, să fi gustat şi dintr-o experienţă mai elevată ... 

Păi crezi că din întâmplare, tot ce primeşti mai bun de la viaţă 

se întâmplă până când te-ntorci din armată?...Similar şi la fe-
mei! La fel și după licența de facultate…a fost odată!  
   Mâine primeşti şi codurile de bare. Le-am cerut de ieri, dar 
am greşit că nu am trecut autorul. Codurile de bară vin de la o 

instituţie internaţională, iar ISBN-urile de la Biblioteca Naţio-
nală...Una este un peşte care trage spre dreapta și una un peşte 

care trage spre stânga. De aia suntem noi peştii artişti...Că per-
manent oscilăm între trăiri....Ha, ha, ha...Un domn fanariot i-a 
băgat unuia de pe aici un peşte-n cur, şi peştele nu mai ştia ce 

să facă; s-o ia înainte prin maţul gros fără ruşine că era curios 

sau s-o ia înapoi fiindcă-i era frică; dar nu putea să se-ntoarcă! 

Şi-atunci s-a inventat racul...Dar peştele nu s-a lăsat călcat, mă 

rog, prins de coadă, şi-n gândirea lui tehnică încununată artistic 
s-a autoinventat ca alterego: peştele dublu sau axa numeraţiei 

de la minus la plus infinit sau omul dublu, supraomul, omul lui 
Fernand Leger, omul locomotivă, dar o locomotivă care merge 

înainte şi-napoi fără să oprească. Iată locomotiva ideală pentru 

inginerii artişti ai viitorului. Dar suntem deja în futurism. Va fi 

posibil  să trăiască omul bătrân ca omul tânăr? În plăcerile tru-
pului? Nu! Că nici copilul nu poate fi după voia bătrânului... 

Dar amândoi sunt situaţi la capăt de drum. Poţi să tai aţa care 

leagă cei doi peşti? Nu...Căci altfel nu s-ar fi născut Brâncuşi! 

Dar să ştii, că un om poate să se nască în alt om...STOP! 
Toschris Ceckirdas, 15 aprilie 2010  

 
   - Aoleu, ai luat-o cam tare, spuse Poe. 
   - De ce crezi asta? este chiar ea, care trage la căruță fără să 

știe unde. Cerea prea mult de la viață și plinul ei nu putea să se 

întâlnească cu golul lui Johann Sonne. Alina avea de fapt două 

plinuri: unul în interior - potențial - și altul centrifugal dat în 

exterior pe care nu oricine putea să-l primească. 
   - Totuși, peștele, Eugen Barbu…cam dur limbajul. 
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   - Nu, nu este dur, amintește-ți: „Principele” l-am citit și dis-
cutat amândoi când aveam șaisprezece - șaptisprezece ani…și, 

când am ajuns la București, l-a restaurantul Select, datorită lui 

ne-am apropiat de Corneliu Vadim Tudor. Cărți ca „Principe-
le” se găsesc puține, ca și autori ca Eugen Barbu. În fond am 
vrut să-i spun Alinei că marea și necesara cultură, și literatură, 

se așează în oameni până la douăzeci de ani…Cu alte cuvinte 

succesul ei era trecător, ca și al celor care se trezesc la întâl-
nirea cu marea creație la șaptezeci de ani! Ca și al celor care își 

completează studiile necesare, superioare, după cincizeci de 

ani. Pierd timpul și îi încurcă și pe alții, eșuând în acțiunea de a 

întoarce sau opri timpul… mai mult, deturnând realitatea, fă-
când-o compatibilă cu ei. 
   - Trebuie să fim fericiți că am trăit acele timpuri, mai spuse 

Poe. 
   - Eu mă simt și mai fericit, căci trebuie să recunosc, pentru 

mine, timpurile acelea continuă, nu știu când am să mă opresc; 

doctorul mi-a spus ușurat, după ce m-a resuscitat, când s-au 
schimbat secolele între ele și când am făcut stopul cardiac: - 
„Eu vă dau cinsprezece ani, mai mult, numai Dumnezeu poate 

să dea! 
   - Cinstit acest doctor, spuse Poe, îți dai seama? să-ți garante-
ze el cinsprezece ani? Nu cumva este Ilie Pietreanu? tot el s-a 
ocupat de cele două cazuri foarte grave, și uite că trăiesc, al u-
nui doctor și al unui senator… 
   - Da, el este. Se spune că este cel mai bun diagnostician! El 

mi-a spus chestia cu Zokorul, cu Elveția…în anul două mii a-
păruse moda la noi cu Zokorul, două milioane flaconul, și care 

scădea conținutul de colesterol din sânge. Pungășie farmace-
utică recomandată de timișorenii de la spitalul de la Pădurea 

Verde. Mi-a spus Pietreanu, după vreo trei ani: - „Domnule, 

dumneavoastră ați vrut la Timișoara, dar eu puteam să vă tratez 

și fără cateterism! …Vreți să vă scot din rețetă Zokorul? Vi-l 
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scot, dar dați-mi asigurare că mâncați un kilogram de portocale 

pe zi! 
   - Și l-ai scos? 
   - Da, l-am scos și am trecut la un tratament intens, pe lângă 

alte medicamente date de Pietreanu, am consumat dimineața 

jumătate de litru de apă și jumătate de kilogram de fructe 

crude…mere, banane, grapefruit, père, căci făcusem și o com-
plicație pe colon… 
   - Uite, eu nu am făcut chestia asta cu apă și fructe, de care 

am auzit, și am stat cu un morman de medicamente lână mine! 
   - Măi Poe ții minte că de-atâtea ori am vrut să beau cu tine și 

niciodată - aproape, zic - căci, nu de puține ori ne-am și cinstit 

cum trebuie - chiar afumat! Dar tu te eschivai spunând că iei 

medicamente! Și-n afară de hepatita pe care ți-am știut-o prin 
clasa a VIII-a eu nu te-am suspectat de vreo boală! 
   - Ei și tu, eram bolnav, dar nu mergeam la doctor, maică-mea 
îmi făcea rețetele, avea toată colecția de Almanahuri despre 

sănătate! 
 
 

8 
 
 
   De multe ori nu fac nimic şi mă gândesc, îmi amintesc, cum 

am reuşit să mă apropii de acest călugăr, mare om, învăţat fără 

seamăn; să-l atrag la ziarele mele! mare duhovnic şi istoric, 

cercetător în cele bisericeşti şi cele laice, om de mânăstire pen-
tru care am cele mai frumoase gânduri, cele mai frumoase a-
mintiri, loc unde apropierea de divinitate, de sacru, este atât de 
evidentă. Pe acest desăvârşit cucernic din această mânăstire - 
operă de artă, operă culturală construită ca laudă adusă popo-
rului român, l-am întâlnit, când preopcupările sale pentru scor-
monirea adevărului complex despre Biserica „Bolniţa” din Mâ-
năstirea Bistriţa erau febrile. Studia iconografia - iconicul ma-
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rilor artişti ai sacralităţii ortodoxe, comparând icoane din dife-
rite situri ale culturii bisericeşti bizantine, greceşti, ruseşti... În-
tâmplător şi în aceeaşi vreme pe mine mă chinuia dorul de a 

duce arta cultă românească - plastică, pietreană mai ales, până 

în evul mediu de la jumătatea mileniului II şi mă oprisem la 

cultura sârbească, de început bisericesc, în care descoperisem, 

în literatura specifică, imagini ale unor fresce asemănătoare 

celor de la Biserica Domnească din Curtea de Argeş; şi, unde, 

îl întrezărisem pe Giotto, cum se vede, la Argeş în iconografia 

religioasă din timpul primului nostru mare voievod, Basarab I 
și al fiului său Nicolae căci este greu de vorbit de un singur om 

când este vorba de o...dinastie! Ce s-a întâmplat în timpul lor și 

al lui Vlaicu este fără precedent în cultura Europei răsăritene. 
    Arhimandritul de la Bistriţa ajunsese la o teribilă legătură 

dintre pictura Bolniţei şi pictura lui Teofan Grecul, maestrul 

lui Rubliov, şi, mai apoi, al lui Dionisie Rusul!  
    Înaltul ierarh vâlcean - bistriţean m-a onorat cam prin acea 
vreme cu acordul domniei sale de a fi, la ziarul meu, senior e-
ditor! 
    

Epistolă, prima către Arhim. Valeriu Miclănean 
(Doamne ajută) 

    Revista cu materialul trimis va apărea cât de curând. Acum 

câteva zile am făcut rost de fonduri şi pentru „Cultura”, şi pen-
tru „Povestea Vorbei”.  
    Sâmbătă la Hlina, duminică la Lipcani, lângă Hotin, în Ba-
sarabia de nord, voi fi pentru a participa la „Sâmbăta morţilor” 

- Paștele Blajinilor, unde la mormintele strămoşilor, în cimitir, 

ne întâlnim cu oameni, rude, din toată lumea! Este un fapt cu 
totul deosebit, aproape nemaiîntâlnit, când urmaşii se întâlnesc 

la mormintele predecesorilor pentru a da socoteală de cum au 

păstrat vie, şi respectat, memoria lor. Nu ştiu dacă mai doriţi să 

citiţi cartea aceea a lui Velimirovici, despre viaţa Sfântului Sa-
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va...Parcă mi-e ruşine să v-o aduc aşa adnotată neglijent, şi 

voluminos, pe pagini și coperţi.  
    Vă trimit, iată, şi recenzia pe care i-am făcut-o şi pe care o 

voi publica într-una dintre revistele noastre, dar şi în cele din 

Timocul sârbesc, deşi acolo ar putea să trezească pasiunile pre-
oţilor ortodocşi - români... Darurile care decurg din această 

carte, pentru noi cei de aici - raportaţi la istoria scrisă a înce-
putului de mileniu II, cred eu, sunt mai importante decât rea-
lităţile ortodoxiei din Serbia, în zona Timocului, din secolul 
XX.  Să nu luăm de bun ce a făcut Cel Rău în acest secol de 

ruşine, XX!... Dar veşmintele arhiereşti de pe pictura murală a 

Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş sunt aceleaşi cu cele 

de la mânăstirea Hilandar sau Studenica - cele din o mie două 

sute două zeci!  Iată cât de frumos este trupul Sfintei Credin-
ţe, fără graniţe... 

Toschris Ceckirdas, 06 aprilie 2010 
 
   - Arhimandritul de la Bistrița este creat de Dumnezeu parcă 

după chipul și asemănarea sa cu biserica pe care o păstorește 

din o mie nouă sute optzeci și trei și căreia i-a închinat tot res-
tul zilelor pe care, încă, le mai are numărând abia șaptezeci de 

ani. Din optzeci și trei și până în prezent a scris aici șaizeci de 

cărți, cele mai multe în tipografia proprie, rememorându-l cu 
fiecare carte pe Macarie! O biserică a luminii după cum se ara-
tă încă de la ctitoria sa din o mie opt sute cincizeci a lui Gheor-
ghe Bibescu și, când, a pictat-o Gheorghe Tattarăscu, așa este 

și chipul arhimandritului. Cărțile spun că este ctitorită în o mie 

patru sute nouăzeci și doi de Barbu Craiovescu, temelia doar, 

din acea perioadă, nerămânând decât Biserica „Bolniței” cu o 

pictură pe care Valeriu Miclănean o atribuie lui Dionisie Ru-
su!... față de numele lui Chirtop și Dobromir de la Curtea de 
Argeș, cum se spune...  
   - Nu greșesc dacă adaug că arhimandritul este un călugăr 

romantic, plin de curaj și imaginație și pe care nu l-a contrazis 
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nimeni în nici o problemă...Chiar și informația cu Macarie, 

prim tipograf român, îi aparține, mai adăugă Poe. 
   - Miclănean nu îi neagă pe cei doi, și cu Hranitie la pridvor 

mult mai târziu, trei. Miclănean care cunoaște arta aceasta a 

picturii în frescă, bisericească, spune că maestrul nu execută 

decât părți esențiale, pictura din altar bunăoară, și tabloul vo-
tiv, care la acea dată nu făcea parte din arsenalul picturii re-
aliste, bisericești. Spre exemplu Mircea cel Bătrân de la Mâ-
năstirea Cozia, ctitorul, se află în naos și este un tablou simbo-
lic! În timp ce Barbu Craiovescu se află la intrare, în dreapta, și 

este un tablou realist....Ha, ha, parcă ar fi intuit artistul plastic 

că Mircea va deveni sfânt! 
   - Da de ce nu crezi că, poate, până la acea arcadă era, inițial, 

realizată construcția! mai spuse prietenul meu...pe care eram 
atât de supărat pentru jurnalul lui Leca redat cu note explica-
tive dimpreună cu Liviu Papacostea... 
   - Domnule, cred că ai dreptate, dacă mă gândesc la biserica 

veche de la Mânăstirea Cotmeana, unde Mircea și fiul sunt la 

intrare, nu în pronaosul ctitorit de Brâncoveanu, însă pe stân-
ga...și alura e diferită, la Cotmeana, nu are față de sfânt. Apro-
po, dragă Poe, acum poți să-mi spui, că nu te mai vânează ni-
meni pentru spiritul tău religios ortodox, poate prea ortodox, ca 

prin anii o mie nouă sute șaptezeci și cinci, când te reclamau 

pe la Academia „Ștefan Gheorghiu” că ai făcut nuntă cu cunu-
nie religioasă! Parcă Jean Barbuțchi îl chema pe secretarul tău 

de partid - din presă...Și totuși, de ce mergeai în secret chiar și 

după anul o mie nouă sute nouăzeci, și, vai, după două mii, să 

te spovedești la Mânăstirea Cozia? Știi că Miclănean a oficiat 

slujbe și la Cozia. 
   - La Cozia an de an ai mei mergeau la împărtășanie și tot a-
colo dădeau acatiste de apărare și acuzare... 
   - Brr, m-am scuturat eu. Ai suferit mult dragă Poe, dar puteai 

să mergi tot așa de bine și la Bistrița, și la „Într-un Lemn″, 

mult mai aproape de tine; vezi tu, chiar și în fața lui Dumne-
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zeu, care locuiește acolo unde nu te aștepți, oamenii aleg ștai-
ful! Credința este o povară, când oscilează între bine și rău, și 

ea costă destul de mult. 
   - Chris, eu nu cred că s-a schimbat ceva după o mie nouă su-
te nouăzeci, în afară să poți să pleci în străinătate și să înjuri pe 

cine vrei...mai adăugă Poe și continuă: - Și românii au căzut în 

partea cealaltă, închinându-se permanent când vrei și când nu 

vrei în piața publică... românii comuniști au crezut în Dumne-
zeu, dar s-au ascuns, când s-au închinat Lui. Și tata și mama 

credeau în El, dar nu-i iertau pe cei care le-au vrut răul și au 

folosit rugăciunea împotriva lor, plătind acatiste grase. 
   - Păi, și? Amândoi s-au dus pe rând unul după altul și, iată, 

acum te-ai dus și tu! Cei care v-au tulburat, când vă era lumea 

mai dragă, benchetuiesc și acum! Eu nu cred că Dumnezeul 

care e-n mine, care e-n tine, cel de peste tot, poate să facă rău 

cuiva! Eu am dormit pe pragul de la altarul Episcopiei, la Învi-
ere, când eram la generală și când profesorul Lemeny umbla 

după elevii liceului prin biserici. Nu am auzit ca vreun elev să 

pățească ceva. De ce crezi tu că Barbuțchi ți-a dorit răul recla-
mându-te la școala de partid? El a considerat că nu poți bene-
ficia de ajutorul partidului, dacă te însori cu popă. Era un tip 

disciplinat și așa credea că trebuie să facă! Tu, nu ai fost co-
rect, fiindcă te-ai ascuns! Pe mine de exemplu m-au făcut șef 

de Centru de Calcul, mult mai tare postul decât cel de ziarist, și 

mult mai încolo, adică încoace, spre „Revoluție”, m-au făcut 

membru de partid... 
   - Chris, tu vii din alt neam, ești dintr-o altă lume, părinții tăi 

au fost altfel decât ai noștri, toți; frații tăi la fel, rudele tale, voi 

toți sunteți un mare clan de care orice comunitate are nevoie și 

toate acestea fiindcă nu ați avut avere, pământ. Da, tu tot ce ai, 

pământul spun, l-ai cumpărat după Revoluție. Dar înainte nu ai 
avut cum am avut eu... 
   - Basarabi suntem cu toții dragă Poe, și, nu uita, și pe mama 

și pe tatăl tău îi chema la fel ca pe mama și tatăl meu, între 
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locurile lor de naștere fiind peste șapte sute de kilometri; nu-
mai că ai mei au venit de-acolo aici și au reconstruit, aceiași 

fiind față de Dumnezeu, în timp ce ai tăi au acumulat fără 

cenzură exact așa cum se întâmplă și acum, ca dar de la partid, 

și au crezut în bine și în rău, ascunzându-se...Pământul spui? 

Eu am avut nota cinci la socialism științific, la madam Gibă, o 

știi!...tu ai avut zece; numai că eu economia am învățat-o în ca-
să și, nativ, fiind fiu de antreprenor și proprietar, după „Revo-
luție” vrând să mă înrădăcinez în acest pământ ca să-l răzbun 

pe Vasile Ceckirdas și tot neamul său care și-au pierdut casele 
și atelierele de lucru fiind mânați în căruțe cu ce au apucat pe 

ei. ...După „Revoluție” orice ban aveam, în plus, chiar pe dato-
rie cumpăram ceva de durată. Casele vechi de la țară, din îm-
prejurimile orașului, au fost domeniul meu; și icoanele vechi, 

atunci bani puțini, bani mulți acum! Când merg zilnic pe pă-
mânturile mele, cele mai vechi pământuri desțelenite de Basa-
rab I și compania dinainte, respir aer de basarabean! ceva mai 

frumos, nu putea să-mi dea Dumnezeul meu pe acest pământ!  
   - Văd că ai amintit episodul cu Barbuțchi, reluă Poe subiectul 

...care a înființat primul cotidian particular din România; mare 

vrăjeală! Jean Barbuțchi a falimentat întâi „Orizontul” și mai 

apoi și-a însușit patrimoniul, după ce a scăpat de ceilalți foști 

farisei la același ziar, putere locală de netăgăduit, fără compa-
rație în efortul general de susținere al comunismului...Așa cum 

s-a întâmplat în comerț, șeful de magazin, gestionarul, având 

drept de preemțiune și cumpărând tot cu împrumut de la bancă, 

gajând chiar cu obiectul cumpărat...He he hei metodă evreiască 

și pe care nu înțeleg de ce nu a aplicat-o conducerea comună 

de partid și de stat și în industrie, cu salariații cumpărători în 

bloc, mai ales că existau proprietari de părți sociale încă din o 

mie nouă sute optzeci și șapte! Asta a făcut Petrică Romanică 

și, încă ceva, nu a făcut liberalizarea banilor de care vorbește 

cu regret, acum!...deh, dacă era Revoluție adevărată, o făcea! 

...Așa, nu a rămas decât cu regretul că nu a fost un Robes-   
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pierre! și bine a făcut căci a rămas cu capul pe gâtul său scurt 

de daco - român, iar comercianții ar trebui să-i ridice o statuie 
din aur, nu o Columnă, pe care să se vadă cum s-a scris istoria 
suirii de la bază spre înălțimi amețitoare a clasei de mijloc, ul-
traprofitoare, din România. Așa că Curierul de Carton este pri-
mul cotidian furat din România în marea sa privatizare post-
comunistă în care s-a schimbat doar pălăria nu și capul! Păi 

privați, și fără să fie revoluție, am avut și după o mie nouă sute 

șaizeci, când existau și mandatarii, și cooperatiștii! desigur, 

putem să zicem că ne-am câștigat libertatea cuvântului de par-
că alte state comuniste nu o aveau; bunăoară Ungaria, Iugos-
lavia, Polonia... Iar în ce privește „primul cotidian privat din 
România”, atunci în marea golăneală, care a caracterizat zilele 

din așa zisa „revoluție sângeroasă”, românească, era normal să 

se privatizeze primul Orizontul, odată, fiindcă era singurul zi-
ar, și mai apoi, fiindcă ultimul secretar PCR de la acest coti-
dian care a dat mari poeți și scriitori comuniști a fost chiar Jean 

Barbuțchi. 
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   Sfântul Paște, ce sărbătoare! Mai ales pentru noi cei din Ora-
șul de Carton cărora nu le-a mai rămas decât Arhiepiscopia de 

sub Dealul Capela, această așezare urbană plină de sacralitate, 

da, din pădure, căci în Orașul de Piatră centrul era ocupat de 

impunătoarea și cea mai veche construcție din piatră, Bărăția 

catolică și, care, față în față aproape cu Episcopia ortodoxă a-
mintea de lupta de veacuri dintre ortodoxie și catolicism. De 

Sfântul Paște, în mijlocul primăverii, în Orașul de Piatră mai a-
les, dar și în cel de carton până să vie apele și să mergi în cen-
tru cu barca, totul renăștea la viață, păsările umplând de cântec, 

orașul...La București, Constantin Lucaci făcea în continuare 
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minuni nevenindu-i nimănui să creadă că la optzeci de ani mai 

poți șlefui cu mașina de polisat, inoxul! și nu suprafețe mici... 

Că lași mașina de o parte și te odihnești, ascultând muzica lui 

Wagner și Mahler. La noi în Orașul de Carton, Johhan Sonne îi 
păcălise pe toți și luase de la Consiliul Județean să termine 

„Enciclopedia” orașului care nu se mai termina, neexistând un 

autor principal care să se înhame... Toți scriseseră câte ceva 

sau aveau lucrări scrise de unde au copiat pentru Enciclopedie. 
Poate doar I. St. Strempel să fi scris mai original în capitolul 

Cultură. Erau în joc trei sute de milioane de lei care trebuiau să 

finalizeze lucrarea, și i-a luat Johann Sonne. Desigur, eu i-am 
spus, fiind încă în Forum sub a cărui egidă se scria această 

Enciclopedie, l-am rugat, fiind pățit de multe ori, să-mi arate 
paginile unde apare numele meu, ca să nu se strecoare vreo 

greșeală... Un om foarte rău, de neegalat, care de frică să nu-i 
întoarcă cineva lucrarea și el să piardă banii, nu mi-a arătat nici 

o pagină...Am apărut cu numele pocit! Eram colegi de Forum 

și, mai mult, figuram și la colaboratori, cu alte cuvinte singur 

mi-am tras palme, pocindu-mi numele. 
   - Nu ai știut cu cine ai de a face? Voi, cei de la Forum! erai, 

doar, vicepreședinte! nu ați știut cu cine aveți de a face? Păi 

toți îi știu, trei sunt la număr, oameni care se dau cei mai ispră-
viți, dar cum spun toți, niște neisprăviți! care nu au nimic în 

cap, scriitori fără operă!...sări Poe la mine aproape agresiv. 
   - Ba știam, am zis eu, dar toți sunt o apă și un pământ și, cred 

că se au la mână cu ceva, cei trei: Gheorghe Gheorghe - Cuca 
nici nu se uită la Forum, nici nu vine pe acolo, dar este men-
torul, ca la mafioți, din umbră. La Băbeni, la o ședință a cena-
clului „Casa de sub pădure” s-a exprimat în fața lui Ionel Ne-
luțu Barbuțchi, secretarul cenaclului... - „Ce statuie măi Nelu-
țule, ce Forum? care Forum să te ajute să-i faci statuie lui Dra-
goș Vrânceanu”?!  Johann Sonne, dacă vorbește, îi citează (ca 

referință) pe Gheorghe Gheorghe - Cuca și pe I. St Strempel; 

Gheorghe Gheorghe - Cuca, dacă vorbește îi citează pe I. St 
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Strempel și Johann Sonne; I. St Strempel, dacă vorbește îi ci-
tează pe Johann Sonne și Gheorghe Gheorghe - Cuca, și tot a-
șa... 
   - Un triunghi de maximă ilaritate care funcționează oriunde 

și oricând atrăgând râsul întregii adunări... Toți, cei trei, se re-
găsesc într-un așa zis spirit academic pe care l-au impus și a-
cestei Biblioteci de carton, fără autor, și cu un cârd ilar de cti-
tori afișați vizibili, vreo patruzeci!... Sălii principale de con-
ferințe, celei mai mari, dându-i numele de „Sala Universitari-
lor”!? Vai de ei, ce nesimțiți, falși revoluționari, care i-au luat 
locul fostului director care a ridicat-o...întării Poe. 
   - Vai de mama lor, cei de aici, cei de pe malul drept al Oltu-
lui! Și asta e partea ilară a apanajului lor cultural, dar stai să-l 
vezi pe cel politic, la care eu pur și simplu nu i-am făcut față și 

a trebuit să plec din Forum, fiindcă simțeam că încep să mă 

murdăresc cu apucăturile lor. Când era să fie suspendat preșe-
dintele Troian Bibescu și i se cocea dosarul Elenei I de Româ-
nia - de la Târgu Jiu, au răbufnit și Johann Sonne și Elias Go-
lumbovschi, amândoi din consiliul director! al Forumului Cul-
tural al Orașului de Carton, și au strigat, desigur, pe rând,  nu 

în același timp: golan și bădăran, bețiv, un trădător care fără 

doar și poate a vândut flota țării...țigan, lipovean, moldovean și 

evreu! „Mă dezic de el chiar și dacă în două mii patru l-am 
lăudat că, totuși, îl cheamă Escu...mai completase, Sonne. Pe 

biata Elena...nu mai spun, parcă era ultima femeie din lume. A-
șa cum o ponegriseră și pe Elena Ceaușescu despre care nu cei 

doi, ci altul mai tragico-comic decât ei, profesor de sport, se 
lăuda că știe el că fosta gagică a lui Nicolae se regula sub 

podul Vinerii Mari! cel care da în fostul târg de săptămână de 

peste râul Râbnic. Îți dai seama ce simțeam, eu, care colecțio-
nam poze cu Elena I de România!...Ce mizerie de oameni! Păi 

tocmai ei care au profitat de pensii și salarii pe care nu au putut 

să le justifice nici până astăzi!?  
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Epistolă, prima, către Johann Sonne 
   Adevărat a Înviat! Dar eu cu greu fac faţă prea multelor pro-
bleme pe care mi le-am asumat. Sunt totuşi fericit, că, Con-
stantin Lucaci m-a invitat de Paşti să merg la el, la București, 

în Pangrati, să ascultăm împreună Mahler şi Wagner. Mai mul-
te ore am fost în transă, şi, în gând, am proiectat Monumentul 

închinat lui Basarab I pentru Posada cea de oriunde din Vala-
hia şi Basarabia. Dar şi mai fericit am fost când i-am citit două 

dintre cele mai tari cântări din volumul meu, „Carmine”, iar el 

mi-a promis că-şi va revizui părerile despre Carl Orff...Îţi dai 

seama ce am trăit? În o mie nouă sute șaptezeci l-am făcut a-
tent pe Lucaci asupra lui Brucner şi Mahler, asupra lui Pende-
reţki şi Stokhausen (pe care-i avea în discotecă, el, neştiind 

atunci cine sunt eu, ucenicul lui Leca Morariu şi al lui Mo-
dest). În două mii trei, când i-am prezentat „Carmina Burana”- 
pictura realizată de mine, după muzica lui Orff, mi-a spus 
supărat: „la Carl Orff ai ajuns, după cincizeci de ani?"... uitând, 

probabil, de mine cel din anii șaptezeci, căruia îi zicea „uce-
nicul vrăjitor" și care mai mult tăceam decât vorbeam, făcând 

aluzie la lucrarea lui Paul Ducas! Acum, în două mii zece, ma-
estrul meu, dar mai întâi și inegalabil maestru al sculpturii 

contemporane, cel, ca sculptor, mai mare decât Constantin 
Brâncuşi (pe care îl consider cel mai mare sculptor filozof şi 

unicul în secolul XX), mi-a promis că va reconsidera această 

emblematică stea artistică a fostului secol, Carl Orff... Mi-a 
mai spus, și am rămas foarte uimit, știindu-i avariția artistică, 

că a venit timpul să-mi orneze cabinetul firmei pe care o con-
duc cu trei sculpturi de ale sale, în inox, în numele celor doi 
copii ai mei și al ziarelor care, probabil, formau un al treilea... 

Mi-a mai promis ceva asemănător, două sculpturi, în o mie 

nouă sute nouăzeci și trei, când eram în prag de faliment, să-mi 
pierd casa, și am îndrăznit să-i cer ajutor... Să nu uit, chiar dacă 

te superi, cheamă-mă şi arată-mi câteva capitole şi CV uri de 

personalităţi din Enciclopedie...Simt că această Enciclopedie te 



112 
 

poate ridica în ochii oamenilor sau coborî. Nu uita, cei care au 
făcut până acum aşa ceva, au vorbit despre realităţile Orașului 

de Piatră fără să aibă cultura necesară și nici capacitate pentru 

aşa ceva. Iar documentele, ştii şi tu! cancelariile nu păstrează 

niciodată ceea ce trebuie, ci ceea ce le cade bine. ...Ştiu că nu 

ai sfetnici foarte buni, nici colaboratori mai ales pe Cultură, 

dar mai ştiu că, dacă vrei, eşti capabil să-ţi sacrifici din prin-
cipii, chiar adevăruri proprii, pentru a fi pe placul cuiva... Ac-
tuala poziţie a triunghiului vostru, intelectual, este una dea- 
dreptul comică, foarte slabă, cunoscută de toată lumea; ea se va 

agrava, şi va manipula tot ce se mai poate manipula din restu-
rile de la masa bogatului, cândva... Să ştii, că este vizibil: în-
cerci să te opui căderii în zbor planat, pe care ți-o rezervă viața, 

dar nu uita că stai în prejma lor și că ei te scot în faţă mereu, 

plângându-ţi pe umăr (vezi „nebun frumos”, vezi „cel care 

lucrează pe degeaba”, „doctor fără de arginți”...vai şi vai), însă 

argumentele folosite fac dovada unei crase nepregătiri intelec-
tuale, lipse de bun simţ, obsesia văzului celui orb faţă de ne-
orb, ciungului de neciung... Ceea ce s-a întâmplat la Adunarea 
Generală a Forumului, după ce s-a întâmplat în mai multe 
şedinţe, este ca un extemporal dat unor tineri în pragul matu-
rităţii, despre ce va să însemne cultul personalităţii escamotat 

de păgubosul spirit colectiv în dauna  spiritului personal, indi-
vidual. Adevărata democraţie, cea fără gargară, este să combaţi 

legea pe cât poţi, demonstrând că teroarea (se ştie, care, nu-ţi 
permitea să ai părerea ta, lucru care pe mine m-a exclus de pe 
lista de posibili directori la IEH) nu mai există, dar să respecţi 

majoritatea când ea este exprimată clar...şi, după ce ai fost 

convins, să fii de acord cu ea; să începi să combaţi din nou 

legea, care astăzi, ei, da, are viaţă mai scurtă decât perioada 

proiectării, dezbaterii şi aprobării ei... Nu uita ce te-am rugat, 
cu Enciclopedia; consideră că-ţi pot fi de un enorm folos! Și, 

numai pentru tine, îţi voi spune în scris ce comentarii va avea 

în viitor. Repet, să nu te superi, cei pe care îi ştiu eu că se 
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învârt în jurul tău, şi care sunt interesaţi să le faci menajul pu-
blic, sunt multe aproape scursori ale societăţii civile, şi ia a-
minte la mine: CV-ul lor, iar tu nu trebuie să accepţi aşa ceva, 

începe la majoritatea, în expunere publică, abia după 1990... 

Iar cei pe care îi ştii tu de mai înainte, nu au decât fapte 

reprobabile, care au dus cultura orașului acolo unde este acum: 

adică la cotă 0...de parcă înainte de două mii am fost o 

adunătură de proști. Dar mă opresc, fiindcă ştiu că şi tu doreşti 

timp foarte mult de la viaţă, fiindcă şi tu ești ca și noi, toţi cei 

pozitivi, anacronici cu timpul vârstei noastre. Te mai rog să le 

sugerezi celor care te ţin cu forţa prieten să înceteze cu aşa 

zisul spirit academic pe care nu l-au avut niciodată şi care pe 

mine mă plictiseşte şi mă jigneşte...îți dai seama în ce lot m-am 
mișcat și mă mișc până a vă cunoaște: Leca Morariu, Teodor 

Geantă, Gh Oltețeanu, C. Zorlescu, Veniamin Miclănean, Con-
stantin Lucaci, Petre Gheorghe, Iancu Dumitrescu și Ana Ma-
ria Avram, Ștefan Dumitrescu, Constantin Zărnescu şi câţi, şi 

câţi alţii, mulți cu premii aproape de Nobel. Mulți au refuzat să 

fie membri activi ai Academiei Române...să fie profesori 

universitari! 
 Toschris Ceckirdas/ 26 aprilie 2010 

   
   Desigur, nu redau răspunsul lui Johann Sonne, căci el este 

precum mugetul unui taur care încă nu a reușit să zdrobească 

toreadorul…este plin de ură, de venin, și nu face decât să spe-
culeze câteva inerente greșeli din mesajul în virtual. Dar, pen-
tru istoria culturii pietrene, care cu asemenea personalități to-
cite de vreme și revoltate la bătrânețe, nu se ridică nici la ni-
velul unui maidan de cultură, darămite la nivelul impus de 

noua organizare europeană privind politica regională în dome-
niul culturii, o să fac două referiri privind noul înțeles al de-
mocrației și sensul cuvântului „cras” pe care dl. Sonne mi-l 
acuză că nu știu să-l folosesc; citesc într-un material de pro-
pagandă al Asociaţiei Universităţilor Populare Germane, „Frie-
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drich Ebert Stiftung”, intitulat „Statul este pentru oameni şi nu 

oamenii pentru stat” (Albert Einstein) o butadă semnată de 

Bertrand Russell: „Un democrat n-ar trebui să creadă că ma-
joritatea ia mereu decizii înţelepte. El trebuie să ştie însă că 

hotărârea majorităţii, fie ea înţeleaptă sau nu, trebuie acceptată, 

până atunci când majoritatea va lua o altă decizie.” ...cum 

adică? Iată ce spune mai departe acelaşi material: „Cetăţenii ... 

trebuie să aplice presiunea: prin lobby, prin mass-media, prin 
protest ... asupra activităţii aleşilor”; consider că protest în-
seamnă luptă! Așa că domnule Sonne poți să respecți legea fi-
ind împotriva ei, împotriva majorității! Și, în legătură cu „cra-
sei nepregătiri intelectuale” cu care nu ești de acord și mă tri-
miți la abecedar, nu crezi că este identică cu pregătire inte-
lectuală „care nu corespunde nici celor mai modeste exigențe” 

(DEX)? 
 
 

10 
 

 
      Din păcate în societatea pietreană, și românească în ge-
neral, se pare că lucrurile au început să o ia razna. Trăim o ade-
vărată tragedie. Lucrurile au luat-o razna încă din două mii…să 

nu uităm că noua lege a pensiilor proiectată în două mii trei va 

bulversa viața în țara noastră așa cum nu a făcut-o în ultima 
sută de ani nici o altă lege…Dar să mai așteptăm până în două 

mii cinci, când s-au recalculate pensiile după noua lege. 
 
  -Tu ce faci? Ieși normal la pensie, la șaizeci și cinci de ani? 

Te lasă ăștia de la Curtea Constituțională? Ți-au dat și ție ceva 

mălai de când judecătorii și-au mărit salariile? 
   - Acum ne-au dat și nouă ceva, mai spuse Poe, speranța mea 

e, totuși, să iau și eu jumătatea aia de pensie, de la ziariști. To-
tuși, am tras destul din condei în presă, mai ales că de când 
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Johannis a promulgat legea de utilitate publică, le-a dat și ceva 

bani ăstora de la presă, pensionari, și i-au și eu ceva pentru că-i 
ajut să refacă dosarele conform legii…mare parte dintre ele, 

pierzându-se. 
   - Ei, s-au pierdut! Sanchi balamaua, trebuia făcut ceva să le 

dea jumătate de pensie și la ziariștii din timpul lui Ceaușescu 

…uite, deja sunt la ușa lui Neagoe și așteaptă să plătească co-
tizația din urmă, că sunt și ei ziariști, acum. Nu e corect. Ăștia, 

nu au plătit nimic, aproape douăzeci și cinci de ani. Această 

jumătate de pensie se dă pentru partea de creație jurnalistică, 

neretribuită, făcută în plus, ca efort al unei creații, în plus față 

de munca pentru care iei normal pensie conform legii unice. 
Așa iau și scriitorii, căci în comunism nu era profesia de 

scriitor retribuită; iau pentru că sunt membri ai uniunii! De 

ziariști ce să mai zic, ei nici măcar nu aveau uniune!...în o mie 

nouă sute patruzeci și nouă. Așa că nu te mai lamenta, vei lua 

și tu pensie… 
   - O să iau pe dracu, poate fii-miu să ia că el este angajat la 

niște ziare și-și plătește cotizația de membru la ziariști de 

câțiva ani, până ajunge el la pensie va avea, după calcul, nu 

șase ani cât spune Neagoe, ci treizeci de ani! Dar mi-ai adus 
aminte…nu știu, să-ți spun sau să nu-ți spun? 
   - Poe, uniunea ziariștilor nu este uniunea scriitorilor, nici nu 

poți să compari un scriitor cu un publicist care nu ia bani că 

scrie; uniunea asta s-a născut în o mie nouă sute douăzeci și 

ceva, cred, odată cu partidul comunist sau mai înainte cu doi 

ani, singura de acest fel din țara noastră. Pamfil Șeicaru i-a dat 
acest nume, în timp ce uniunile celelalte s-au înființat în o mie 

nouă sute patruzeci și nouă! Sunt opera sistemului comunist, 

nici vorbă că ăștia vor lua și ei pensie, dar nu înaintea noastră, 

care avem dreptul de mult; în primul rând cei care au făcut 

publicistică imediat după o mie nouă sute optzeci și nouă, fără 

retribuire sunt primii abonați! Dar spune ce vrei să-mi spui. 
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   - Mă frământă situația de acasă. Mă frământa. Nevastă-mea 
s-a mutat cu serviciul la Constanța, nu ți-am spus până acum, 

știi, chiar imediat după anul două mii. Acum trăiesc urmările. 

Fiu-miu, al dracului, s-a dus și el pe malul mării la o Facultate 

particulară; băi Christ, am rămas singur în patru camere lângă 

Palatul Parlamentului. Ce mama dracului, acum, că sunt mort, 

pot să-ți spun: viața bate filmul…Eu, după ce mi-au scos un 
rinichi, rămăsesem singur,  trebuind să am grijă de tot ce era pe 

aici dar și acasă, la maică-mea și la taică-meu, la țară, știi erau 

și ei bătrâni. …Nevasta mea nu voia să audă nimic despre a-
chizițiile mele din domeniul cărților sau cele de la țară; de, tre-
buia să contribui și eu la banii pentru creșterea porcului, pentru 

arat, pentru seceriș. Păi ce, nu știi? pe cât au avut pe atât au 
sărăcit! Nu tu pensie la maică-mea, iar taică-miu, acolo, câteva 
sute de lei! Nevastă-mea îmi spunea mereu: vinde și tu cărțile 

și cu banii câștigați poți să mai cheltuiești pe la țară…Știi, a-
veam și noi casa aia nouă. Îmi spuneam: acuși dacă mor ai 

mei, ce mă fac cu două case și vreo câteva hectare!? 
   -  Lasă Poetule, nu te mai gândi la asta! Viața le rezolvă pe 

toate.  
   - Christ, copilul nu vorbește cu mine, vorbește numai cu ma-
mă-sa!...a făcut a doua facultate. 
  - Pe dracu, a făcut-o să nu-l ia la armată. Mă rog, ceva știa el 

dar chiar așa, ăștia au desființat armata!...dar, pentru noi, copiii 

rămân copii până la moarte! Și cine-i plătea facultatea? Nu bu-
nicul? Nu tăticul? 
   - Nu, nevastă-mea i-a plătit-o. Și, mai mult, i-a făcut și o 

firmuliță, așa ca să mă ruineze în caz de nu-i mai merge… ga-
jând-mi casa de lângă Parlament…patru camere etajul unu vis 
a vis de Catedrala Neamului! 
   - Păi cum băi Poe, ai fost de acord, apartamentul este al a-
mândorura! 
   - O fi, dar femeia este administratorul firmei, și dacă pică bă-
iatul, plătește familia!  
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   - Da măi, ai dreptate, am trecut și eu prin astea, lumea vede 
că fac ziare, dar câți știu prin ce treci tu oare ca patron de fir-
mă…Norocul meu cu nevasta, Mina, că m-a lăsat în pace ca s-
o las în pace. Ea cu banii ei, eu cu ai mei, e he hei și asta de 

când eram colegi de facultate. 
   - Mie nici nu mi-au arătat firma, când am fost pe la ei, pe la 
Constanța; nici facultatea, nu am insistat. Am tras concluzia că 

ăștia erau hotărâți să rămână în Constanța. Cred că îi plăcea 

soarele și…marinarii, altfel nu-mi pot explica căderea femeii 

în patima grijii pentru băiat. Mi-a plăcut textul ăla al tău cu 

dragostea de mamă care năruiește după maturitatea copilului, 

față de dragostea de tată, care zidește, construiește!  Ce a reușit 

ea în toată această vreme din două mii și până în prezent, până 

când am murit? a reușit să facă din băiat, unicul meu copil, a 

reușit să mi-l facă dușman!  
   - Dar măi Poe tu nu aveai și o fată? 
   - Ba da. Însă a dracu fire ce am avut, moștenire de la ăi bă-
trâni, fata e fată și pleacă din casă, ca și cum nu ar fi fost, însă 

băiatul, ăsta duce sămânța mai departe… 
   - S-o crezi tu! 
   - Poate că ai dreptate, uite, fata s-a măritat cu unul în Olanda, 

nici astăzi nimeni nu știe cu ce se ocupa, dar a luat-o cu el și 

parcă nici nu ar fi existat. Din când în când nevastă-mea le 
trimetea, desigur, prin mine cu mesageria rapidă, microbuz 

particular BMW, din București, câte un curcan…și nuci deco-
jite, un kilogram două. Știi, el a avut un necaz și a murit, iar ea 

a găsit pe altul și s-a mutat în Belgia! Și ăsta nu o ferea de mi-
ne, ca primul, ci chiar o mai lasă din când în când să vină 

singură, să mă vadă…Dar sufletul meu era la Constanța. Fe-
rească Dumnezeu de dragostea de mamă la bătrânețe și care 

este tot aia ca la tinerețe…Mai completez, dându-ți dreptate: 

dragostea de mama este periculoasă și dragostea de tată este 

sănătoasă. 
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   Poe rămăsese pe gânduri. Ce ți-e și cu viața asta, afară e vop-
sit gardul, și înăuntru-i leopardul! 
   - Spune ce te frământă, nu duce cu tine gândurile pe lumea 

cealaltă. Astăzi să nu te recunosc, da, mi-am adus aminte, chiar 
ca atunci când mi-ai dat telefonul ăla de-a dreptul tâmpit, când 
te-ai certat cu Neagoe la uniunea ziariștilor, când te-au trimis 
acasă, când tu i-ai înjurat că Franculea a zis că nu-ți dă pensie 

și tu le-ai zis că or să facă pușcărie pentru aplicarea incorectă a 

legii promulgată de Johannis...Altul, mai mare, zicea că uni-
unea are două feluri de membri: unii care vor lua pensie și alții 
care nu vor lua pensie. Să mori de râs. 
    - Sau să plângi...ei măriseră cotizația, egală pentru toți! 
    Da, atunci am plecat, terminasem cu ei, și când am ajuns a-
casă am crezut pe moment că terminasem și cu mine...În cutia 

de scrisori am găsit o scrisoare, o somație de la Asociația de 

locatari, de lângă Parlamentul României, unde lucram eu la 

Curtea Constituțională, și în care îmi scriau că voi fi trimis în 

judecată pentru neplata Asociației...Pământul îmi plecase de 

sub picioare, cum adică, plata întreținerii era datoria nevestii, 

îmi semnase doar pentru asta și ea era acum plecată cu fiul 

meu definitiv, la Constanța, dar figurau în domiciliu! O astfel 

de faptă nu era admisă la Curtea Constituțională a României, 

un funcționar înalt, sau ce o fi el, chiar și consilier al președin-
telui Curții, să nu-și plătească întreținerea, și să-i mai fugă și 

nevasta de acasă! 
       Săracul Poe a adormit povestind...Când a plecat nevastă-sa 
la Constanța i-a scris pe o foaie că dacă o lasă să se mute cu 

serviciul pe malul mării ea va asigura plata întreţinerii şi a lu-
minii. Aceste cheltuieli și încă altele pe care le avea Poetul, a-
cesta singur nu putea să le plătească, așa că femeia se hotărî să-
i dea lunar banii pentru aceste cheltuieli, în plus, odată pe lună 

să vină la București, să stea trei zile și să se culce cu el; ca  

lumea, ca la nemți! Normal, omul a acceptat fiind încredințat 

că stând împreună cu băiatul, copilul lor, ea nu va umbla după 
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alții iar el va avea o bătrânețe fericită în care să nu ducă lipsă 

de nimic... Numai că așa a crezut. Viața îi joacă fiecăruia feste. 

Băiatul a fost tot student până când l-au dat afară, firma maică-
sii s-a închis și ea a venit înapoi acasă, la el, lângă Parlament și 

Catedrala Neamului. Băiatul își ducea și el viața pe lângă câte 

un ziar, iar prietenul meu bulversat, mort și adormit totodată, 

vorbind, își trăia tragedia de a se fi îmbolnăvit și cât de curând 

chiar să fi murit fără nici un sprijin moral și cu o pensie ceva 

mai mare de la Curtea Constituțională dar fără pensia mângâie-
toare de la uniunea ziariștilor, ziși și profesioniști...  
   - Crezi că numai tu ai probleme cu familia?...îi spusei lui 
Poe. La mine, continuai, este și mai rău! copiii au plecat de la 

mine. Cel puțin la tine nu se mai vede...Și mai crezi că dacă ai 

fi scris ți-ar fi fost mai bine? Uite acum scriu eu și tu mă urmă-
rești. Nu trebuie să regreți nimic!...mort sau viu tot aia e. 
   - Scrisul e mană cerească pentru cei care nu au nimic de as-
cuns, din contră, înseamnă memorie vie care dispare odată cu 

vârsta, și este dușmanul numărul unu contra celor pentru care 

trecutul nu există și trăiesc numai în prezent. Dăm voie să-ți 
spun că așa este familia ta și a Minei pe care am iubit-o întot-
deauna, mai mult, am respectat-o. Desigur, mai este ceva, 
chestia asta m-a învățat un director de fabrică comunistă, di-
rector genial; la fabrica căruia am fost activist cultural. Când 
vrei să nu te compromită o hârtie, document, primit prin secre-
tariat și citit de tine mai întâi, mai bine o rupi în bucăți și o a-
runci!...răul făcut din neștiință este trecut cu vederea în timp ce 

răul produs cu știință se pedepsește aspru! În altă ordine de idei 
treaba asta nu se întâmplă, nerecunoștința copiilor, decât în fa-
miliile care nu cer nimic copiilor. Aceste familii dau totul co-
piilor fără să ceară ceva în schimb. Acest ceva, la maturitate, 

dat pe degeaba, devine o adevărată povară aproape ca o crimă, 

bumerang mai târziu, împotrivă-ți și care te va frământa întrea-
ga viață care ți-a mai rămas...Și, dragă Christ, avea dreptate 

Lucaci al tău când spunea că nu are copii, căci odată însurat cu 
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Arta, el nu s-a mai putut gândi la copii; în astfel de familii, 
copii trebuie să înțeleagă că ei stau alături de creația artistului, 

la fel de iubiți sau urâți, după cât de iubită și urâtă este opera 

artistului chiar de el însuși. De multe ori nevasta mea îmi spu-
nea: tu, dragule, nu trebuia să te însori. Acest „dragule″, chiar 

și acum după moarte, mă ține aproape de ea.  
 

11 
 
 

    Anton Spârlea este de ani de zile, de când îl cunosc direct de 
la Societatea „Anton Pann” şi de la Forumul Cultural orășe-
nesc de prin două mii trei şi din ieşirile sale extrem de frec-
vente pe ecranele posturilor de televiziune pietrene, cel mai 
productiv colaborator al presei culturale. Fac această afirmaţie 

fără să dau nici un pas înapoi. El este fondatorul noii reviste 

„Povestea vorbei”, în sensul că fiind consilier judeţean pe pro-
bleme de cultură, din anul două mii, a sprijinit cu fonduri ono-
rabile această revistă până în două mii șapte, dacă nu şi în două 

mii opt. A. Spârlea mi-a încredinţat conducerea acestei reviste 

ştiind că am o experienţă bogată la cele câteva ziare cotidiene 
ori săptămânale, unde ţineam câte o pagină de cultură. Revista 

fusese înainte condusă de Johann Sonne şi ai săi până în două 

mii șase. Desigur, în acea zi, când li s-a luat revista, au ieşit 

scântei; care au dus la decizia luată trei zile mai târziu de Fo-
rumul Cultural de a se înfiinţa revista „Forum V” (atunci, o alt- 
fel de „Povestea vorbei″, similară, chiar și ca format, desigur, 

un plagiat). Preluând această revistă, care se tipărea pe hârtie 

velină, format A3, șaisprezece paginii, color două pagini, la 
treizeci de milioane tiparul în tiraj de cinci sute de exemplare, 
şi nemaiavând bani, din două mii opt am trecut pe hârtie de 

ziar şi am tipărit-o în alb şi negru, culori taman potrivite pentru 

o revistă de cultură reală! ca în lumea occidentală, unde, su-
plimentele culturale ale marilor cotidiene se tipăresc pe hârtie 
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de ziar. Am adus astfel costul tiparului la patru milioane sau 
patru sute de lei odată cu schimbarea banilor...Societatea nu 

putea să îmi dea nici un leu, aşa că am salvat situaţia  înfiin-
ţând, după legea o sută optzeci și șase din două mii trei şi cu 

ajutorul Primăriei (m-au mai ajutat primăriile Călimăneşti şi 

Prundeni), ziarul lunar „Cultura pietreană″. Banii, pe lângă cei 

din ajutor, veneau din buzunarul propriu. Având şi editură, 
„Intol Press″, mi-a fost uşor să acopăr costul tiparului ambelor 

publicaţii, repet, pe hârtie de ziar. Sigur, nu m-aș fi descurcat 

fără ajutorul băiatului meu tehnoredactor și inginer IT și fără 

nevastă-mea, Mina! În ziua când i-am scris epistola lui Anton 
Spârlea, era imediat după revelionul de sfârşit şi început de an, 

primind de la el spre surpriza mea o cronică la Concertul de 

Anul Nou de la Viena, care îmi venea ca mănuşa la atitudinea 

(credeam eu) solitară de a alinia fenomenul cultural local la cel 
naţional şi internaţional, pe care îl începusem, publicistic, încă 

din două mii trei, când două cotidiene începeau în paginile lor, 

sub semnătura mea, publicarea cronicilor la concertele Filar-
monicii orășenești, la spectacolele Teatrului „Ariel” şi Teatru-
lui „Anton Pann”, la diferitele cărţi lansate, la fiecare expoziţie 

de artă plastică; în fiecare, numele pietrenilor fiind alături de 

cele ale marilor artişti ai lumii, marilor scriitori. Planul meu, 

atunci, era să deschid ochii orășenilor, şi nu numai, asupra unei 
posibile aderări la Uniunea Europeană, fără merit!...aşa cum s-
a şi întâmplat, de altfel! A. Spârlea fiind unul dintre cei  mai 

fideli colaboratori, alimentând cu materiale număr de număr 

toate publicaţiile. A. Spârlea îşi tehnoredacta singur materia-
lele, fără greşeli, fiind tipul de colaborator ideal, dorit de orice 

editor. Nu cerea bani, asigurându-şi nevoile vieţii, şi plăcerile, 

din meseria de inginer pe care a aplicat-o cu mare succes de-a 
lungul vieţii, parcurgând toate treptele ierarhice şi profitând de 

toate beneficiile pe care, mai ales după 1990, industria energe-
tica le-a adus slujitorilor ei!     
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Epistolă către Anton Spârlea, a treia 
(În legătură cu Interferența Artelor și Cultura Locală) 

    Am primit proiectul tău. Da, este un proiect, şi mă bucur 

pentru tine, căci numai inginerii ştiu să facă proiecte, să pre-
vadă profitul (utilitatea publică şi interesul personal, şi de echi-
pă) acestui „demers”! pe care, astăzi, toţi îl stigmatizează (pro-
iectul, pronunţându-l atât de des şi fără să-i cunoască sensul, 

semnul, dar mai ales însemnul), adoptându-l unor acţiuni fără 

rost... Armele - uneltele ingineriei - abia de acum încolo îşi vor 

arăta feţele, căci viaţa nu va putea exista (ca şi până acum) de-
cât printr-o derulare - înşiruire continuă a invenţiei şi inovaţiei 

în faptele de producţie (numai în interesul individului şi al me-
diului său)... De abia de acum încolo umanitatea şi umanismul, 

ca şi în Renaştere, vor fi părţi intrinseci ale faptelor tehnolo-
gice. ...Tu pui corect problema de-a face presă, m-ai şi lăudat -  
mulţumesc, dar, să ştii că totul (de aceea şi acest preambul) 

este premeditat, proiectat (şi eu cred că este necesar să existe o 

elită culturală, dar şi necesitatea ca aceasta să fie tampon, cea 

regională, cu cea din afară, naţională sau externă)! ...  „Cultura 

pietreană” este un cuvânt, o idee, o invenţie, care afirmă re-
gionalitatea, şi se opune „capitalismului” în presă, cel derivat 

din capitală - reşedinţă, se opune managementului din afară, 

comparându-l și considerându-l la fel cu cel din interior, se o-
pune vaccinului injectat (pe unica Vale a Oltului, dreapta, dar 
pe alocuri şi stânga) omului de pe acest fost nărăvaş râu şi fa-
bricat cu altă apă decât din el...cu apă din Mureş spre exemplu, 

cu apă din jumătate din Dunăre, din Prut în totalitate...cu apă 

din jumătate de Nistru; m-ai înţeles, nu? ... „Cultura pietreană” 

nu este revistă, ci este un obiect editorial care vrea să arate, atât 

cât poate arăta o mână de oameni culţi, că există un fenomen 

cultural românesc, pietrean, nefardat, că există oameni care 

gândesc sau care pot fi tot atât de pricepuţi ca alţii din altă 

parte mai demult şcoliţi. Şi din punct de vedere tehnic - edito-
rial, ea este o inovaţie - invenţie! Nu are contact cu instituţia 
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culturală, doctă! Păi unde mai există aşa ceva!? Din luna de-
cembrie am deschis acest nou val de „informaţii pietrene” care 

sunt consumate în Orașul de Carton, dar provin din mediile 

pariziene, vieneze, din alte medii!...Ars Mundi (mijlocul zia-
rului - două pagini) şi care are rolul de creştere şi lărgire al 

factorului de implicare, internațional. Ars Mundi va înflori de 

la interior spre exterior, va creşte în paginaţie, va „presa” în-
spre coperţi rubrica, faptele culturale - locale și de interes in-
ternațional - itinerarul cultural şi, ca feed back, dacă nu va reu-
şi să le preseze, bine, va reveni iarăşi la două pagini, demon-
strând că evenimentul local este încă prea tare, chiar, prea dur! 

Publicistică „open”, pentru fiecare! Da, magică armonică, care 

va cântări mult în balanţa existentă, dar nedezvăluită - incon-
ştientă și corectă - între ceea ce se poate crede că este un bun 

local și ceea ce poate fi el național, internațional... Unul, ulti-
mul, care pe mine mă odihneşte şi nu mă sperie, prin care nu 

vreau decât să mă compar, aşa cum am făcut-o mereu, înce-
pând de la nouă ani, când mi s-a pus în mână violoncelul de 

către unul dintre cei mai mari oameni ai lumii: Leca Morariu! 

... amândoi fiind fii sau nepoţi ai unor părinţi din pământuri la 
fel de sfinte ca acesta şi pe care şi le-au dorit şi polonezii, şi 

austriecii, şi alţi cuceritori ai lumii...  
    Ai văzut în numărul din decembrie, cât de frumoasă şi vala-
bilă este alăturarea baletului „În căutarea timpului pierdut”, du-
pă Marcel Proust, jucat la Opera Mare din Paris, cu muzica lui 
Haydn, cu Filarmonica pietreană dirijată de francezul Nicolas 

Jounis şi avându-i ca solişti pe Melania Băiaşu şi Liviu Gă-
man, amândoi de la Arhiepiscopia orașului nostru... Măcar cele 

două pagini « Ars Mundi » ar trebui să le scot suplimentar, a-
lături, în limbile franceză şi engleză! Ai văzut în acelaşi număr 

de la sfârşitul anului, două mii zece, cât de valabilă este ală-
turarea aceluiaşi Proust şi ceilalţi cu « Sculptura cibernetică », 
cu « microprocesorul - postprocesor » invenţie craioveano - 
pietreană a anilor șaptezeci și șapte (înaintea lui Bill Geitz - 
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Microsoft!)...sunt scrise lucrurile acestea în „Caietul Gri” şi în 

„Carmine”, publicate în două mii opt şi în „Roumanien To-
day” din o mie nouă sute optzeci și șase, cărţi, pe care Johann 

Sonne şi ai săi le-au numit, în Enciclopedia de cinci kilograme, 
„plachete”! ... în loc să le pronunţe numele ca să-şi înnobileze 

monografia: „Carmine”!...„Carmina Burana”, Carl Orff şi pic-
tura deopotrivă cu poezia, ambele pietrene! Iar mie... mi-au 
scris numele pocit (dacă nu i-aş fi avertizat, obişnuit fiind că 

pe la noi, pe aici, ăştia care sunt imbatabili în limba română, nu 

pot pronunţa şi nici scrie « ci » legat de « chi »; că în anii 

cincizeci, nu ştiau să scrie şi să vorbească corect, se pişau în 

timp ce făceau baie în Olt, curăţindu-se apoi, în aceeaşi apă 

curgătoare, la mal, cu săpun de rufe, şi, dovedind că au lipsit 

de la lecţiile adevărate de istorie - geografie - română; …că 

tatăl meu, care ştia două limbi, a trebuit să stea ascuns şapte 

ani fiindcă cineva i-a pocit numele).  
    Alăturare extraordinară cu marea Simfonie a lumii, a opta de 

Anton Bruckner închinată lui Iisus Hristos şi cântată de austri-
aca Vienă sub bagheta lui Pierre Boulez, şi pe care a dirijat-o şi 

fratele Modest (tot de pe Valea Oltului - şi el, dar şi de pe va-
lea Prutului - doamne ce alăturare, iară!) în Germania; numai 

că el, înaintea concertului, în marea catedrală a oraşului (ca şi 

Hans Richter - la premiera simfoniei în1892) s-a rugat lui Du-
mnezeu!... Şi fratele meu a învăţat muzică de la Leca Morariu 
al cărui tată, Constantin Morariu, a fost considerat de Nicolae 
Iorga cel mai deştept popă din istoria României! popă care a 

fost prieten cu Ciprian Porumbescu şi a publicat peste cin-
sprezece cărţi, „grele”, în limba germană, la Viena!...păcat că 

austriecii ni i-au omorât pe Mihai (Viteazul) şi pe Ciprian!  
   În aceste momente sunt multe discuţii despre localism - cum 
repede l-a botezat aşa I. St Strempel (de-abia acum! vor ei să 

discute - să ne permită, să creeze o problemă, să fie autori de 

probleme, de ceva (mulţime vidă) cultură locală! care, nicăieri 

şi niciodată, nu a fost problemă, căci acum cinci sute - șase su-
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te de ani - coroana şi scutul regilor, femeile lor, obiceiurile, e-
rau la fel la noi cu cele de pe marginea oceanului… Să ştii, că 

eu admir mai mult fenomenul „Spârlea″, de pe Olt, decât fe-
nomenul Voltaire de pe Sena, dar luat din cărţi!... Nu-ţi mai 

spun, că mă admir și pe mine mai mult (sic!) decât pe Mano-
lescu şi pe Şuşară în clipa când toţi vorbim despre Eminescu şi 

Brâncuşi, dar vezi, şi asta este o problemă liberală (care trebuie  
rezolvată): ei au dreptul să judece, iar noi, nu!  
 
    Revista Cultura pietreană este acum în lume, şi este inter-
naţională - dacă considerăm că în „pdf ”circulă în orice clipă în 

lumea mare (cine mai ştie cum a fost lumea acum două mii de 

ani - deşi suntem singurii în univers care avem coloană verte-
brală şi statuie în oraşul capitală a imperatorului Traian) iar în 

scurt timp, vei deschide internetul - calculatorul iar Cultura 
pietreană îţi va sări singură în faţă... fără să trebuiască s-o 
cauţi!  
 
   Mă bucur că mi-ai scris şi aştept să detailăm împreună viito-
rul, sau măcar cât de cât... Cei care nu gândesc în termenii 

culturali, cu speranţă, în noua lume ce îi aşteaptă, nu au nici o 
şansă! Cultura noastră trebuie, precum Oltul, să ştie de unde 

pleacă, pe unde trece, şi unde ajunge; căci şi Oltul, nu se ter-
mină niciodată, deşi rupe piatra Coziei şi o rostogoleşte la vale, 

o duce în mare, piatră şi apă de la fostul Oraș de Piatră, județul 

Piatra, nesfârşindu-se niciodată, decât, poate, în oceanul plane-
tar. Şi iarăşi, dar, niciodată nu va fi viaţa la ocean la fel de fru-
moasă şi paznică de rău aşa cum este ea de-a lungul Dunării, 

de-a lungul munţilor sau cum este ea aici, la noi, de la Troianu 
până la Cozia!...al nostru altar! pentru tine şi George, şi Nico-
lae: de la Troianu şi până la Câinenii Mari! 
   Felicitări pentru cele două materiale pe care mi le-ai trimis, şi 

care sunt atât de reconfortante!...pentru multă lume, dar mai 
ales pentru mine, sunt aceste referiri asupra corului de băieţi, 
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obligatoriu pe orice scenă a lumii creştine (şi iudaice), şi de-
spre Gustave Klimt! Când eram copil, împreună cu vărul meu 

de aceeaşi vârstă, trebuia să sculăm rudele, în dimineaţa de 

Anul Nou, sorcovindu-le cu grâu, bărbaţi şi femei, în patul lor! 

Primul care îţi intra în casă trebuia să fie neapărat băiat (de-
sigur, ca şi mâncărurile, zona, fosta noastră zonă de piatră, cul-
tural, era dominată de nemţi şi de evrei)... A doua referire este 
despre acest G. Klimt, care împreună cu Igor Stravinski (am 

putea să spunem şi Ceaikovski - ca să fim în tonul articolului), 

dar independent, fiecare a dat un răspuns dur „cuplului” Pica-
sso -  Schӧnberg, atunci când ultimii doi au declarat moartea 

artei - iniţiind cubismul şi dodecafonismul;  Klimt şi Stra-
vinski sunt adevăraţii artişti, care, cu mijloacele clasicului (de-
senul, ritmul şi armonia - muzica), au reinventat modernitatea, 
instalând-o definitiv în cultura lumii, alături de trecutul antic şi 

clasic.  Ca artişti ei sunt continuatorii marii arte! inovatorii ei. 

Voi face o chestie nemaiîntâlnită în lumea acestor şoricei pie-
treni ai culturii şi presei! Voi publica şi eu o recenzie la recen-
zia ta! Comentând-o pentru a sublinia şi mai mult această ve-
che şi de actualitate interferenţă a artelor. Foarte reuşită aceas-
tă interpretare a selecţiei de lucrări a dirijorului estonian... Ce 
chestie, domnule, eu de Anul Nou am urmărit (pe lângă Co-
ncertul de la Viena, însă seara) Missa Solemnis compusă de 

Beethoven în interpretarea Filarmonicii din Berlinul de Vest şi 

dirijată de Karajan... am urmărit-o, făcându-i recenzia „on li-
ne”. Ars Mundi din Cultura pe decembrie şi ianuarie va avea 

trei recenzii cu referire mondială! ...Să mai cotcodăcească ni-
micurile ăstea, neapărat universitare, cu soldă în universităţile 

de pe malurile Oltului şi Olăneştiului... 
 

Toschris Ceckirdas/ 10 ianuarie 2011 
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   Toată lumea după revoluția de carton, în Orașul de Carton, a 

alergat după ceea ce n-a avut înainte de o mie nouă sute opt-
zeci și nouă. Inginerii și muncitorii din orașul nostru, din fa-
brici și uzine au simțit că le fuge pământul de sub picioare, 

când au auzit că industria României este „un morman de fiare 

vechi”; că salvarea țării trebuie să vină de la reconsiderarea așa 

ziselor meserii de economist și contabil, de la actorii de teatru, 

de la libera exprimare a tatuajului, bărbăției și de la artiștii 

plastici, de la presa liberă în climatul generalizat al minciunii, 

de la pluripartitismul politic. Noi, cei de la Forumul Cultural al 
orașului, prin manifestările elogiatoare a propriilor membri ți-
nute în „Sala Universitarilor”, de la Biblioteca Județeană, cău-
tam să valorificăm produsele din Epoca de Aur înjurând tot ce 

ținea de familia dictatorului, dar lăudând faptele colosale ale 
membrilor de partid și ale securiștilor de treabă, Securității în 

general, dar mai ales ale scriitorilor deveniți membri ai uniunii 

de creație, filiale, tot din alte județe, de ce au fost ei în stare 

când erau ziariști sau profesori de școală generală, de ce au de-
venit acum, mari și enorm de mari oameni de cultură, unii 

chiar doctori în științe, după ce dărâmaseră, chiar ei, spiritual și 

științific tot ce a fost bun; și, binențeles, dând fiecare din coate, 

plătind, mai mult sau mai puțin pentru a deveni mai întâi doc-
tori în științe și mai apoi…conferențiari și profesori universi-
tari. Pe această din urmă cale au reușit foarte ușor foștii ziariști 

de la ziarul local Orizontul Roșu, dărâmat foarte rapid și  pre-
luat, și continuat sub egida democrației, țineți-vă bine, ca un 

prim ziar privat. Aiurea, ziare private au fost „Reporterul Oltu-
lui”, „Experimentul alb”, „7 zile și 7 nopți”…și nu „Cariera 

Curierului” ai cărui prim redactori neocomuniști au falimentat 

întâi ziarul Orizontul Roșu și mai apoi l-au transferat patrimo-
nial la acest nou produs de presă, același de fapt, dar cu nume 
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diferit…Ca mai toate schimbările survenite la unitățile produc-
tive de bază la care s-a schimbat denumirea, firma, conținutul 

fiind tot ăla! Patrimonial, la fel, directorul a fost înlocuit cu 
„menegerul”, unitățile de stat au devenit S.A. etc. 
 
   - Îți propun, zise Poe, să nu vorbim de toți aceștia din uni-
tățile conducătoare ale societății socialiste multilateral dezvol-
tate că și Securitatea a devenit S.R.I., iar Miliția a devenit Po-
liție, Jandarmerie, Poliție Locală, Gardă Financiară, DNA, A-
NAF… și cine știe ce se mai poate întâmpla într-o justiție care 

se bazează pe denunț. Știi că ăla care denunță scapă de puș-
cărie, dar și că pușcăria a devenit brățară de aur. Așa că oricine 

o poate păți, fie că vrei să ajungi politician, fie că vrei să devii 
„muncitor” - un lucru de mare rușine. Denunțătorul poate minți 

și în ultimă instanță poate să spună că nu prea și-a dat bine sea-
ma etc. 
   - Da, e nostim ce spui, dar despre începuturile lui Johann So-
nne și Flavius Hâncu nu putem ocoli faptul că în anii ’nouă-
zeci, ’nouăzeci și unu, și doi, și-au bătut joc de pietreni, cred, 

fiind pe mână și cu Poliția. „Carnagiu” sentimental, crimă și 

pedeapsă - sex, totul pentru bani, succesul inducându-le în 
propria minte faptul că sunt cei mai buni dintre cei mai buni. 

Au dus-o așa până ce Hâncu, de mare familie în istoria locului, 

a intrat în politică, iar Sonne i-a purtat geanta. Sonne spunea în 
stânga și-n dreapta că Hâncu este speranța pietrenilor; Hâncu, 

că Sonne este speranța, calea și adevărul în…cultură. Sonne, că 

Hâncu e singurul care plătește, nu mult, dar sigur. La cei trei 

de care am mai vorbit, Gheorghe Cuca - I. St Ștrempel - Sonne 
s-a mai adăugat un personaj, Hâncu, cei trei cu ăsta din urmă 

jucând cum le cerea și cum le cere situația… Mult după două 

mii, într-un an, cei trei au ajuns cetățeni de onoare ai Orașului 

de Carton, unul la propunerea celuilalt sau celorlalți doi, au 

scris cărți la onomastica fiecăruia, de ce deștepți sunt ei; iar la 

cinsprezece ani ai Forumului au scris o carte penală binențeles 
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ca toate celelalte, finanțată de Primărie, carte despre cei cin-
sprezece ani ai Forumului cu cinci autori (pe doi adăugându-i 
forțat ca să-i murdărească, pe fiecare); carte numai cu falsuri și 

care se cheamă, actul în sine, fals în acte publice! Numai 

minciuni care culminează cu aceea că în perioada ceaușistă cei 

trei au dus o luptă de rezistență prin cultură!...vai de mama lor, 

ei și familiile lor trăind numai cu pile și din avantaje, deza-
vantajând pe alții!... După punctul opt de la Timișoara, nu tre-
buiau să mai iasă din casă! cum am mai spus sau voi spune, 

închizând toate publicațiile pe care alții le-au înființat, iar ei au 
profitat și apoi le-au falimentat…„Forum10”, „ForumV”; de-
sigur au vrut să-nchidă toate ziarele mele, dar Dumnezeu le-a 
dat peste nas! Au reușit să bage strâmbe la primăria orașului și 

să-mi anuleze ajutorul financiar legal, atâta cât a fost, dar pen-
tru mine esențial! Vă dați seama ce cenzură, consilieri cultu-
rali, a avut Primăria, Consiliul Local, de le-a finanțat aseme-
nea carte. La Forum, cei trei începuseră să sară la gâtul meu 

spunând adesea că nu am calificarea să fac ziare și reviste, 

luându-se după alt panglicar de presă, Jean Barbuțchi! Iar căr-
țile îmi erau numite plachete, ziarele, cum scria într-un edito-
rial C. Zărnescu, îmi erau citite pe ascuns, după două mii pai-
sprezece. …Că nu sunt calificat să judec artiștii plastici din U-
niune și tot așa. Pe toate părțile și în toate felurile înțelegeam 

că trebuie să cer voie celor trei - patru - dacă vreau să spun 

ceva despre cultura acestui oraș, de carton.    
   Ingineria era colorată cu roșu și ei se considerau tauri… În-
curajați de primarul țărănist de la sfârșitul mileniului doi, ar-
tiștii plastici răspândeau în dreapta și stânga pumni contra ar-
tiștilor independenți, Orașul de Carton, instituțiile sale de par-
tid și de stat, totuna în aceste timpuri, mai rău ca la comuniști, 

s-a umplut până la refuz cu lucrările lor. Orașul nostru era su-
pranumeric dezvoltat privind salariații de supt la buget, supra- 
încărcat de „operele de artă” ale celor doi „artiști plastici pro-
fesioniști nebăgați în seamă de nimeni înainte de o mie nouă 
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sute optzeci și nouă - necunoscuți! În plus, oameni prevă-
zători, șefii acestor instituții, cu mulți bani dedicați cumpără-
turilor de artă, în direct, mărșăluiau alături de politicieni și în-
cepuseră să creeze galerie după galerie de artă contemporană și 

nu altcumva. Partidul la putere, comunist ca moștenire, susți-
nea uniunea de creație, iar partidul din opoziție, liberal sadea, o 

susținea și el, mărindu-și numărul de galerii cu lucrări donate 

de artiștii din tabere… Apăruse și noțiunea de grand hotel de 

lux - galerie de artă!... Ce mai, mai proști ca acum pietrenii nu 
au fost niciodată și asta în concordanță cu pasiunea pentru 

panseluțele plantate prin oraș pe trotoar și pe stâlpi, cu pasi-
unea pentru pavelele sfărâmicioase, care au umplut buzunarele 

edililor nedenunțați încă (și mai apoi pavelele lucioase de-ți sar 
rinichii afară, mergând pe ele fără frecare - auzi, prin parcuri)! 
Ele, trebuind să fie schimbate cât de curând, primele! Apropo, 

mare le-a fost prostia veneticilor ăștia de edili și arhitecți din 

noul comsomol al orașului, postbelic, când au acceptat demo-
larea istoricei uzine electrice în loc să o transforme în muzeu. 

Uzină care a funcționat dând curent electric și abur până prin 

anii ’șaptezeci! La fel și baia comunală care a fost prima din 

țara noastră care a transferat aburul de la uzina electrică la sa-
una proprie. Acolo am văzut eu prima dată în viață un bărbat 

…gol! Edili de carton, care au demolat bătrânul și istoricul Ză-
voi și l-au transformat în parc de distracții pentru copii și bă-
trâni. Edili de carton care au demolat turnul de apă de la fosta 
fabrică de prelucrarea lemnului, și care nu aveau nici o consi-
derație pentru ziua de mâine; consum și iar consum, și panse-
luțe și iar panseluțe… 
   - Și mai este ceva - spuse Poe - despre arta orașului nostru nu 

mai puteau vorbi decât șeful artiștilor plastici zugravi, Dică 

Șofran, și, mai ales, doamna picturii pietrene și românești: Le-
ontina Petrescu Mușat, cărora partidele de la putere și din o-
poziție le-au cumpărat pe bani grei toate lucrările; și dovedind, 
dacă mai era ceva de dovedit, că arta pietreană a devenit o 
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curvă politică!...auzi, profesionistă! Cu artiști pensionari de la 

ministerul învățământului sau cu artiști din alți pensionari din 

alte instituții ale statului…Mai vreau să te-ntreb ceva, dragă 

Chris, de ce nu mi-ai publicat articolul din două mii șapte în 

care le arătam fațetele prefăcute ale celor doi protagoniști ai 

suc-cesului în lupta prefăcută pentru aderare la UE, Flavius 

Hâncu - senator și Dică Șofran președinte?  
   - Pentru protecția ta dragă Poe, care erai salariat de stat la 
Curtea Constituțională și puteai fi dat afară oricând! Mie mai 

mult decât mi-au luat, nu mai aveau ce să-mi ia! Mi-au pone-
grit monumentul foștilor deținuți politici, mi-au exclus accesul 
la legea o sută optzeci și șase din două mii trei, mi-au tăiat 

pensia batjocorindu-mă, ei, care fuseseră angajații mei înainte 

de optzeci și nouă, chiar, după! sau colaboratori din interes… 
     Dar uite, o să-ți fac plăcerea și o s-o primesc chiar acuma de 
la tine sub formă de epistolă! Și nu numai asta cu UAP, ci nu 

mai puțin de trei epistole… 
 

Epistolă, a treia către pietreni scrisă de Poe C. Poe 
(Uniunea Artiştilor Plastici - în colaps!) 

   « „Adevărul literar & artistic”, nr. Nouă sute treizeci și opt 

din zece septembrie două mii opt, publică în paginile opt - 
nouă un amplu articol despre „Falimentul Uniunii Artiştilor 

Plastici”, organizaţie care a rămas fără sediul central şi fără 

majoritatea atelierelor şi galeriilor. Se află, cum s-ar spune, în 
moarte clinică. Agonia a început însă mai demult, am scris şi 

noi câte ceva despre aceasta. 
    Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) este unul dintre ultimii di-
nozauri creaţi de obscurantismul comunist din România. Nu o 

spun doar eu, ci şi sute de artişti plastici români care s-au re-
voltat împotriva politicii culturale de apartheid practicată de 

această asociaţie profesională anti-artistică. Am citit plângerile 

lor în presa scrisă şi pe Internet, le-am ascultat la radio şi te-
leviziune. Ce critică ei? 
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    Artiştii plastici protestatari reclamă modul sectar şi totalitar 

în care se comportă conducerea acestei organizaţii, care a re-
instaurat dictatura politrucilor culturali, sprijinită pe toate căile, 

ilegal însă, de Ministerul Culturii şi Cultelor. Spun ilegal pen-
tru că, potrivit statutului său de organizaţie neguvernamentală, 

chiar dacă recunoscută de utilitate publică, UAP nu ar trebui să 

se bucure de mai multă atenţie din partea statului decât alte 

ONG-uri. Or, prin sforile trase de unii membri ai UAP, care-şi 

simţeau periclitate privilegiile pe care şi le-au creat prin func-
ţiile administrative pe care le ocupă, aceştia au tras sârmă 

ghimpată în jurul uniunii, pe care au transformat-o într-un la-
găr în care doar ei, Kommandatura, au drept de viaţă şi de 

moarte asupra nefericiţilor aduşi cu anasâna ca să le slujească 

poftele nesăţioase de mărire şi îmbogăţire. 
    Ca să vedeţi dacă exagerăm sau nu, vom da câteva exemple 

spre analiză. Vom începe cu fostul preşedintele al UAP, Zam-
fir Dumitrescu, care, conform propriei declaraţii de avere, avea 

la un moment dat cinci apartamente în București, două case de 

locuit şi două de vacanţă, patru automobile, o colecţie de artă 

contemporană valorând circa un milion de euro, obiecte de artă 

şi cult estimate la două sute mii de euro, o colecţie de artă de 

patrimoniu de cinci sute de mii de euro, mobilier şi artă de-
corativă de două sute mii de euro, bijuterii de cinci zeci de mii 

de euro, titluri de stat în valoare de trei sute de mii de dolari, 
precum şi două conturi bancare cu circa opt miliarde de lei 

vechi. Cum să părăsească el corabia UAP, când mai erau atâtea 
de prădat? Ultima „inginerie artistică” a fost vânzarea tablou-
rilor de patrimoniu din colecţia UAP, pentru a plăti, cică, da-
toriile Combinatului Fondului Plastic (altă monstruozitate ex-
clusivistă, creată în o mie nouă sute șaizeci și opt), aflat şi el în 

moarte clinică. Aşa s-au vândut la mezat, unor interpuşi ai lui 

Adrian Năstase, protectorul lui Zamfir Dumitrescu, pânze sem-
nate de Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, 
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Jean Steriadi, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Theodor 
Pallady şi alţii. 
   În timp ce fostul preşedinte al UAP şi acoliţii săi, între care 

mulţi preşedinţi ai filialelor judeţene ale UAP, intrau în topul 

celor mai bogaţi oameni din România, majoritatea adevăraţilor 

şi autenticilor artişti plastici se zbăteau (şi se zbat încă) în lip-
suri materiale care nu le periclitează doar creaţia artistică, ci şi 

viaţa lor şi a familiilor lor. Nu au ateliere proprii, nu au bani 

pentru vopseluri sau pânze, nu au acces la cele mai bune săli 

de expoziţii, rezervate doar celor din conducerea UAP. 
    Mai rău este însă că între UAP şi restul artiştilor plastici ne-
afiliaţi s-a creat o prăpastie uriaşă, peste care nu se prea între-
vede a se construi vreo punte de legătură. Cel puţin în viitorul 

apropiat. Cum s-a ajuns aici? 
   Ideea organizării pictorilor într-o asociaţie a lor este veche, 

datează încă de pe vremea breslelor de meseriaşi. Astfel, la o 

mie șapte sute șaptezeci și șase lua naştere prima breaslă a zu-
gravilor şi boiangiilor din Ţara Românească, din care se va 
desprinde zece ani mai târziu breasla pictorilor de subţire, adi-
că a pictorilor portretişti. Erau asocieri restrictive, menite să-i 
protejeze pe membrii acestora şi să le asigure exclusivitate în 

practicarea îndeletnicirii lor. Abia peste o sută cincizeci de ani, 
în o mie nouă sute douăzeci și unu, se va înfiinţa Sindicatul 

Artelor Frumoase, dar acesta nu va interzice celelalte grupări 

artistice: „Arta nouă”, „Grupul nostru”, „Criterion” sau „Con-
timporanul”, de exemplu, cărora li se va permite să-şi trimită 

membrii să expună la Salonul Oficial organizat anual de sindi-
cat. 
    Transformarea Sindicatului Artelor Frumoase, în o mie nouă 

sute cinci zeci, în Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Po-
pulara Română, ca unică formă de organizare a pictorilor şi 

sculptorilor, impune automat şi controlul ideologic din partea 

Partidului Muncitoresc Român, redenumit Comunist în o mie 
nouă sute șaizeci și cinci. Sunt interzise expunerea nudurilor în 
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expoziţii, se lansează tematici obligatorii pentru expozanţi 

(precum „Muncitor fruntaş”, „Miner în abataje”, „Tractorist pe 

ogor”), primirea noilor membri în UAP se face pe bază de do-
sar, se dau subvenţii numai acelor creatori care „sunt pe linie”. 

Se creează filiale în mai multe oraşe mari ale ţării, apoi în fi-
ecare judeţ, pentru ca nimeni să nu se abată de la politica par-
tidului unic în domeniul artelor frumoase.  
    După o mie nouă sute optzeci și nouă, UAP nu-şi schimbă 

decât stăpânii şi, deşi se declară prin statut organizaţie negu-
vernamentală, se subordonează total diverselor guverne care se 
succed la cârma ţării. Cei mai obedienţi dintre conducătorii fi-
lialelor devin adevăraţi satrapi culturali pe plan local, fiind mâ-
na dreaptă a autorităţilor judeţene în impunerea conduitei ar-
tistice nu doar în ceea ce priveşte pictura şi sculptura. Aşa s-a 
întâmplat şi în Orașul de Piatră. Nu se petrece eveniment cul-
tural fără ca preşedintele filialei UAP să nu fie implicat şi 

consultat ca specialist. Un „specialist” plurivalent. Nu mă în-
doiesc că, dacă ar exista în Piatra şi o filială a Uniunii Scriito-
rilor din România, autorităţile administrative şi culturale ar a-
pela şi la aceasta.  
    Atât în Bucureşti, cât şi în ţară, UAP a fost „împroprietărită” 

de Secţia propagandă şi cultură a CC al PCR cu sedii impo-
zante, instalate în vile şi case boiereşti naţionalizate, cu săli de 

expoziţii şi mulţime de ateliere de creaţie. Artiştii plastici in-
dependenţi nu s-au putut bucura însă de aceste privilegii. Valul 

retrocedărilor stârnit de foştii proprietari legitimi ai acestor 

spaţii a aruncat UAP afară din sediul central de la Bucureşti, ca 

şi din cel al mai multor săli de expoziţii şi ateliere de creaţie, 

val care a atins de curând şi filialele din ţară, inclusiv pe cea 

din Orașul de Piatră. Astfel „Sala artelor” a reintrat, se pare, în 
proprietatea Primăriei locale, iar simezele de aici au început să 

găzduiască, timid deocamdată, şi artişti neafiliaţi de mare va-
loare. 
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    Spiritul de castă elitistă şi privilegiată, după modelul nomen-
claturii de partid, a făcut din UAP o relicvă comunistă în care 

un Brâncuşi, dacă ar fi trăit astăzi, nu ar fi fost primit în orga-
nizaţia respectivă pentru că nu e absolvent al unui Institut de 

arte plastice, ci doar al unei Şcoli de arte şi meserii. Ucenicia 

făcută în atelierul sculptorului Rodin şi audierile libere ale u-
nor cursuri universitare de beaux-arts sunt insuficiente pentru 
dosarul unui aspirant la calitatea de membru al UAP. În por-
nirea lor schizofrenică de a controla orice mânuitor de pensulă 

sau daltă, culturnicii de la UAP au încercat prin anii o mie no-
uă sute optzeci să interzică practicarea meseriilor de zugrav 

sau cioplitor de pietre funerare fără un certificate de „artist” 

din partea acestora. 
     
     Din păcate, hotărârile conducătorilor de filiale ale UAP 

constituie încă, din ignoranţă şi din oportunism, literă de lege 

pentru multe autorităţi locale, nu doar în materie de arte plas-
tice, ci şi în managementul cultural. Astfel, mulţi artişti plastici 

independenţi, cu expoziţii personale deschise în sălile unor 

muzee sau instituţii de cultură din mari oraşe universitare ale 

ţării, au fost împiedicaţi să expună în săli similare din capita-
lele judeţelor lor de baştină, numai pentru că s-au opus „sa-
trapii” din fruntea filialelor locale ale UAP, speriaţi că li se 

fură… privilegiile de la gură. Culmea absurdului este că ei nu 

pot expune nici măcar pe stradă, fără „ausweis”-ul filialei 
UAP. 
    Din această cauză, o serie de pictori modeşti, membri supuşi 

ai UAP, au ajuns să fie declaraţi geniali, singurii apţi să re-
prezinte legal arta plastică locală, deşi anvergura lor „desena-
tă” de nişte indivizi puşi pe căpătuială, este departe de cea rea-
lă. Miza tuturor acestor maşinaţiuni este păstrarea privilegiilor 

membrilor UAP, singurii recomandaţi pentru bursele şi spon-
sorizările europene, singurii abonaţi la subvenţiile de stat. 
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    În acest context, nu mi se mai pare anormal falimentul Uni-
unii Artiştilor Plastice şi nici decăderea calităţii expoziţiilor or-
ganizate în străinătate de membrii acesteia, pe banii guvernului 

român. Scandalurile mediatizate în ultimele luni nu fac decât 
să arate până unde a ajuns “sfânta mare neruşinare” a unor ce-
tăţeni cu atestate de artişti plastici, în dauna adevăraţilor cre-
atori de frumos. » 

Poe C. Poe, 01 octombrie 2008 
 
   Ce clan, ce clan a putut să ia naștere în orașul de carton (fost 

Oraș de Piatră) prin prietenia murdară care s-a înfiripat între 
directorul celui mai popular ziar din oraș, afirmat în trecut ca 

poet, și șeful uniunii plastice pietrene, care prin relațiile perso-
nale - afaceri cu Facultatea de West din iubita noastră țară, 

căreia ani de-a rândul, respectivul așa zis artist plastic profe-
sionist ca după o „Revoluție” nereușită, UAP-ist, i-a asigurat 
tabere aici în zonă și comenzi plătite gras și multe manifestări 

expoziționale; i-a asigurat controversatului șef de ziar, om la 

cincizeci de ani, un loc din trei, loc subvenționat de stat, la zi! 

în cadrul Secției de Critică și Istoria Artelor; noi pietrenii tre-
zindu-ne cu el în doi sau trei ani, nimeni nu prea știe bine cum 

și ce, mare critic plastic la România Literară!! a lui Nicolae 

Moș Manolăchescu, dându-l afară și luându-i locul lui Pavelică 

Șușenescu! Un tandem nerușinat care se tămâia la bodegă a-
poi umbla din ușă în ușă să se afirme profesional! Pe la dife-
ritele sindrofii unde se vorbea despre artă. Va rămâne de pomi-
nă intervenția lor postbahică la o conferință despre arta monu-
mentală a Orașului de Piatră, unde, nici mai mult nici mai pu-
țin, au strigat în cor (de doi) că monumentul Independenței re-
alizat de Constantin Mihăilescu este făcut din nisip și apă! 

Prostimea intelectuală în frunte cu Johann Sonne, din acea pe-
rioadă, de la Forumul Cultural al Orașului de Carton i-a acla-
mat, și peste câteva luni, l-a sfârșit de an, le-a acordat la amân-
doi câte o diplomă de excelență…  
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Epistolă, a patra către pietreni scrisă de Poe C. Poe 

(O cazarmă militară pentru UAP Piatra) 
   « Epistola mea publică „Uniunea Artiştilor Plastici - în colaps”, 

publicată în ultimul număr al revistei „Cultura pietreană”, a stârnit, 

cum mă aşteptam, mai multe proteste (firave însă, ca argumentare) 

din partea unor pictori şi oameni de cultură pietreni. 
    Unii au reproşat directorului revistei că a îngăduit să apară ase-
menea rânduri critice, lumea pietreană fiind obişnuită doar cu tă-
mâierile şi omagiile de complezenţă. Se uită că libertatea cuvân-
tului nu mai poate fi cenzurată ca altădată. Se uită (sau nu se vrea 

să se ştie) că directorul revistei şi autorii articolelor lucrează be-
nevol, fără vreo plată sau susţinere financiară din partea vreunei 

instituţii bugetare, pentru a avea oarece obligaţii faţă de aceasta.  
    Desigur, preşedintele filialei Piatra a UAP nu înţelege că există 

şi oameni care nu au coloana vertebrală înghipsată în poziţie de 

obedienţă faţă de autorităţi sau oamenii politici ai zilei. Arta ade-
vărată a fost întotdeauna liberă. Noi scriem aşa cum simţim şi ve-
dem pentru că aşa ne dictează conştiinţa de gazetari culturali in-
dependenţi, noi nu avem să menajăm nu ştiu ce politruci, pentru că 

nu ne-au dat niciodată nimic, ca să ne aibă la mână, şi nici nu le-
am cerut niciodată nimic, ca să nu ni se lege aripile şi să ne creăm 

obligaţii. 
    Alţii au reproşat neadevărul celor semnalate de noi. Să fie min-
cinoase oare articolele din diverse ziare şi reviste care au scris des-
pre neregulile şi nemulţumirile de la UAP? Să fie mincinoasă chiar 

propria declaraţie de avere a fostului preşedinte al UAP, care în-
trece în opulenţă chiar bogăţiile marilor potentaţi ai zilei? Noi nu 

am vorbit despre realităţi pietrene, dar, dacă se doreşte, putem face 
un inventar al tuturor banilor încasaţi de actualul şef al pictorilor şi 

sculptorilor de sub Capela din o mie nouă sute nouăzeci și doi în-
coace, ca şi de câţiva acoliţi ai săi, bani care poartă încă semnătura 

unor instituţii bugetare, adică acelea finanţate din banii noştri, ai 

contribuabililor. Pentru că de aici vine grosul: ba o leafă şi un ate-
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lier de creaţie (în care să ne facem nu doar lucrările de serviciu, ci 

mai ales ghişefturile noastre particulare), ba zeci de achiziţii pe 

bani publici ale unor tablouri (fără licitaţie, desigur), ba acordarea 

câtorva zeci sau sute de milioane de lei (vechi) pentru organizarea 
unor tabere de creaţie cu satiri şi nimfe ţopăind reumatismal prin 

maluri cu flori, ba deplasări prin cele străinătăţuri. Nu toţi membrii 
filialei UAP Piatra au beneficiat de asemenea binefaceri de la bu-
get, dar ei au contabilizat tot şi pot furniza aceste informaţii cui in-
teresează. Şi sunt unele organe mai băgăreţe, gen DNA sau Curtea 

de Conturi, care chiar ar vrea să ştie cu ce preţ se plăteşte dra-
gostea de pictură a unor edili şi directori locali din Piatra. 
    Noi nu am criticat decât lăcomia fără seamăn a unor conducători 

din UAP, întemeiată pe sărăcia celorlaţi membri de rând. Nu am 

spus că UAP nu ar fi necesară, dar nu stipendiată din bani publici. 

Nicăieri, în afara unora din fostele ţări comuniste, statul nu este 

obligat să plătească şi să susţină o armată de creatori, după mode-
lul defunctului Fond Plastic, un fel de sac fără fund de la care pic-
torii sau sculptorii primeau sute de milioane în contul unor lucrări  

care, de cele mai multe ori, nu se realizau niciodată. Pretutindeni 

se plăteşte Arta, se plătesc proiectele artistice de valoare, nu se dă 

o sinecură unor membri ai unei asociaţii profesionale. Altfel, ar 

trebui sponsorizaţi şi poeţii sau prozatorii, dramaturgii, criticii şi 

istoricii literari, compozitorii şi interpreţii (chiar şi cei de manele), 

dansatorii, actorii şi arhitecţii, precum şi toţi cei care creează ceva, 

adică artizanii, designerii (inclusiv cei de pe web) etc.  
    Noi am criticat, de asemenea, condiţiile stupide de accedere în 

Uniunea Artiştilor Plastici, în care nu trebuie să fi pictat ceva de-
osebit sau să fi organizat vreo expoziţie personală, ci doar să faci 

dovada că eşti profesor de desen, ca preşedintele UAP Piatra, de 
exemplu. Asemenea reguli nu există la alte asociaţii similare din 

străinătate. Ba mai mult, acolo asociaţiile profesionale vizează Ar-
tele, nu oamenii care creează. 
    Iată, bunăoară, Asociaţia Internaţională a Artelor Plastice, orga-
nizaţie la care sunt afiliate vreo o sută șaisprezece ţări, inclusiv 
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România. Ştiţi care sunt obiectivele acestui ONG? Să acţioneze 

pentru a obţine intrarea liberă a artiştilor plastici în muzee, să în-
curajeze statele membre să creeze reguli precise de identificare a 
operelor de artă, pentru a frâna falsurile şi a uşura circulaţia liberă 

a acestora în lume. Nicăieri nu se spune vreun cuvânt măcar despre 

vreo lege care să oblige statul să plătească artiştilor plastici sedii, 

ateliere, achiziţionarea de tablouri, stipendii ocazionale sau pensii 
speciale. Sunt preconizate, însă, acţiuni de captare a interesului au-
torităţilor pentru sprijinirea organizării unor expoziţii sau tabere de 

creaţie, prin atragerea de sponsori particulari, pentru promovarea 

unor legi ca artiştii să primească un procent din revânzările suc-
cesive ale operelor lor, de exemplu. 
    Din înregistrările postului de televiziune Piatra 1, postate pe 

Internet, aflu că un parlamentar vâlcean (prieten la cataramă cu 

Gigione, cum îl numeşte pe preşedintele UAP Piatra) susţine idei 

cu totul contrare celor din restul Europei. Astfel, el doreşte să pro-
pună o lege prin care autorităţile locale (primării, prefecturi, unităţi 

descentralizate) să fie obligate a achiziţiona, la „preţuri semnifi-
cative”, operele pictorilor şi sculptorilor locali, şi să pună la dispo-
ziţia filialelor judeţene ale UAP sedii şi ateliere de creaţie în mod 

gratuit. Încurajat, nesăţiosul preşedinte al artiştilor plastici pietreni 

doreşte să fie chiar… împroprietărit cu casele altora! Ba mai mult, 
speră ca parlamentarul respectiv să pună o vorbă bună la ministrul 

apărării naţionale (schimbat între timp) pentru ca Filiala UAP 

Piatra (adică el!) să primească, gratuit, chiar o fostă cazarmă mi-
litară de la marginea Orașului de Carton. Nu o încăpere, două, nu o 

clădire, ci toate clădirile câte sunt, cu anexele şi terenurile afe-
rente. Aceasta în condiţiile în care în Orașul de Carton nu există un 

Centru Cultural, ca în alte judeţe, în care să activeze toţi creatorii 

de artă, nu doar o castă privilegiată. 
   Aşadar, cine exagerează? Noi, că am arătat o stare de lucruri a-
normală într-o ţară civilizată sau reprezentanţii UAP Piatra care 
doresc ca Statul să le cumpere la metru cub lucrările, indiferent de 

valoare şi fără concurenţă, şi tot Statul (sireacul!) să le dea, gratis,  
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case, ateliere şi cazărmi militare, că de-aia sunt ei singurii artişti 

din ţara asta! 
    La aşa lăcomie şi neobrăzare, ce să mai discuţi de valoarea es-
tetică a tablourilor sau sculpturilor produse pe bandă rulantă. De-
geaba le spui că non-figurativul nu înseamnă doar nişte tuşe arun-
cate brambura pe pânză, intitulate însă cât mai abscons, ca să nu 

înţeleagă îmbogăţitul de tranziţie sau ţăranul cum i se şterpelesc 

banii din buzunar. O dezbatere pe fondul lucrărilor (temă, abordare 

stilistică, realizare artistică, măiestrie profesională, înnoire a lim-
bajului plastic) este taxată drept atac la persoană, membrii UAP nu 

pot fi apreciaţi şi criticaţi decât tot de membrii UAP, dar banii pen-
tru huzurul lor să-i dăm noi, prostimea. 
    Repet, cu toată stima faţă de munca miilor de artişti plastici o-
neşti, UAP nu este un nou CC al PCR şi nici măcar un Comitet 

Judeţean al PCR, care să dicteze asupra instituţiilor statului şi asu-
pra noastră, a celorlalţi muritori. Ce s-ar întâmpla dacă şi Uniunea 

Scriitorilor şi Uniunea Compozitorilor şi Asociaţia Fotografilor şi 

Uniunea Arhitecţilor şi alte uniuni şi asociaţii de creaţie artistică ar 

solicita de la Stat, de la Guvern, de la primării şi prefecturi case 

pentru sedii şi ateliere de creaţie, dacă ne-ar băga adânc mâna în 

buzunar şi ne-ar cere să le plătim lucrările pe care le creează, chiar 

dacă nu le vrem sau nu avem bani ca să le satisfacem cerinţele tot 

mai mari? » 
Poe C. Poe,  02 noiembrie 2008 

 
  - Știu că nu se face, dar dacă tot l-am publicat acum pe aces-
ta din urmă și prin care cred, toată lumea poate să-și facă o i-
magine despre cultura plastică pietreană în perioada aderării 

noastre la UE, hai să vedem cum stăm spre exemplu la capito-
lul monografii asupra locurilor istorice pietrene…  
    - Așteptam de mult acest lucru, nu de alta, dar, măi Christule 

nu se poate să promovezi jurnalismul la nivelul la care îl faci 

tu și să ții ascunse anumite articole care îți deranjează prietenii. 
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Eu înțeleg cenzura ta, dar consumatorii de cultură sunt văduviți 

de luxul cunoașterii adevărului…remarcă Poe. 
    - Luxul cunoașterii adevărului? Așa spui?  Nu poate fi vorba 

și de observații pur personale care să nu fie întocmai cu adevă-
rul în cauză? Subiectivismul exagerat? Narcisismul? Și încă 

ceva, este un lux cunoașterea adevărului? Uneori poate fi o 

caznă! Ai uitat că există paradoxul în sănătate, că, mai bine să 

nu știi, decât să știi?! Da în lumea medicilor. 
    - Nu Chris, presa trebuie să fie imediată și reacția la fel. Pre-
sa, dacă nu jignește, este formula expresă în arătarea faptei, iar 

în cea culturală, formula expresă în publicarea părerii, analizei 

critice. În lumea noastră, artistică, lauda este o pasăre rară. Pre-
sa nu laudă, nu mângâie, nu e pedagogică, ea pune cancerul în 

fața bolnavului și dacă nu-l are, dar este posibil să-l aibă … Ai 

auzit de sloganul „presa este câinele de pază al democrației”!? 
    - Chestiunea este că prin nepublicarea articolului ai rămas 

Poe, prietenul meu și al culturii pietrene și mai ales al lui Ul-
pius Pescarius; și-al lui Motoi, și-al lui Hâncu! Și, încă ceva, 

ca să aibă de câștigat Ulpius, fiindu-mi prieten, materialul fiind 
foarte valoros și instructiv, i l-am arătat - dăruit și el a fost 

foarte mulțumit. Articolul, arătându-l celor implicați și-a atins 
scopul… 
 
Epistolă, a cincea, către pietreni scrisă de Poe C. Poe 

(Ulpius Pescarius şi Istoria Pietrei) 
    În ultima vreme, tot mai mulţi autori locali sunt preocupaţi de 

trecutul Pietrei, propunând editurilor culegeri de studii şi docu-
mente sau enciclopedii privind istoria acestor meleaguri. Sunt a-
bordate nu doar teme precise şi sectoriale precum învăţământul, 

cultura sau presa, dar şi teme de sinteză, de amplă respiraţie şi 

transpiraţie, la care nu se înhamă, de obicei, decât cercetătorii care 

au trudit zece - douăzeci de ani prin hăţişurile istoriei.  
    Pe lângă „veteranii”scormonitori ai arhivelor pietrene, între care 

cei mai activi au rămas George Dumitrescu, Costea Marinoiu, Pe-
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tre Petria şi Johann Sonne, au apărut nume noi, precum Sorin O-
nescu, Doru Căpătoianu, iar mai nou Ulpius Pescarius. Ultimul a 

tipărit în două mii șapte două lucrări: „Piatra-Ţara lupilor getici 

sau Ţinutul Pietrelor. Călător prin istoria milenară a plaiurilor pie-
trene”, apărută la Editura Contele de Monte Cristo din Orașul de 

Carton în două volume masive însumând circa nouă sute de pagini  

şi „Judeţul Piatra - șase sute cinsprezece ani de atestare documen-
tară (o mie trei sute nouăzeci și trei - două mii șapte)”, scoasă de 

Editura Norocul în condiţii grafice excepţionale de care nu s-au 
bucurat nici Iorga, nici Giurescu, la vremea lor. 
    Conform propriei dorinţe, prima lucrare ar fi trebuit să cuprindă 

date şi informaţii despre istoria spaţiului pietrean între legendă şi 

adevăr, despre atestarea materială şi documentară a localităţilor 

vâlcene, despre mănăstirile şi schiturile pietrene, izvoare nesecate 

de cultură şi civilizaţie românească, ca şi despre oameni ai Pietrei 

de ieri şi de astăzi, menţionaţi în dicţionare şi enciclopedii. Toate 

acestea sub forma unei enciclopedii exhaustive, în care s-a încercat 
prezentarea alfabetică şi monografică a oraşelor şi comunelor jude-
ţului, privite din punct de vedere multidisciplinar: geografic, eco-
nomic, cultural, toponimic şi etimologic. 
    Pe alocuri, lucrarea oscilează între crestomaţie de texte, în care 

sunt reproduse fragmente de documente sau acte întregi privind 
atestarea localităţilor, şi compilaţia de informaţii extrem de etero-
gene, de la mărturii orale şi evocarea unor legende, tradiţii şi obi-
ceiuri populare, până la citarea unor izvoare istorice de primă mâ-
nă. Autorul nu cred că este istoric de profesie, întrucât prima sa 

carte, apărută în două mii unu, se ocupa de „Terapia cu struguri şi 

vinuri medicinale”. Aceasta poate fi însă un avantaj, dându-i 
autorului libertatea de a se depărta de „ştiinţa oficială”, care inhibă 

şi care acceptă cu greutate „căile nebătătorite”. Să ne amintim că 

descoperitorul Troiei a fost arheologul „amator” Heinrich Schlie-
mann, comerciant de profesie şi autodidact în învăţarea istoriei şi a 

limbilor clasice. 



143 
 

    Meritul autorului este acela că la fiecare localitate vâlceană nu 

prezintă doar datele arhicunoscute din diverse studii şi istorii lo-
cale, ci adună la un loc informaţii diverse, unele greu de verificat, 

disipate în tot felul de publicaţii. Practic, unde a aflat ceva despre 

un subiect, Ulpius Pescariu l-a notat scrupulos şi l-a reprodus în 
vasta sa lucrare, încercând să scrie o monografie complexă a Pie-
trei. 
    Din păcate, „Piatra-Ţara lupilor getici sau Ţinutul Pietrelor” este 
mai mult o geografie, decât o enciclopedie, informaţiile despre 

cultură fiind în general foarte sărăcăcioase sau nesemnificative 

pentru forţa creatoare şi spirituală a unor aşezări. Nici măcar Ora-
șul de Piatră ulterior - astăzi devenit de carton, nu are consemnate 
decât câteva personalităţi: Antim Ivireanul, Damaschin Voinescu, 

Chesarie de Piatra, Anton Pann, episcopii Iosif şi Gherasim Cris-
tea, plus domnitorii Radu I Voievod (o mie trei sute șaptezeci și 

șapte - o mie trei sute optzeci și cinci) şi Vlad Vintilă Voievod (o 

mie cinci sute treizeci și doi - o mie cinci sute treizeci și cinci), 

despre care se spune că sunt originari din Piatra, deşi nu se aduc 

argumente în acest sens. La Călimăneşti s-au născut şi au trăit vreo 

optzeci de personalităţi, potrivit dicţionarului Fenigiei Criva, dar 

Ulpius Pescarius nu reţine decât pe Ioana Cantacuzino(?), care a 

murit doar aici, Decebal Vasiu, sportiv de performanţă, aviator, 

pilot secund al lui Ion Antonescu, şi Ion I. Georgescu, profesor, 

doctor în pedagogie. 
    Dacă la Olăneşti se arată pe larg despre misterioasele paraşutări 

din vara anului o mie nouă sute patruzeci și patru şi încercarea de 

asasinare a mareşalului Ion Antonescu, de către un comando so-
vietic în iulie o mie nouă sute patruzeci și patru, la mănăstirea 

Bistriţa nu se spune despre internarea lui Antonescu aici de către 

regele Carol II şi întâlnirile secrete ale acestuia cu ambasadorul  
german Fabricius şi aducerea sa la conducerea statului român în 

septembrie o mie nouă sute patruzeci. 
    De altfel, autorul amestecă neselectiv şi necritic o mulţime de 

informaţii şi date culese din cele mai diverse lucrări, fie ale unor 
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istorici recunoscuţi pentru probitatea lor ştiinţifică, fie din ale unor 

autori de monografii locale, care emit diverse ipoteze fără a fi pro-
bate însă de descoperiri materiale sau documente istorice. 
    În plus, lucrarea este „parazitată” de capitole introduse probabil 

doar din raţiuni comerciale, ca un fel de reclamă pentru sponsorii 

cărţii. Numai aşa se explică publicarea structurii Administraţiei 

Publice Locale din judeţul Piatra, care este o informaţie de mo-
ment, perisabilă, ca şi (sic!) topul firmelor pietrene două mii patru 
- două mii cinci. 
    Un alt capitol, intitulat „Oameni ai Pietrei”, nu este decât o în-
şiruire de nume de diverse personalităţi, culese în special din cele 

două dicţionare ale lui Petre Petria. Lipsa de obiectivitate critică 

face ca la unele personalităţi să li se acorde spaţiu mult mai mare, 

chiar exagerat faţă de alte nume importante ale istoriei Pietrei. Ast-
fel, ca să luăm doar câteva exemple, despre Antim Ivireanul, Che-
sarie de Piatra, Gib Mihăescu, Dorel Motoi sau George Ţărnea se 

scriu două - trei rânduri, în schimb despre „nenea” Jean Barbuțchi 

- opt rânduri, iar despre Anton Miţărescu sau handbalista Török 
Duca Maria, născută la Sf. Gheorghe - câte treisprezece rânduri. 
    E ridicol, de asemenea, să dai șapte surse bibliografice la Vale-
riu Anania (Bartolomeu) şi să reţii despre el doar că este „scriitor, 

poet, dramaturg, memorialist, romancer, publicist, redactor de re-
vistă” şi … „Cetăţean de onoare al Orașului de Carton” din două 

mii unu. 
    Nu am vorbit mai deloc de cartea „Judeţul Piatra - șase sute cin-
sprezece ani de atestare documentară (o mie trei sute nouăzeci și 

doi - două mii șapte)”, pentru că ea nu este, practic, decât un extras 

din lucrarea „Vâlcea - Ţara lupilor getici sau Ţinutul Vâlcilor. Că-
lător prin istoria milenară a plaiurilor pietrene”, din care nu s-au 
păstrat, aşa cum o spune şi titlul, decât datele privitoare la ates-
tarea documentară a localităţilor pietrene. Dar nu putem să nu re-
marcăm că şi acest volum are capitole „parazitare”, care disto-
nează cu tema anunţată, cum ar fi, de pildă, „Biografia pietreanului 

Dinu Săraru - mare personalitate a culturii româneşti”. Întrebarea 
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firească este: de ce el şi nu altul, sau de ce aici şi nu într-o lucrare 
aparte. 
    Nu vom discuta aici şi acum despre toponimele pietrene aşa 

cum sunt ele prezentate în lucrările lui Eugenius Pescariu, pentru 

că nici cercetătorii nu au căzut toţi de acord asupra aceloraşi eti-
mologii. Nu vom putea însă să nu ne întrebăm care este adevărul 

istoric, atestat prin hrisoave, referitor la prima menţionare a nume-
lor unor localităţi, când Ulpius Pescarius susţine ferm anume date, 

iar în lucrările de specialitate sau pe site-urile localităţilor respec-
tive, ca şi pe cel al Direcţiei Judeţene Piatra pentru Cultură, Culte 

şi Patrimoniu Cultural Naţional se află alte date.  
        Cărţile lui Ulpius Pescarius sunt „făţoase”, au hârtie şi tipar 

de calitate, autorul pare bine intenţionat, dar rezultatul demersu-
rilor sale este unul pur amatoricesc. 

   Poe C. Poe, 03 martie 2009 
 
 

13 
 

 
    Într-o epistolă către mine, Johann Sonne care primise sar-
cina din partea mai marilor orașului să termine o Enciclopedie 

începută de alții, Enciclopedia Pietrei, îmi semnala niște gre-
șeli dintr-un articol, desigur, de ortografie, eu, declarând la 
toată lumea că salarizarea din presă nu permite controlul de 

calitate și corectura. Că aceste două compartimente lipsesc ca 

să se facă presa de râs, că treaba, nu seamănă cu cazul culturii 

subvenționate de genul instituției filarmonice sau cele două 

teatre de stat (municipal însemnând același lucru!). Sonne, dar 

mai ales Ștrempelică, nu recunoșteau nici un fel de potențial de 

cultură în capul inginerilor, toată lumea dându-și seama că ei 

făceau parte dintre cei care creaseră un folclor, nu numai local, 

că inginerii se produc la kilogram, cum spuneam, că ei nu au 

nici un gram de cultură!... Probabil, dacă ar fi fost contempo-
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rani cu Tudor Arghezi sau Brâncuși, nu ar fi dat doi bani pe cei 

doi monștri sacri ai artei naturalului de pe întreg mapamondul. 

Și tot ei, probabil dintr-o familie cu Constantin Prut, criticul de 
artă, în o mie nouă sute șaptezeci, ar fi spus ca și acesta, că, în 

Pangrati lângă Televiziunea Română locuiește - ciocănește - și 

pilește cel mai vestit tinichigiu din țara noastră, Constantin 

Lucaci! 
    - Chiar nu te-au primit la Nicolae Grigorescu din cauza lui 
Lucaci? întrebă Poe. 
    - Ce mai întrebi, când am venit din liceul sportiv și am dat 

examen, am luat media opt!...după un an, la Lucaci, după stu-
dii serioase cu acesta am luat media cinci sau șase.   
   Oricum mi se rupsese portretul în lut, o probă foarte impor-
tantă la sculptură, din cauza armăturii…Ai uitat ce mi-a zis Iri-
mescu? - Tinere, tu ești ucenicul lui Lucaci? la gard, când tre-
cea pe lângă atelier și eu șlefuiam în curte la bazinul din granit 

al machetei „Fântânii cinetice” de la Constanța. - Da, să tră-
iți!..am răspuns fericit că am fost băgat în seamă de cel mai 
însemnat sculptor român în viață și profesor de la Institutul Ni-
colae Grigorescu. Aleluia și praz verde cu examenul tău, mi-a 
zis Lucaci, când a auzit. Știam amândoi, atunci, că nu voi tre-
ce, nu voi intra în breasla artiștilor plastici. Trebuia să aleg ca-
lea lui Pocitan („slut e ca iadul, zdrențos, și pocit”) din poemul 
„Noapte de Decembrie” al lui Macedonski; să-mi ating scopul 
pe ocolite.  
    - Ștrempelică, îmi spunea Sonne, se pricepe la toate, e un sa-
vant! Un mare învățat, și, curios, nu i-a amintit niciodată ca-
litatea de poet! Ai auzit? acum Ștrempelică a făcut parte din 

cei zece poeți pietreni, din toate timpurile, „Zece pentru Cen-
tenar”!! (două mii nouăsprezece) spuse Poe. Eu m-am hotărât 

în aceste condiții, deși lucrarea e destul de avansată, să renunț 

post mortem să-ți mai dau acordul să-mi mai publici volumul 
de poezie la care am lucrat o viață! 
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    - Dar ții minte ce înverșunați erau împotriva localismului? 

...Nu există literatură pietreană, și nici artă plastică, să se ri-
dice la nivel național sau internațional!? Geaba mișunăm noi 

prin Piatra să construim o cultură locală.  
    - Rezon, spunea și nenea Motoi la televiziunea locală: aici la 

Piatra, din păcate nu există oameni care să scrie despre artă. Ne 

lipsesc criticii veritabili. Ne lipsește o presă de serviciu! Erau 

toți trei la aceeași masă din cadrul emisiunii „Ceea ce rămâne”: 

Motoi,  Gigione - Dică Șofran și Sonne… 
    - Da, știu emisiunea, Sonne a vrut să fie mai acatării și a a-
dăugat: - Să nu vorbim despre oameni care nu sunt de față. În 

fond se refereau la noi doi, care nu puteam avea calitatea de 
…critici. 
    - Niște infatuați, foști profesorași, de unde să știe ei de marii 

artiști universali, ai lumii, din toate timpurile: Michelangelo, 

Leonardo da Vinci, Schӧfer, Gaudi…Tehnologia a creat arta! 

Din totdeauna inginer a fost cel care a stăpânit tehnologia - 
marele secret - nescrisă în cuvinte, ci prin semne grafice și care 

a rămas valabilă și până azi. Epoca nouă, era nouă, când teh-
nologia bate politica a început în anii ′șaizeci ai secolului XX, 

când comanda numerică a răvășit informatica și cibernetica, 

lumea computerului, codurile „0” și „1”…Acum totul este co-
mandă numerică, programare numerică. 
    - Da, îmi amintesc și pe undeva am fost invidios pe succesul 

tău, în o mie nouă sute optzeci și șase, la Cluj, la Sesiunea Na-
țională de informatică aplicată să fii premiat cu lucrările „Scul-
ptură cibernetică”…„Sfera” și „Fagurele”! Ce artă, ce poezie, 

ce stare poetică. La șaptisprezece ani să scrii „Poem motto” la 

începutul volumului Transfigurări; transfigurare, însăși defi-
niția tehnologiei, a artei!  
„Poem motto// Cuvinte/ de ghiaţă/ şi foc/ albastră/ mare/ pe 

ţărmul/ tău/ răsună/ spasmodică/ vorbă/ rebelă-n/ deșert/ pe 

creasta/ ta/ tremură/ o cămilă.” …declamă Poe. 
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    - Dacă nu erai tu, acest poem, această carte samizdat, nu e-
xistau astăzi; știi, când am făcut schimbul…eu ți-am dat spre 
păstrare hârtiile mele și tu mi le-ai dat pe ale tale. Așa am și eu 

„Balenele”, de atunci!  
    - Ceea ce mă frapează este faptul că recent, am citit într-o 
carte a Elizavetei Novac - știi, scriitoarea de cărți pentru copii-
următoarea frază, ceva în genul acesta: „Și asta face cămila de 

o veșnicie. Mai visează uneori că zboară pe deasupra munților 

și de-alungul deșertului peste dunele fierbinți.” Este un frag-
ment din „Maria din Magdala, Apostolul Apostolilor” ce simi-
litudine peste care au trecut cincizeci de ani și care dovedește 

realismul transfigurărilor ca tehnologie și artă! 
 

Epistolă, prima, către Johann Sonne 
(Ingineria cu și fără motor) 

     E bine că am depistat greşeala şi putem să ne transmitem 

informaţii. Dialogul pe internet, ca şi epistola, în scris, are a-
vantajul că permite să gândeşti înainte de-a vorbi...Arghezi a 
ajuns la poezia sa - limbaj specific până atunci doar lui - toc-
mai pentru că cei care îl înconjurau vedeau în poezie, invers ca 

în realitate, numai cuvinte frumoase şi luxos meşteşugite. Asta 

ca să-mi declar, în faţa ta, pasiunea-mi pentru Arghezi sau 
pentru Nichita care descoperise şi el poetica obişnuitului fiin-
ţând în geometrie şi strungărie... Asta aşa, ca să-l introduc în 
arealul meu cultural şi artistic (sic!), şi pe Antim Ivireanul, 

care deopotrivă s-a ocupat de lucruri minore azi, importante 
atunci, şi care nu se excludeau între ele...slujba religioasă, citi-
tul, scrisul, copiatul, poezia, aritmetica, astronomia, tâmplăria, 

pictura, sculptura...legatul de carte! Repet, atunci, lucruri foar-
te grele! Şi acum, când totul este foarte uşor, când din gunoier 

poţi ajunge profesor universitar, la fel cum din „paznic", paz-
nic de elev şi de carte, învăţător şi prof. de ciclu secundar, poţi 

ajunge profesor universitar - rector! Şi tot la fel din vitrinier - 
artist plastic, „artist" ieşit dintr-o facultate care neagă acade-
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mismul, Academia și meseria! Ştii, dovlecii (incaltea cel mai 
vitaminos produs vegetal) la care mă refer şi care se autode-
finesc prin sugestive fapte (credinţe)... Spune-i şi lui Ștrempe-
lică - „fără frică” - mititelul! sau spuneți ție, că nimeni nu-i mai 
calificat ca noi, oamenii cu experienţă în astă lume creativă, în 

acţiunea de a face ziare şi reviste pentru care numai comu-
niştii au creat o facultate într-o școală numai a lor, de pregă-
tire politică!. La fel şi UAP-iştii care neagă artele indepen-
dente, ale cetăţeanului pasionat, adică nu au treabă cu cetăţea-
nul, dar vor să meargă la Bruxeles fiind emanaţia cetăţeanului 

secolului XXI și spunând că reprezintă un specific cultural, 

singurul luat în considerare de noua orânduire culturală unit 

europeană. Nu au tată, nu au mamă. Corolar cu ei, la fel şi cei 

care au aprobat în oraş troiţe în faţa marilor simboluri cultu-
rale, „Chiciuri" prin frumoasele noastre parcuri naturale...şi îmi 

blamează mie (şi celor ca mine) persoana, care nu are voie să 

facă parte dintr-o asociaţie pentru care m-am născut, am învă-
ţat şi muncit...toată viaţa. Da, tehnologia maşinilor, atunci când 

este făcută cu măiestrie, este artă... Cândva, aşa cum din sec. 

XIX - după Taylor, un şurub de toată frumusețea (cu spiră 

ovală) este o maşină, sau cleştele de spart nuci la fel, praştia şi 

piatra ei (a lui David), piatra cu care se spărgea piatra era tot o 

maşină... Apoi să mai vii şi să mai râzi de meseria de inginer, 

s-o deosebeşti de tehnica frazei, sau a vopsitului, ori de tehnica 

poeticului (nu numai a lui Arghezi sau Barbilian), când însăşi 

finanţiştii lui Moise şi-au adoptat-o („inginerie” financiară), 

când fata de la Bibliotecă face proiecte (termen specific ingi-
neresc), să nu râzi şi să nu mori? când astăzi, informatica (şi 

cibernetica, iată, din nou, cea mai sofisticată maşină) a nivelat 

ştiinţele şi lumea, reducând totul la minus şi plus, la aritmetica 

lui 0 şi 1. Extraordinar spus, parcă dintotdeauna lumea a fost 

făcută din simboluri, aşa cum şi Artele - Arte din toate tim-
purile au fost o sumă (matematic) de simboluri... Să râzi de 

politehnică, imediat după „Revoluţie”!? Doamne ce ruşine, şi 
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uite ce pătimim azi, şi vorbim despre criză, când munca nu mai 

este muncă, ci bani! În loc să-mi ducă mie semafoarele in-
venţii, poemele sinestezice, Carminele Burane cântate de mine 
şi de studenţii de la Cluj, cilindri hidraulici şi capetele de co-
mandă, la Bruxeless, într-o expoziţie, ei (da, ca la Eminescu cu 

care sunt frate, şi cu Porumbescu, şi cu Tadeu Hașdeu) au dus 

tablouri gestuale fără regulă de agăţat în cui. Ah Ștrempelică, 

Ștrempelică, cum m-ai insultat tu zicând că eu te-am îndepărtat 

de ei, de plasticienii UAP, şi ai spus-o având aceeaşi mină de 

...conferenţiar doctor. Îţi dai seama, unde se află el cultural? 

Văd acum că şi Popescuţul suferă de faptul că anume onor 

conducerea feminină artistică plastică a judeţului nu ne prea 

iubeşte, deşi eu spun şi îl asigur că ne iubeşte foarte mult. Şi, 

revenind la ale noastre, la funcţia de inginer, da, o funcţie în 

lumea materială, constructivă (nu s-ar mai omorî după con-
structivism, atâta, poeţii), ingenioasă (iată, iar, şi nu imagi-
nativ), să conchidem că până şi cel mai mare om al Renaşterii, 

pictor, a fost un prim artist inginer al lumii...Nu ştiu dacă stu-
diile de cai pentru tabloul intitulat „Bătălia de la Anghiari” 

sunt mai artistice decât proiectul pentru primul elicopter sau 
primul avion al său! Eu aş dori să am pe perete şi calul desenat 

de Da Vinci şi avionul - proiect împresurat de cuvinte. Cred că 

aş simţi la fel, privindu-le...Ca fapt divers, Alexandru Trifu îmi 
scria odată că foarte bine ar arăta într-o expoziție de desene, 

niște tablouri cu desenele mele de la invenții și inovații cu care 

nu odată am ornat pagina de inventică de la „Cultura pietre-
ană”… Atât de dor îmi este de mintea ţăranului ţăran, cea care 

nu salută după funcţie şi după grad, el dând bună ziua la toată 

lumea, la fel... Ce bine ar face la copii, care nu mai au modele, 
bătrânii. Nu te supăra, nu fac asta oricând, dar mai stimulat, 

scriindu-mi frumos, că tot voiam să scriu și eu ceva, un edi-
torial despre dreptul la muncă şi la gândirea liberă, avantajele 

lor, în conotaţie şi cu gafele gândirii pe care le produc unii 

dintre prietenii de la Forumul Orașului. Nu glumesc, eu îi con-
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sider prieteni. Iar unii dintre ei care nu-mi par prieteni (şi care 

nu-s în Forum), ce spun şi fac ei, sunt din păcate rezultatul 

unor funcţii pe care le au în diferitele servicii conjucturale 

vieţii. Sigur, este o schiţă de editorial, plăcându-mi că l-ai 
lăudat puţin şi pe Ion Anton Escu. Aşa este, dar mai bine ar fi 

să fie mai indulgent cu evreii creştini, sau poate să creadă că 

aceştia există, sunt reali şi sunt excepţionali gospodari. Prin 

gospodărie eu definesc locul şi modul cum trăieşte omul. A-
cum el este cam supărat pe mine că am publicat în „Povestea 

vorbei” numele lui Elie Weiss şi i-am zis român. Eu mereu îl 
opresc, când îl văd, vreau să-i vorbesc, dar el nu mă onorează 

cu ascultatul. A mers până-ntr-acolo, încât prietena lui, Ana 
Diana Pospai, de la Agero (sbang!), i-a luat un interviu lui Gh 
D. Dică Șofran, în Cariera de Piatră - pe o pagină - fără poze, 

atribuindu-i calitatea de maestru (nu maistru) de vreo zece ori, 
când lui nu i se uscase bine tuşul de pe diploma de pedagogie 

de la universitatea (vezi, nu am pus U) lui Haret. Îţi dai seama 

ce ştie Ana Diana asta despre pictura lui Jackson Pollock, când 
abia Cornelia Zelea Antima, abia, abia, i-a găsit această în-
suşire intervievatului, care să-l individualizeze - ştii tu, la 

modă astăzi... Bravo! Johann Sonne că nu te-ai aruncat până 

acum în gratuităţi. Și, mai mult, m-au invitat la Hotel Grand 
Sofică din Viena, în aşa zisul său hotel de lux şi galerie de artă 

contemporană (!?!?) şi într-o cameră etanşă fără aer căreia dom 

Sofică i-ar fi spus „Sala Pollock”, Ion Anton Escu i-a mulţu-
mit lui Dică Șofran pentru găzduirea în care a lansat poeziile 
Anei Diana Pospai. El, Ion Anton Escu s-a supărat că eu m-am 
foit - agitat - ca să-l deranjez. Era supra-aglomerat. Eu deschi-
deam puţin fereastra, ştii cât se deschide pamplastul, să iau o 

gură de aer căci inima bolnavă trăieşte în continuare numai cu 

aer (vezi tubul de oxigen), iar Dică Șofran, prieten în conti-
nuare (ca om şi nu ca UAP-ist - păcat de el, are ceva meserie, e 

şi sticlar, mai nou, iar eu, meseriaş, iubesc meseriaşii!) mă che-
ma afară, când el, când Paul Brencovici, spunându-mi să merg 
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şi să mut maşina care, sanchi, ar fi blocat drumul spre parcarea 
din aşa zisul hotel de lux...şi galerie contemporană. Vai de noi! 

Dar Ion Anton Escu, pentru dragostea lui faţă de Mareșalul 

Antonescu, căruia tatăl meu prin o mie nouă sute treizeci și 

șapte i-ar fi confecţionat un fotoliu, rămâne pentru mine un tip 

valoros...şi talentat în toate, precum, fără glumă îţi spun, sunt 

toţi aviatorii şi căpitanii de vapoare. Te salut şi poate îţi mai 

scriu. Trebuie să vorbesc şi eu cu cineva care, sper, vrea să m-
asculte, şi mă ascultă şi la Forumul Orașului, atunci când mă 

şicanez cu cine nu trebuie. Cu greu scăpăm de o „tară" care 

atârnă greu asupra oamenilor de astăzi: lipsa de cultură care 

atârnă peste cei care se cred culţi. Păi facem comisii de zece 
inşi peste birouri de şapte inşi, şi ne mai şi lăudăm, precum 

unii, că ştim să facem asta cel mai bine! așa cum se spune 

despre N. Pechinezul că se pricepe cel mai bine la măsluiri și 

sindrofii, altădată în baie de mulțimi pe stadioane, organizator 
de lux la manifestările Coanei Pipa de la Cuca.  
     Era să uit, să-ţi arăt un Dicţionar făcut despre Piatra, de unii 

cu multe doctorate şi universităţi, de astă dată de stat, de mare 

ţinută ca structură şi formă, dar o ruşine pentru cultura, obliga-
torie, de care au dispus când au scris despre Piatra. Să ştii că au 

dreptate cei care spun că Monografia Călimăneştilor ar trebui 

să mai aştepte pentru premiere, pentru că nu este lansată... 

Xenia Nicholaide şi primarul pot să ia premii pentru excepţio-
nalele două organizări de simpozioane... Neagoe Basarab şi 

Concursul Naţional Mitrana, care este peste tot ce facem noi, 

prefăcuţi şi scandalagii oameni de cultură ce suntem...căci în 

cultură, s-a alergat după Revoluţie cu...poalele-n brâu. Dar o să 

reparăm totul, mai e mult, dar nu atât cât ar vrea cei care nu 

ştiu să respecte munca, funcţia şi gradul...obligatorii în orice 

ierarhie! Dicţionarul respectiv, când va fi distribuit (de, asta-i 
munca fără bani, deşi eu cred că s-au luat bani, dar cum era fi-
resc la bivolarii cu studii politice, cu bani puţini - cât să nu-ţi 
fie ruşine să îi furi) o să i-l fac cadou lui Ștrempelică să nu mai 
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vorbească fără rost, şi să interzică să-i critici pe universitari... 
Prefer corectitudinea informaţiei, sinceritatea, în dauna corecti-
tudinii referinţelor critice…A mai spus el cândva o prostie re-
feritoare la publicistică: să vorbești despre ceva - cineva numai 
după ce ai studiat în bibliotecă tot ce s-a scris despre respec-
tivul! O să-i dau şi primul număr din „Povestea vorbii" cu el 
cârmaci şi Dorel Motoi (onorific, i-adevărat) căpitan, şi Georg 

Mihca adjunct... Dar nu, nu i-l dau, lasă-l să rămână aşa, inge-
nuu; lasă-i că ne convine aşa, ca după revoluţie, Georg Mihca 

și Nichita Fedorov să fie primii, amândoi poeţi şi editori... Eu 
încă nu făceam parte din gaşca asta cu adevărat culturală... 

Nici tu. Atunci noi experimentam, puneam bazele adevăra-
telor manifestări ale meseriilor liberale... Dădeam examene.  

Toschris Ceckirdas, ianuarie, 2011 
 
     Forumul Orașului după zece ani de funcționare făcea gre-
șeală după greșeală demonstrând oricui că evoluția, creșterea și 

descreșterea sa, urma fidel evoluția societății căreia îi apar-
ținea: prea puțin crescătoare după înființarea din două mii unu 

și descrescătoare abrupt după două mii unsprezece… Scanda-
lurile la Forum aveau loc în fiecare an, dar acum în două mii 

unsprezece au devenit de nesuportat. Echipa lui Johann Sonne 
parcă a înnebunit, laudă tot ce cere puterea, tot ce face ea, de-
monstrând că Forumul nu mai este forum iar legea monumen-
tului de for public este binevenită…Prost, urât, frumos dacă 

obiectul este semnat de un membru UAP are valoare, dacă nu 

este semnat de un reprezentant UAP, nu! Păi cum să dai o lege 

precum cea a monumentului și să interzici oricui să participe la 
concurs? Cum să limitezi concurența într-o țară care speră să 

intre în Uniunea Europeană. Cum să impui monopolul uniu-
nilor de creație într-o țară în care cetățeanul are dreptul la li-
bera creație?...Mai este ceva, podul curb de la Brezoi din oțel 

și întărit cu nituri metalice este considerat obiect de patrimo-
niu, în consecință în loc să-l demoleze și să-l construiască în 
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altă parte cu statut de patrimoniu - muzeu, mai bine este lăsat 

în apă, aproape acoperit, și alături s-a construit un pod nou mai 
mare și mai înalt: „Podul de piatră s-a dărâmat/ A venit apa și 

l-a luat/ Vom face altul pe mal în jos/ Altul mai trainic și mai 

frumos.” …Podul de-oțel a fost inundat/ De apa Oltului 

transformat în lac/ Vom face altul în mâlul acumulat/ Altul mai 
trainic și-n stradă transformat. 
    - Apropo, ai văzut lacul de acumulare de la barajul din Ora-
șul de Carton? Acum fără apă? Zici că-i deșertul Sahara de cli-
mă temperată, mor rațele și gâștile sălbatice. Pescărușii au fu-
git. Hidrocentrala nu mai dă curent electric…primește! mă fă-
cu atent Poe. 
    - Ce trebuie să pățească cei care au eliminat grădinile de zar-
zavat, au distrus insulele interioare Oltului, au distrus Tăul din 

dreptul străzii Lespezi? Au distrus lespezile de pe fundul Tău-
lui ca oglinzile ușor concave…am pus și eu gaz pe foc ! 
 

Epistolă, a doua, către Johann Sonne 
    Continui, şi să ştii că Monografia Călimăneştilor pe care ne-
ai arătat-o la Forum nu este prea bună, ca estetică, căci nici 

măcar, de atâta cercetare ştiinţifică, nu este clar întocmită. Mă 

mir de Ștrempelică că laudă componenta ei ştiinţifică numai 

prin prisma funcţiilor autorilor din cadrul universitar… Iată, 

fără să o citească, o carte foarte urâtă, repet, şi încă cum îmi 

place să spun nu are un consultant şi specialist în grafică – 
caldă, artistică…Aşa cum este şi mercedesul şi Toyota, Lam-
borghini şi Ferrari, maşini concepute de public, de dizainişti cu 

suflet de artişti şi nu de sudori şi fierari fără o anume căldură 

sufletească... Căldură, că lucrul pentru ceilalţi oameni este mai 
presus decât lucrul personal…Că ceilalţi, care nu ştiu cum şi ce 

fac eu, trebuie, fiindcă ei folosesc rodul muncii mele, să mă 

preţuiască, să-mi preţuiască munca. Lucrul de mine făcut. Aşa 

şi cu Monografia necitită încă, groasă şi hidoasă fără articulaţii 
grafice între capitole şi fraze…Pe când, îţi aduci aminte mo-
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nografia lui D. Boboc, „O istorie a Căilor Ferate”, este exact 

contrariul. Fină făcătură tipografică; plăcută, uşor de citit, e-
ficientă, personală, însufleţită, povestioară - tehnică şi ştiin-
ţifică, interesantă, atractivă; puţine cărţi am văzut despre istoria 

unui lucru, monografie, şi dacă stau şi gândesc bine nu prea i-
am avut ce reproşa…Am învăţat din ea şi eu care am șaizeci de 

ani şi nevasta mea, pe care istoria nu o prea atrage, mai 

degrabă poezia, şi fetiţa studentă la medicină, dar călătoare de 

mică cu trenul, şi nepotul s-a uitat pe ea să vadă locomotiva lui 

Stevenson…Doamne cum mai fugeam la gară, copil şi eu, şi 

mai apoi şi fiul meu însoţit de bunic, să vadă minunea de cal 

nărăvaş pe roţi, extraordinara locomotivă cu aburi, astăzi în 

mai puţin de două sute de ani, superb obiect de muzeu, cu care 

domnitorul nostru, frumosul şi dragul Alexandru Ioan Cuza (în 

anii ′cincizeci, toţi conaţionalii mei din Versail aveau în casă, 

pe pereţi, celebra litografie a lui Sattmary - curios, nu erau nici 
Lenin, nici Stalin, nici Gh. Dej, Mihai şi Carol; erau doar pe 

timbrele pe care le colecţionam) ne-a trimis direct în Europa, 
şi, Doamne, ce epocă a urmat pentru ştiinţe şi arte (prima cale 

ferată în Principatele neunite o mie opt sute cincizeci și șase - 
șaizeci și cinci kilometri între Oraviţa şi Baziaş-Banat). Loco-
motiva cu aburi, această bijuterie tehnică, artă tehnologică, o 

vedem reprezentată la adevărata dimensiune reală şi în pictura 

lui Ion Iosif, din Brezoi, artist de mare clasă pentru regiunea 

noastră, de interes şi pentru alţii, care fericit îmbină alura ca-
lului, cailor (aluzie şi la calul putere), cu cea a locomotivei cu 

aburi, în acelaşi tablou, cal şi locomotivă, preconizând parcă 

interesul brezoienilor pentru primul pod de cale ferată, curb, 

peste Olt, la Brezoi, care stă gata să cadă şi ei nu obţin apro-
barea ca să-l mute aşa curb, paralel cu strada, la intrarea spre 

Brezoi…Formidabilă idee, să demonteze un pod considerat o-
peră de artă (!), da în acte, şi să-l monteze chiar să-l reutileze şi 

să-l folosească turistic în interesul urbei... Ce contradicţie mare 

trăim astăzi, ne obligă unii să trăim, unii favorizaţi de interes 
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politic electoral. Să faci diferenţă artistică între proiectantul u-
nei locomotive cu abur şi cioplitorul care scrijelește un bolo-
van, în favoarea dălţii şi ciocanului…Grăbeşte-te Johann So-
nne să părăseşti, binenţeles cu gândul, grupul acestora, civic, 

artistic sectant şi informaţional format din falşi artişti şi critici, 
care ne jignesc şi jignesc istoria însăşi, dând vina pe legea 

liberală pe care, însă, au construit-o, fără s-o verifice, ei. În 
toată lumea asta normală, bună, există poliţişti angajaţi şi po-
liţişti „amatori”, au acelaşi sindicat; profesori cu catedră, pro-
fesori suplinitori; ingineri în fabrici şi la planşetă, ingineri pro-
fesori, meditatori - cu cel mai mare succes; poeţi şi piloţi, scri-
itori; regizori, actori, ziarişti, vai de mine, dar nu există nici un 

minister care să le interzică să nu activeze întruna sau alta din-
tre profesii. Doar Ministerul Culturii românesc a îndrăznit fără 

ruşine, prin ridicarea unora după Revoluţie, farsori, să scuipe 

pe veşnica şi tânăra mereu expresie artistică, rezervând-o doar 
celor, care, când s-au văzut sus au pus barieră celor care cred 

în meserie şi nu în diploma ei…Ruşine unei ţări, unor guver-
nări, care-şi dau pensii speciale, diplome false şi câte şi mai 

câte doar pentru ei, și punând celorlalți bariere false.  
Toschris Ceckirdas, Februarie, 2011 

 
     Johann Sonne face parte dintre oamenii care dau impresia 
că sunt capabili de un altruism necondiționat și când vorbește 

cu tine ai impresia că-ți este neapărat un bun prieten. Acest tip 

de caracter a fost foarte bine exploatat de autoritățile pietrene 

în perioada comunistă când Sonne a fost educator la pușcăria 

pietreană aflată peste drum de Securitate. Apoi mai fusese și 

arhivist la Arhivele statului din județul Piatra, loc în care 

cunoscând și limba rusă a devenit cel mai iscusit slavist, titlu s-
au poreclă dată de colegii de breaslă. Noi pietrenii îl știam de 

slavist serios, de scriitor sârguincios deși după spusele altora 

mai cunoscuți, nici Sonne, nici ceilalți doi din gașcă, triou 

nedespărțit, nu aveau...operă! Dar nu exista ședință publică la 
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Bibliotecă, unul din cei trei să nu fie în sală, să găsească 

prilejul de a se sublinia pe el, subliniindu-i și pe ceilalți doi. Să 

ne înțelegem, toți care mișunau pe la Bibliotecă mâncau o pâi-
ne bună oferită de puterea pietreană prin reprezentanții săi ex-
trem de sârguincioși de la puterea locală și județeană... Func-
ționarii respectivi pentru comoditatea și superficialitatea lor bi-
necunoscută se bucurau când aveau colaboratori ca aceștia trei, 

ca Sonne și colaboratorii...La ultima noastră conversație care 

de fapt a fost o ceartă, Sonne a început să vorbească cu mine la 

plural, în conflictul nostru, amestecându-i și pe alții foarte se-
rioși dar care erau colaboratorii lui tradiționali...așa cum de e-
xemplu a fost și cazul unui domn foarte serios, și singurul va-
loros, singurul cu titlu universitar plin, domnul Petre-Petre La-
tinul, care conducea catedra de greacă și latină de la Univer-
sitatea din Ploiești. Așa se ascundea Johann Sonne atunci când 

dorea să iasă cu față curată și era învinuit de oarece fapte de 

prost gust...se punea la umbra altuia mai bun. 
 

Epistolă, a treia, către Johann Sonne 
(Petre Petre Latinul, primul și unicul profesor universitar) 

   Bravos şi mersi că mi-ai răspuns. Oricum ştiai că te consider 

printre cei buni...Nu mă voi apuca să reiau afirmaţiile mele, să 

mă justific, căci nu asta mi-a fost intenţia...să ajung la un dia-
log! Am făcut nişte afirmaţii, nu dialog, dorind să cunoşti, şti-
ind că poţi înţelege, că realitatea care ne înconjoară, proble-
matica referitoare la Forum, a ajuns acolo încât se simte nevoia 
unor reglementări; în cazul lui I. St Ștrempel, şi pentru prima 

dată a lui Gheorghe Gheorghiu Cuca (căci el demult şi-a spus 
părerea despre Forum, dar şi a acţionat), această problematică 

îi aduce într-o formulă, comică, de anacronic pionierat (tot tim-
pul se autoproclamă, primii)! Să lăsăm deoparte cunoştinţele 

lui X  sau Y despre artele plastice, cunoscut fiind că eu consi-
der că în artele de consum nu există decât producători şi consu-
matori...Deci nu fac niciodată apel la traducători (critici) ... 
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Doamne fereşte să-l pun într-un „colţ” al triunghiului pe Petre 

Petre Latinul... M-am referit la Gheorghe Cuca. Şi nu întâm-
plător: la Adunarea Generală cei trei v-aţi (mai puţin tu că eşti 

cu mult mai deştept) întrecut în a vă da permanent ca exem-
plu...Discursul celor doi este de-a dreptul comic....Să ştii, şi nu 

ţi-o mai spun niciodată, nicicând nu am fost împotriva perso-
nalităţii tale, chiar te-am lăudat şi cred că trebuie să citeşti mai 

bine mesajul meu, nu atent la eventuale greşeli...Am vrut să 

ştii că eu sunt împotriva pronumelui personal „noi" la reven-
dicări și laude şi calific ceva doar după fapte şi nu după vor-
be...Interesul meu pentru Enciclopedie vine din faptul că am 

simţit că este pentru prima dată când se poate vorbi corect des-
pre acest fabulos judeţ...  
     Urmează să aducem argumente pentru această realitate. Şi 

gata, despre asta nu-ţi mai vorbesc (nu uita, lasă orgoliul de-
oparte! dacă vrei, odată, provoacă-mă verbal, numai că eu îţi 

voi cere să te lepezi de Satana... în trecutul nostru cultural, 
imediat, pietrean, cel dintre 1980 şi astăzi, mai mult este negru 

decât alb...) Pe Petre-Petre Latinul îl respect foarte mult...Şi pe 

Ștrempel, dar nu suport apucăturile lui de pensionar, când s-a 
găsit şi el să fie partizanul „schimbării la schimbare”...Şi tu ştii 

că schimbarea în cercul în care ne învârtim a început mai de-
mult! Nimeni nu este împotriva ta, repet, doar eu am simţit 

că ai încercat de mai multe ori să strecori „umbre” în anturajul 

meu (ca să nu zic al nostru). 
Toschris Ceckirdas, martie, 2011 
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   Pe zece aprilie două mii unsprezece am primit o scrisoare de 

la Dănuţ Strâmbeanu, tehnoredactorul tipografului Vețeleanu, 

un ardelean cu mult bun simţ şi poet de talent şi care avea şi o 
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prietenă foarte frumoasă... Printre altele mi-a scris el: „... avan-
garda dumneavoastră merge până la limitele tehnologiei mo-
derne (...) ştiaţi că, ferofluidul a fost inventat, pentru prima 

oară în lume, la Institutul Politehnic din Timișoara?” Trebuie 

să recunosc că m-a pus pe gânduri scrisoarea lui Dănuţ Strâm-
beanu. Nu avusese loc nici un eveniment care să mă pună în 

lumină avangardistă, doar, dacă, poate să fi citit ceckirdas.ro 

sau să fi cunoscut volumul „Transfigurări” (samizdat din o mie 

nouă sute șaizeci și opt) sau să fi văzut lucrările mele de scul-
ptură cibernetică de prin șaptezeci și șapte - optzeci! ... Era un 
tip interesant foarte util lui Georg Mihca (căruia eu îi spuneam 

Israel, reușind să-l enervez la culme...i-am explicat cât de nobil 
consider eu că este acest nume și cât de valoros știind, în 

treacăt fie spus, aversiunea lui jegoasă pentru jidani pe care-i 
considera țigani evrei! sau evrei săraci...i-am spus de atâtea ori 
că și eu mă consider fiu de-al lui Israel și că sunt foarte mulți 

în lumea asta, ca mine, cât firele de nisip de pe plajele însorite 
ale mărilor) căruia îi tehnoredacta cărţile sau după cum declara 

chiar el, Mihca, poetul, care l-a făcut și pe el să devină poet; cu 

alte cuvinte l-a încurajat. El marele poet al Pietrei cu ştate 

vechi de prin o mie nouă sute șaizeci și opt, care i-a facilitat lui 
Florică Finteșteanu, alt poet, din capitala ploieșteană, cunoa-
şterea frumoasei iubite a lui Dănuţ Strâmbeanu, recepţioneră la 

Grand Hotel Panoramic din oraşul nostru de carton. Mihca i-a 
pus-o în palme, nu se ştie pentru ce învoială!...și Florian a pus-
o sub el, nu cred că pentru a intra Mihca mai uşor în uniunea 

scriitorilor ploieșteni şi ai altora din mai toată ţara! Numai ora-
şul de carton nu a fost în stare să-şi etaleze frunţile late ale 

literaturii pietrene într-o uniune de creație literară proprie. Zic 

eu „Bravo lui!” că nu existau uniuni de creaţie până în o mie 

nouă sute patruzeci și nouă, iar la Revoluţia din ’optzeci și 

nouă, după numai două luni s-a strigat fără ruşine de către î-
naintaşii vremii „jos comunismul!” Dar știința și arta, teh-
nologia, a fost apanajul nostru, al lui Constantin Lucaci și al 
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meu, el mult mai devreme și unic în această lume, eu, după ce 

m-am angajat la Fabrica de Avioane, trecând prin atelierul de 
lux tehnologic de la IMGB condus de inginerul Dumitru Tiu. 
Lucaci îmi spunea după ce plecasem de la el și intrasem la 

politehnica timișoreană: vezi tu Chris dragă, acum poți să rea-
lizezi focul artificial și să execuți sculpturi care să se miște și 

din care să țâșnească flăcări care să lumineze viu. Sculpturile 
mele dau lumină dar nu și noaptea! Desigur, acum există ho-
lograma, luminile fac minuni, străbat cerurile noaptea razele de 

laser, creează figuri - sculpturi ca în mai în toate curentele din 
întreaga istorie a artei, dar frezarea spațială a duraluminului es-
te mult mai savantă și mai aproape de inima noastră. 
 

Epistolă către Dănuț Strâmbeanu 
     Tehnologia în sine este artă şi ea nu are limite...(acestea 

sunt specifice doar „artiştilor” altfel zis tehnologilor...nu vezi? 

când cineva face ceva foarte bine el se comportă ca un artist, 

adică are unicitatea lui, dar nu toţi o au, chiar dacă din păcate 

îşi zic artişti)...Din secolul XX încoace cea mai neproductivă 

este arta în sensul ei clasic fiindcă artiştii nu au ştiut că ei sunt 

tehnologi şi nu artişti şi au eliminat din sfera lor de activitate 

ştiinţa și munca cu bună știință...şi au rămas proşti.  
       Dar tehnologia este o realitate specifică vieţii şi ea nu are 

limite pentru nimeni deci nici pentru artişti sau tehnologi...În o 

mie nouă sute șaptezeci și unu eu desenam prin sudare cu arc 

electric pe o tablă de oţel, curăţam de zgură sudura şi o stro-
peam aleatoric - pe zone - cu apă ...rezultând un desen colorat 
doar prin tratamentul termic aplicat diferenţiat; tablele i le-am 
dăruit lui Nichita Fedorov, atunci când am plecat din orașul de 

piatră să învăţ să trăiesc...Altădată, prin o mie nouă sute șap-
tezeci și șapte, desenam sau frezam artistic pe maşina de frezat 

comandată numeric... Știi, cred, ce piese artistice au rezultat!  
Dar sculptura ferofluidă nu există (în acest termen - artistic) 
fiindcă ea dispare atunci când dispare câmpul magnetic... deci 



161 
 

ele, aceste limite ale avangardismului, nu există decât prin cli-
pa de miracol și sunt trecătoare precum cerul luminat multi-
color sau tridimensional de tirul de artificii şi ţin de senzaţie... 
      De peste șase mii de ani, atât cât putem număra după docu-
mente scrise, creatorul de viaţă, omul, este expus în faţa aces-
tor limite tehnologice, invenţiile şi inovaţiile, care există în na-
tură, însemnând chiar dovada de materialitate a timpului...vacs 

căci timpul nu există, ci doar scurgerea vieţii din noi, învâr-
tindu-ne în jurul soarelui şi numind aceste învârteli zile şi ani... 

Da, îi zicem scurgere fiindcă în aceste rotiri permanente forţa 

centrifugă este mai mare decât forţa centripetă şi lesne mo-
leculele celulelor noastre îmbătrânesc, pierzând permanent a-
tomi...  

Toschris Ceckirdas,  10 aprilie 2011 
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    Desigur, Johann Sonne era totuși un tip mai ales, de aceea i-
am spus că nu-l compar cu ceilalți, dar compromisurile lui față 

de valorile în viață lăsau mult de dorit. Pe douăzeci și trei mai 

două mii unsprezece mi-a trimis o epistolă impersonală, mi-a 
retransmis, în care laudă virtuțile timpului trecut când omul nu 

avea atâtea posibilități de petrecerea timpului liber, când omul 

avea mult mai mult timp liber și se preocupa mai mult de viito-
rul său foarte bine profilat. O epistolă cu poezia Rodicăi Botan: 

„Pe vremea când umblam pe jos” și, care, desigur ne reamin-
tește la toți cât de repede și câte schimbări s-au petrecut în ul-
timii cincizeci de ani, cu o viteză cu mult mai mare decât vite-
za de schimbare a ultimelor secole dacă nu, milenii! Nu pot să 

mă abțin și să nu recunosc că trecutul întotdeauna ni se pare că 

este mai bun decât prezentul și viitorul, și este un lucru ade-
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vărat: scurgerea sau arderea timpului având loc dinspre supe-
rior - înalt - spre inferior...întărind caracterul său decadent. 
 

Epistolă către Intol Press 
(Pe vremea când umblam pe jos) 
« Pe vremea când umblam pe jos, 

Cărând la plase de-ață tare, 
Stăteam la cozi pentru mâncare: 

Dar trăiam bine și frumos, 
Pe vremea când umblam pe jos... 

Și serile târziu, la stele, 
Visam la alte lumi stinghere… 

Cântam mai mult, cântam duios, 
Munceam din plin, munceam voios 
Și-aveam și timp de toate cele…  
Pe vremea când umblam pe jos! 

 
Pe vremea când tăiam butuci 
Să ne-ncălzim, să facem cina, 

Și căram apa cu găleata, 
Nu cumpăram nimic de-a gata. 

Pe vremea aia, nu de mult, 
Știam să mânuiesc și sapa, 

Și îl citeam și pe Shakespeare… 
Cum de-aveam timp? Acu' mă mir, 
Da-n vremea când umblam pe jos 

Totul mi se părea frumos… 
Și n-aveam timp de tânguit… 

Cum fac acu' de când m-am pricopsit! 
 

Pe vremea când purtam șoșoni, 
Și reparam la pantofi talpa, 

Lumea știa stânga de dreapta… 
Cârpeam ciorapii la călcâie, 
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Și n-aveam crize de mândrie… 
Nu se-ntâmpla să auzim 

Ca vreunul n-are self esteem?! 
Bătrânii nu mureau stingheri, 
Și pentru câini erau hingheri! 

Pe vremea când purtam galoși, 
Aveam respect pentru strămoși! 

 
Și ce-amintiri mi-au mai rămas, 

Din vremea când stăteam la bus… 
Pe vremea când mergeam pe jos, 
Toamna aveam cartofi de scos, 
Și ne ducea pe toți cu școala, 
Și nu-l lua pe vreunu' boala! 
Și când ziceai că mergi afară, 
Nu era vorba de-un banchet, 
Cu frigărui, turte, șerbet… 

Era-n ogradă un loc „măreț", 
Între cotețe... alt coteț, 

Nu parfumat și deodorat, 
Sau primenit și asortat… 

 
Aveam caracterul mai frumos 

Pe vremea când mergeam pe jos… 
Și nu eram așa de disperați, 

Că nu sântem bine îmbrăcați... 
Cu anii, chiar mai mult de doi… 

Ziceam că hainele sunt noi. 
Copiii ne salutau frumos, 

Pe vremea când umblam pe jos, 
Și nu părea deloc pe dos, 

Că băieții să dea șapca jos; 
Sau să se scoale în picioare, 

Și să dea locul! Era o onoare! 
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Acu' însă ne-am pricopsit, 
Cum nici nu-i bine de vorbit! 

Și ce concept total pe dos, 
E ăla să umblăm pe jos?! 

Înțepeniți și ruginiți, 
Încovoiați și pricăjiți, 

Slujim la domni fără suflare; 
Și construim mereu hambare… 
………………………………. 

Azi mi-a rămas un gând frumos... 
Pe vremea când mergeam pe jos, 

Eram la timp la adunare! » 
(Rodica Botan, 23 mai 2011) 

 
Epistolă, a cincea, către Johann Sonne 

   Pe vremea când umblam pe jos, mergeam cu avionul şi cu 

trenul, mergeam cu tramvaiul şi metroul, la Paris cu haină de 

piele şi la Frankfurt pe Main în costum țesut cu fir de lână; şi 

rate aveam la apartament, exportam în draci la leneşii din Oc-
cident, care se hrăneau din Maroc, Tanganica şi Venezuela, şi 

când mergeam de la Piatra la Bucureşti cu „Ia-mă Nene”, beam 

la „Cireşica” pe Bulevardul Unirii cu mari poeţi şi sculptori ai 

lumii; ei hei hei ce vremuri...pe vremea când umblam pe jos.  
   Pe vremea când schimb a patra maşină, şi benzina-mi miroa-
se a smântână, copiii nu mă mai cunosc; Banca mă desparte de 

ei şi nevastă; banul şi creditul, teama de ziua de mâine, poli-
ticul şi vecinul corupt, televizorul care mă desparte de prieteni 

seara...totul îmi pare pe dos!...pe vremea când nu mai umblu 
pe jos şi toată lumea are o maşină, şi două, și trei; vai şi amar 

de sufletele noastre. În acest sens îţi „recomand" o carte apă-
rută prin o mie nouă sute optzeci și șapte, la ruşi, „Denghi dlia 

Marii” de Valentin Rasputin tradusă în limba franceză la înce-
putul lui o mie nouă sute optzeci și nouă, Edition „Radouga”, 

Moscou: „De l'argent pour Maria” de Valentin Raspoutine, şi 
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care descrie extraordinar impactul, pe rând sau concomitent 
dintre bani, libertate şi dragoste; banii bat întotdeauna totul 
fiindcă banul este atașat diavolului - ochiul dracului - și su-
biectul acesta era foarte prezent în perestroica lui Mihail Gor-
baciov. Dar noi în acel timp le vedeam pe toate altfel fiindu-ne 
interzis să cunoaștem lumea, decât cum o vedeam de la noi de 

acasă.  
    Johann Sonne! capitalismul a început să dispară încă din anii 

cincizeci, poate chiar mai devreme (încep tratatele economice 
planificate dintre Germania şi Franţa). Aşa zis comunismul ca-
re a fost, doar aparent - după părerea mea, dar existând cu brio, 

a dezvoltat un capitalism feroce, întreg capitalul naţional (pen-
tru prima dată în istoria lumii) revărsându-se în producţia na-
ţională şi, care, desigur, a dus la sfârşitul real al capitalismu-
lui. În o mie nouă sute nouăzeci, la noi, nu a câştigat capita-
lismul, ci socialismul de neocolit şi de sorginte marxistă cu 

materializări deosebite în Statele Unite și Germania interbelică. 

A fost însă gafa acelor ani și din a doua jumătate a secolului 

XX să se întrerupă mersul normal al istoriei, deoarece în o mie 

nouă sute optzeci și șase, în România, se introduseseră deja, o-
bligatoriu, „părţile sociale”, forma de participare specifică 

actualelor SRL-uri (în o mie nouă sute optzeci și opt eu şi soţia 

mea aveam deja două părţi sociale de câte zece mii lei)... Îţi dai 

seama ce pătimim, şi de ce, nu numai noi, ci şi cei care au 

provocat această răsturnare de situaţie, fiind continuatorii glo-
balizării europene, să reinventăm, după cinci ani, formatul 

„SRL”, pe bani, şi nu pe produse! Vai de acele suflete care se-
ncredințează vasului plecat fără întoarcere şi este purtat de le-
gănarea ameţitoare a valului banului. Ţi-am scris, puţin impro-
vizând, şi ca să-ţi răspund, când, odată, mi-ai spus că îmi plac 

banii. Nu-i așa. Nu-mi plac, dar am ştiut să-i cheltuiesc cu fo-
los şi atât cât să pun bazele zilei de mâine...cât să mă simt 

demn și, nu ca mai toată lumea, să sărut mâna! Ai uitat de anii 

nouăzeci, când stăteai în bucătărie la Flavius Hâncu, desculț, 
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și-i scriai acele grozăvii sexuale pentru zece - cinsprezece lei 
pe zi, și tu, și Titi Max belitor de câini și scriitorul amator 

Mihca George... Am anticipat de mai mulţi ani ce se întâmplă 

în aceste zile (toate sunt legate de bani) cu lumea noastră și cea 

dimprejur, care mai ieri  nu-şi cunoştea decât salariul, dar ştia 

că dacă muncește (vezi, nu am zis și „bine″) și respectă progra-
mul va primi mereu salariu ... Din păcate, nu-i poţi opri pe cei 

care gustând dulceaţa vor să se asigure că o au şi pe lumea cea-
laltă (şmecherii, şmenarii, băieţii veseli, curviştinele, şi toţi cei 

care au învăţat ceva, dar nu s-au procopsit cu obiectul muncii 
nici la serviciu, nici la domiciliu - ştii şi tu mai bine ca mine; 

eu i-am avut în subordine, atunci, când se prefăceau că lucrea-
ză; dar de, aşa a început „Revoluţia” română, care a instaurat 

în această țară pensionarea tinerilor numiți revoluționari! uită-
te în jur! Johann Sonne și spune-mi, numără-i, câți sunt din 

anturajul tău păcătos?). Nu te supăra că ți-am scris atât, dar, 
înțelegi, e greu să aibă cineva un dialog cu tine, întrucât ești 

obișnuit să te prefaci, și să savurezi încurcătura în care-ți intro-
duci interlocutorul. De asemenea în urbea asta nu prea ai cu 
cine vorbi și nici să scrii într-un ziar sau o revistă în care să te 

faci mai bine înțeles, că tot nu te citeşte nimeni (odată, am 

înjurat - vorba vine - pe cineva, şi tocmai el a venit la mine şi 

mi-a lăudat articolul!). 
Toschris Ceckirdas,  23 mai 2011 
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   În Orașul de Carton adevărul este că nimeni nu prea s-a în-
grijit de cultură din care cauză și lipsa totală de preocupare, 

ajutorare a ONG-urilor care și-au declarat în statut interesul 
pentru acest domeniu. La primărie exista o doamnă care avea 

ceva sarcini în acest sens, dar total depășită de oricare angajat 
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din instituția edilului șef, nimănui nepăsându-i de ce se întâm-
plă în acest domeniu; cultura, fiind tot una cu sportul amator 

sau profesionist; iar, dacă veneau ceva bani prin consiliul local 

aceștia tot înspre sport plecau, după, care, peste un an, două 

mii cinsprezece, a dispărut și această doamnă destul de simpa-
tică lipsită de refulări feministe, cuminte și în banca ei. Foru-
mul nu primea fonduri mai deloc, iar dacă le primea, în ultima 

vreme banii luau calea după vrerea acestui recunoscut și repu-
tat doctor în arhivistică, Johann Sonne...care știa să dribleze 

balonul culturii printre jucătorii profesioniști ai partidelor afla-
te la putere sau în opoziție, descurcându-se și printre poeți, și 

printre pictori, ce mai! școala slavistică dovedindu-se cea mai 
avansată dintre școlile de pe aceste meleaguri (desigur, la șter-
pelit bani și pupat în cur). Cam de pe la această dată, dacă nu 

chiar mai devreme Forumul a început să decadă datorită lui Jo-
hann Sonne și celor doi - trei supuși ai săi și foști propagandiști 

culturali populari ai partidului unic. Dacă cineva dorea să de-
monstreze că Forumul este o formațiune publică inutilă, putea 

să o facă... la fel, dacă dorea să procedeze invers și să demon-
streze că este o formațiune publică de oarece interes. După 

această dată în care Sonne a preluat întreaga responsabilitate 

Forumul, nu face altceva decât să se compromită continuu... își 

pierde publicațiile și nu mai finanțează decât cărțile de laudă și 

preamărire a membrilor săi rămași agățați de mintea sclipitoa-
re, în panegirice, a ruinatului om de cultură, septagenar și 

domn fără pălărie și baston, Johann Sonne. În patru mai două 

mii unsprezece, în Ziarul de Piatra, Adriana Mușatescu publică 

articolul „O fantomă bântuie prin Orașul de Piatră: Forumul 

Cultural” (articol apărut pe www.criterii.ro). Iată ce spune 

distinsa jurnalistă, noi, cei câțiva aflați în demisie, din Forum, 

putând confirma parțial sau pe de-a-ntregul valabilitatea afir-
mațiilor. « Mai multe gazete pietrene au publicat un comu-
nicat în care se arată că o instituţie fantomă ar fi împlinit zece 

ani de bântuire prin Orașul de Carton. Iată o mostră dintr-un 
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comunicat Agerpres: Mai multe personalităţi pietrene au fost 

premiate marţi de Forumul Cultural al Orașului de Carton, 

cea mai mare instituţie de cultură din judeţ, cu ocazia ani-
versării a zece ani de existenţă. „Nu a fost deloc uşor să ne 

păstrăm identitatea în aceşti zece ani. Cel mai greu a fost poate 

în două mii șapte, când voci din cultura pietreană şi nu numai 

s-au temut de o diluare în stilul cosmopolit al Uniunii Euro-
pene. A fost poate primul dialog al euroscepticilor cu cosmo-
poliţii, aşa a apărut echilibrul. Fără a ne pierde în tradiţiona-
lism desuet, am reuşit să menţinem Piatra ca pe o oază de cul-
tură autentică. Suntem judeţul Pravilei de la Govora, suntem 

judeţul primei Gramatici tipărite a lui Văcărescu, suntem 

judeţul unde s-a născut statul român, suntem judeţul care a dat 

un imn naţional. Suntem un judeţ cu o elită tânără, sunt trei 

Universităţi puternice aici la Râmnic. Aşadar schimbul între 

generaţii nu va prezenta sincope”, a declarat Alexandru Ale-
xandru Bălcești, rector fondator al Universităţii Constantin 

Brâncoveanu şi preşedinte al Forumului Cultural al Orașului 

de Carton.”  
       La aniversarea celor zece ani de activitate au mai rostit 
alocuţiuni, membrii fondatori ai Instituţiei, reprezentanţi ai 

altor Direcţii de Cultură, ai Arhiepiscopiei. În realitate, acest 

Forum nu există, sau există fantomatic, fiind un fel de cimitir 
al elefanţilor culturii. Nu are deschidere către tineret, nu are o 

concepţie managerială şi doar toacă mici sume de pomană. 

„Enciclopedia Pietrei" este, într-adevăr, o lucrare importantă, 

numai că ea nu are nicio legătură cu Forumul, ori are una for-
mală, cel care a editat-o fiind prof. dr. Johann Sonne. Forumul 
respectiv are o revistă lucioasă şi colorată ca o sorcovă pe care 

nu o citeşte nimeni, iar vocea membrilor lui nu se aude în zo-
nă, fiindcă periodic îi loveşte damblaua laşităţii şi oportunis-
mului. Altceva nu ar mai fi de zis. » 
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    Este bine să vedem și ce comentarii au apărut pe internet 

după apariția articolului din Ziarul de Piatra, varianta on line. 

Șase mai două mii unsprezece: « Acest Forum nu are niciun 
angajat plătit, toată munca se face benevol. Spre deosebire de 

Muzeu, mai mereu închis, Teatre, care mănâncă milioane de lei 

noi, Direcția de Cultură sau Casa Creației, cu salariați plătiți să 

facă acte de cultură etc. Banii care s-au luat au fost pentru edi-
tarea unor reviste și a unor cărți. Reviste precum „Studii pie-
trene", de exemplu, pe care distinsa domnișoară sau doamnă nu 

cred că le-a deschis vreodată. Forumul nu organizează seri de 

dans pentru tineret, nici festivaluri de muzică ușoară, nici zeci 

de deplasări în străinătate, ca Uniunea Artiștilor Plastici, nici 

activități de divertisment. Dacă a fost amintit tovarășul prof.dr. 
Johann Sonne, fost securist la Penitenciar și apoi parașutat ar-
hivar la Arhive, atunci da, aveți dreptate, tov. prof. dr. a luat de 
la oficialitățile pietrene aproape cinci sute de milioane lei vechi 

pentru Enciclopedia la care nu a scris niciun rând, ci doar a 
strâns materialele și le-a pus cu furca la tipar. Tot tovarășul 

prof. dr. Johann Sonne, turnătorul din cultura vâlceană, a luat 

recent două sute de milioane lei vechi pentru o... revistă! În 

rest, bătrânii aia de la Forum de care te împiedici dumneata A-
driana Mușatescu lucrează benevol, gratis, pe degeaba, iar stu-
diile și cercetările lor s-au finalizat în materiale publicate în 
reviste științifice (cum e și „Studii pietrene”), premiate și apre-
ciate de către forurile academice române. O amicală tragere de 

mânecă, madam Adriana, bătrânețea este o „boala” care se ia, 

chiar și tu vei îmbătrâni, depinde însă CUM, cât de elegant sau 
cât de dezagreabil. Nimic nu e mai neplăcut ochiului și spiri-
tului decât un tânăr intolerant cu cei mai în vârstă ca el, mai 

ales atunci când afișezi suficiența, lipsă de informare, partiza-
nat păgubos. » (nesemnat) 
  Cinci mai două mii unsprezece: «  Ce forum cultural. Vin ca 
milogii la consiliul jud. după bani toată ziua. Hai la plimbat ur-
sul poate găsiți ceva să vă inspire în a mai scoate vreo fițuică 
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ceva. Sugative de doi lei. Mi-e silăăăăăăăăăăăăăăăă » (nesem-
nat) 
   Șase mai două mii unsprezece: « Măi nespălaților cine a spus 

ca Forumul Cultural al Orașului de Piatră este cea mai mare in-
stituție culturală a Orașului de Carton?! Nu le ajungeți nici la 

șireturile de la pantofi bătrânilor și tinerilor - mințiți cu neru-
șinare sunt și tineri în Forum - din această organizație. Și de 

unde până unde domnul prof. dr. Johann Sonne este singurul 

realizator al Enciclopediei. Ați deschis această lucrare? Vedeți- 
vă de excrețiile voastre răutăcioase și tendențioase, mâncați-vă 

tainul pe care vi-l pun în față cei care va plătesc și lingeți-vă li-
niștiți pe boturi că tot nu vă citește nimeni... » (nesemnat) 
 
   - Păi și tu i-ai lăsat să vorbească așa? interveni Poe și conti-
nuă: - Să știi că șeful „Criteriilor″ este poate cel mai bun zia-
rist din toate timpurile, eu, numai pe el îl citesc de aici, din O-
rașul de Carton. El a fost cel mai bun și la Orizontul! 
   - Mulțumesc pentru complimentul pe care mi-l faci prin a-
ceastă regulă de trei simplă! …Bine, bine, ține pentru tine a-
ceste gânduri, care te vor compromite cândva… I-am trimis o 
epistolă Adrianei Mușat, căci nu avea, se vede de la o poștă, 

știință despre acest Forum și mai ales despre această Enciclo-
pedie; dar articolul ei rămâne unul de mare curaj și o cărămidă 

plasată public pentru cunoașterea adevărului. Provocarea este o 

regulă care se practică în presă!… 
 

Epistolă către Adriana Mușatescu 
   Vă aduc la cunoștință două articole apărute în orașul căruia 

noi, forțat, mai ales după o mie nouă sute șaizeci și nouă i-am 
zis Orașul de Carton - desigur el va avea și blocuri din prefa-
bricate de beton care în o mie nouă sute nouăzeci și doi  aveau 

să-și facă cetățenii, pe toți, proprietari!...statul, obligându-i să 

cumpere pe nimic prostiile care l-au consacrat în noua econo-
mie de piață. I-au consacrat, pe ei, cumpărătorii; desigur, o mă-
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sură politică, mai ales comunistă, cu bătaie lungă… Despre Fo-
rum nu știți nimic, trebuie să vă informați bine când scrieți de-
spre așa ceva, în el fiind vorba despre un mic parlament cu pu-
tere și opoziție, și, care, nu peste mult timp, aceasta din urmă, 

opoziția, va dispărea. Și ăsta este un mare păcat la care vă 

spun: sigur, ați contribuit și dumneavoastră, ziarul dumnea-
voastră, lăudând mult faptele inexistente prezentate de vice-
președintele care se consideră primul conducător, Johann So-
nne, în fond fiind vorba despre puterea pe care i-a dat-o tre-
cutul său greu de apreciat... Așa îl caracterizează toți colegii lui 

din fosta Securitate. În cazul „Enciclopediei” trebuie să vă pro-
nunțați în cunoștință de cauză, fiind vorba de mulți autori, 

aproape, că, Johann Sonne a folosit „copy space” din lucrările 

lor motiv pentru care, ca scriere publică de interes general, 

chiar științific, Enciclopedia fiind un eșec…Nu se scrie o en-
ciclopedie girată de un consiliu județean pe baza biografiilor 
romanțate, personale, scrise pe Internet. Corect este pentru a nu 

se repeta în viitor o asemenea greșeală, ca aceasta, a lui Jo-
hann Sonne, de a nu fi imparțial, să venim în această demon-
strație critică în primul rând cu articole publicate în presă chiar 

din anul publicării Enciclopediei…Noi credem că asemenea 

gafe publicistice - aproape infracțiuni - bătaie de joc la adresa 

contribuabililor - cum sunt și cărțile monografii onomastice 

publicate sub egida Forumului - se pot întâmpla când într-o 
comunitate cum este și cea despre care este vorba în această 

Enciclopedie neinspirată, instituțiile statului din localitate nu e-
xistă, sau aproape nu există, sau sunt total lipsite de interes de 

ceea ce se întâmplă în comunitate…prea multe scaune de ne-
clintit pentru prea multe funduri grase! 

Toschris Ceckirdas, 10 mai 2011 
 
   - De ce ai scris două recenzii, una pentru tiparul local și una 

pentru on line? mă întrebă Poe. 
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   - Varianta ziar este mai scurtă și mai protectoare pentru Fo-
rum, în timp ce varianta on line este mai detaliată și mai criti-
că, nu toată lumea având acces. Dar în esență, și largi pasaje, 

sunt la fel. Apoi, nu uita, eu eram vicepreședinte și Sonne îmi 

punea în cârcă oarece contribuții nedemocratice, plus îmi băga 

în gură, prin Natașa, fata de casă, venită de la Pro Democrația,  

un murdar microfon, făcea și poze, atunci când vream nu 

vream trebuia să spunem rugăciunea „Tatăl Nostru” la orice 

început și sfârșit de program, chiar și când preotul lipsea de la 

ședința Forumului (îi ținea atunci locul, voce solo, Alexandru 
Alexandru Bălcești)…câtă mizerie am trăit după acest comu-
nism, nu puțini i-au zis împuțit, pietrean, chiar și după anul o 

mie nouă sute nouă zeci! …Culmea, mai ales după două mii. 
    
Epistolă către pietreni - Enciclopedia județului Piatra 

(Varianta presa locală) 
   Un proiect preluat de Forumul Cultural al Orașului de Carton 

în timpul vieţii regretatului preşedinte al Consiliului Judeţean,  

Dumitru Buşe, dus spre finalizare de cei afişaţi pe prima pa-
gină, ca autori, dar salvat de scriitorul Jahann Sonne, coordo-
nator de mai multe ori și autor, care a preluat, spre final, sin-
gur, această ediţie fără precedent, în sensul de amploare şi nu-
me de personalităţi noi; și, care, trebuie menționat, nu a fost 

preluată în primă fază de nici un alt membru al Forumului. Fă-
ră control final din partea Forumului Cultural, iat-o, acum, fi-
nalizată la Editura Fortuna, „Enciclopedia judeţului Piatra”, 

văzând lumina tiparului; o carte aproape incredibilă prin di-
mensiune, dar pe măsura interesului exprimat până în prezent. 
    „Enciclopedia Judeţului Piatra”, îmi spunea scriitorul şi co-
lonelul în rezervă Elias Golumbovschi, la o întâlnire de suflet-
lansarea ei în Bucureşti, în sectorul doi al capitalei, avându-l ca 
„girant” pe poetul Sergiu Al George, „este o carte de mare va-
loare şi trebuie să vedem în ea părţile bune!” Da, eu am criticat 

zone de suprafaţă, care ţin de editare şi tipografie, de fonturi 
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speciale pe care un calculator poate să le aibă, altul, nu!... „bol-
dirile” spre exemplu; i-am spus: „ ... această Enciclopedie tre-
buia să apară cu o mică erată” prin care să se repare nişte gre-
şeli de editare, inevitabile, precum scrierea unor nume pietre-
ne, care nu se termină în „escu”, da, chiar  numai şi pentru u-
nul singur! Asta este tot. Nu numai că a fost necesar să existe, 

dar încă mai este! erata, putând fi adăugată la exemplarele încă 

nedifuzate. Mai există şi varianta pdf, pe net, unde se pot face 

corecturile, dacă ele nu au fost introduse în mod special, bun-
înţeles, dacă, şi este obligatoriu, o asemenea carte se postează 

pe Internet. De ce ne se află pe Internet? Nu există un PDF? 
   Ce are bun această enciclopedie?... de cea mai mare actua-
litate, care o transformă într-un veritabil document, şi căreia i 

se cunoaşte fiecare greşeală - foarte puţine de altfel - este 
faptul că aduce la cunoştinţa publicului, atâtor oameni intere-
saţi, nume noi de personalităţi pietrene; fapte noi, remarcabile: 

economice (mai puţine în această ediţie, sigur, mai multe în 

viitor) şi culturale, niciodată înscrise în lucrările de până acum, 

similare; un rol hotărâtor, avându-l (în acest sens) Marius 
Pătrășcoiu şi Johann Sonne, ultimul, fiind uneori depăşit de zel 

şi introducând prea multe informaţii biografice culese de pe In-
ternet, dar, care, mai toate, sunt „expresii” şi figuri postrevo-
luţionare... Şi să avem pardon, nu tot ce a apărut după o mie 

nouă sute nouăzeci este bun sau ridică prestigiul judeţului Pia-
tra, scop pentru care se scrie o Enciclopedie! Ea nu este un 
studiu (de orice fel), ci se transmite telegrafic, se adresează pu-
blicului larg.  
   Aceste noutăţi de care vorbeam mai sus au creat visteria re-
ală (valorică) a judeţului, oraşului; de aceea ele trebuie să fie 

reale şi bine definite, formulate, dând consistenţă cărţii, cres-
când cota de valoare a autorului colectiv... „Şi-a dat foc” Jo-
hann Sonne în faţa conservatorilor, care au ascuns publicului, 

cu ştiinţă şi fără ştiinţă, până acum, pe inventatori, pe inova-
tori, pe artişti, muzicieni şi dirijori, şi, care „conservatori” au 
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demonstrat prin scrierile lor că nu au cunoscut adevărata di-
viziune a muncii în societate, cea aducătoare de bunăstare, ade-
vărata realitate. Aici Forumul, prin cei câţiva membri ai săi, 

autori (repet, Forumul, ca entitate, nu a cunoscut conţinutul 

textului final, deci nu a efectuat o expertiză), are un imens me-
rit, căci a demonstrat că în opt ani de existenţă a reuşit să 

schimbe întrucâtva mentalitatea pietreană, sensurile multiple a-
le noţiunii de cultură... Şi niciodată nu trebuie uitat, că astăzi 

înseamnă mâine, şi mâine înseamnă „trecut”! Imediat, pe Inter-
net, dar şi pentru ediţiile viitoare, Johann Sonne trebuie să re-
pare, să corecteze greşelile neesenţiale, dar, pentru fiecare in-
divid, vitale! Pentru ediţiile viitoare, coordonatorul, dacă el va 

exista (îndrăznesc să-i spun „redactor”, coordonator fiind pri-
mul dintre autori - dacă e cazul), va trebui să şi verifice sau 

simplifice textele autorilor, să le corecteze - chiar în conţinut 

(pentru evitarea unor repetiţii între capitole - prea diverse, şi 

adoptarea unor modalităţi comune de scriere şi tipărire a unor 

nume); autorii trebuie să ştie, din comandă, că ei scriu capitole 

pentru o enciclopedie, şi nu o carte; și, că, în enciclopedii nu se 

folosesc titlurile în faţa numelor proprii, haide să admitem, 

poate, cele de doctor științific, dar nicidecum de profesor (cu 

atâtea trepte), doctorand, inginer (mai ales la cei morţi) şi tot 

ce se scrie despre ei trebuie să existe un înscris de tipar şi nu 

pe Internet. De asemenea, nu poate un judeţ să aibă o 

enciclopedie cât a unui stat. Şi nu poate o enciclopedie să 

transpună monografii. Păi, după ce faci Enciclopedia Pietrei, 
pentru ce o mai faci şi pe oraşe separat şi pe comune?... Nu s-
au născut genii (sau fapte geniale) pentru enciclopedii, pro-
fesionişti, după anul două mii... 
 

Epistolă către pietreni-Enciclopedia județului Piatra 
(Varianta Intol Press, Cultura Ars Mundi) 

   Un proiect preluat de Forumul Cultural al Orașului de  Car-
ton în timpul vieţii regretatului preşedinte al Consiliului Jude-
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ţean,  Dumitru Buşe, dus spre finalizare de cei afişaţi  pe prima 

pagină, ca autori, dar salvat de scriitorul Johann Sonne, coor-
donator şi autor, care a preluat, spre final, singur, această ediţie 

fără precedent, în sensul de amploare şi nume de personalităţi, 

noi. (...) Nu s-au născut genii (sau fapte geniale) pentru enci-
clopedii, profesionişti, după anul două mii... 
   Câteva întrebări normale... 
   Trebuia să aibă cartea patru kilograme? Trebuia un preşe-
dinte de partid să semneze la autori, chiar şi la traducători sau 
la „Actualitate şi perspective”?   
   Cine a dat bun de tipar tehnoredactării unor capitole, care 

personalizează prea mult, grafic, anume personalităţi? Cine a 

dat bun de tipar tehnoredactării capitolului despre „Cercetarea 

ştiinţifică” a Pietrei, unde apar unii cu nume pocite!?...și alte 

erori? nu se ştia că în timpul comunismului atelierele de pro-
iectare erau ateliere de cercetare ştiinţifică uzinală? Că existau 

titluri de inginer principal I, II, III în partea aplicativă? Nu se 

cunoșteau sesiunile de comunicări ştiinţifice mixte (cercetare şi 

producţie)? Niciodată Întrprinderea Hervil, nu a executat pen-
tru vânzare la export produse proiectate de CCSITMFS-Piatra! 
Nu se ştia că Întreprinderile de producţie finanţau liceele? Nu 

se ştie că, din o mie nouă sute optzeci și șase, Hervil-ul a vân-
dut părţi sociale salariaţilor, astăzi (din o mie nouă sute nouă-
zeci și unu) specifice SRL-urilor (Gmbh şi Ltd)? Deci că din o 

mie nouă sute optzeci și șase, această unitate de producţie de 

cea mai înaltă tehnicitate, comparabilă, tehnic, cu firmele din 

vest, era un SRL deosebit de puternic, cum erau cele din Ger-
mania? dar a fost ulterior transformat în SA (în o mie nouă 

sute nouăzeci și unu)?  
    Produsele de bază de la început, „Ungerea”, au fost preluate 

de la Balanţa doi din Sibiu; „Cilindri Piatra Neamţ” - de la 
Piatra Neamţ, în rest tot ce s-a făcut productiv la Hervil, Orașul 

de Piatră cu deja miros de carton a fost creaţia iniţială a atelie-
relor de proiectare tehnologică, proiectare asistată (conduse de 
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familia subsemnatului!); proiectare s.d.v.-uri condus de Doru 
Negoiţescu, şi, ulterior, de Gh. Bușculescu, responsabil cu in-
venţiile şi inovaţiile, sau inginerul Duicănescu, atelierul de 

produse noi?   
    Produsele, dacă vorbim despre ele: „Cilindri URSS”, „Cilin-
dri RDG”, „Capetele de Comandă”, Cilindri „Canada”, Cilin-
dri „Atlas”- SUA, matriţele „Oltcit” au fost concepute ca do-
cumentaţie tehnologică și de fabricaţie de către atelierul de 

proiectare tehnologică şi cel de proiectare asistată conduse de 

Toschris și Mina Ceckirdas şi toate aceste produse ca să fie 

exportate trebuiau încadrate la capitolul invenţii și inovaţii!? 

Cilindri URSS din o mie nouă sute optzeci și șapte s-au ex-
portat în Rusia cu o invenţie a lui Toschris Ceckirdas şi teh-
nologii de produs, neavând la autori directorii şi inginerii şefi 

sau șefii de secții (cum era moda timpului?)! 
    În Enciclopedie sunt foarte mulţi profesori cu lucrări, teze de 

doctorat, în dauna unor ingineri de calibru, a unor mari medici! 
Enciclopedia este ca un „dictat”; o enciclopedie a profesorilor 

(precum un minister al Educaţiei atemporal şi fără rost)! Eu 

cred, că, Enciclopedia județului Piatra s-a vrut prea savantă! și 

a ajuns aproape un fals, finanțat și girat de un consiliu județean 

fără nici o legătură cu Forumul...Dacă orașul municipiu e de 

carton, nu poate ca județul din care face parte să fie altfel. 
     Observații (doar câteva, în grabă)... 
    „Boldirile” sunt de-a dreptul nesuferite! Deja, pe Internet au 
apărut indicaţii obligatorii de tehnoredactare în virtual. Ce este 
mai periculos, la noi, unii fac din boldire o chestiune de drept 
de autor! Este dreptul autorului (un puseu de isterie personală)! 
     Exagerat, cuvântul lui Răzvan Teodorescu. Exagerat cuvân-
tul lui Johann Sonne...care este şi autor! se dă drept. 
     Cap I. Cadrul natural (Gh. Nour), cincizeci și trei pagini, 

A4, lit. șapte - opt! Un capitol profesionist, inteligent conceput. 
    Cap II. Istoria (S. Păduche, F. Florian, George Dumitrescu, 

S. Onuț) o sută șaizeci și unu pagini. Preistoria. Actualităţi şi 
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perspective. Vrei nu vrei, postbelicul tratat încă prin prisma 

„Revoluţiei” din optzeci și nouă! Restul OK... 
     Cap III.  Populaţia (Rareș)  patruzeci de pagini. Ok! 
     Cap IV. Economia şi societatea (G. Dumitrescu, S. Onuț, 

Johann Sonne) șaptezeci și două de pagini. Nu vorbeşte de sta-
bilitatea incredibilă a leului şi de germenii capitalismului săl-
batic aplicat până în ’optzeci și nouă, de pregătirea pentru in-
trarea în ultimul deceniu al mileniului, nu pune în evidenţă 

adevărul despre prăbuşirea clasei conducătoare în totalitatea ei 

şi nu numai a familiei Ceauşescu; nu evidenţiază CTC.-ul ge-
neralizat şi mincinos în dauna autocontrolului. Nu este pusă în 

evidenţă noua investiţie tehnică „inteligentă”, cibernetică, apli-
carea noilor tehnologii, care au transformat Orașul de Piatră cu 

miros de carton post o mie nouă sute optzeci, tehnologic, în 

capitală a tehnologiei, în defavoarea Bucureştiului....  
    Cap V. Învăţământul (Sonne, Hâncu) douăzeci și șase de 

pagini. 
    Cap VI. Ştiinţa şi Tehnica, treizeci și șase de pagini. ...Po-
micultura (deşi merele au dispărut) mai mult decât fabrica de 

placaj care are în loc un teribil Mall (cercetarea uzinală) - IEH-
ul (idem). Nu am auzit niciodată de „ECOIND” București, suc. 

Orașul de Carton... În afară de Combinat, numai nimicuri: 

CCSITMFS Filiala Orașul de Carton; un capitol unde apare 

numele vecinului meu din „Versail”, frizerul Chichi, adică 

Pele, prietenul de tunsoare a lui Jean Barbuțchi... INCDT şi tot 

aşa, precum scrie, şi acum, pe Biblioteca Judeţeană, tot nimi-
curi, şi nu ceea ce trebuie şi este adevărat! ...Ca la o adunare 

generală a oamenilor muncii de sfârşit de an. Să dea bine şi la 

noi, şi la centrală! 
   Cap VII. Cultura (Ștrempel și Sonne) pare a fi cel mai sen-
sibil şi mai bun în conţinut, exceptând prea desele amintiri 

despre Instituţia Culturală şi de Patrimoniu... o sută doispreze-
ce pagini.  Pe o pagină aceleaşi boldiri, acelaşi nume, de mai 

multe ori, de fiecare dată cu titlurile în faţă... Nu este amintită 
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societatea culturală a elevilor; cenaclurile V. Roaită, numele 

lui Poe C. Poe, al meu președinte după el, iar la Drăgăşani al 

lui Dumitru Velea. Apoi, da,  numele noastre! Păi nu trebuie să 

ne mândrim cu o mie nouă sute șaptezeci? ...Nu sunt incluse 

stagiunile muzicale ale Filarmonicilor din Sibiu şi Craio-
va...(douăzeci de ani!)....Nu sunt incluse lucrurile vii, de viaţă, 

care dau personalitate prezentului...Un lucru viu şi real, de 

viaţă, înseamnă chiar şi un muzeu pe care trebuie să știi să-l 
construiești cu lucrări achiziţionate prin economia de piaţă şi 

nu cu nume acoperite de puerile certificate de competenţă... 

înseamnă chiar o lucrare de reparaţie şi conservare făcută cu 

tehnologie competentă care atestă gradul de inteligenţă. La noi 

laudatio, poalele-n cap, aplaudacii, şi numai certificate de com-
petenţă fără plata cotizaţiei la zi. 

Toschris Ceckirdas, 06 mai 2011 
 
    - Ce părere ai despre Enciclopedia asta făcută de Sonne și 

care și-a pus semnătura peste tot și oriunde. Până și coperta 

este făcută după indicația lui: J. Suno - pseudonimul lui So-
nne? l-am întrebat pe Poe. 
    - Cât o vrea el să rămână prin orice face în istoria locală, nu 

rămâne nimic după el… Tocmai omul de știință nu se vede, 

tocmai, fiindcă nu este om de știință. Arhivarea, e o știință 

minoră la care poți să nu ai nici o pregătire, poate doar un in-
structaj la locul de muncă. Apoi văd că ai scris tu ce trebuie. 

Mă mir de ceilalți, din Forum, că se lasă prostiți! Timpul trece 

în favoarea lui Sonne și el va rămâne unul dintre autori. Apoi 

mai sunt și banii, eu am auzit că a luat la primul volum șase 

sute de milioane - bani vechi…Tu cât ai luat pentru miile de 

pagini de articole semnate de tine, pentru ziarele tale? 
    - Măi Poe, dar comedia asta cu C.V..- urile ăstea luate de pe 

Internet, care ne jignesc aproape pe toți. Păi nu există nici o 

corelație între nomenclatorul de profesii din România cu cel 

din Europa de Vest bunăoară…Acolo scriitorii - care nu știu 
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ce-i aia USR - au sute de titluri create pe Internet. Sunt profe-
sori universitari (!?) sau doctori în științe în alte grafii… En-
ciclopedia asta făcută la Piatra intoxică viața culturală pietrea-
nă, agită spiritele și-așa bolnave (oameni fără studii făcute la 

vremea lor). 
    - Văd, mă întrerupse Poe, întrerupse șirul acestor idei, că, 

aici la Piatra, lumea a luat-o razna. Este înjurat împăratul Tra-
ian, este stigmatizată Columna construită de Apolodor din Da-
masc. Nu există nici o legătură între Dacia cucerită de Traian, 

așa cum romanii au cucerit întreaga Europă, cu Dacia lui Zal-
moxe cea din epoca lui Isaia sau mai devreme cu o mie, două 

mii de ani! Este batjocorită latinitatea!...credința! Spiritul ro-
mânesc din colindele noastre de sărbători de iarnă, de Cră-
ciun, de Anul Nou. Ce treabă are Traian cu Burebista? 
    - Stai, nu te ambala, sunt doar niște proști, care nu au făcut 

nimic la viața lor și acum scormonesc vremurile dinainte de 

Christos; nu toți sunt așa, uite moldovenii din Rep. Moldova se 

dovedesc mai serioși decât noi…Ei văd Dacia ca o patrie stră-
bună, comună, și România ca pe un stat care ascunde aberații 

genetice. Nu e normal? Din moment ce majoritatea membrilor 
de partid din vechea gardă sunt agenți KGB? Și când? chiar as-
tăzi!  
    - Noroc cu deștepții ăștia de la Moscova, care, totuși, știu că 

aici este nevoie de un stat unitar și puternic! mai tună Poe. 
    - Valabil și pentru americani! 
    - Mai ales valabil pentru Austria și Ungaria! se ambală din 

nou el. Desigur e de discutat, dar ce a făcut Austria pentru ro-
mâni, nu a făcut nimeni. Ba nu, au făcut ungurii, când i-au a-
dus pe sași la nord și la sud de Carpați… 
    - Stai să vezi ce mi-au scris unii, despre tehnologia dacilor, 
despre politica rușilor și moldovenilor din Rep. Moldova, dar 

și a noastră, în problema dacilor… 
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Epistolă către Intol Press 
(Cuiul dacic-17 martie 2011) 

   « Pe data de patru septembrie o mie nouă sute nouăzeci și 

șapte soseam la Chișinău să-mi întâlnesc un prieten, Tudor 
Pantiru - fostul Ambasador al Republicii Moldova la Națiunile 
Unite. L-am cunoscut pe Andrei Vartic, de profesie fizician-
spectroscopist, un pasionat al istoriei dacilor, care-mi spu-
nea:  « Este trist să stai de vorbă cu „profesori universitari în 

arheologie” care sapă tot cu lopata veche de douăzeci - patru-
zeci - o sută de ani și nimic altceva, menținând cercetarea ar-
heologică, în România, pe poziții aproape paukeriste, negând 
or refuzând să vadă rădăcinile extraordinare pe care românii le 

au în civilizația lumii.  
   A face azi cercetare arheologică fără laboratoare de teren, ca-
re să-i spună cercetătorului ce rocă sapă, ce compoziție are cu-
tare cărămidă sau ciob, fără acces la Internet, la cele mai solide 

baze de date, fără urmărire prin satelit a ceea ce se întâmplă în 

Carpați (ca de pildă misterioasele „arsuri”), fără o echipă soli-
dă multidisciplinară incluzând sociologi, etnologi, istorici, 
medici, economiști, este în cercetarea arheologică modernă un 

fel de a juca țurca pe rampa de lansare a unei rachete, nevă-
zând altceva decât tuiul. 
   L-am întrebat cum de a ajuns sa fie așa de pasionat de daci, 

la care Andrei mi-a răspuns:  
„Pe vremea când eram student în anul I la Fizică, în o mie no-
uă sute șaizeci și șase la Leningrad, unchiul meu, Grigore Con-
stantinescu - absolvent al Sorbonei, mi-a făcut cadou cartea lui 
Daicoviciu „Dacii” - pe atunci o carte interzisă pe teritoriul 
Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești.    
   Ce a realizat Andrei Vartic, în expediția sa, este formidabil. 

Acesta descifrează Topografia Dacică, redescoperă Metalurgia 
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Dacică - cea mai avansată din lumea antică, descrie materialele 

de construcție dacice, în special Betoanele Dacice, vorbește 

despre Cosmogonia Dacică, Moralitatea la Daci și ce este cel 

mai important îi redescoperă pe Daci, scriind cărți ca: „Oaspe-
tele Nemuririi”, „Enigmele Civilizației Dacice”, „Fierul-Piatra, 
Dacii-Timpul”, „Magistralele Tehnologice ale Civilizației Da-
cice”, publicându-și cercetările chiar și în conferințe NATO.  
    El, Andrei Vartic, ridică vălul nepăsării de pe trecutul nostru 

dacic. În timp ce se plimba, acum șapte - opt  ani, în jurul Mo-
vilelor Ciclopice de la Sona, descoperă în huma acestora o ve-
ritabilă Ghiară de Sfinx; fiind un om corect, el cheamă Insti-
tutul de Arheologie din Cluj, care, trimite pe cineva care so-
sește peste noapte, o ridică și ... dispare.  
    „Ei, așa or fi legile pe aici” și-a spus Andrei, puțin necăjit că 

ei, arheologii, nu au discutat și cu el. Era vară, frumos, păpădii 

galbene peste tot când Andrei găsește calupuri de fier dacic de 

peste patruzeci kg și din nou corect îi anunța pe „tovarășii” ar-
heologi care vin, iau și ... pleacă.  
    Tot el găsește în sanctuarul dacic de la Racos, Cuie Dacice 

și din nou „echipa” de bravi arheologi sosește în frunte cu dl. 

prof. dr. Ioan Glodariu și îl felicită, iau Cuiele Dacice, nu îna-
inte de a-i da „cadou” și lui Andrei ... un Cui Dacic „cu tema” 

să-l cerceteze. Andrei trece cu Cuiul peste graniță, acasă, de 

cealaltă parte a Prutului, la ceilalți români, urmași ai acelorași 

Daci, dar despărțiți de niște politicieni care i-au convins pe is-
toricii moldoveni că ei ar fi de un alt neam și că ar vorbi și o 

altă limbă, diferită, Moldoveneasca, care ar avea și niște foarte 

mici asemănări cu Limba Românească, dar prea mici pentru a 

fi luate în considerație. Dar ei politicienii din dreapta și din 

stânga Prutului, când se întâlnesc, uită că nu folosesc tradu-
cători, ba de multe ori sunt veri ori cumnați, având și aceleași 

nume.   
    Dar să revenim la Andrei Vartic. Se făcuse iarnă la Chiși-
nău, într-o zi ningea, în alta ploua, iar el, Andrei, într-una din 
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după amieze se uita când pe geam, afară la ploaie, când la 
Cuiul Dacic vechi de peste două mii de ani, primit ca „temă de 

lucru”, care nu era nici mâncat, nici acoperit de rugină, o ade-
vărată minune. Astfel începe istoria acelui Cui Dacic, Cui al 

lui Pepelea (spun eu), primit de la profesorul român, de arheo-
logie, din dreapta Prutului. Andrei ia cuiul și fuge cu el la In-
stitutul de Metalurgie de la Bălți unde, minune, X-Ray-ul arată 

că, acel cui de peste două mii de ani, acel Cui Dacic care nu 

vrea să ruginească, avea în componența lui nici mai mult nici 
mai puțin decât alfa - fier pur de nouăzeci și nouă virgulă no-
uăzeci și șapte la sută, nici urmă de impurități, adică de com-
puși ai carbonului ce rămân de la prelucrare.  
    O „Minune Antică”, care vă atrag atenția că se poate obține 

numai în condiții speciale de laborator sau în cosmos! Până la 

ora actuală sunt cunoscute în lume numai două exemple de 

astfel de fier la Delhi și un disc din Mongolia, datat din secolul 
IX, cercetat și în laboratoarele de la NASA cât și la Universi-
tatea Harvard.  
    Specialiștii spun ca procesul modelării unui obiect din fier 

pur este mult mai complicat chiar decât obținerea lui, dată fiind 

posibilitatea introducerii în el a unor impurități. Discul din 
Mongolia putea fi modelat doar în cosmos, susțin specialiștii 
de la NASA, iar cercetătorii de la Chișinău aveau aceeași 

părere despre Cuiul Dacic.   
    Andrei, pragmatic, mai neîncrezător, a fugit cu Cuiul la Le-
ningrad, la Institutul Metalurgic căci, fier pur, o fi el dar poate 

că suprafața lui să fi fost vopsită cu vreo vopsea specială „da-
cică”, ca să nu ruginească. La Leningrad cercetătorii au mai 
descoperit o minune, despre care vă voi vorbi mai târziu. 
Vrând să verifice minunea, Andrei ia „Cuiul lui Pepelea” și 

fuge la Moscova. Și de astă dată rezultatul a fost același: Cuiul 

Dacic care nu vroia să ruginească de peste două mii de ani, 

format din alfa - fier pur în proporție de nouăzeci și nouă 

virgulă nouăzeci și șapte la sută era acoperit, nu cu vopsea ci 
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cu trei straturi moleculare, perpendiculare, care-l protejau 
impecabil, păstrându-i puritatea, aceste trei straturi fiind, tineți-
vă respirația va rog: 1. suprafața - Magnetita "Fe3O4" 2. Oxid 
de fier „Fe O” 3. Alumo-silicați.      
    Prin cercetările efectuate de profesorul Kiosse și doctor Ga-
lina Volodin, utilizând metode de iradiere cu X-Ray aplicate la 
pelicule subțiri de semiconductori (așa numitele unghiuri mici) 

s-a putut observa peliculele protectoare despre care am vorbit 
mai sus.   
    Profesor Daria Grabco a studiat la microscop microstructura 
deosebită a fierului dacic și a mai observat ca acest fier are do-
uă straturi de „domene”, unul central si unul de suprafață. Do-
menele, și aici este „ciudățenia”, sunt orientate perpendicular 

unul pe altul asta însemnând că, mai întâi s-a solidificat (în 
câmpul magnetic al Pământului) stratul interior, apoi, peste el 

s-a aplicat în stare lichidă! un alt strat, care s-a solidificat și el, 

dar ... în altă poziție față de câmpul magnetic al Pământului!      
     Ei domnilor și asta se întâmpla acum două mii de ani, într-o 
țară sălbatică, populată de țărani daci, primitivi și sălbatici. Cu-
ceriți mai târziu de romani (numai paisprezece la sută din te-
ritoriul Daciei) care au sosit cu o mică armată de o sută cin-
cizeci de mii de legionari și cărora le-au trebuit mai mult de 
șase ani să cucerească ce...câțiva kilometri din spațiul dacic. 

Oare s-a întrebat cineva cum a putut rezista în fața Romei, o 

simplă civilizație țărănească? De ce se temeau romanii de 

daci? De ce Caesar și Burebista au murit în același timp? De 
ce, de la moartea lui Caesar (care dorise să pornească războiul 
împotriva dacilor) și până la cucerirea a numai paisprezece la 

sută din Dacia, de către Traian, au mai trebuit sa treacă o sută 

cincizeci de ani? De ce în toți acești o sută cincizeci de ani ro-
manii și dacii nu s-au avântat în conflicte directe? De ce nici o 
armată romană nu pleca la război fără să aibe cel puțin un 

Doctor Dac cu ea? Ce or fi avut de împărțit ei dacii și romanii 

ca aceștia din urmă, după cucerirea unei bucăți așa de neînse-
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mnate din teritoriul Daciei, să declare cea mai lungă sărbătoare 

cunoscută până în zilele noastre, o sărbătoare de nici mai mult 

nici mai puțin de o sută douăzeci și trei de zile, în care poporul 

roman putea să mănânce și să bea gratuit pe socoteala statului 
... o sută douăzeci și trei de zile? Ce or fi sărbătorit de fapt 

romanii?  
    Astfel se demonstrează că ei Dacii au lăsat documente mult 

mai rezistente în fața măcinării timpului decât cele ale anticilor 

Greci sau Romani, dar în alt limbaj decât în cel scris - vorbit. 
Limbile sunt și ele supuse distrugerii, alfabetele la fel. Că dacii 

ne-au lăsat mostre de „civilizație” extraordinară ca:  
    - Betoane perfecte nedistruse de timp, apă și intemperii de 

peste două mii de ani;    
    - Metalurgie mai avansată decât cea din zilele noastre - cuie 
care nu ruginesc de două mii de ani, calupuri de fier de patru-
zeci kg, când romanii nu puteau să topească în cuptoarele lor 
bucăți mai mari de douăzeci și cinci kg.   
    - Modelele Matematice de la Grădiștea Muscelului și desi-
gur cele Topografice, prin așezarea „așa ziselor cetăți” din 

Munții Sureanului, Cindrelului, Persanilor (Racos) într-o ordi-
ne perfect geometrică de invidiat chiar și azi.    
     Dar nimănui, se pare, că nu-i pasă acolo sus, la nivel „pro-
fesoral” de acești daci, iar Andrei Vartic în loc să găsească nu 

înțelegere ci dorință arzătoare din partea compatrioților ro-
mâni, să nu fie nevoit să se ducă în Rusia cu acel „Cui al lui 

Pepelea”, spre a-i cerceta misterele. De ce nu s-a oferit Insti-
tutul de Metalurgie din Ronia să facă studii, dacă nu din sen-
timent patriotic, măcar interes științific? Pe Andrei Vartic l-a 
chemat și președintele de atunci, Ion Iliescu, pentru o între-
vedere de cinsprezece minute, care a durat o oră și jumătate, 

urmată de promisiuni - dar guvernul s-a schimbat!    
    Istoria poporului nostru Carpato - Dunărean nu a fost scrisă 

încă, iar Sarmisegetuza este încă un mister acoperit de pămân-
turi care poate că o protejează. Unii spun ca numele ei vine de 
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la Sarmis e (și) Getuza, alții mai inițiați în tainele Vedice îl 

citesc Sarmi Seget Usa, adică „Eu mă grăbesc să curg” (în 

sanscrită).  
    Din nefericire azi plâng și caprele din Munții Oraștiei de mi-
zeria ce domnește în „Zona Sacră” a Sarmi-Segetusei. Exca-
vații cu buldozere, nepăsare, chiar reavoință iau locul a ceea ce 

ar fi trebuit să fie declarată rezervație a cetăților dacice din 

Munții Sureanului. Ce nume ciudat și acest „Sureanului”, ce o 

fi însemnând domnilor arheologi, istorici, lingviști?     
     Îl citez din nou pe prietenul meu Andrei Vartic, care spunea 
că „Lipsa idolilor în așezările dacilor din Munții Suryanului 
(Surya, zeul soarelui la indienii arhaici, urmași ai arienilor Car-
pato Danubieni, spun eu) ne duce cu gândul la Marele creator 
Divin, al poporului dac, Daksha, zăpăcit și el de Creația sa, 

aflată în continuă, ireversibilă și cuantificată descoperire a 

Drumului Frumos, s-a îndrăgostit de ea.  
    De aceea el daco-romanul când spune „buna ziua” de fapt 

spune „Bun e Dyaus". El Dyaus Pitar (pitar - cel ce aduce pita 
- în sanscrită) a fost primul mare zeu al arienilor (indo-euro-
peni cum se mai spune). De la el se trage Zeus, Saturn, și întor-
cându-ne la cea mai veche, poate, poveste a genezei când Ze-
ului Suprem i-a plăcut Pământul a dat naștere prin respirația sa 
celor șapte zei ai genezei lumii, avându-l conducător pe Marele 
Zeu Dak-Sha. Acesta după ce s-a uitat peste tot pe pământ a 

găsit un loc unde ape albastre țâșneau din munți împăduriți, 

dealuri blânde îi înconjurau, acoperite de covoare verzi de iar-
bă, unde clima era blândă și ... în timpul nopții a populat acest 

spațiu sacru cu primii zece mii de fii, fiii lui iubiți Dacii „the 

chosen people” ».  
Numai bine! 

Dan Dumitru, 17 martie 2011 
 
    - Bine, se pot demonta multe afirmații, dar nu la fel se poate 
spune de „Columna lui Traian”, monumentul anticului târziu 
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cel mai bine păstrat; document al perioadei antice, la fel sta-
tuile de daci din Roma păstrate până azi. Existența imperiului 

roman care a preluat de la greci arta plastică, dreptul lui Moise 

de la evrei, cred că s-a încununat de glorie când a pus mâna pe 
aurul Daciei, și este însăși dovada că popoarele din jur care 

mai apoi au devenit provincii romane au avut o bază de civi-
lizație dinaintea stăpânirii romane, și, de multe ori, peste cea a 

romanilor! deși, pentru cele paisprezece procente teritoriu ocu-
pat, cred, sacrificiul lui Decebal a fost prea mare și nu prea  își 

avea nici rostul... Logica istorică de a ne considera urmașii da-
cilor și romanilor, urmașii lui Traian, este o mare cinste și o-
noare, un real cadou de la natură, căci în iureșul mișcărilor de 

populații, continentale, altfel, puteam ajunge mai rău!...intră 

Poe în declamațiunea-i binecunoscută de partizan al latinității. 
    - Să fim serioși: latină, dacă, sau latină romană, cântărirea 
lor pe cele două brațe ale balanței dreptății este un fapt fără 

rost! Se merge prea departe, când toată lumea știe că leagănul 

lingvistic al lumii se află acolo unde există leagănul producției 

materiale și spirituale după principiul că întreaga civilizație u-
mană s-a construit pe triada „Fabrica - Familia - Biserica” (ia-
răși Ștefan Dumitrescu)....Putem noi oare neglija faptul că un 

fluviu ca Dunărea, ascuns de furiile oceanului, nu și de civi-
lizația oceanului, putea să nască o civilizație mai prejos? Și e 
bine să se știe că noi suntem la nordul Mării Negre și, deci, nu 

putem elimina influențele elene asupra civilizației daco roma-
ne. A le da pe cele două deoparte, latina și greaca, și a vorbi de 

latina dacă, mai presus de latina romană, mi se pare...chiar o 
comedie fără actori.  

 
Epistolă către Dan Dumitru 

    Bravo - mulţumesc, foarte frumos material, pe care, iată, îl 

relevăm celor care vor să fie cu noi. Şi credem, că tehnologia e 

cea mai mare artă pentru care omul trebuie să-i pupe mâna lui 
Dumnezeu, care l-a predestinat să inoveze permanent... Dar 
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despre Daci?...E he he..păi care popor din lume are, şi azi, în 

picioare, cel mai măreţ şi important monument în buricul Ro-
mei? Columna lui Traian este unica şi cea mai reuşită Coloană 

a infinitului!...fără comparație. Să scrii istoria unui popor (ro-
man care cucerește pe daci) pe o elice spiralată!!! Se pare că 

femeia dacă, cea mai frumoasă (într-o poveste de-a lui Lorenzo 
de Medici, sec. XV, un rege florentin pleacă să-şi ia nevastă 

din „Dacia” - iată, după o mie cinci sute de ani!), vitejia bărba-
tului şi lupul paznic, au făcut din daci cel mai ales neam dintre 

traci ... Dar noi suntem daco-romani fiindcă, primii! ne-am dus 
în imperiul roman, el, venind peste daci mult mai târziu, căci 

era singura soluţie să iasă din cea mai însemnată criză a tim-
pului antic...şi atunci au pus un dac sau trac împărat la Roma, 

un Traian, care imediat a ales soluţia fatală, pentru ai săi, în-
torcându-se la Sarmisegetuza s-o golească de aur...şi uite aşa 

agonia romană a mai durat două sute de ani!...Acum!? ...treceţi 

români Alpii, Carpații şi Uralii şi aduceţi înapoi ce ne-au furat 
golanii şi ţiganii! Dacia, Dacia, păi până au venit aici austri-
ecii, secolul XVIII, Valahia s-a chemat Dacia! iată, nimeni nu 

are nimic cu Dacia, ca și acum, când toată lumea vrea mai ales 

o Dacia Logan Duster. 
Toschris Ceckirdas, 17 martie 2011 

 
 
 

18 
 

 
    - Desigur, nu se pot uita controversele din Forum asupra re-
gulilor de ortografiere ale textelor scrise în cărți sau ziare de 

membrii Forumului. O scriere alandală motivată de cei mai 

mulți cu sintagma: „Așa scriu și I. St Ștrempel, și Johann So-
nne. Așa scriu toți de la Academia Română! Adică ca pro-
fesorul la tablă când vrea să sublinieze ceva! 
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    - Ei, nu vezi, acum e la modă să pui mâna pe cretă și să apari 

la televizor scriind la tablă și mai apoi să arăți cu bățul, dar știi, 

și noi am avut probleme...când motivai că așa e în textele de 

cercetare, mai ales istorice! 
    - Lasă, lasă nu fii rău, știi că numai odată am îndrăznit să fiu 

contra ta, dar am renunțat știind că dacă nu fac ca tine nu-mi 
mai publici nimic, spuse Poe. 
   - Bine măi Poetule, nu vezi că după o mie nouă sute optzeci 

și nouă nimic nu fac eu în presă fără să amintesc de tine!? De 

marele tău geniu din perioada liceului? Tu nu ai avut egal în 
țară și Europa, în lume chiar, fiind cel mai mare jurnalist copil! 

Desigur de presă samizdat!...dar ce importanță are. Important 

este faptul că noi îți dam ție materiale spre „publicare” și când 

apăreau în „Universul” sau „Balenele” eram fericiți. Care din-
tre labele ăstea triste au fost ca noi? Nu ții minte?...veneau și ei 

tiptil, tiptil și se-așezau în spate la câte un cenaclu de-al nostru, 
să vadă, cam ce facem?... 
    - Geaba sporovăiești! stilul ăsta de scris, cu sublinieri, face 

parte din personalitatea fiecăruia și presa actuală e plină de 

astfel de manifestări personale! 
    - Minți Poe, nu crezi ce spui, te-ai dat și tu cu Sonne și cu 

Ștrempel...stâlpii culturii pietrene! Vrei să te laude și pe tine, 

poate să-ți dea și o Diplomă de Excelență, așa cum îi prostesc 

pe unii la sfârșitul anului... 
 

Epistolă, prima, către Marius Pătrășcoiu  
 „inginerul” fizician de la Forum 

Motto: Nici o legătură nu este între cele trăite şi trecute, cu ce-
le ce vorbim şi netrăite acum! 
     Am văzut, şi te-am făcut atent - de multe ori - că uiţi anu-
mite lucruri; dar vezi că eu nu te-am jignit vreodată nici în faţă 

nici în spate așa cum faci tu în ultima vreme. Critica nu face 

parte din jignire, iar în meserie pot să te critic, dacă vreau, mai 
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ales într-un spaţiu creat pentru aşa ceva...Nici măcar nu ţi-am 
pomenit numele, te-ai trezit vorbind!? 
    De două ori am făcut sala atentă, că „ne adunăm aici pentru 

a câştiga ceva; profit că sunt cei patru editori de faţă, mai puţin 

Ulpius Pescarius, pentru a vă solicita să puneţi afişe pe perete, 

în atelierele noastre, ca tehnoredactorii să scrie constant în gra-
fia unei cărţi, să nu mai boldească aiurea, să nu mai sublinieze 

fără rost că doar nu suntem la tabla unui auditor tâmpit...și 

chiar dacă! S-a continuat şedinţa de care-mi vorbești cu rela-
tarea despre cartea lui V. Miclănean, a lui A. Spârlea. La sfâr-
şit am cerut cuvântul, repetând utilitatea întâlnirii dintre noi - 
pentru acel câştig, urmând să-i întreb - testez - dacă editorii au 

rămas cu ceva sau dacă au înţeles ceva din mesajul meu... A-
tunci ai sărit tu şi mai făcut cârcotaş. Eram obişnuit cu gura 

care vorbeşte fără să gândească! Dar m-am supărat, când doi 

(atât am văzut şi auzit eu!...căci în afară de Paul, Popicu, Ca-
terincă și Marinescu toţi au aplaudat în corpore) trepăduşii din 

sală m-au apostrofat, dându-ţi dreptate, probabil, ei, gândind la 

aceste lucruri de multă vreme (cum să mă pună la punct, dar 

neavând coaie s-o facă!) şi fără să mi-o spună vreodată. Vezi? 

...Poporul acesta pe care tu nu-l iubeşti, cât te iubeşte el! Din 

cauza lor nu o să mai vin la Societate, fiindcă nu pot sta îm-
preună oameni care fac ceva pentru societate şi alţii care nu au 

făcut şi nu fac nimic (decât ca să dea dreptate la unul sau la 

altul - chibiți le spun eu). Asta m-a supărat şi nu altceva. Nu 

uita că la televizor, în direct, cu Lucian Pintilie și Silviu Po-
pescuțu, mi-ai dat o palmă pe spate...făcându-mă de râsul lumii 

și cel mai bun prieten al tău. Ai văzut, m-am făcut că nu bag de 
seamă.  
  Referitor la celelalte, nu uita că eu ţi-am spus să faci trei cărţi 

şi nu una, eu te-am publicat ca artist, şi nu mai tot mânca rahat 

cu Mihca George, cu alţii etc, cu faptul că eu aş fi invidios... 

Pe lumea asta nu am fost invidios pe nimeni, şi nimeni nu-mi 
poate demonstra contrariul, decât poate în școala primară, când 
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eram invidios, fără să sufăr, pe coronița din capul Rodicăi 

Vlad, căreia îi mângâiam câteodată poponeața, când se apleca 

pe fereastră și își dezgolea fundul...  
   Referitor la carte, pentru care îţi mulţumesc, nu aveam cum 
să mă pronunţ, atunci, văzând-o pentru prima dată...  Dar 
uitându-mă acum la ea, pag. cinci - optisprezece este...te las pe 
tine să caracterizezi, restul este făcut exemplar! Enciclopedia, 

fiindcă veni vorba despre ea, iar în spaţiul public, neputând-o 
analiza fiindcă nu a fost analizată niciodată - la Forum (eu 
solicitându-i des lui Johann Sonne să corectez părțile despre 

mine și cercetarea făcută de tine, fiind sigur că numele, străin -
 cum bagi de seamă şi domnia ta, va fi pocit - dovadă că am şi 

fost rebotezat - execrabil - Chichi - adică Petre Vasilescu frize-
rul) este prea voluminoasă - multe lucruri inutile, parcă după o 

goană de...multe pagini! obicei şcolar, prostesc, ţi-aduci aminte 
când ţi se cerea ca lucrarea să aibe „X pagini", dar nu mai pu-
țin de șapte! Nu mai zic boldirile din capitolele  lui Ștrempel și 

Sonne...Mă surprinde că toţi, daţi ca autori cu importante 

realizări în activitatea scriitoricească şi „ştiinţifică”, la critică, 

sar şi motivează: „de ce nu vedem partea bună” a lucrării!? Păi 

de ce? Aşa au învăţat ei în regimul cu mâna la gură?  Şi alte, şi 

altele, care sunt numai bune pentru a reliefa tipul autorului 
nepăsător la adevăr şi calitate despre lume în general, oameni 
şi viaţă! Şi câte neadevăruri, biografii luate de pe Internet...S-a 
lansat deja sloganul pe piaţa pietreană: o asemenea carte nu va 

mai fi scrisă decât după o sută cincizeci de ani (ce vrei, secu-
riști de hârtie)!..și toate cărțile făcute fără bani! ... 

Toschris Ceckirdas, 26 iunie 2011 
 
    - Marius Pătrășcoiu, lovit de soartă - grad maxim - este un 
tip deștept, dar rău cu alții și cu el însuși, cum te-nțelegi cu el? 

întrebă Poe mai mult să se afle în treabă, dar și curios să afle 

cum au evoluat lucrurile la Forum. 
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    - Știi, după plecarea lui Spârlea din Forum, am plecat și eu, 

motivele mele fiind mult mai pronunțate...poate cu altă ocazie 

o să le prezint mai pe larg. Oricum, să știi, Marius este dintr-o 
bucată și le-a pus contre acestor așa ziși - autodeclarați - oa-
meni indispensabili culturii, nu o dată. Maxima clipă tensio-
nată a fost când l-a scos din ședință pe Gheorghe Gheorghe 

Cuca. De-atunci dl Cuca nu a mai călcat pe la Forum, dar l-a 
sabotat din afară. Cert este că până la urmă, imediat după ple-
carea mea, a plecat și Marius. 
   - Dar el era foarte activ și la Societatea Anton Pann! Nu era 

vicepreședinte cu tine? 
   - Da, da, era vicepreședinte și era foarte activ, așa, cu fizicul 

lui!...dorea să revoluționeze lucrurile. El a trecut imediat la 

grafia corectă, neemancipată, pentru el, doar limbajul, expre-
sia, contând. Așa cred că va rămâne și în memoria cărții. Visa, 

însă, la Spectacol încurcând întrucâtva lucrurile referitoare la 

Interferența Artelor.  
   - Da știu, tu ai dat numele Interferența Artelor încă din două 

mii patru când Dragoș Comancea a instalat pe Internet site-ul 
„Global Art Fusion″ - un mare succes atunci, și nu la îndemâna 

oricui; un gest unic, cultural, atunci, în anul două mii patru! 

Ați fost formidabili!... 
   - Un târg de artă conceput de Dragoș la care eu am aderat cu 

o parte a doua, Interferența Artelor, unde erau aproape toți in-
dependenții și se reluau articolele noastre din Info Puls. După 

aceea în două mii doisprezece am reluat ideea, înființând Cul-
tura Ars Mundi un ziar on line serios, și înregistrat la Biblio-
teca Națională a României, pe care se află instalat și „Global”-
ul...din două mii patru din care lipsesc multe postări datorită 

atacurilor hacherilor cu care cândva Dragoș fusese prieten; de 

aceea acum este ciuntit - cimitir. 
   - Acum fiul tău îl administrează din Regatul Unit. Nu știu da-
că i-am mulțumit vreodată, dar și mie, acest extraordinar teh-
noredactor care se joacă cu computerul mi-a găzduit pe acest 



192 
 

site „Buletinul de presă”, lunar...Am văzut, i-a găzduit și lui 

Spârlea, „Grădina Maicii Domnului” - buletinul anual, dar și 

Direcției de Cultură și Patrimoniu Piatra, lui Florin, i-a găzduit 

„Agenda Culturală″, lunară, o publicație excepțională. Gratuit. 
   - Administrarea unui asemenea site nu-i o treabă ușoară, mai 

ales când este de o asemenea complexitate. El are și o Video 

Arhivă unde tot el postează filmele pe care i le trimit. Un site - 
o revistă - unde poți citi o cronică de concert și, în paralel, poți 

urmări și secvențe din acest concert; așa că orice afirmație nu 

poate fi gratuită, putându-se vedea - asculta - sursa, interpre-
tarea! Acum trebuie să-ți spun că eu pe lângă concerte și ver-
nisaje de expoziții mai dau diferite chestii cum ar fi imagini, 

recenzii, din cenaclurile mele din Horezu (al elevilor de la li-
ceul C Brâncoveanu) sau de la Călimănești „Mirajul Oltului”; 

mă rog, nu sunt președintele, dar sunt fondatorul și mentorul! 

Specific, la amândouă, este că nu promovăm spectacolul, nici 

măcar plastic sau poetic; promovăm imaginea și esența crea-
ției; autorul, care de cele mai multe ori este necunoscut. Le 
spun de câte ori am ocazia, o revistă nu este creată pentru con-
sacrați, nici măcar pentru genii, darămite numai pentru poeții - 
spre exemplu - talentați - foarte talentați din Piatra sau de aiu-
rea!  
 

Epistolă către Toschris Ceckirdas vicepreședintele 
Societății Anton Pann 

(În legătură cu Cenaclul Artelor) 
« Ref: poezii Gigi Vinars 
     Se spune că umoriştii râd ca să nu plângă. Iată, tocmai am 

avut dovada acestei aserţiuni: deşi noi eram obişnuiţi să ne fa-
că să râdem, astă seară prietenul nostru Gigi Vinars a plâns! A 
plâns în versuri! Felicitări, Gigi! 
         P.S.:  1. Ce zici dacă la cenaclul din luna iulie am aduce-
o pe Andreea Hereşeanu să ne prezinte câteva picturi? Şi ar 

trebui de acum încolo ca fiecare şedinţă de cenaclu să fie fil-
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mată integral şi transmisă ulterior la televiziune ca o emisiune 

de sine stătătoare intitulată „Societatea Culturală « Anton Pann 

» - Cenaclul Artelor” urmat de luna corespunzătoare desfă-
şurării. Aranjează tu cu nea Nae N. Nae, deşi uneori este ne-
serios, ai văzut cât hau - hau a făcut cu Andreea Hereşanu şi 

nici până  astăzi n-a invitat-o la televiziune.  
           P.S.:  2. Nu uita ca în iulie să mă bagi în program cu 

lansarea cărţuliei, altă lansare în Râmnic nu mai fac, la cât m-a 
costat - mi-a pierit cheful. Salutare şi noroc!  

Marius Pătrășcoiu, 26 iunie 2011 
 

Epistolă, a doua, către Marius Pătrășcoiu 
    Mulţumesc pentru chestia cu Gigi şi cu „cheful"; la cenaclu 

mi s-a deschis aparatul de filmat mai târziu, şi nu te am când 

dai drumul la porumbel din gură...ideea îmi plăcuse. 
     Referitor la (P.S.: 1) 
     Andrea Hereșanu a fost programată data trecută când tu ai 

lipsit. Am prezentat eu tabloul adus de Nae N. Nae şi pe An-
dreea prin prisma ziarelor care au publicat despre domnia sa. 
În buletinul cenaclului, „Cenaclul Artelor 21" nr.1, povestesc 

asta.  
     Niciodată nu o să accept, o şedinţa la care particip eu şi o 

conduc, un alt aparat de filmat decât al meu...Secvenţe din a-
ceste întruniri vor fi date pe Cultura Ars Mundi care are o ar-
hivă pe You Toube, autorul lor fiind eu care am filmat şi fiul 

meu care le montează și postează. Le difuzăm ca articole audio 

video și scrise, aparţinând editurii pe care o conduc cu Mina...  
    Bun înţeles, dacă protagoniştii nu se opun, cu alte cuvinte 

noi trebuind să-i întrebăm... Suntem autorizați să filmăm şi să 

fotografiem, o face și Simona, să difuzăm cu respectarea 

tuturor normelor. Ce face fiecare cu aparatul foto personal este 
răspunderea lui. Dacă e prost, prost moare...În nici un caz la 

cenaclu nu facem spectacol. Mi-e greaţă și sunt sătul de ceea 

ce văd propagandistic pe posturile TV locale ca şi cele de ştiri 
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naţionale, partizane politic. Aşa ceva nu se poate decât pen-
tru fosilele culturale propagandistice, câte două ore, trei, de 

gâdilat la urechi şi la orgolii...Imagini sforăitoare, blegoase, 

concerte date integral, cu lumini neadecvate şi transmise aşa 

cum s-au înregistrat...neprelucrate (prin montaj).  
   Fără bani, dar cu carte de muncă am lucrat şi colaborat cin-
sprezece ani cu TV-ul local. Aşa că, vezi, cunosc situaţia şi văd 

calitatea...Fără o anume autorizare, nu poţi înregistra public şi 

nici să publici... 
   Cenaclul Artelor a fost creat acum cinci ani, el a avut ca rol 
precis promovarea artiştilor independenţi, ca şi Ecostar 21, iar 

întâlnirea de ieri a fost dovada că aceşti artişti, acoperiţi în 

acest oraş de chiciul „blestemaţilor" şi anacroniştilor profesio-
nişti în materie, au fost dornici de reluarea cenaclului sub a-
ceastă formă. Am fost bruiat la început, am greşit de două ori, 

am iertat (abatere de la disciplina de desfăşurare) de trei ori 

(acolo nu facem paradă, ci suntem în intimitate creatoare; ce-
naclul nu este forum, nu este obligatoriu ca președintele socie-
tății să conducă)... Mă bucur că cei doi poeţi şi cei doi plas-
ticieni au înţeles şi s-au respectat reciproc.  
   Cum sunt emisiunile de care vorbeam mai sus, aşa sunt şi 

cele două publicaţii ale Forumului, Revista "V" şi Enciclope-
dia, din cauza cărora nimeni nu se mai poate atinge de 

Consiliul Judeţean în problema financiară, legală, a Forumului. 

Amândouă sunt, mai nou, apanajul Forumului, şi sunt alcătuite 

ilegal, de oameni necompetenţi, dar, care, tot ilegal, afişează pe 

frontispiciul lor, falsuri. Astăzi eşti primul căruia îi declar că 

din aceste cauze (de doi ani cer desfiinţarea funcţiilor operative 

- ilegale - din Forum, desfiinţarea acestor „participaţiuni" la 

activitatea de producţie editorială fără respectarea Legii 31din 

1991!, amatorismul în aplicarea normelor de diviziune a mun-
cii, lipsa de respect colegial în munca colectivă, de afişarea 

oriunde şi oricum, în orice fel de activitate a titlurilor şi grade-
lor onorifice şi profesionale, doar pentru epatare, dar mai a-
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les pentru mascare a falsului profesionism - nu poţi fi doctor 

sau altceva în toate activităţile, sau director general fără bani -
 sau acestea există, „ascuns"?) mă autosuspend din consiliul de 

conducere al Forumului (sunt numit vicepreşedinte de Aduna-
rea Generală) din orice sistem de aprobare de hotărâri aparţi-
nând Forumului, rămân membru. Exact cum această guverna-
re, acum doi ani, a promis eliminarea „nesimţirii" din actul de 

retribuire a muncii în administraţie, regii şi pensii, rezultatul, 

astăzi, săracii sunt mai săraci, şi „nesimţirea" a crescut şi mai 

mult...Aşa şi cu produsele editoriale ale Forumului! Refuz să 

fiu părtaş chiar și numai la idei. 
   Oricum şi la Societatea A. Pann nu am acţionat ca vicepre-
şedinte, am acţionat ca membru loial, şi, aşa cum este normal, 

am acţionat în interesul celor care au nevoie de societate (ca şi 

la Forum), de existenţa ei, în interesul comunităţii. Repet, 

acum câteva luni, eu am ieşit din funcţia de vice al Societăţii, 

şi acţionez numai în interesul „Povestei vorbei" şi al Cena-
clului Artelor, dar şi în ideea de a nu-l lăsa singur pe preşedinte 

în programul care a implicat Societatea în acest an (vezi ac-
ţiunea de la Ocnele Mari, concursul de poezie V. Militaru - mă 

refer la transport)... Adică, încă mă lupt pentru arta  indepen-
dentă, concurenţială, mă lupt pentru interesul meu pe care îl 

consider identic cu al comunităţii.  
   De la Grădiniţă şi până astăzi am dispreţuit pe faţă, la oa-
meni, nepriceperea „mascată" şi spiritul de gaşcă; mai mult, 

mă manifest chiar împotriva lor. 
    Dacă poţi s-o aduci pe Hereşanca la cenaclul următor sau 

altul, cu două trei lucrări (poate dintre cele publicate de mi-
ne)  o programezi, eu o prezint, şi apoi toţi o discutăm, nu a-
probăm nimic, nu cerem consimţământul ei, doar îi comentăm 

lucrările, automat i le publicăm. Pe mine nu mă impresionează 

studiile şi nici şcolile, ci doar talentul şi exprimarea lui, crea-
tiv, stilul! câteva repere biografice! Mai ales nu mă interesează 
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premiile ăstea date precum diplomele noastre, din complezen-
ţă...     
    Palmaresul este altceva, şi românii nu prea ştiu ce-i ăsta... 

precum titlurile şi decoraţiile, gradele şi doctoratele...Premiile 

Nobel, premii la Nürnberg, ştim noi pentru ce (nu exagerăm -
ne vedem lungul nasului), nu ne interesează. Mi-ai spus că ea 

este cunoscută şi nu are nevoie de... Doamne fereşte să fi cre-
zut că prin cenaclu eu cred că o facem mai cunoscută. Este 

curajul ei dacă vrea să se arate în public şi eu o felicit că n-a 
fost în emisiune la Piatra 1 cu N. Pechinezu. Dacă nu, să mear-
gă la Viaţa Pietrei unde, mai ales, cei mai isteţi îşi fac studiile 

(pe locuri fără taxă) la Facultatea urmată de ea, când trebuia, 

doar că aceştia au depășit cincizeci de ani! Dacă vrea, cu cea 

mai mare plăcere o prezint la Cenaclu. Aşa să-i spui!  
       Referitor (P.S. 2)  
   -  Din nou bravo! Eşti cineva dacă ţi-ai dat seama de asta. 
Cărţile tale nu s-au născut pentru aplaudaci, care, cred că ţi-ai 
dat seama, acum trei patru ani, nu aveai rost decât pentru pa-
ginile de „cercetare ştiinţifică” la revistuţă! Pagini de formule 

chimice la forumuri pentru viaţa publică!? Iar ei, la revistele de 

specialitate, de la serviciu, publicau „canci"! De ce nu publicau  
cercetare ştiinţifică aceşti mari profesori şi conferenţiari sadea, 

directori şi directoraşi fără de arginţi la Revista „Forum V", 

făcută pe hârtie de icoane, când ei atunci ca şi acum câştigau şi 
câştigă enorm de mult pe „cercetare ştiinţifică" ...nu ca noi 

trăind din amintiri aşa ceva, şi, într-o vreme când chiar exista  
cercetare științifică. Sau ca şi ăia asemeni lor, dar prăpăditori 

de mere şi nuci, de pere în domeniul cercetării folclorice, lite-
rare, muzicale, agricole, bla, bla bla...și care au scos din uzul 

nostru merele tradiționale. Arză-i focul să-i ardă! 
   Fiindcă au tăiat „Povestea vorbei", de la primărie, prin mare-
le lor talent tehnologic de producere tipărituri, aceşti scriitori 

făcuţi în ultimii ani - scriitori, după o viaţă de contact numai cu 

scrisul, dar triplând banii supraevaluaţi ai primăriei (pentru pu-
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blicaţia „lor" fără problematică de forum, doar cu oameni din 

forum şi consilieri fictivi - ca şi la Enciclopedie), dar şi cu bani 
luaţi politic şi de la sponsori, în detrimentul publicaţiilor cu 

tradiţie în spaţiul public... Ar trebui să pleci de la aceste pu-
blicaţii false (cel puţin din conducere), unde, iată, ai şi ser-
vici!...fără arginţi, dar cu mulţi arginţi pentru alţii...Da, la Fo-
rum, mistificarea a ajuns la ea acasă, şi nu s-ar da nimeni îna-
poi dacă ar primi şi ceva medalie cu eşarfă chiar şi spadă de la 

guvernatori, deşi toată ziua îi înjură, şi, cât de mult au câştigat 

nemeritat tot datorită lor.   
Toschris Ceckirdas, 27 iunie 2011 
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    Acest călugăr septagenar cu o cultură vastă şi un trecut de 

înalt ierarh rar întâlnit, care semnase deja şaptezeci de cărţi, 

toate făcute de la cap la coadă prin meşteşug tipografic pro-
priu; cărţi, care, privind calitatea tipografică, nu au nici un 

cusur, din contră, sunt peste calitatea cărţilor făcute în edituri 

omologate - elogiate; a fost, acest călugăr, primul şi aproape 

singurul care m-a fericit cu o părere ce m-a ajutat să-mi con-
tinui aventura poetică (doar Anton Spârlea și Lucian Pintilie 

recunoscându-mi calitatea volumului „Poezia, stare de veghe”, 

în timp ce „Scrisul Românesc” și-a bătut joc de el într-o re-
cenzie, amestecându-mi versetele). Un volum care ridica la 
vremea respectivă multe probleme, chiar de nemulţumire şi 

defăimare la adresa prezentului, şi care arăta dorinţa de a mă 

exprima poetic asupra realităţii vremurilor, mai scurt, şi mai 

declarativ, declamativ, decât a-şi fi reuşit să o fac în proză sau 

articol de presă...folosind şi urgisind uneori cuvântul pe care 
nu-l consider...sfânt! Nici stare poetică, poate, ci doar cuvânt, 

unul singur, dur, uneori lovitură de bici sau de ciocan! Dar care 
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are greutate și alunecă ca apa la vale sau se prăvale ca dintr-o 
cascadă. Scriam atunci, nu mai mult ca acum, dar eram lovit de 
strechea adevărului şi vroiam să lămuresc neprincipialitatea 

prezentului care făcea mari confuzii între artele adevărate şi ar-
tele inculte ale modernismului local... Exemplul Arhimandri-
tului era acela că nu poţi vorbi despre adevăr acolo unde nici 
nu te pricepi, nici nu ai experienţă, fără să-l cunoști într-un fel!  
 

Epistolă, prima, către Arhim. Valeriu Miclănean 
Doamne ajută, 

    Mulțumesc pentru aprecierea dumneavoastră, care mă ono-
rează, asupra cărţii de poezie: „Poezia, stare de veghe: un șirag 
de mărgăritare. Felicitări!” ... Rog să mă scuzaţi că răspund a-
tât de târziu, dar cinci zile am fost plecat în Bucovina pentru  o 
documentare asupra ierarhului Silvestru Morariu Andreevici (o 
mie opt sute optisprezece - o mie opt sute nouăzeci și cinci), 
preotului cărturar Constantin Morariu (o mie opt sute cincizeci 

și patru - o mie nouă sute douăzeci și șapte) şi savantului şi 

artistului Alexandru Leca Morariu (o mie opt sute optzeci și 

opt - o mie nouă sute șaizeci și trei), acesta din urmă fiind 

profesor de literatura română la Universitatea din Cernăuţi, 

preşedinte al Societăţii „Arboroasa” şi, nu în ultimul rând, vio-
loncelist, exilat (evacuat împreună cu toţi cetăţenii români din 

Bucovina şi Basarabia) în o mie nouă sute patruzeci și patru în 

Orașul de Piatră, formidabilul oraș din dreapta Oltului la do-
uăzeci de kilometri în aval de muntele Cozia! Leca Morariu 

care mi-a fost şi mie, şi fratelui meu, Modest, profesor de vi-
oloncel la Şcoala de Muzică din orașul de piatră între o mie 

nouă sute șaizeci și unu - o mie nouă sute șaizeci și trei...Eu 

voi scoate două cărţi (după ce le public pe acestea, ultimele 

trei, până la sfârşitul anului: „Interferența artelor. Critice. Arta 

Plastică”, „Interferența artelor. Critice. Muzica”, „Interferența 

artelor. Critice. Literatura” - culegeri de recenzii personale  pe 
cele trei domenii, tipărite în presă între anii două mii doi și 
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două mii opt); una care se referă la exodul de populaţie din 

Bucovina de Nord şi Basarabia, între nouăsprezece martie și 

douăzeci și trei august o mie nouă sute patruzeci și patru în 

Oltenia de Nord (jud. Piatra), şi care se va numi „Râmnicul 

oglindit în Jurnalul lui Leca Morariu, o mie nouă sute patruzeci 

și patru - o mie nouă sute șaizeci și trei”...Leca Morariu (îm-
preună cu soţia sa, pianista şi cântăreaţa de operă Octavia Lupu 

şi cu pictorul şi violonistul Emil Ştefănescu) este fondatorul 

muzicii culte, camerale, instituţionalizate, în Orașul de Piatră, 

cel de după ’patruzeci și patru (reamintesc aici că Orașul de 

Piatră, nefiind o localitate oricare, înainte de patruzeci și patru 

avea o orchestră de muzică cultă şi de extradă, orchestra lui 

Puţureanu; şi în care, atunci, când a venit în Orașul de Piatră,  

Leca a ocupat locul de violoncelist doi)! ...Preafericite părinte, 

Mareşalul Antonescu a hotărât evacuarea românilor din Basa-
rabia şi Bucovina de Nord în o mie nouă sute patruzeci și patru 

- luna martie... Scrieţi-mi ceva despre el şi Bistriţa, despre 

tezaur. A doua despre care vorbeam este cartea mea despre arta 
plastică vâlceană, lucrez la ea, am început cu sfârşitul, arta 

contemporană, şi ea începe cu pictura murală a bisericilor – 
pictura de pridvor şi de pronaos... ante şi post brâncovenească, 

dacă nu chiar din vremurile preistorice - „tăuraşii” şi semnele, 

şi însemnele de pe „oalele” dacice - descoperite de preotul Gh. 
Petre Govora...  
 
      Mă bazez şi pe cartea dumneavoastră, ştiţi care. Mă inte-
resează artiştii vâlceni, primii, din iconografia frescelor bise-
riceşti...Eu le spun pictori şi nu zugravi, fiindcă ceea ce au 

făcut ei se cheamă pictură şi nu zugrăveală. Iar „zograf" este 

un cuvânt adoptat şi apropiat semantic de zugrav. 
 

Toschris Ceckirdas, 23 august 2011 
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    Întorcându-mă de la o întâlnire de suflet cu câţiva membri ai 

asociației eco a oamenilor de știință și artă din secolul XXI, 

„Ecostar 21”, am găsit pe adresa mea de e-mail o scrisoare 
care, chiar, m-a înviorat. Cartea mea din setul de şase bucăţi 

prin care speram să omologhez un nou record, șase cărţi pu-
blicate într-un an, cel în care împlineam șaizeci de ani şi pentru 

care mă pregătisem vreo zece înainte, a fost citită şi a primit 

nota zece de la un amic foarte bun, foarte deştept, unul dintre 

cei mai reali oameni al acestor două decenii...fără rost. Adrian 

Şușeală, inginer, inventator, un om extraordinar pe care îl cu-
noscusem după înființarea Societății Filmar SRL, asociat cu 

Flavius Hâncu şi ceilalţi (eu cu doar cinci procente, dar numit 

directorul noii fabrici de mecanică fină, Mevil!). Adrian Șu-
șeală se angajase la noi! la „Filmar-Regal”, venind de la Pi-
tești. 
 
Epistolă către Toschris Ceckirdas de la un admirator 

Domnule inginer, 
  Nota (patru) este o „notă de zece”... din cartea dumneavoas-
tră, „...Un cetăţean între milenii”!! 
  Am cartea dumneavoastră (de la Almarom). Am răsfoit-o. E-
ram foarte agitat după o zi agitată. Am un obicei ciudat, citesc 

notele. Din punctul meu de vedere, „nota nr. patru” este de 

zece. Am regăsit acolo adevăruri pe care le-am simţit, fără să 

le împărtăşesc nimănui. Vă felicit pentru această „semaforiza-
re" a adevărului, sau a realităţii. Mult succes în continuare! 
       Cu deosebit respect, Adrian Şușeală, Un alt vâlcean, 
cetăţean între milenii.  

Adrian Șușeală, 27 august 2011 
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Epistolă către Adrian Șușeală 
(Inovația, motorul vieții omului adevărat) 

    Mă bucur că mi-ai comunicat impresia ta. Spuneai că ai sim-
ţit şi tu la fel. Oricând poţi să publici o „tabletă" sau o „pastilă" 

literară sau tehnică în publicaţiile mele extrem de deschise că-
tre realitate. Iţi trimit ultimul număr din Cultura pietreană... 
care, de patru numere are patru pagini de „Ars Mundi" din care 

una este dedicată invenţiei şi inovaţiei...„inventica”, care, pen-
tru noi (deci şi domnia ta - aşa te consider), are sensul de noua 
stare de inovare care îmbracă haina tehnologiei de astăzi,  ade-
vărată „artă”! Şi nu de-acum, ci din totdeauna! Secolul XIX, în 
acest sens, al definirii artisticului, a „greşit” despărţind total 

arta de tehnologie, rezervându-i acesteia, doar latura fabrica-
ţiei în sine - tehnica... Păi este „operă de artă” mâzgăleala unui 

bătrân infantil - pictor - prea mulţi în vremea din urmă - epi-
goni nereuşiţi ai artiștilor de la începutul secolului XX - 
comparabilă cu opera inginerească a construcției Podului de la 

Cernavodă? Numai faptele bune, pozitive, ale omului adamic, 

care neapărat munceşte, pot fi considerate opere de artă! Ia de 

la Almarom „Oglinda" şi „Poezia, stare de veghe", dacă nu, ţi 

le aduc eu, scrise de mine, şi vei găsi raportul dintre oamenii 

ca noi şi această societate din ce în ce mai ruptă de realitate... 
       Te felicit pentru sintagma Un alt vâlcean, cetăţean între 

milenii de care te vredniceşti şi care te caracterizează de atunci, 

de când ne-am cunoscut, prin apropierea ta faţă de inovaţie, 

care, într-un fel, mă repet, reprezintă motorul vieţii omului a-
devărat, motorul vieții lui în societate. 

Toschris Ceckirdas, 27 august 2011 
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    Ce circ, ce prostii au putut să debiteze clasicii jurnalismului 

pietrean când au văzut primul număr din „Povestea vorbei” du-
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pă ce am preluat-o de la Johann Sonne. La unison au  spus că 

nu mă pricep de loc la presă, că sunt inginer, și de o asemenea 

activitate, editarea unuei reviste de cultură, trebuie neapărat să 

se ocupe un umanist. De ce un inginer trebuie să ia locul la 

conducerea unui organ de presă culturală, mai ales, locul unui  
scriitor, filolog? Mi-am adus aminte de afirmația din două mii 

șase a șefului UAP  Piatra: „Cum să fiu de acord să avizez fa-
vorabil monumentul tău, când un membru din breasla mea 

poate, nu are ce mânca! Da, după două mii șase în țara noastră 

și-a făcut apariția monopolul în artă, mai al dracului ca ori-
când: Legea monumentului de for public. 
 

Epistolă, prima, de la Johann Sonne  
(Despre lipsa de proporții între adevăruri) 

   Dragă Cecki,  
   Îţi mulţumesc pentru revistă şi te felicit! 
   E bogată şi reflectă destul de bine diversitatea vieţii culturale 

pietrene.  
   Aş avea doar o mică observaţie şi sugestie, pe care ţi le-am 
mai spus şi altădată: nu ai întotdeauna proporţii/ percepţii e-
chitabile între importanţa unui subiect şi spaţiile pe care i le a-
corzi. În rest...Îţi doresc o duminică plăcută în continuare!  

Johann Sonne, 16 octombrie 2011 
 

Epistolă, a șasea, netrimisă lui Johann Sonne 
(obișnuit la infinit să-și sublinieze talentele) 

    Motto: Ce prostie și în capul ăstui politruc! Ca şi George 
Mihca, care-mi atrăgea atenţia, savant, că nu se pune pe prima 

pagină fotografia lui Dumitru Bălaşa mai mare decât a lui 

George Enescu! Ce prostii, ce-i frământă pe amândoi. Păi una 

este evenimentul pe care îl transmiţi în direct, foarte important 

pentru local şi alta este o ştire că acum o sută de ani...marele 

compozitor trecea prin Orașul de Piatră, nelăsând nici o urmă. 

Zevzeci şi golani, intriganţi peste măsură. Habar nu au ce 
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înseamnă grafica, forţa ei de comunicare!...Este vorba de ziarul 

numărul unu din „Povestea vorbei” primul număr din seria 

mea, atunci, în două mii șase, când l-am preluat! Chipul lui 
Bălașa era precum un răsărit de soare! Iar Johann Sonne vrea 

egalitate între texte, între recenzia prelegerii Mitropolitului 
Irineu de la Craiova, ținută la Arhiepiscopie şi șezătoarea de la 

Forum cu ocazia Zilei Culturii Române - Ziua lui Mihai Emi-
nescu!...Un nimeni care face „observaţii şi dă sugestii”!... ca şi 

Ștrempelică, învechitul Paganel, farsor în acte publice, cum es-
te această Invitaţie, care, pare că se substitue organizatorului, 

Forumul Cultural al Orașului de Carton. Aşa este el, Sonne, cel 

care îmi poceşte numele în ambele volume ale Enciclopediei şi 

se pune autor pe harta României, că a dat ideea! de a o pune pe 

coperta Enciclopediei. Un nimic și un neruşinat, fals în sem-
nătură publică (vezi cartea de aniversare a Forumului, chiar 

Enciclopedia!), dar și mai nimicuri sunt prietenii lui simpa-
tizanţi, colaboratori sau asociaţi! 
 
    Ref. primul număr al ziarului trimestrial Povestea vorbei-
fosta revistă până în două mii șase. 
    Când am scos primul număr din „Povestea vorbei”, seria 

coordonată de mine, compoziţional şi grafic, şi foto, am vrut să 

definesc fără cuvinte noua stare culturală pe care o propuneam 

pietrenilor, pe care o consideram de foarte multă vreme nece-
sară - încă din o mie nouă sute șaizeci și cinci - când toţi ple-
cau din Piatra să se stabilească în oraşe mai mari, capitale de 

județe sau capitală națională, şi care însemna etalarea în spaţiul 

public a eului zonal - pietrean în contra celui naţional fără a mă 

gândi la naţionalul local pe care îl stabilesc alţii...un naţional 

băşcălios şi destul de profan de atâtea încercări fără consistenţă 

și de afirmare și reafirmare continuă.. 
    Atunci, în două mii șase, era mai importantă expresia către 

necuprins desprinsă din figura fotografică a unui Dumitru Bă-
laşa, pe care l-am cunoscut înaintea tuturor, când, încă nu-şi 
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exprimase aceste gânduri excentrice scrise de alţii şi semnate 

de el; poză pe care am instalat-o pe prima pagină într-o dimen-
siune mai mare decât a lui George Enescu (fără relevanţă  pen-
tru Piatra) şi a lui Constantin Zărnescu, la fel... Lui Dumitru 

Bălaşa căruia i-am admirat rudenia cu Sabin Bălașa, marele 

pictor, şi dorinţa de viaţă - trecutul imediat. 
    Amândoi, Mihca și Sonne, mi-aţi sărit la beregată, ca fripţi, 

nu ştiam ce v-am făcut? şi aţi declarat peste tot că nu ştiu să fac 

o revistă...Foarte mulţi v-au admirat curajul. Ca să mă convingi 

definitiv, tu, Johann Sonne, l-ai adus pe Petrică Maria Tănase 

la Forum, şi acesta mi-a spus fără jenă în faţa tuturor că această 

pagină, prima din ziarul trimestrial „Povestea vorbei” arată ca 

o pagină fără conţinut!...Altă dată, tot el, care a făcut facultatea 

de artă, critică, la cincizeci și cinci de ani, mi-a spus iar o 
prostie cum îi era și barba - mare și fără culoare - crescută du-
pă luarea licenței false, na, forțate! „că am dreptate, ca inginer 

pot fi turnător, dar nu de...opere de artă”! În prealabil eu îi 

spusesem că la Politehnică se învață tehnologia de turnare a 
metalelor, inclusiv, a bronzului. Ajunsesem la el, la sediul zia-
rului său, invitat fiind împreună cu Sonne și Ștrempel ca să 

punem bazele unei societăți a scriitorilor pietreni profesio-
niști!! De, metehne de-ale tinereţii poetice, una la fel de falsă 

ca și licența de critic de artă. George Mihca a fost mai dur, a 

spus că asta nu e revistă...toţi, erau revoltaţi, cum să fie capul 

lui Dumitru Bălaşa mai mare decât al lui George Enescu, şi, 

culmea, fără să cunoască nici o piesă muzicală, cu adevărat, 

din marea muzică simfonică; şi fără să citească textul aferent 

pozei...Dar le-am făcut-o și eu, la următorul număr am pus pe 

prima pagină, cât e pagina, fără nici un text, o icoană de-a mea 
cu imaginea ecvestră a Sfântului Gheorghe, ucigând balaurul. 

Atunci mi-a făcut un veritabil cadou, Răzvan Teodorescu, care, 

în ziua când a fost făcut Cetățean de Onoare județean, a ridicat 

deasupra capului ziarul meu cu icoana cât pagina și a spus: 
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„Aceasta este imaginea adevăratei arte”! Aproape toți să leșine 

de invidie... 
Toschris Ceckirdas, 16 octombrie 2011 

 
 
 

22 
 
 
    În o mie nouă sute douăzeci și opt în Orașul de Piatră func- 
ționa o orchestră semisimfonică după modelul celor din ora-
șele mai mici, cum era Botoșaniul spre exemplu, care avea Fi-
larmonică sau Orchestră simfonică încă din perioada interbe-
lică. Dirijor la orchestra din Orașul de Piatră era doctorul Pu-
țureanu care din când în când și spre sfârșitul vieții a lăsat lo-
cul de dirijor șefilor din Poliția - Siguranța Statului din loca-
litatea municipiu de județ!  
   Apoi în o mie nouă sute patruzeci și șapte, până să plece Re-
gele - zic KGB-iștii: să abdice - s-a înființat Filarmonica din 

Orașul de Piatră care a primit numele doctorului Puțureanu. La 

partida de violoncel - două posturi - era violoncelist secund 
Leca Morariu care împreună cu consoarta sa Octavia Morariu 

(o primă mezzosoprană a Regatului României) fuseseră eva-
cuați de Mareșalul Antonescu în Orașul de Piatră în martie o 

mie nouă sute patruzeci și patru. Și rămăseseră aici dezvoltând  

o activitate muzicală așa cum n-au avut multe orașe mari din 

același Regat...Octavia Morariu a fost, până a plecat în o mie 

nouă sute șaizeci și opt la Suceava, cea mai bună profesoară de 

pian din partea dreaptă a Oltului - Oltenia de nord... 
   - Cum se face că nu ea, ci doamna Irina Șațchi, și ea pro-
fesoară de pian când s-a înființat Școala de Muzică, a dat 

numele Festivalului „Tinere Talente” desfășurat după anul 

două mii în Orașul de Piatră? întrebă Poe... 
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   - Ei, așa da, mai vii și tu de acasă! Tot eu o să-ți dau cele mai 
bune informații de data asta despre Octavia, și, sper să nu uiți 

asta când o să scrii despre ea, așa cum ți-a cerut madam Olariu 
de la Suceava. Ai dreptate, așa vorbeam cândva, acum tu ești o 

umbră și nici nu te bucuri și nici nu te superi, ești tocmai bun 
de conversație despre trecut. Să povestim mai departe. Când s-
a înființat în anul o mie nouă sute nouăzeci și cinci Filarmo-
nica „Ion Dumitrescu” - iată ce a însemnat comsomolul și KG 

B-ul românesc, și comunist; după o mie nouă sute optzeci și 
nouă - „Viespea” (cum îi spunea Leca, cândva) rupea bilete la 

noua instituție muzicală - Filarmonica! Prostimea, sau puli-
mea - cum îi spunea Hadrian Năsturescu noii intelectualități, 

normal, nu știa nimic din ce a fost în acest oraș înainte de o 
mie nouă sute cincizeci!...i-am replicat lui Poe mai ales că 

eram supărat pe el și pe Papacostea pentru ce au putut să le 

facă basarabenilor adevărați, odată cu editarea cărții „Jurnalul 

pietrean o mie nouă sute patruzeci și patru - o mie nouă sute 

patruzeci și nouă” al lui Leca Morariu, făcându-i permanent 
refugiați pe toți cei evacuați în ’patruzeci și patru. 
   - Acum văd că tot supărat ești pe mine, deși nu ar trebui, căci 

eu sunt un om mort. Și totuși madam de la Suceava mi-a dat 
mie manuscrisele Octaviei și sarcina de a-i face o monogra-
fie...n-am mai avut timp. 
    - Desigur, probabil mi-ai fi cerut mie să fac trimiterile la 

surse...Mai ales că referințele lui Leca Morariu despre mine s-
au găsit între hârtiile Octaviei Morariu. Trebuie să recunosc că 

îi mulțumesc acestei doamne din Suceava care a moștenit-o pe 
Octavia, deși pe cernăuțeancă sunt supărat că l-a expatriat fără 

rost pe Leca și patrimoniul lui familial la...Suceava! hodoronc 

troc. Mai trebuie să treacă puțin timp și istoria contemporană îi 

va așeza la loc de cinste și pe Leca, și pe Octavia, și la Cer-
năuți, și în actualul Oraș de Carton, când acesta va redeveni O-
rașul de Piatră, după ce despre această generație intermediară 

care taie frunză la câini nu-și va mai aminti nimeni!...clasa de-
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crețeilor dinainte de optzeci și nouă și clasa îmbogățiților de 

după o mie nouă sute optzeci și nouă, mai ales după două mii! 
 

Epistolă lui Mihail Ștefanache,  
directorul Filarmonicii 

(Despre nedreapta repartizare a banilor reținuți de la cetățeni) 
      Participând după o pauză destul de lungă, lipsind câteva 

luni de la concertele Filarmonicii, și hotărându-mă să nu mai 

cumpăr bilet, ci doar programul de sală - prezenţa mea - sol-
dându-se permanent cu o cronică de concert în „Povestea vor-
bei” sau în Cultura pietreană; zilele trecute, unu decembrie do-
uă mii unsprezece, singur, v-am solicitat domnule director, îna-
inte de a intra în sală, un loc de pe care să nu mă scoale ni-
meni... 
      - O, ce s-a întâmplat, nu te-am văzut de mult! mi-ați spus...  
      - Asta e! am făcut o pauză; în orice acţiune, ce e prea mult 

strică! Până în două mii trei, când am scris prima cronică de 

concert: „Teodor Costin şi Simfonia nouăzeci și doi, Oxford”, 

nu mai scrisese nimeni o cronică unei opere muzicale și inter-
pretării ei, repet, aici, în Orașul de Piatră; secretarul muzical 

mai încercase odată, ceva, în „Curierul Curierului” lui Jean 

Barbuțchi, una, chiar două semnalări, dar l-au liniștit repede!... 

cum să-ți critici colegii! Iată, am făcut-o eu săptămână de 

săptămână, aproape, până în două mii șapte, și, vezi, tot sărac 

am rămas. Apoi mai rar până în două mii unsprezece, de când, 

iată, continui! Dar bieţii instrumentişti, solişti, dirijori nu s-au 
plictisit de acelaşi stil, aceeaşi viziune despre muzica în sine şi 

despre interpretare? Ce e prea mult, nu strică? Poţi să mănânci 

acelaşi fel de mâncare, la infinit? Doar şi caii nu pot fi mereu 

struniţi, mai trebuie şi lăsați în voia lor...Nu poţi să urci şi să 

cobori cu aceeaşi viteză, în acelaşi ritm, aceleaşi cotituri de 

drum în pantă. Da, ideal este doar pentru şoferi cu aceeaşi vi-
teză să urce şi să coboare. Dar aici este vorba de scris. Chiar şi 

pentru un meloman, care merge la fiecare concert ani de zile; 
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ceva nu este normal. Este vorba de o docilitate ascunsă, care 

obligă. Care înlocuieşte lipsa din sala de concert a atâtora şi 

atâtora care ar trebui să fie acolo și să dea variație. Ca şi mer-
sul la biserică!...Să nu cădem în bigotism sau în desuetudine. 

...Nici pentru instituţia domniei tale nu este bine, să ai mereu 

acelaşi sfert de sală plin şi restul să fie copii-elevi aduşi forţat 

la concert; ai văzut ce se întâmplă cu spectatorii plictisiţi şi 

neiniţiaţi! de câte ori nu a oprit Florin Totan concertul, să facă 

linişte!...Nu, domnule director, trebuie mai mulţi participanţi, 
şi ăsta nu este un lucru tocmai uşor de realizat...În o mie nouă 

sute șaizeci și opt, șaizeci și nouă, șapte zeci, sala de la Judeţ 

era arhiplină mereu; concertele se ţineau la două trei luni de 

două orchestre şi doi dirijori, un oltean şi un ardelean, care, 
amândoi veneau cu ce-i mai bun pe la domniile lor, au venit 
chiar şi de la Teatrul „Balşoi”, actul cultural era scump, valo-
ros şi rar, ca după al Orașului de Piatră potenţial şi nimeni nu 

mai dorea să facă o Filarmonică de stat şi un teatru de stat 

pentru oameni care nu au unde să lucreze, să câștige un ban 

pentru ale gurii. Da, ăsta este cel mai periculos lucru! Să faci o 

instituţie că aşa vrea cineva, şi nu că acest lucru este necesar!... 

s-o faci din bani publici! Trăim vremuri care nu-l justifică pe 
Ion Dumitrescu, Mihai Cimpoi sau Cântecele Oltului... Socie-
tatea vrea artă adevărată şi nu artă subvenţionată.  Ziarele de 

cultură scrisă nu pot primi bani cum spune legea culturii scrise 

o sută optzeci și șase/ două mii trei (sanchi spune Primăria, 

conf. art doi... Primăria dă bani dacă „poate”!); dar filarmoni-
cile și teatrele, două în Orașul de Piatră, chiar trei, pot primi 

bani!? Da! domnule de la Primărie, doar nu ai fi vrut să scrie în 

lege „trebuie-obligatoriu”! 
 

Toschris Ceckirdas, 01 decembrie 2011 
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     - Cum înțeleg prietenii tăi, monahi, acest sfârșit al lumii 

despre care se tot vorbește, cum îl înțeleg? mă surprinse Poe cu 

această întrebare, pe care, pot să spun, mi-o pusesem și eu în-
totdeauna, încă de când eram copil... 
    Îmi place să povestesc că de pe la paisprezece ani am avut și 

eu o bunică, care o dată cu moartea ei ne-a obișnuit și pe noi, 

familia noastră, cum este să-ți moară cineva în familie. Până la 

ea, nu știam cum este să-ți moară cineva. Nu privisem nicio-
dată către un mort, chit că pe strada principală pe care stăteam 

foarte des trecea câte o căruță și un cal sau camion cu obloa-
nele lăsate, care duceau câte un mort la cimitirul ce se afla la 

un kilometru de noi. Mă întreba mama: - Câți ani are, este 

femeie sau bărbat? - Nu știu, strigam, că nu m-am uitat la el. 
Așa era, când trecea căruța cu un cal ducând un mort la cimitir, 

pur și simplu mă ascundeam! Până să moară bunica, nu era zi 

de la Dumnezeu să nu-mi spună că în anul două mii va veni 

sfârșitul pământului, când împăratul din Chitai va stăpânii 

tot...Trag acum concluzia că invazia chineză, popor lipsit de 

spațiu vital, avea să fie faptul întunecat al secolului XXI în 

care ei ne omorau luându-ne casele, curțile și tot ce este al 

nostru...Așa au făcut rușii în Basarabia și Bucovina de nord, 

numai că cei mai mulți români au scăpat cu viață luând calea, 

organizat, vechiului Regat! Am uitat să spun că bunica asocia 

împăratului din Chitai, pe împăratul Roșu! Într-un fel putem 
spune că prorocirea s-a întâmplat, Armata Roșie condusă de 

Stalin băgând sute de mii de români în gropi comune sau 

ducându-i să moară în deșertul fără căldură, întunecata Siberie! 

Oare se gândea bunica că chinezii vor face la fel?  
   - Până acum chinezii au fost dușmanii lui Stalin, ce-ai!? ex-
plodă Poe! Mai degrabă americanii ne-au lovit în patruzeci și 

patru și să nu-ți fie de mirare, ai văzut cum i-au lovit pe sârbi! 
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în ’nouăzeci. Și...cunoști foarte bine poemul lui Ștefan Dumi-
trescu: „America, Calul Troian al omenirii”... 
     - Formidabil, domnule, cum o fi putut scrie compatriotul 
nostru, în șaptezeci și opt, poemul ăsta extrem de lung în plină 

ideologie comunistă, când Ceaușescu era primit cu brațele des-
chise în America! Da, nu uit, atunci Pacepa a fugit în Ameri-
ca... 
 

Epistolă, a doua, către Arhim. Valeriu Miclănean 
         Doamne ajută, La mulți ani! căci sfârşitul lumii nu este 

pentru cei ce muncesc! 
      Sfinte părinte, 
     Dacă vă referiţi la articolul „Sfârșitul lumii nu va fi ...” tri-
mis pentru luna decembrie două mii unsprezece, vă informez 
că l-am primit şi că va apărea în Cultura pe decembrie, care a-
pare în ianuarie. De fapt în ianuarie regularizăm apariţia zia-
rului. El va apare în ultimele zile ale lunii în curs. La sfârşitul 

lui ianuarie va apare Cultura pe decembrie şi ianuarie, numere 
cumulate. Apoi la sfârşitul lui februarie, pe luna februarie! 

Sperăm să reuşim. La anul împlinim cinci ani. Mă gândesc la 

un nume nou Cultura Ars Mundi....Faptele de pe partea dreaptă 

a Oltului, de la Drăgășani și până în Țara Loviștei, de la Bistri-
ţa și Horezu la Cozia, Voineasa, de mult aparţin lumii întregi, 

iar eu le văd pe toate ca pe nişte veritabile și incomparabile ar-
tefacte...De fapt am avut în vedere încă de la început acest lu-
cru, din care cauză, patru pagini la mijloc sunt intitulate Ars 
Mundi...În funcţie de creşterea interesului public pentru conți-
nutul articolelor, faptelor, cât mai emancipate, paginile „ars 

mundi” vor migra înspre exterior, adică înspre paginile unu și 

șaisprezece...Vedeţi, totul cuprinde logica transformării conti-
nue, precum este şi viaţa. Deci, „Sfârşitul Lumii” este o uto-
pie! Trecerea vieţii este firească şi ea nu are limite: spre infinit 

sensul pozitiv pentru latura spirituală mereu în creștere și acu-
mulare, şi spre infinit sensul negativ latura materială care se 
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desfășoară printr-un exponențial consum! Amândouă sensuri-
le copleşitor de valoroase, căci, nu pot exista decât împreună, 

ca în realitate! Ce poate fi mai esenţial decât linia care are un 

zero undeva pe la mijloc, şi care reprezintă omul, mutabil ori-
unde în stânga şi în dreapta... linia care apare în prima zi a cre-
aţiei şi reprezintă separarea întunericului de lumină. Linia şi 

desenul au fost înaintea cuvântului şi nu cum a zis Ioan, că, el, 

cuvântul a fost primul!  
     Cel mai viabil și teribil organ din om este creierul, el este 
adevărata minune a lumii materiale, căci nu are părţi în miş-
care la nivel de macrosistem, ci doar la nivelul microsistemului 
din care cauză energia necesară vieții sale este minimă şi este 

luată doar de la lumină, prin sânge. Tot așa cum este celula vie 

a vieţii materiale, frunza! Și cât de vulnerabilă este... Există 

„Sfârșitul lumii” pentru frunză? Nu! după o frunză, pe acelaşi 

ram va veni o altă frunză, iar primăvara altă și altă frunză. Este 

o şansă colosală pentru această celulă că ea poate primi energie 

fără efort motor. Datorită acestei posibilităţi de rezistenţă a cre-
ierului, scriitorii futurologi, au imaginat lumea viitoare ca fiind 
formată din mulţimi mişcătoare de creiere mari, pitici cu capul 

mare şi ochi bulbucaţi fiindcă creierul ia lumină prin organele  

sângelui și ochiului.  
     Viaţa pe pământ înseamnă faptă - fapte şi nu contemplaţie - 
contemplaţii; contemplaţia, foarte importantă, fiind o conse-
cinţă a faptei. Dumnezeu, însuşi, a aranjat o zi - Duminica –

pentru contemplarea propriilor fapte din celelalte şase zile și 

care formează săptămâna de lucru, entitate sacră! 
     Omul nu este capabil, spre beneficiul său, să sesizeze tran-
sformările macronaturale, căci ele au aceeaşi viteză de schim-
bare cu cea a fiinţei umane, în miliarde de exemplare și toate 

diferite. Schimbarea de mediu, continuă, uzura materială a me-
diului nu poate fi remarcată de om, decât ca efect al cutumei de 

pronosticare specific populară şi care nu ajută la nimic. Apoca-
lipsa! 
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       Omul nu poate trăi cu ideea de moarte zi de zi, cu moartea 
ca o împăcare, sau cu ea ca o fericire căci asta ar însemna cea 

mai esențială degradare a trăirii sale, ori omul se ferește de rău, 

chiar și când doarme. Viaţa este posibilă, doar dacă natura vie 

nu conştientizează moartea (de aceea vegetaţia şi lumea ani-
mală este doar logică), anume, cazul omului care uită de ea. 

Fapta este cea care obligă omul să uite de moarte. Munca sa. 

Fabrica! în triada completată de Familie și Stradă (sau Bise-
rică-Religie cum ar spune Sfințenia Voastră.) 
    Moartea poate însemna fericire - ultimul mare adevăr, doar 

când organismul o cere: bătrâneţea bolnavă! sau suferința fără 

nici o undă de speranță. 
    „Sfârşitul Lumii” există în conştiinţa acestui animal - om fi-
indcă el însuşi este înzestrat cu frica răului care pândește la ori-
ce pas, la orice schimbare majoră, și accidentală, de mediu; 

răul aprioric.  
        Nu există sfârşitul lumii. Lumea este construită pe prin-
cipiul permanentei schimbări - transformări energetice, iar cul-
mea speranţei - utopie a visului despre nimic - este la poporul 
indian care crede că trebuie să te naşti de şapte ori pentru a 

muri o dată... ca să ajungi nemuritor! Sigur, când nu propovă-
duieşti fapta, ca în religia iudeo creştină, nu o trăieşti, nu-ţi ră-
mâne decât să visezi în inert, să crezi în totem, să poţi muri a-
tunci când ţi se impune...Să nu te temi de nimic! 
    Sfârşitul lumii nu există pentru organismul preocupat de ac-
tivitatea sa zilnică şi constructivă... 

Toschris Ceckirdas, 15 decembrie 2011 
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     Iată o epistolă de la Liviu Rusnac - Dej, douăzeci și nouă 

ianuarie două mii doisprezece, fără adresare! Dar și fără sem-
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nătură. O expun de față pentru că este un văr de-al nevesti-mii 
și a fost colonel de Securitate, iar eu pot să spun că nu-mi dis-
plac deloc cadrele înalte din Securitate! 
      După două mii șapte începuse iar să se vorbească de refor-
mă, de schimbare, fuseserăm primiți în Uniunea Europeană, 

dar lecțiile și pregătirea pentru aderare fuseseră false, în țara 

noastră nefăcându-se nimic pentru creșterea eficienței muncii 

productive, riscând țara noastră să piardă foarte repede statutul 

de stat cu drepturi depline...Păi cum să nu fie așa când am des-
ființat munca de colaborator - care nu plătea impozit pe venit 

pe nimic altceva - iar salariul unui tânăr de treizeci de ani, în  
mână, nu depășea o mie de lei, ceva la nivelul a două sute de 

dolari! 
    - Ce vorbești, copiii noștri din justiție aveau salariu două mii 

de dolari, spuse Poe. 
   - Hai să nu vorbim despre asta că mi se întunecă privirea... 
        Prin două mii trei se desființa stagiul militar și începuse 

să curgă cu generali în rezervă. Începuse dezastrul. Se vorbea 

din nou de Anghel Rugină, așa cum începuse să se vorbească 

prin nouăzeci. Era și el o victimă a conceptului de economist 
mai puternic și mai necesar decât muncitorul, mai necesar de-
cât inginerul. Vedea lucrurile deasupra și nu în profunzime. 
    - Să știi că ai dreptate, cum dracu ăștia nu și-au dat seama de 
gafa făcută în nouăzeci și patru când nu au liberalizat mano-
pera. Tu ai bătut multă monedă pe chestiunea asta, în presă, 

mi-aduc aminte de interviul tău dat în Cotidianul - dar cine să 

fie atent la un oarecine!? Au fost orbi, au fost proști și, iată, 

acum în acest două mii șapte sau trezit handicapați în Uniunea 

Europeană cu un salariu de două sute de dolari...Și eu am avut 

mai mult la Curtea Constituțională, dar nu cu prea mult.  
    - Generalii și judecătorii fuseseră excluși din societatea co-
mună, stăteau împăiați în vitrinele muzeelor. Pușchea pe limbă 

să vorbească cineva, ceva, despre ei... 
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    - Se auzea tot mai des că dacă nu cresc salariile și pensiile, 

România poate fi exclusă din Uniunea Europeană, mai com-
pletă, înciudat, Poe... 
    - Anghel Rugină vorbea fără rost de grupul de minți lumi-
nate care conduce lumea, care mai apoi avea să fie motivul u-
nor dezbateri televizate ani de zile duse de către cei care le pla-
ce să vorbească, dar mai mult să se audă pe ei înșiși!...Dar să 

vedem ce ne scrie Liviu Rusnac. 
 

Epistolă, prima, de la Liviu Rusnac-interesantă! 
      Pe la începutul anilor două mii, exista un talk-show pe An-
tena 1, care se numea: „Marius Tucă Show”. Acest excelent zi-
arist invita în emisiunile sale, cele mai reprezentative persona-
lităţi ale momentului, de la preşedintele statului, primul mi-
nistru şi membri ai guvernului, până la sportivi, oameni de cul-
tură sau de ştiinţă... pe scurt, invita în fiecare seară, Omul Zi-
lei! ...Era unul dintre programele cele mai aşteptate şi mai ur-
mărite, întrucât realizatorul nu-şi „ierta” pentru nimic în lume 
invitatul, supunându-l unui continuu tir de întrebări, care de 

care mai provocatoare şi mai indiscrete referitoare la activi-
tatea profesională sau acţiunile publice ale acestuia. Totul cu 

bun simţ, totul cu maxim profesionalism, beneficiind de o e-
chipă redacţională de elită! 
    Într-o seară de acum circa zece ani, l-a avut ca invitat pe ma-
rele nostru economist şi academician Anghel Rugină, profesor 

universitar de anvergură mondială, care s-a stins din viaţa de 

curând, din păcate... Emisiunea de pe Antena 1 din acea seară 

avea să devină, pentru toţi cei care am urmărit-o, absolut me-
morabilă. Sub Ceauşescu, Anghel Rugină a fugit din ţară, tre-
când Dunărea înot la sârbi. A fost rănit la picior de un grăni-
cer român, dar a reuşit în cele din urmă să ajungă în Statele 

Unite, unde a devenit membru corespondent al Academiei Sta-
telor Unite, şef de comisii economice şi consilier în diferite gu-
verne americane. Pentru cine vrea să se edifice mai pe larg des-
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pre personalitatea acestui român de excepţie recomand lectura 

de pe Wikipedia şi din alte surse on line.    
     La un moment dat, cu toată experienţa sa, Marius Tucă a 

scăpat invitatul de sub control. Personajul „de mare calibru” 

din acea seară, a pus treptat stăpânire pe emisiune, toată pre-
gătirea acesteia ducându-se „pe apa Sâmbetei”, deoarece răs-
punsurile sale la întrebările moderatorului depăşeau cu mult 

tiparul emisiunii, prin amplitudine, prin modul în care erau do-
cumentate şi mai ales prin consecinţele lor!... Erau răspunsuri 

care impuneau de la sine alte întrebări şi tot aşa... Ca un bul-
găre de zăpadă lăsat să se rostogolească pe o pantă proaspăt 

ninsă!...Dar să vedem ce s-a întâmplat, concret !   
      Domnul Rugină a afirmat la un moment dat, că a fost in-
vitat acasă la George Bush! La „Casa Albă”, bineînţeles. Fiica 

domniei sale era prietenă şi colegă de facultate cu gemenele 

preşedintelui american, iar acesta a vrut să îl cunoască perso-
nal, aşa că l-a invitat la o cină în cel mai bine păzit obiectiv al 

planetei. Şi când Marius Tucă l-a întrebat cum e de fapt preşe-
dintele american „în privat”, au început dezvăluirile: „George 

Bush este un texan simpatic, cinstit şi foarte de treabă, dar nu 

face ce vrea el!...”  „Cum, adică, nu face ce vrea el? Păi nu este 

el cel mai puternic om de pe planetă? Nu conduce el guvernul 

celui mai puternic stat din lume?” A întrebat, Tucă. „Păi, nu 

prea...” a răspuns domnul profesor. „Se vede treaba că trebuie 

să fac unele precizări”, a mai spus domnia sa, „ca să se ştie şi 

ca să puteţi înţelege mai bine”!...   
      Apoi a continuat:  « Dragii mei, lumea asta este condusă de 

un fel de guvern mondial, format dintr-un grup de circa două 

sute cincizeci persoane - trei sute de persoane, super-bogate, 
super-puternice şi super-bine-informate, care trăiesc „ca în sâ-
nul lui Adam”! Oamenii ăştia deţin puterea absolută pe plane-
tă. În afară de accesul imediat la toate resursele economice şi la 

cele mai recente descoperiri tehnico-ştiinţifice, multe ţinute în 

secret, au la dispoziţie, în toate ţările lumii, institute de cerce-
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tări psiho-sociologice, cu ajutorul cărora ţin sub control toate 

popoarele planetei. Acestea le indică personajele politice cele 

mai „potrivite” pentru a „câştiga alegerile”, în mod „democra-
tic” în cele mai importante state ale lumii; importante nu nu-
mai ca număr de locuitori, dar mai ales prin resursele lor natu-
rale, prin puterea economică, militară sau prin poziţia lor stra-
tegică. Practic toţi conducătorii statelor importante ale planetei 

sunt „aleşi” cu „binecuvântarea” acestui „Grup”, şi toţi cei a-
leşi nu fac altceva decât să pună în practică „directivele” tra-
sate de acesta... »       
        Întrebare telefonică de la un telespectator: « Domnule An-
ghel Rugină, face şi România parte dintre ţările vizate de 

„Grup”? »  «Da. Şi ca dovadă vă aduc aminte faptul că, înainte 

cu două luni de alegerile din două mii, persoana care a câştigat 

alegerile prezidenţiale, a fost în vizită „privată" în Statele Uni-
te, iar la două săptămâni de la câştigarea alegerilor, primul mi-
nistru proaspăt numit a făcut acelaşi lucru. Au fost amândoi să-
şi ia „foaia de drum" »... Replică telefonică: „Adică dumnea-
voastră vreţi să spuneţi că pe preşedintele nostru ni l-au ales a-
mericanii?” Răspuns: « Nu o spun eu. Aşa este. Numai că nu 

americanii, ci „Grupul” care conduce. În America a avut loc 
doar acceptarea şi instruirea personajelor. »        
     Replică: „Să vă fie ruşine domnule, Rugină... Să vă fie ruşi-
ne că aţi ajuns la vârsta pe care o aveţi, cu capul plin de păr 

alb, ca şi mine şi că ne minţiţi în halul ăsta... Nu ştiu ce interes 

aveţi să o faceţi, dar vreau să vă spun că pe preşedintele nostru 

l-am ales noi, cu toţii, prin votul nostru, că aşa am vrut noi! Să 

vă fie clar: aşa am vrut noi! Şi apoi cum să ni-l aleagă alţii 

când este o comisie de votare care verifică vot cu vot, de la 

toate partidele... Sunteţi un mincinos! Domnule Marius Tucă, 

nu mai chemaţi, domnule, din ăştia... Bună seara!...”      
      Anghel Rugină, (A.R.): « Dragă domnule, te felicit!... Te 

felicit că ai ajuns la vârsta la care ai capul plin de păr alb şi că 

ai trăit până acum cu impresia că ai putere! Că votul tău con-
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tează! Poţi să mori fericit în cazul ăsta! Eu nu am vorbit pentru 

cei care au vârsta şi convingerile dumitale. Eu am vorbit pentru 

cine are urechi să audă şi minte să înţeleagă!... În ceea ce pri-
veşte votul, nu uitaţi vorbele lui Stalin, care zicea că nu con-
tează cine şi ce votează, contează doar cine numără voturile! 

Astăzi cu voturile centralizate electronic treaba asta a devenit 

un simplu joc pentru un informatician: cu un program deştept, 

printr-o simplă atingere a unei anumite taste, voturile plus ale 

unui candidat se adună discret la cel care trebuie să iasă... Îmi 
spui că nu ştii ce interes am... Am interesul ca poporul meu să 

afle…Să afle şi să înțeleagă!... Să înţeleagă că la nivel global 

„cărţile sunt făcute"! Oamenii ăştia sunt prea deştepţi şi prea 

puternici!...»       
       Alt telespectator (TS), întreabă: „Dar cine sunt oamenii 

ăştia? Este vorba de Francmasonerie?"      
       A.R.: « Sunt şi masoni în „grup", dar nu sunt majoritari!"    
       TS: (chiar dacă se tratează de un alt telespectator lăsăm 

iniţialele cu titlu generic, pentru cursivitatea mesajului): „A-
tunci, despre cine este vorba? E sultanul Bruneiului? Bill Ga-
tes? Sau cine altcineva?"        
       A.R.: « Mai, băieţi... Pe oamenii ăştia nu-i cunoaşte ni-
meni... Adică nimeni dintre „muritorii de rând"! Ce, sultan? 

Ce, Bill Gates? Ăştia sunt mici copii, pe lângă cei din „Grup”! 

Trebuie să înţelegeţi că adevăraţii bogaţi ai lumii nu apar în 
nici un top, al niciunei reviste... Se bucură de anonimat pentru 

ca astfel să aibă libertate deplină de mişcare. Doar un număr 

limitat de persoane, alese pe sprânceană, cunoaşte identitatea 

unora dintre ei, alte persoane „alese", cunosc pe altele, şi tot 

aşa. Nimeni nu poate pune toate piesele acestui puzzle împre-
ună... Nici măcar preşedinţii marilor state ale lumii. Directivele 

ajung la ei prin interpuşi. V-am spus că este vorba despre oa-
meni deosebit de inteligenţi şi despre o organizare perfectă!...»  
     TS : „Atunci sunt evreii?"  
     A.R.: „Sunt şi evrei dar nu sunt majoritari!"  
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     TS: „Arabii? Sunt şi arabi? Că ăştia au petrol..."  
     A.R.: „Dragii mei, sunt reprezentanţi de peste tot, într-o 
proporţie echilibrată. În asta şi constă succesul „Grupului”, 

deciziile în interiorul lui se iau într-un mod absolut democratic, 
iar locul în acest „Grup” se moşteneşte, pe principii monarhice, 

cei ce urmează să intre fiind foarte bine testaţi şi pregătiţi în 

acest sens...  
     TS: „Bun, şi cam de când se întâmplă chestiile astea?” 
     A.R.: « Se zice că acest „Grup” a luat fiinţă cam pe la înce-
putul anilor 1800, cu scopul declarat de a prelua conducerea 
lumii. Prima mişcare cu relevanţă la nivel planetar ar fi fost 

iniţierea valului de revoluţii din Europa anilor o mie opt sute 
patruzeci și opt. Apoi „Grupul” a încercat preluarea puterii pe 

tot globul prin intermediul ideologiei comuniste."  
       TS: „Cum adică, să preia puterea în lume cu ajutorul co-
munismului? Păi comunismul nu zice că totul este al tuturor? 
Nu înţeleg. Puteţi să ne explicaţi?"  
       A.R.: « O.K. Să raţionăm un pic... Deci ideologia comu-
nistă spune că totul este al tuturor, este adevărat, dar şi că ni-
meni nu poate dezlipi nici un strop din bunurile în comun pen-
tru folosul său personal. Deci totul este al tuturor şi în parti-
cular al nimănui. Şi chiar dacă nu sunt ale nimănui, după vic-
toria planetară a comunismului, aceste bunuri trebuiesc totuşi 

„administrate” de cineva. Şi de ce acel cineva n-ar putea fi un 
„Grup”, de administratori la nivel mondial de, să zicem... două 

sute cincizeci - trei sute de persoane!... » Toată lumea... mută. 

Inclusiv Marius Tucă... Şi domnul profesor a continuat: « Toa-
te mişcările de rezonanţă mondială de după o mie opt sute pa-
truzeci și opt, s-ar fi produs cu acceptul acestui „Grup”. Totul 

bine studiat. Totul cu un scop precis. Bineînţeles că au apărut 

şi evenimente neprevăzute. La un moment dat, liderii comu-
nişti, supuşi unei propagande deşănţate cu scopul creării cul-
tului personalităţii, pe criterii de marketing politic, au început 
ei înşişi să creadă în ceea ce propovăduiau şi să se creadă nişte 
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Zei în viaţă, aşa că au scăpat de sub control. Şi atunci a fost 

nevoie de crearea unei ideologii care să contrabalanseze comu-
nismul şi anume fascismul. Şi aşa a pornit cel de-al doilea răz-
boi mondial... Şi când şi fascismul a început să aibă derapaje i 

s-a opus o coaliţie mondială, şi pentru că nu fusese înfrânt co-
munismul „independent”, a fost nevoie de un „război rece”, ca-
re s-a încheiat aşa cum ştim cu toţii, cu victoria „Grupului”, a-
supra copilului rebel - comunismul! Acum suntem în faza în 
care „Grupul” se concentrează asupra unei noi strategii de pu-
tere şi anume „Globalizarea”. Au fost create organisme la nivel 
global în sprijinul acestui concept: NATO, G8, G20, FMI, 
Banca Mondială, BERD, Comunitatea Europeană, etc... Tre-
buie să recunoaştem că acest „Grup” a avut un rol foarte im-
portant în menţinerea unui echilibru strategic la nivel mondial. 

În perioada dominaţiei acestuia, nivelul de trai al populaţiei a 

crescut în mod constant, nu peste tot e drept dar încă se mai lu-
crează la acest lucru prin intermediul organismelor mondiale 

controlate de „Grup”. De asemenea nivelul tehnologic a cunos-
cut un progres uriaş care nu ar fi fost posibil fără direcţionarea 

resurselor necesare în acest sens. „Drepturile omului” sunt im-
puse permanent pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor la nivel 
mondial, sau regional, acolo unde acestea nu sunt la înălţimea 

momentului. În general se impune o nouă ordine mondială, 

care încearcă să înlăture haosul, anarhia şi pericolele potenţiale 

la nivel planetar...V-am spus că este vorba despre persoane de-
osebit de inteligente. E drept, uneori sunt mai răi decât câinii, 

că stăpânii, dar sunt sigur că la momentul oportun, stăpânii îşi 

vor pune câinii cu botul pe labe!...»      
     Marius Tucă (M.T.): „Domnule Anghel Rugină, m-aţi ui-
mit! De unde ştiţi toate astea?  
     A.R.: „În cercurile academice americane se dezbat destul de 

des subiecte de genul ăsta!” 
     M.T.: „Şi nu vă este frică să dezvăluiţi aceste lucruri?” 
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      A.R.: « În primul rând, am o vârstă: „mi-am trăit traiul, mi-
am mâncat mălaiul”, şi apoi sunt lucruri, repet, deja cunoscute, 

iar scopul pentru care am făcut-o este de a limpezi cumva a-
pele şi de a potoli spiritele înfierbântate din România, care încă 

mai cred că tot ceea ce zboară se mănâncă!...»       
     TS: „Şi noi ce trebuie să facem?”         
     A.R.: „Aici am vrut să ajungem cu discuţia noastră! ... Pen-
tru noi, important este să ne facem viaţa frumoasă în jurul nos-
tru. Să lăsăm gândurile mari, la scară internaţională, că acolo 

jocurile sunt făcute şi echilibrele nu trebuiesc rupte! Nu avem 

nici informaţiile, nici competenţa, nici resursele şi nici mijloa-
cele necesare să acţionăm la un nivel atât de înalt. Putem în 
schimb să ne comportăm civilizat, să ne educăm bine copiii, să 

ne conservăm şi să ne protejăm mediul în care trăim, să ne 

respectăm şi să ne ajutăm, pe scurt: să ne trăim viaţa liniştiţi...” 
      Să ne fie ruşine ca stăm şi acceptăm să fim îndobitociţi.  

Liviu Rusnac, 29 ianuarie 2012 
 

Epistolă, prima, către Liviu Rusnac  
(Românii sunt chemați să refacă Revoluția! cei care s-au 

ridicat după, niște uscături, ca la orice Revoluție!) 
     Superb acest Remember al anilor două mii și păcat că el cir-
culă abia acum. Românii trebuie să se întoarcă la anul o mie 

nouă sute optzeci și nouă şi să reia, încă o dată, totul, după 

concepte economice verificate înainte, şi de mare succes. A-
tunci, singurul sens al vieţii era munca şi concurenţa inte-
lectuală...  
    Nu vorbesc de politică. Dar un lucru este sigur. Secolul XX 

- lumea comunistă a verificat că pluripartitismul (că unul, nu 

poate exista!) este un concept depăşit, întrucât au dispărut 

clasele sociale antagoniste... Ce s-a câştigat cu suferinţă din o 
mie opt sute patruzeci și opt, încoace, nu trebuia anulat prin 

revoluţia mondială declanşată după o mie nouă sute șaptezeci 

și opt, când papă, ajunge un slav...În o mie nouă sute optzeci și 
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nouă, dracul a pus doar bomboana pe coliva muncitorului,  în-
locuind (treptat - prin demolare) munca cu banul, cu banul de 
hârtie fără valoare. Nu cu aurul! În o mie nouă sute nouăzeci, 

martie, am scris şi publicat articolul „Impas OPM” în care am 

dezvoltat asemenea idei...  
     În două mii trei, când am simţit că nu se mai poate continua 

aşa, cu ideea diavolului reinstalată în România anului două 

mii, un prim semnal a fost noua Lege a pensiilor - unică!?, am 

declanşat cea mai aprigă campanie de presă pe toate direcţiile 

de activitate, crezând că poate sensibilizez pe cineva... Aiurea, 
pramatiile care s-au ridicat după o mie nouă sute nouă zeci, în 

toată lumea, uscături din perioada ante optzeci și nouă, şi pe 

care nu le-a pedepsit nimeni, nici măcar după zece ani de la 
revoluţia din ’optzeci și nouă, aşa cum au păţit revoluționarii 

de la Revoluţia Franceză, abia acum triumfează şi se lăfăie în 

bani, cu salariu (pensie) de revoluţionar! ce rușine…Şi atenţie, 

ei nu sunt la putere! situaţia actuală nu o mai poate redresa 

nimeni! Doar o forţă supranaturală care să creadă, nu să pro-
page, în Dumnezeu...şi care să anihileze dezastrul economico-
social, creat! Nu poate exista un stat, o ţară în secolul XXI în 
care munca să fie eliminată, producătorul să se transforme în 

consumator, şi în care tinerii să fie „pensionari”, şomeri în-
că din şcoală! şi pensionarii să le plătească „pensiile”... Legis-
laţia din România trebuie complet modificată, iar justiţia - 
armata - şi ordinea publică să fie formată din aceiaşi salariaţi 

ca în oricare domeniu de activitate, supunându-se aceloraşi 

legi. E simplu, înapoi la socialism! şi reluarea procesului ine-
vitabil de înaintare înspre „comunism”... desigur, fără partid 

comunist, cu ODUS!...cu sindicate, cu Securitate, cu armată, 

cu artă, cu fabrici de confecţii, cu agricultură liberă şi coo-
peratistă -  salariată, fără miliţie, cu Justiţie, cu fabrici de 

tractoare, de automobile, cu fabrici de avioane, de elicoptere, şi 

de vagoane, de navale că avem Dunăre şi Mare...cu fabrici de 

ciment, că avem piatră şi pământ, şi de asfalt...Păi nu era Ro-
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mânia, cu aproximaţie, aşa, cândva? Să trăiţi, că avem de toate, 

şi să ne facem singuri dreptate...că, împreună cu alţii am de-
monstrat că nu putem. Noi suntem cei mai aproape de mai-
muţe; ştim să batem din palme, când ni se arată prostia, să râ-
dem fără rost şi să creăm bancuri, fiindcă am ales ce-i mai 
prost de la Shakespeare, munca de bufon! Scuză-mă pentru 

timpul răpit! Sunt sigur, ştiai şi tu lucrurile acestea, dar am vrut 

să certific, întrucâtva, unele din adevărurile spuse de Rugină, 

dar şi faptul că cel care circulă acel interviu, pe net, atrage şi el 

atenţia că de fapt sfârşitul acestei lumi, a început în anul două 

mii, aşa cum au prevăzut bătrânii. Să sperăm pentru copiii 

noştri, că el nu este adevărat. Tot ce este posibil. 
Toschris Ceckirdas, 30 ianuarie 2012 
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    Cam de prin anul două mii doisprezece a început hora, vâr-
tejul scrierilor atât de personale în care fiecare făcea pe foaia 

ieșită la imprimantă cam ce dorea. Toată lumea se imagina 

profesor, fiindcă se aprinsese în fiecare dorința de a fi … pro-
fesor: de școală elementară, de colegiu, de facultate, sublini-
ind în textul personal ce credea el că este mai interesant, că nu 

trebuie uitat. Îngroșa literele (boldire), le scria în italic, even-
tual le sublinia, și fiindcă calculatorul nu răspundea la fel în 

cazul ghilimelelor le punea alandala, de cele mai multe ori ală-
turau două virgule…Cu tinerii era mai ușor, dar cu bătrânii 

aveam dea dreptul confruntări din care săreau scântei… 
 

Epistolă către Gheorghe Gheorghe Cuca 
    Să trăiţi! Cer scuze că v-am dezinformat când v-am răspuns. 

Am confundat semnul cu un alt email, tot de-al dvs. Vă rog 

frumos nu „boldiţi” textul, şi nici numele semnatarilor. Textele 
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sunt fidele celor apărute în presa timpului. În rest totul este 

Ok.  
    Instrucţiunea europeană, dar şi cea românească până la o 

mie nouă sute optzeci și nouă, când românii erau un popor ci-
vilizat, mai puţin în privinţa bancurilor, spune că: litera de ti-
par se foloseşte la denumirile prescurtate etc şi la începutul de 

propoziţie sau frază, nume proprii. Boldirile nu sunt recunos-
cute ca făcând parte din grafia scrierii. Sunt chiar indecente 

(numele lui Beethoven sau Dumnezeu sunt scrise normal, iar al 
lui neica nimeni este boldit). Italicele sunt recomandate cât mai 
puţin, şi nu se pun în ghilimele...şi tot aşa. Nu-mi cereţi norma-
tivul că nu-l am, dar Wikipedia nu recunoaşte alt sistem decât 

New Times Roman, Normal, mărimea literei unsprezece - doi-
sprezece. Toate acestea, până în o mie nouă sute optzeci și no-
uă, erau STAS, şi noi, în munca de proiectare, eram obligaţi să 

le cunoaştem şi să le folosim ca atare...Vă daţi seama cât ne-au 
dat înapoi aceşti derbedei renăscuţi în toată lumea, nu numai la 

noi, după optzeci și nouă. Să trăiţi şi să nu vă supăraţi că v-am 
răpit din timp.  

Toschris Ceckirdas, 04 februarie 2012 
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     Ce vremuri am trăit în școala generală și liceu, când nu a-
veam curiozitatea de a face fotografii fiindcă nu aveam aparat. 

Astăzi un aparat de fotografiat performant costă, și se găsește 

pe toate drumurile, de la trei, patru sute de lei până pe la șase 

mii de lei, bașca toate telefoanele mobile…Însă acum cinci-
zeci, șaizeci de ani cine avea un aparat „Zmena” era cineva!...      

Am fotografii făcute în o mie nouă sute șaizeci cu un aparat 

„Zmena”, de mărime redusă, și când o pun în scaner și o in-
troduc în calculator pot să o măresc cât vreau și ea se vede tot 
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bine, ceea ce înseamnă că rezoluția ei este foarte bună. Cât de 

mult ne bucurăm când avem o poză de o sută de ani în mână și 

este valabilă, dă informații pe care nici o altă artă nu le redă 

atât de fidel; vă dați seama, ce document colosal în stabilirea 

unui adevăr este o fotografie? 
      Prin clasa a șasea, prin o mie nouă sute șaizeci și șase, pri-
măvara, m-am pomenit împreună cu colegul meu de clasă Mir-
cea Vasile, care locuia sub pădure, în chiar poiana de deasupra 

dealului Jerloaicei, eu cu o cutie care îmi ţinea loc de şevalet, 

cu pensule şi uleiuri, el cu un aparat de fotografiat... Eram pri-
eteni, de câteva ori ne făcuserăm lecţiile împreună, şi, probabil, 
în ultima clasă gimnazială, ştiind că ne vom despărţi, eu tre-
când la clasă liceală cu program sportiv, el, rămânând la clasă 

normală, teoretică (sub acelaşi acoperiş - Liceul Vasile Roaită), 

ne-am făcut nişte poze în locul care ne plăcea cel mai mult. În 
fond, eu îl admiram că învăţa bine, el, probabil, pentru că mă 

ocupam cu pictura! Şi uite aşa, singura poză care o am din 

şcoala generală şi care atestă că aveam veleităţi artistice mi-a 
făcut-o Mircea Vasile... Şi, iată, după cât timp, Mircea, inginer 

de drumuri şi poduri, mă ţine la curent cu preţurile lucrărilor 

de artă şi cu alte cele din lumea artistică, semn că şi pe el l-a 
preocupat frumosul plastic. Când am primit această adresă pe 

email, cu prețurile unor opere de artă, i-am răspuns imediat, 

aşa cum am făcut-o mai jos, fără prea multe explicaţii, simţul 

meu estetic, refuzând să accepte asemenea dejecţii de natură 

informativă. Nici odată nu am pus bază, nu m-a impresionat 
acest mod de a aprecia arta, ştiind - chiar fiind supraspecializat 
după o mie nouă sute șaptezeci și doi, cum să apreciez valoric 

orice obiect produs al unei activități organizate, nu numai in-
dustrial, dar și artistic... 
       După terminarea facultăţii ştiam să calculez, uneori din 

ochi, orice produs uzinat. În fabrica unde am lucrat, după o 

mie nouă sute optzeci am fost și şeful compartimentului preţuri 

care exprima valoarea de vânzare a produselor noastre şi nu le 
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luam din tabel. Eu calculam preţul, chiar şi acum, când sunt de 

douăzeci şi doi de ani expert tehnic judiciar în construcţii de 

maşini (maşină însemnând de la pârghie la rachetă) din punct 

de vedere energetic, neînşelându-mă niciodată la fixarea pre-
ţului de plecare într-o licitaţie! Amuzant pentru mine a fost 

faptul, când, m-au numit într-o comisie de stabilire a valorii de 
inventar pentru cele douăzeci de lucrări de sculptură donate de 

Constantin Zorlescu, cunoscut inginer şi sculptor pietrean, Bi-
bliotecii Judeţene Piatra; şi, când, comisia, specealista secţiei 

de artă din cadrul Muzeului de Istorie a indicat o valoare dintr-
un catalog în care scria negru pe alb: valoarea X1 este valabilă 

dacă artistul este membru UAP, şi valoarea X2, dacă artistul 

este amator! Pa şi pusi acelui deceniu de prostit românii, după 

anul două mii! Acum când tehnoredactez cartea, două mii 

șaptisprezece îi propun lui Mircea Vasile şi tuturor curioşilor 

în a afla cum se derulează licitaţiile de artă plastică din Europa 

şi America să lectureze cartea apărută în două mii șaisprezece 

la Editura Tracus, „Revolta”, scrisă de Alexandru Trifu, pictor, 
care trăieşte şi activează la Geneva...  

 
Epistolă lui Mircea Vasile, inginer, constructor de 

drumuri și poduri 
( „Cele mai scumpe picturi din lume” - Wikipedia, 20 02 12) 

     Vezi, unde a ajuns prostia fiinţei umane!? Omul prostit de 

bani, de legea banului - ochiul dracului! Păi de ce să coste ta-
bloul lui Pollock, o sută patruzeci de milioane de euro, tot atâta 

cât a costat podul suspendat peste Golful Hudson!...ştii tu mai 

bine de unde; adică tot din ţara acestui nevrednic al artei de 

spălare a banilor, care, iată, a influenţat şi arta bătrânului con-
tinent în secolul XX şi, se pare, că, şi în sec XXI.  
   Bine, normal, nu el este nevrednicul, ci aceia care nu mai ştiu 

cum să prostească colecţionarii şi să se îmbogăţească ei fără 

neruşinare. Mai nou au inventat, după modelul listei cu cei mai 

bogaţi o sută de oameni ai lumii, „o sută dintre cele mai scum-
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pe lucrări de artă ale lumii”! Nici o lucrare făcută de mâna unui 

om nu poate să coste atâta, decât, dacă cei care preţuiesc sunt 

nişte imbecili, şi oameni fără credinţă şi fără stăpân. Apropo, 

nici viţelul de aur, turnat de fratele lui Moise, nu ar fi costa atât 
(patruzeci de mii de evrei au murit acum patru mii de ani pen-
tru că au făcut o asemenea operă de artă, din aur masiv, idol)!  

Toschris Ceckirdas, 25 februarie 2012 
 
 

27 
 

 
    - Ți-aduci aminte Poetule de anul când trebuia să mergem la 

armată fiindcă nu reușisem la facultate ? 
    - Poate tu, că eu nu am dat la nici o facultate, m-am încurcat 
în vară, la terminarea liceului, cu Academia de Poliție - Secu-
ritate îi zicea atunci, o mie nouă sute șaptezeci… Cât m-am 
mai pregătit să sar patru metri la lungime…îmi spuse radios 

Poe C. Poe. 
    - Hai că dacă nu eram eu care să-i arăt drumul cum să ajun-
gă la tine, mama și tatăl tău, dar mai ales apriga ta mamă, Pa-
raschița!...Poe, astăzi erai un om fericit!...ieșit la pensie la pa-
truzeci și nouă de ani, nu te mai chinuiai să iei ultima gradație 

la șaizeci și cinci de ani ca să ieși cu stagiu întreg, de la Curtea 

Constituțională. 
    - Nici mie nu-mi vine să cred că am stat două luni în lagărul 

acela de la Pădurea Băneasa. M-ați scos voi, dar am pierdut 

orice posibilitate de a mai da la Facultate. 
    - Cinstit dragă Poe, dar aveai vreuna la care te pregătiseși să 

dai? Eu dădusem la Arte Plastice și intrasem ucenic la Lucaci, 
nereușind. Acum nu-mi pare rău, dar atunci am suferit; geaba 

învățătură fără profesor la limba italiană, știi că în clasa a noua 

vroiam să ajung la Roma! Medi dăduse la operatorie film și 

ajunsese în anturajul lui Dan Hăulică, Tudor Popescu pică și el 
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la Arte Plastice și ajunsese în atelierul lui Chintilă - tot în Pan-
grati!...o epocă a ucenicilor vâlceni. 
    - Mamă ce zile, ce vremuri, căutam pe jos douăzeci și cinci 

de bani să vin la tine la Vila „Viorica” de lângă Televiziune să 

o văd pe fata vecinii tale, studentă în anul cinci la Metalurgie, 

cea cu șolduri late și lăsate așa cum îmi plăcea mie! Nu pot să 

uit imaginea ta cu ea într-o mână ridicată să schimbe becul în 

holul cel întunecos, în care ca să ajung la tine bâjbâiam pe 

întuneric, pipăind pereții jilavi ai subsolului imaginându-mi că 

sunt șoldurile ei. Cât te invidiam că dormi alături de ea și pu-
teați greși oricând ușa. Cum ai băgat tu mâna între cracii ei și 

ai ridicat-o; tu ucenicul lui Lucaci. 
    - Îți dai seama, era atunci să leșin când am coborât-o prin a-
lunecare și sexul meu tare ajunsese între țâțele ei, desigur ca-
muflate și tremurânde sub pânza subțire… Avea fata asta o 

piele atât de fină că palmele-mi erau extaziate când mâinile o 
căutau pe sub furou! Aoleu… 
    - Gata cu nostalgia, strigă Poe, autoritar. Eu nu am ajuns se-
curist, mă rog, milițian, Dar trebuie să știi că în o mie nouă 

sute șaptezeci, pe lângă medicina, care îți oferea o meserie fără 

răspundere și cu mulți bani, cu libertate, doctorii fiind abonații 

plimbărilor în străinătate, meseria la Dinamo era printre cele 

mai avantajoase, mai mult decât la Securitate, unde ofițerului 

român nu-i trebuiau decât urechi lungi și destupate… Astfel că 

și în ziua de azi de la soldat la cel mai înalt gradat calitatea cea 
mai importantă în Serviciul Român de Informații este asculta-
tul telefoanelor…primirea de informații, urmărirea suspecților 

…asta da, ușoară armă!  
 

Epistolă apărută în ziarul „ziua veche.ro” 
    « Într-o intervenţie de ultimă oră, avută în faţa Comisiei 
pentru Forțele Armate, a Senatului Statelor Unite, generalul 

Martin Dempsey a afirmat:     
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     - L-am sunat de dimineaţă pe omologul român şi i-am spus 
textual: „Înţeleg că eşti aerian, adică de la forţele aeriene, cu 

resursa de zbor intelectual în curs de epuizare, dar măcar pu-
teai să trimiţi, în judeţul Buzău, pe unul dintre generalii care a 

comandat forţa expediţionară românească în Irak şi Afganistan 

şi să-i dai mână liberă şi în subordine forţele de elită din gar-
nizoana Buzău, pentru a deszăpezi românii care mor cu zile în 
casă!” 
      Vocea unui senator american: 
      - Şi ce a răspuns omologul dvs.? 
      Generalul Martin Dempsey: 
       - Nimic!!! Avea aprobare doar să asculte… » 
 

Epistolă  autorului textului precedent 
     Extraordinar...de frumos, un sfat pentru o nouă definiție a 

armatei... Războiul cu natura este continuu;  deci, armata nu 
poate să dispară! Militarul trebuie să-şi dea toată energia, chiar 

viaţa, pentru apărarea propriului popor...În urmă cu patru mii 

de ani la recensământul populației, la evrei, nu se numărau 

decât bărbații purtători de arme.     
   Felicitări pentru acest mesaj. 

Toschris Ceckirdas, 12 februarie 2012 
    
         Românii au greșit când au desființat armata. Trebuiau să 

desființeze obligativitatea. Trebuia să rămână armata care să 

dea salariu militarului… Armata națională poate să te scuteas-
că de atâtea necazuri. Și, nu cred că poți să fii suveran și inde-
pendent fără proprie armată; dar lupta cu natura devine cea mai 

importantă verigă a ei. Atunci, în două mii trei românii au fă-
cut încă doi pași înapoi, pași kilometrici, după neliberalizarea 

manoperei - salariile liberalizate funcție de calitatea și canti-
tatea muncii: au desființat armata și au scos pe piață noua lege 

unică a pensiilor, cea care avea să dea pentru multă vreme de-
atunci înainte totul peste cap; o lege care schimba cea mai bu-
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nă lege a pensiilor din Europa și din lume! Primul ministru din 

acea perioadă Hadrian Năsturescu a fost dușmanul numărul 

unu al României și l-a ținut în brațe pe Miodrag Popescus 
Troianus! 
 

28 
 
 
    Personajul principal care avea să scuture cât de cât viața pa-
triarhală a Orașului de Carton cu două universități ridicate du-
pă Revoluție pe malul Oltului și în care căpătau diplomă de 

licență viitoarele practicante ale meseriei dintotdeauna a Evei, 
fetele cu pământuri de vânzare din comunele Pietrei, nu putea 

fi decât profesorul de limbă și literatură autohtonă Ștefanache 

Stoicescu care venea de la Târgu Jiu unde, după aceeași „Re-
voluție” ocupase câțiva ani buni postul de director al Centrului 
târgjian „Constantin Brâncuși”. Înainte fusese director la ASI-
ROM Tg Jiu, și, deci, avea un bagaj de cunoștințe nemaiîn-
tâlnit!...tehnice, literare, artistice. Toată lumea se întreba: de ce 

nu intrase Ștefanache Stoicescu în politică!? Curios și cerce-
tând prin arhive eu depistasem că în trecutul lui se găseau nis-
caiva fii ai lui Israel. Personal, imediat l-am adoptat ca fiind 
unul dintre ai mei și i-am facilitat intrarea în Forum. Odată cu 

el a intrat în Forum și prietenul său, cântărețul de romanțe Ni-
ckis Cărbunarius. Cred că vă dați seama că dacă israeliți nu e-
ram, atunci în mod sigur din Fanar ne trăgeam. Dacă Nickis își 

urmează în glorie cariera muzical zgomotoasă, la bază el fiind 

un ilustru inginer electro-mecanic, Ștefanache, după o carieră 

automobilistică mai mult scufundat în relații, și povești brân-
cușiene a ajuns ca Regele Lear să alerge după fete. Nu fetele 

lui, cele trei, ci una Dokia pe grecește Geta și una Ilona pe 

românește Fata lui Bela Kun, nepoata lui Lenin, el declarându-
se cu tot cu poporul român descendent din Burebista și Dece-
bal (căci Deceneu era popă, și Ștefanache nu prea avea de a 
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face cu religia, decât că da la prieteni, când îi întâlnea iconițe, 

pe sub mână. Da, probabil că ați intuit, el este cel care a cerut 
la Primăria Orașului de Carton ca strada Calea lui Traian să se 

cheme Calea lui Decebal! Vă dați seama ce ar fi ieșit, dacă pri-
marul nu era viță de austriac și roman...Ar fi ieșit că în loc ca 

poporul român să urce în triumf pe Columna lui Traian, să urce 
pe muntele Cozia și să-și ia zilele tăindu-și beregata!  
    - Nu, nu-i chiar așa, Ștefanache Stoicescu, cât a stat la Târgu 

Jiu a învățat să-l iubească pe Brâncuși - sări Poe, să-l ridice în 
slăvi pe Ștefanache. El a înființat „Centrul  Brâncuși”, el s-a a-
propiat de Constantin  Zărnescu și a reușit o carte de aforisme - 
cu concursul lui Zărnescu - trilingvă: română, franceză și en-
gleză. Și apoi nu trebuie să uiți că Ștefanache a fost prezent do-
uăzeci de ani la toate simpozioanele despre Brâncuși și despre 
strămoșii noștri daci! 
    - Rezon! Și eu îl iubesc foarte mult pe Ștefanache Stoicescu, 

am conchis eu. 
 

Epistolă, prima, de la Ștefanache Stoicescu 
(„Motive folclorice și dacice în opera lui Brâncuși”) 

      « Făcând un arc de cerc de Auroră Boreală în istoria popo-
rului nostru, cu declanşarea fasciculului luminos de la Daci şi 

proiectându-l pe bolta cerească a artelor până la Constantin 

Brâncuşi şi opera sa, constatăm că însuşi sculptorul este, ca 

portret şi comportament citadin, un adevărat Dac. Privind cu 
atenţie busturi şi statui de daci vom constata câtă asemănare 

există între chipul unui dac şi chipul lui Brâncuşi. Şi, slavă 

Domnului, am avea posibilitatea să privim astfel de busturi, 

mai ales datorită strădaniei cercetătorului Leonard Velcescu, 
pasionat de istoria Daciei, care a descoperit sute de astfel de 
busturi şi statui în muzeele din Roma, la muzeul din Vatican, 

în muzeul Borghese, apoi în muzeele din Florenţa şi Napoli, 

precum şi în colecţii particulare din Oxford, Berlin, iar la Lu-
vru, în Paris, există o statuie de dac de mărime impresionantă. 
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A identificat două statui de dac şi în muzeul Ermitaj din Sankt 

Petersburg. 
     Revenind la chipul şi statura lui Brâncuşi, din fotografiile 

ce şi le-a făcut singur, dar şi de alţii, putem constata că scul-
ptorul are o privire semeaţă şi pătrunzătoare ca a unui dac, are 

o barbă (nu şi-a ras-o niciodată) pur dacică, iar mâinile sale 

sunt ca ale unui dac din sculpturile amintite. Mâini de luptător 

pe care se citeşte vigoarea, bărbăţia, hotărârea de a învinge şi 

reuşi, mâini de creator de fapte măreţe şi glorioase. 
    În toată opera lui Constantin Brâncuşi se găsesc elemente de 

folclor românesc, dar şi universal, deoarece nu numai românii 

au folclor, ci şi alte popoare. Brâncuşi a remarcat pe bună 

dreptate că „din toată lumea, numai românii şi africanii au ştiut 

cum să sculpteze în lemn”, referindu-se de bună seamă la arta 

populară. Iar atunci când a făcut referiri la India, Brâncuşi a 

spus că „în India se simte ca la el acasă, în India găsind în-
ţelepciunea milenară românească, păstrată sub ploile Occiden-
tului şi ale tuturor stupidităţilor”. 
    Luată în parte, fiecare sculptură de-a lui Brâncuşi are ele-
mente de artă populară. Enumăr numai câteva: elementele din 

„Coloana Infinită”, acele romboide, au asemănare cu stâlpii de 

prispă de la casele din Oltenia, numai că diferenţa dintre un 

stâlp de prispă şi Coloană este vizibilă; un stâlp susţine o grin-
dă obişnuită de casă şi apoi se sprijină tot pe o grindă, dar ni-
ciodată direct pe pământ, pe când „Coloana Infinită” susţine 

măreţia Cerului, făcând legătura între Dumnezeu şi om, şi are 

în elementele ei încorporat eroismul şi dârzenia vieţii acestui 

popor. „Coloana Infinită” celebrează îmbrăţişarea omului prin 

elementele ei, înscriind această artă în lanţul unei comuniuni 

cosmice şi ancestrale.  
     Referindu-se la geniala sa operă, Brâncuşi a spus: „Coloana 

mea fără sfârşit trăieşte într-o grădină frumoasă din România. 

De jos şi până sus are aceeaşi formă şi nu îi trebuie nici un 

piedestal şi nici soclu ca să se sprijine, iar vântul nu o va dez-
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rădăcina niciodată, căci ea va rezista prin propriile ei puteri”. 

Să luăm aminte! Chiar Brâncuşi ne-a precizat că există viaţă în 

Coloana Infinită: „Elementele coloanei nu sunt altceva decât 
respiraţia omului, propriul ei ritm”. Brâncuşi a fost atât de con-
ştient de geniala sa Coloană încât a spus: „Coloana Infinită va 

fi una dintre minunile lumii”. 
    „Poarta Sărutului” are deasupra un brâu cu elemente folclo-
rice ce se găsesc pe ii şi pe ţesături populare, iar unii critici au 
asemănat partea de sus a Porţii Sărutului cu o ladă de zestre  şi 

eu consider că nu sunt departe de adevăr. Chiar în denumirea 

sa de „Poartă a Sărutului” găsim o mulţime de elemente de artă 

populară. 
       Scaunele de la „Masa Tăcerii”, precum şi „Scaunele de pe 

Aleea Scaunelor” seamănă perfect cu scaunele dacice din jurul 

mesei obişnuite, precum şi cu micile scaune pe care stăteau pa-
jii domnilor.  
       Sculptura „Vrăjitoarea” ce se află la muzeul Guggenheim 

din New York seamănă aproape perfect cu o sperietoare ce o 
pun ţăranii, din loc în loc, prin recolte şi pomi, ca să alunge pă-
sările răpitoare, iar sculptura „Căucul” ce se află la muzeul 

Brâncuşi din Paris, din Complexul Pompidou (şi cei care au 

mers pe acolo au putut să admire această operă) seamănă per-
fect cu un căuc cu care se bea apă din citurile de la fântâni. 

Numai că sculptura brâncuşiană are apă sfinţită cu geniu. 
      Sculptura „Regele Regilor”, ce se află tot în America la 

muzeul amintit, are, prin descompunere de elemente şi ima-
gini, şapte elemente de artă populară românească. Priviţi-l pe 
acest Rege şi le veţi găsi! 
      Nicolae Iorga ne-a dat un sfat: „Ţineţi-vă aproape de popor 

că altfel vă rătăciţi”! Întreaga operă a lui Brâncuşi este genială 

pentru că el în tot ceea ce a creat nu s-a îndepărtat de creaţia 

populară, ci a preluat-o şi prelucrat-o, precum George Enescu 
în muzică şi Mihai Eminescu în poezie. 
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    Aforismele lui Constantin Brâncuşi sunt tot ca nişte poveţe 

date de bunici, de părinţi şi de înţelepţii satelor, deci tot artă a 

înţelepciunii populare româneşti. Redau numai două aforisme, 

foarte semnificative în acest sens, din cele peste trei sute de 
aforisme descoperite şi tipărite în șase ediţii de brâncuşiologul 

şi dacologul Constantin Zărnescu, şi apoi tălmăcite de mine în 
cartea „Brâncuşi - cioplitorul în duh”. Eu am dat unui aforism 
titlul „Bunicii”. „Pedagogii adevăraţi ai copiilor mi se par a fi 

bunicii. Aşa este la noi, în Gorj: dacă nu ai un bătrân în că-
minul plin de copii, să îl cumperi. Nepoţii să fie din sămânţa 

lui…Bunicii temperează, prin prezenţa lor simplă, pe soţi, şi le 

îndrumă progeniturile pe calea vieţii, predându-le facla expe-
rienţei proprii şi a înaintaşilor. Bătrânii sunt trezorierii. Celula 

familiei rurală rămâne pilduitoare şi pentru orăşeni, care-şi 

pierd intuiţiile şi instinctele elementare în iubire, spre paguba 

lor, ajungând la degenerarea naturalităţii”. 
     Celui de-al doilea aforism i-am dat denumirea „Soţii”: „So-
ţii să nu-şi vorbească măscări. Pe vremuri ei nici nu se tutuiau 

decât noaptea, la şira de paie, ca logodnici, şi în patul conjugal 

între patru ochi şi pe şoptite. Moda tutuitului este mitocăneas-
că. Aristrocraţii şi ţăranii nu se tutuiesc”. 
      Gândindu-ne la modul în care şi-a trăit Brâncuşi viaţa în O-
raşul Luminilor, capitala artelor, Parisul, putem afirma fără a 

greşi că acesta a fost modul de existenţă milenară a poporului 

nostru. Simplitatea mobilierului de lemn făcut chiar de el, vatra 

la care-şi pregătea mâncarea pentru el şi anumiţi invitaţi, sunt 

nu numai populare, ci şi de sorginte dacică. A fost Brâncuşi un 

Decebal al zilelor noastre? Da, a fost, deoarece aşa cum De-
cebal şi-a sacrificat viaţa în folosul poporului Dac şi statului 

Dac, tot aşa şi Brâncuşi şi-a dăruit opera poporului său, fiind 

un deschizător unic în sculptura modernă, caracterizându-l vi-
zionar criticul american Jammes Farrel, afirmând în anul o mie 
nouă sute șaizeci și cinci: „Lângă Shakespeare şi Beethoven se 

mai află un Dumnezeu: românul Constantin Brâncuşi”. De ma-
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re importanţă fiind şi cuvântul „românul”, deoarece, după cum 

se ştie, Brâncuşi a murit, din păcate, ca cetăţean francez. 
      Spre sfârșitul vieţii Brâncuşi a scris următoarea cugetare: 

„Nu mai sunt demult al acestei lumi; sunt departe de mine în-
sumi, desprins de propriul meu trup, mă aflu printre lucrurile 

esenţiale”. » 
       Ştefanache Stoicescu, 02 februarie 2012 

 
Epistolă, prima, lui Ștefanache Stoicescu 

(În care se definește Coloana infinită) 
     Vivat - Primitus! dar vezi că nu există stâlpi în arhitectura 

populară, casă, stâlpi oriunde, decât, doar cu un singur modul 

prelungit. Deci coloana nu există la țăranul român și este un 

produs al intelectului - ultra! o lucrare intelectuală. Coloana nu 

este un şir de romburi (asta este invenția - inovaţia lui Ștefan 

Georgescu-Gorjan), ci o înşiruire de clepsidre, de scaune sau 

socluri specifice atelierului lui!...Poarta Sărutului nu este o 

ladă de zestre (ce rost ar fi avut? sau poate să și fie că este un 

volum în care încape orice - în sculptură nu există incrustația, 

scrijelirea), ea este un arc de triumf după modelul porţilor de la 

Stonehenge ca să nu vorbesc de arcele de triumf ulterioare, iar 

motivele de pe ea sunt săruturi, o mulţime, dar mai esențiale 

sunt cele opt reliefuri de segmentări-îmbrățișări între semisfere 

ca să rezulte una singură: sfera sărutului prelung... Hai să tră-
ieşti, dacă-mi dădeai cartea ta pe dischetă eram gata acum cu 

încă două cărți geniale despre Brâncuşi şi Napoleon... 
Toschris Ceckirdas, 03 februarie 2012 

 
Epistolă, a doua, de la Ștefanache Stoicescu 

  « Şi părerea ta demonstrează că operele lui Brâncuşi sunt po-
leite cu geniu, însăşi prin faptul că nu eşti de acord cu ce am 

afirmat eu în articolul ce ţi l-am trimis, iar tu îţi expui propriile 

idei. Numai că, domn Toschris, eu nu sunt de acord că trebuie 
tot timpul să avem o atitudine de lingăi şi să comparăm „Poarta 
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Sărutului” cu pietrele suprapuse de la Stonehenge, în loc să ne 

imaginăm că partea de sus a Porţii are o sorginte în lada de 

zestre românească, ladă care la alte popoare nu prea se găseş-
te.  
      Iar în legătură cu Coloana Infinită te informez, dragă pri-
etene, că despre EA s-au emis, până acum, după inventarul 

meu, peste optzeci și șapte de păreri, din care chiar Brâncuşi a 

emis unsprezece păreri, una mai interesantă decât alta, dar cea 
mai filosofică e a sculptorului: „Coloana fără sfârşit este nega-
rea labirintului”. E, te rog să-i găseşti cheia acestei caracteri-
zări a Coloanei, emisă de însăşi creatorul ei. 
     La noi ninge, şi ninge, şi ninge de aseară întruna. A trecut, 

ca înălţime, de mult de șaizeci de cm. Nici nu mai pot să intru 

la beci după ţuică şi vin. Am făcut o gaură în podea deasupra 

beciului, am coborât o ţeavă lungă deasupra butoaielor, cel de 

ţuică şi cel de vin, şi trag pe rând din ele. Am ajuns să umplu 

sticlele cu gura. Am mobilizat-o şi pe nevastă-mea. Ea trage 
din butoiul de vin, goleşte gurile de vin în sticlă, iar eu trag din 

butoiul de ţuică. Când am umplut sticlele eram aproape cher-
cheliţi, că fără să vrem am mai înghiţit şi noi câte o înghiţitură. 

Muncă, Toschris, muncă, nu glumă! » 
Cu dragoste de Adevăr şi Bunătate!  

Ştefanache Stoicescu, 04 februarie 2012 
 

Epistolă, a doua, lui Ștefanache Stoicescu 
(Multe și puține despre același C. Brâncuși) 

    Labirintul înseamnă o sută de direcţii ca să ajungi la nebuni, 
şi, nu contează ce crede Brâncuşi, ci, ce credem noi - asta-i arta 
- iar Coloana e o ditamai sulă de om pe care indienii o tot afi-
şează peste tot, fără umflături, poate doar una singură, şi arată 

o singură cale prin care ajungi la rai, dacă ajungi! Ce atitudine 
de lingăi? Cu mii de ani în urmă, mai civilizați și mai ahtiați 

după cururi de femei, decât Hadrianus şi mai apoi Napoleon, 

darămite Carol al II-lea sau Brâncuşi, cine oare să fi fost? 



236 
 

Omul a făcut astfel de porţi ca prin ele să intre şi să se închine 
la soare! Ca în biserică spre altar...Când eu am spus că ungurii 
l-au manevrat politic pe Eminovici la cinsprezece ani, unul 
pitic şi mic la sfat a strigat: Blasfemie! şi tu mă faci lingău… 

.Citeşte articolul din Cultura, cu Băbeniul... Olteanul s-a sculat 
de la masa nevorbitului - a şuşotitului, a căscat, a trecut prin 

poartă şi a început să se caţere pe vrejul central al Târgul Jiu-
lui şi să cânte „Noi suntem români”...Îți amintești ce a spus 

Brâncuși în o mie nouă sute treizeci și opt, când a terminat de 
supravegheat montarea Coloanei?: „V-am lăsat proști când am 

plecat și acum, când m-am întors, v-am găsit și mai proști” 

…Te las, mai vorbim! 
Toschris Ceckirdas, 05 februarie 2012 

 
Epistolă, a treia, de la Ștefanache Stoicescu 

      « Iertare, Toschris, eu nu te-am făcut pe tine lingău. Tu ești 

elfutadores cu un maciocambos ca al lui Brâncuși. » 
Ștefanache Stoicescu, 05 februarie 2012 

 
Epistolă, a treia, către Ștefanache Stoicescu 

   Ei, asta da cultură. Pe ăsta l-au iubit toate femeile cu care a 
intrat în contact. A ras tot. A făcut filosofie din asta și s-a a-
jutat și de aparatul de fotografiat, și de filmat! Când trecea el, 

cădeau jos şepcile poliţailor din Montparnasse...Brend mai va-
labil ca Brâncuşi, pentru noi, în această lume, nu există. Brân-
cuşi a fost singurul român, cetăţean al lumii! mai mare decât 

Ivan al lui Maiakovski în care au încăput „o sută de milioane"! 

Brâncuşi este precum măgarul după care merg milioanele de 

artişti şi cetăţeni ai lumii secolului XX, sec XXI, sec XXIII ... 

Vezi, în grafia noastră se înşiruie numai coloane, dar numai 

Brâncuși le-a pus pe verticală...Nu uita, cu mine mergi la Tg 

Jiu sau Polovragi...Aminteşte-ţi, pe ce soclu stă la el în atelier 

„Pasărea măiastră”...„Măiestria" artistică a noii lumi stă în a-
ceastă pasăre şi cuibul său: jumătatea de elice aşezată pe esenţa 
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lumii, coloana sa!... Cel mai stabil element al  lumii este sca-
unul cu trei picioare! Sau planul definit de trei puncte.  XX 
(două clepsidre) ce miracol - Coloana minimă, două clepsidre 

suprapuse! Brâncuşi, Coandă, Vuia, Vlaicu, şi cu noi doi; hai, 

şi Saligny! sunt tot ce a dat mai bun lumea pe acest pământ. 

Toţi au făcut să zboare (chiar şi peste ape)...scaunul cu trei 

picioare! chiar şi de sub Cuminţenia Pământului...Mi-ai spus să 

nu beau mâine că trebuie să vin la tine, căci vine Iulius Lon-
ginus să-mi ia un interviu. Trebuie să-ți spun că eu nu consum 
alcool în timpul zilei, numai după ce apune soarele... Doar aşa, 

odată, cum a fost după vernisajul de la Tg Jiu, din două mii 

trei, când am ajuns în Orașul de Carton la cinci dimineaţa şi m-
am dus direct în barul non stop de alături de propria-mi locu-
ință!...era la răsăritul soarelui. 
 
        Referitor la materialul primit recent de la tine vreau să-ți 
spun că este un articol excepțional, dar, nu trebuie să uiți, nu 

merge alăturarea Eminescu și Brâncuși. Primul este produsul 

de excepție al culturii românești, pedagocizat, în timp ce Brân-
cuși este produsul de excepție al culturii universale prezent în 

toate marile centre culturale ale mapamondului. Pe Eminescu, 
nu știm din ce raționament, voi profesorii îl cântați în școală de 

o sută douăzeci de ani, chiar și acum, în această perioadă spi-
ritul românesc rămânând văduvit de poeți. Dali şi Picasso au 

fost excentricii societăţii contemporane, amândoi aproape de 
comedie, iar Brâncuşi a fost excentricul inteligent al secolului 

XX, aşa cum nu s-a născut nici un om din tagma artiştilor plas-
tici filosofi... 

 
 Toschris Ceckirdas, 06 februarie 2012 
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    În legătură cu dialogurile şi adevărurile spuse de noii adepţi 

ai calculatorului, cei mai mulţi se instruiesc pe calculator, oda-
tă, fiind desidenţi; acum propun şi premii Nobel... 
 

Epistolă, a șaptea, lui Johann Sonne 
(Destabilizatorii din noua societate românească) 

   Prostii...emanaţii de „babe” intelectuale, „umaniste”, cu scâr-
bă teribilă faţă de realităţile timpului, după douăzeci și doi de 

ani s-au trezit şi proştii, dar mama lor de proşti! după ce au 

desfiinţat meseriile şi le-au zis arte vizuale celor artistice! Ro-
mânul trebuie bătut la tălpi. Românul care are pensie de revo-
luţionar. Românul care „vinde” și „cumpără” titlul universi-
tar...În legătură cu „Cartea interzisă” de Guido Mina di Sos-
piro (povestea destrămării unei familii bogate din Italia anului 

1603, subliniind posibila, în viitor, destrămare a Europei) , încă 

de acum cincizeci de ani bunica mea, Babuşca, îmi spunea prin 

’șaizeci și șapte - deci ea ştia mai demult - tradiţia populară 

spunea că sfârșitul lumii vine în anul două mii, când împăratul 

roşu (!) din Chitai vine peste întreaga lume… Cu alte cuvinte 

comunismul înseamnă globalizarea societății omenești… Co-
munismul, și numai pentru că va exista un singur partid! Ce 

scriu prostănacii ăştia pe Internet sunt speculaţii din lumea 

presei scrise și mai întâi vorbite la posturile destabilizatoare de 
televiziune, cu mult înainte, şi pe care ei le prezintă ca des-
coperiri ale lor; păi nu spuneau PCR-iștii încă de la înființarea 

lor în o mie nouă sute douăzeci și unu că valoarea omului, me-
ritele sale, primează înaintea oricărui lucru? 

 
Toschris Ceckirdas, 14 februarie 2012 
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        I-am scris lui Marius Pătrășcoiu, care împărțea cu mine 

funcția de vicepreședinte la Societatea Anton Pann să nu mai 

îmi scrie punându-și funcția în loc vizibil; că aceste funcții în 

ONG-uri sunt mofturi de gâdilat orgoliile...că funcțiile acestea 

nu valorează doi bani. Chiar așa și era. Una din „Consiliul de 

Conducere”, altă dandana, mi-a spus înainte să-mi dau demisia 
că este treaba președintelui să cheltuiască bani din buzunar 

pentru bunul mers al societății...După moartea președintelui în 

exercițiu, vreo două luni am fost președinte interimar, numit de 

Anton Spârlea chiar la înmormântarea lui Costea Marinoiu, la 
parastasul tocmit de familie... 
 

Scurtă epistolă, a doua, de la Marius Pătrășcoiu 
     « - Na, că m-am conformat! (vezi la II. patru). Funcţia am 

trecut-o nu ca să-ţi iau ţie faţa ci pentru cei trei destinatari ai 

email-ului (şi aşa să rămână!) care s-ar fi putut întreba în ce ca-
litate îmi dau eu cu părerea despre acea întâlnire; uită-te sus - 
acolo este autorul, adică eu, fără nicio funcţie după cum pro-
babil ai observat vezi! » 

Marius Pătrășcoiu, 26 martie 2012 
 

Epistolă, a treia, lui Marius Pătrășcoiu 
(Titluri neplătite la Forum sau doctori fără arginți!) 

   Băi ambiţiosule crezi că nu-mi dau seama că scrisoarea e că-
tre alţii? Că ea a fost trimisă deja? Şi crezi că asta are impor-
tanţă? Așa se întâmplă când scrieți prima oară la cincizeci și 

șapte!...de ani. Eu ţi-am sugerat doar că nu trebuie să-ţi fo-
loseşti funcţia de la societate la semnare fiindcă e punctul tău 

de vedere personal... Aşa va apărea şi în Cultura, ca scrisoare 

către alţii! Şi nu apare că vrei tu, ci că vreau eu, fiindcă 

am primit materialul şi pe alt canal... Gestul tău este deja pu-
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blic şi l-ai semnat şi oficial, putând a se crede că este punctul 

de vedere al Societăţii...Apoi, ce-i aia că-mi iei faţa? Cred că 

exagerezi...Faţa nu mi-a luat-o nimeni de când aveam zece ani! 
Mi-au scos doar un timpan și asta este altceva. Ori astăzi, la 

șaizeci și unu de ani, crede-mă, sunt plictisit de chestii de ăs-
tea!... titluri, de astă dată copilărești; sunt educat să nu cred în 

titlurile ăstea care-mi scot banii din buzunar şi pe care nu mi-i 
pune nimeni la loc, nu aduc nimic...Nu fac „Povestea vorbei” 

sau „Buletinul de cenaclu Interferența Artelor 21” că sunt vi-
cepreședinte, ci fiindcă aşa vor mușchii mei, așa vreau eu, do-
resc să ridic presa de cultură a acestui Oraș de Carton acolo 

unde nu a fost niciodată! Din contră au coborât-o! Clar? Şi mai 

e ceva: schimbă omule ordinea la publicaţiile ăstea, instituţiile 

sau ce-or fi, şi pune-le în mod cronologic... Şi iarăşi, crede-mă, 

la șaizeci și unu de ani, dacă nu am făcut-o până astăzi, nu 

ştiu, şi nici nu-mi place s-o iau pe urmele cuiva, indiferent cine 
ar fi el. Credeam că ai observat că nu sunt educat să vorbesc la 

plural... Zău, ăsta este chiar un defect pe care-l am, şi care i-a 
mirat şi supărat pe mulţi colectivişti de-a lungul timpului (nu 
de-acum zece ani sau cinci ani...). Este bine că Barbuțchi nu a 

dat cuvântul nici unuia din noi, la ședința lui, simpozion, la 

care am participat amândoi, fiindcă toată acea adunare (mai 

puţin trei patru... printre care şi noi) este o adunătură de mai-
muţe, care se cred neam cu Eminescu! și cu Brâncuși și alte 

cine știe, și strigă în gura mare ceea ce mie îmi este rușine să și 

gândesc, dar să mai și spun că „noi suntem români” şi dintot-
deauna peste Ardeal stăpâni! Nici peste curtea vecinului sau 

fratelui nu poți să fii stăpân darămite peste ținutul măreț al 

Transilvaniei. Haida de! Să fim serioşi. Atenţie! Un mesaj pe 
net este unul intim şi el nu se dă « spre ştire » sau retransmite 
decât cu acordul emitentului!  

 
Toschris Ceckirdas, 27 martie 2012 
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     Mi-a scris Alina Dumitrașco-Manolache noua mea prietenă 

și colaboratoare. Femeia asta are atâta sensibilitate că trebuie 

musai să o apăr de acești vandali specialiști în tulburarea sufle-
tului oricărui neprihănit în ale artelor care vine la Forum și ca-
re de câte ori se întâlnesc spun la început și sfârșit „Tatăl nos-
tru” așa ca un ritual precum cel din „Cina cea de taină” unde 

vinul și pâinea sunt ale lui George Dumitrescu, istoricul și se-
cretarul general - licoarea bahică! și pâinea este a lui Alexan-
dru Alexandru Bălcești, din Mihăești...I-am răspuns Alinei Du-
mitrașco prozatoare mare și mai puțin poetă, formată în felul în 

care m-am gândit că i-ar fi plăcut ei!...și, care, sensibilă, du-pă 

cum spuneam, nu era străină de însușirea teribilă de a fi o 

luptătoare cum rar s-a văzut în viața laică... 
 

Epistolă, a treia, doamnei Alina Dumitrașco-
Manolache 

     He he he ce stimă vezi! Vezi că şi tu ai luat-o spre futu-
rism? Elevat ca un butoi sau mai multe butoiaşe (nu peşte cal-
can, căci din el s-a divizat peştele peşte, când Noe a călcat 

înadins pe el fiindcă este ca o săgeată de isteţ din moment ce 

nu vorbeşte), ca o coloană a imposibilului zbor, care-i tot ca o 
divizare de peşte, dar dusă spre infinit, sau ca o broască ţes-
toasă, poartă de triumf sau numai poartă, cămilă fără cocoaşă 

sau numai poartă speranţă în vânt, adică nu ne-a mai rămas 

decât măgarul purtând samarul şi Zaharia Lichter cu pletele-n 
vânt culcat sub măgarul care nu-i nici peşte şi nici rac, culmea, 

doar atunci când vrea el să fie. Şi când între picioare are un om 

filozof. Doamne, ce triptici şi ineficienţi suntem! Și-acum i-
acum, ți-am scris acest poem: 
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Gânduri către Lawrence Alma Todema 
 

m-am uitat încă odată la film 
constatând că şi melodia 
este extrem de frumoasă 

 
bestial de frumoasă 

 
şi tabloul cu chipul cioplit 
al lui David este cea mai 
bună lecţie despre viaţă 

despre măiestria artistică 
 

aşchia ruptă încă se vede 
 

dar ce este mai dur şi nu 
se vede că oamenii culţi 
se-mbată cu idoli şi eroi 

 
trei sculptori ca unul 
necunoscuţi şi între ei 

cunoscuţi meşter necunoscut 
cu talent şi har cât carul 

 
adevărat autor al operei 

magnifice 
sunt cei patru proşti 
suntem fără valoare 

crescuţi în aule universitare 
şi în saloane şi fără bocanci 
pe cărări de munţi să nu-i 

vedem îndeosebi pe cei mulţi 
 

îţi mulţumesc iubită prietenă 
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că mi-ai trimis acest tablou 
al lui lawrence alma todema 
căci acum o să ilustrez mai 
bine teoria mea cu numele 

artiştilor postmoderni cu jalbă 
de competenţă pe care îi tot 

promovează uniunea artistică 
şi prefecţii şi primarii cu studii 
superioare în pictură şi critică 

de artă făcute  la seral şi plătite 
de cetăţean după ce aceşti artişti 

au împlinit şi cincizeci de ani 
 

tabloul ăsta mă răscoleşte 
precum tânăr eram şi mă 

răscoleau nudurile lui Modigliani 
să plec din nou spre piatră şi lemn 

să plec către dălţi de cremene 
 

sculptura este lucru sfânt 
cel mai adânc adamic 
lucru de pe pământ 

precum minerul din adânc 
ţăran aplecat pe coarne de plug 

 
dar cine o să-mi cânte cum 
cântă femeia asta absurd de 
frumoasă sau cea din nudul 
care m-a durut atât de mult 
şi este semnat de Lawrence 

Alma Tadema 
da 

adevărată pictură victoriană 
într-adevăr ca o victorie sună 
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una a luminii asupra 
întunericului 

pictură adevărată răsună 
(Toschris Ceckirdas, 01 mai 2012) 

 
 
 

 32 
 
 
    În două mii doisprezece s-a întâmplat un fapt ieşit din co-
mun, preşedintele ţării a numit un prim ministru foarte tânăr 

conform ofertei partidului majoritar, semn că partidele şi pre-
şedintele căzuseră de acord să materializeze sloganul fostului 

prim ministru Hadrian Năsturescu, „Să promovăm tinerii”! 

...unul care se derula în paralel şi în Europa, semn că şi aceasta 

se cam scrântise, desigur, la cap! Și mai demult...când venise 

în Orașul de Carton directorul reprezentanței Marlboro, înainte 

de a începe secolul XXI, ne explica în cadrul unei ședințe or-
ganizate de Camera de Comerț și Industrie județeană, făcân-
du-ne să înțelegem că el, marele „director” în continuare pro-
movează tinerii punând „manageri” foarte tineri buni la hărțu-
ială și la schimbare! Fără să se găsească un moment asemă-
nător în istoria milenară (poate doar în rătăcirile lui Israel di-
naintea sclaviei în Babilon) au fost sacrificaţi tinerii - copiii - 
ca să se aibe ulterior mafioții sau grupul eminențelor cenușii pe 

cine să dea vina în cazul eșecului sigur! Au fost sacrificaţi și 

bătrânii! mizerabil, în scurtă vreme, noua putere îşi bătea joc 

de naţie şi numea în posturi cheie, de miniştri, absolvenţi de 

şcoli de scurtă durată.... Şcoli pentru odraslele oamenilor de la 

putere, prinţi şi regi, făcute pe bani, școli pentru analfabeţi cu 

sânge albastru, gen Oblomov; școli cu olimpici nenumărați fă-
cuți pe bandă rulantă, olimpici înzestraţi cu medalii, toate 

produse în estul Europei și în extremul orient; olimpici înscriși 
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sau racolaţi la Oxford, Harvard... „Nu voi da niciodată un 

absolvent de la Harvard pe cel mai bun absolvent de la ASE 
Bucureşti”!...ăsta era omul nr. doi al ţării pe care urma să se 

sprijine poporul, pe care îl alesese indirect, şi pe care îl aplauda 

în procente de şaptezeci la sută la Referendumul din două mii 

doisprezece. Îl aplauda, când acesta se jura pe mamă că nu va 

avea linişte până nu-i va vedea distruşi pe PDL-iștii lui „Bibe”, 

pe el însuși, până nu-i va vedea iubita blondă la închisoare... 

Când vrei să distrugi o naţie, o ţară, îi pui proştii la conducere 

ca să ai permanent motive de destituire, de amânare a cunoa-
şterii realităţii; îi confişti cartea în limba străbună, istoria, şi îi 

pui în mână calculatoare sofisticate de la ultimul copil de ţăran 

şi până la cel mai savant cetăţean. Îi distrugi memoria. Îi sub-
estimezi cultura - religia şi îi înveţi cetăţenii să fie habotnici în 

politici fără rost!...îi distrugi producţia şi gusturile proprii, o 

aliniezi farmaceutic şi prăpăstios la alte meridiane, îi distrugi 

specificul, o îmboldeşti spre spectacol şi artă, ambele demente; 

îi întărâţi etniile şi îi dezvolţi naţionalismul şovin... Îi distrugi 
propria natură, animalele domestice, şi-i înmulţeşti fiarele. 

Bagi dihonia în ele (etniile), măreşti numărul pensionarilor a-
poi îi omori, alimentezi ura de rasă, și pe fiecare o faci să uras-
că secera şi ciocanul! Mai bine curve cu silicoane decât fete cu 
părinţi în clasa muncitoare! ...Le dai Coca-Cola şi mâncare din 

transnaţionale şi le distrugi sămânţele naturale. Le distrugi râ-
urile construind hidrocentrale fără rost cum sunt cele de pe râul 

Olt. Le vorbeşti de trecut ca de ceva de lepădat! Și, nu uitați, le 

vorbești de microbi și de laboratoare în care construiești lumea 

viitoare. 
 

Epistolă domnului Neagu Juvara 
(„Sinuciderea europenilor”) 

       Pe data de șaptesprezece martie două mii doisprezece am 

primit, pe Internet, un mesaj conţinând un interviu al dumnea-
voastră, fără a avea alte date de legătură, ci doar acest subtitlu: 
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„Despre sinuciderea europenilor”!...nesemnat, dar interesant 

pentru ideile care se desprind, şi pe care, sub semnul incertitu-
dinii asupra autorului ne permitem să îl reproducem parţial... 
« - Situaţia de astăzi, a Europei, este precum a Imperiului Ro-
man spre sfârşit, când nu existau războaie decât la periferie. 

(...) Sunt îngrijorat că am intrat deja  într-un nou Ev Mediu...că 

moare definitiv civilizaţia occidentală; încet, dar sigur. 
- Simptomele noii realităţi: tineretul nu are ideal; marea coti-
tură în artă şi gândire în civilizaţia occidentală din o mie nouă 

sute cinci - o mie nouă sute treisprezece, înainte de ivirea im-
perialismului american. De exemplu Brâncuşi. (...) Rezultă că 

hegemonia americană, care asigura un fel de pace nu va dura 

cinci secole precum Imperiul Roman, ci, probabil, doar o sută 

de ani. Pe parcursul unui secol, Europa va deveni metisă. (...) 

Noi nu suportăm un „atac” al lumii a treia, ci am creat un gol, 
pe care ei, prolifici, vin să-l umple. 
- Tinerii, ca şi mine, nu vedem o Europă Unită, cu un preşe-
dinte şi un guvern. Mai ales dacă intră şi Turcia, atunci Euro-
pa, avortează. 
- Europa este menită să dispară după atâta splendoare de crea-
tivitate în ştiinţă şi artă, putere economică şi politică, încât să 

se întindă peste întreaga lume. Ea trebuie să plătească pentru 

dispariţie. 
- Şi România va dispărea odată cu Europa. 

  - Încă din trecut talentele noastre cele mari nu s-au putut ma-
nifesta decât în străinătate, începând de la Cantemir şi până la 

Eliade, Cioran. (...) 
- Tinerii trebuie să rămână în ţară, să se întoarcă, cei plecaţi, 

pentru a crea o nouă elită intelectuală care să înlocuiască pe 

cea de acum. (...) 
- Mai bine să se scufunde (România n.n) în barca noastră decât 

în cea germană sau franţuzească. (...) 
- Douăzeci și patru Decembrie să fie data de naştere a Româ-
niei, în locul zilei de Unu Decembrie, căci, atunci Regele Fer-
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dinand a aprobat alăturarea celorlalte provincii la Regat; Zece 

Mai este însă ziua cea mai potrivită, Ziua Independenţei, doar 

şi pentru faptul că este ...vara, cald şi frumos. 
- Europa de mâine va aparţine arabilor şi ţiganilor. Asta este 

cea mai gravă crimă comisă împotriva Europei şi culturii ei, că 

a deschis larg porţile Europei hoardelor barbare şi hămesite de 

foame din Asia şi Africa, hoarde care vor transformarea Euro-
pei creştine, civilizată, şi prosperă de astăzi, în Euro-Indo-Ara-
bia de mâine, în care urmaşii noştri vor putea probabil supra-
vieţui pentru câteva generaţii, în „rezervaţii”!...Noi, europenii 

de rând, spre ruşinea noastră stăm cu braţele încrucişate şi ne 

văicărim de toate ticăloşirile care se petrec sub soare fără a în-
treprinde nimic. Aşa încât ne merităm soarta! » 

Când preaplinul, ca aluatul, dă peste marginea stânei şi câi-
nii dorm fără să ciulească urechile, încep să se adune şi să ata-
ce lupii. Aşa şi Roma, şi Europa, admirându-se prea mult în o-
glindă, Europa mai ales în o mie nouă sute nouă zeci, au fost 

asaltate de refugiați, populații îndobitocite până atunci sau evi-
tate cu bariere de beton şi cu garduri de sârmă ghimpată. Roma 

decapitată de germani, Europa de islamişti...Oricum, dacă este 

să moară, Europa occidentală - înţelegem noi - atunci ea va 
muri cu noi agăţaţi de gâtu ei! Când un imperiu moare, în câ-
teva sute de ani mor toţi cei din jurul său, precum această lu-
me, care, se zice că moare şi renaşte la un ciclu de douăzeci și 

una de mii de ani, fără ca cineva să simtă ceva.   
 Civilizaţia occidentală a început să moară, când a descon-

siderat Natura şi toate drepturile ei. Din păcate în anii nouăzeci 

în acelaşi mod a început coruperea Europei de est, şi sud est, 

atentând, pentru extinderea pieţelor ei, asupra naturalităţii ex-
cesive a ţărilor foste comuniste. Nu cred că populaţia Europei 

va fi metisă, căci se vor trezi copiii noştri şi-i vor elimina pe 
cei care din o mie nouă sute nouăzeci încoace ne distrug natu-
ralitatea pe care ne-am păstrat-o în cei nouăzeci de ani de euro-



248 
 

penism nealterat, și nici în cei patruzeci și cinci de ani de dic-
tatură comunistă. 

Cei care au preluat puterea după două mii nu au ideal, nu 

tineretul! Politica lor faţă de tinerii pe care i-au înşelat pro-
movându-i în funcţii nemeritate, eliminarea onoarei muncii, şi 

politizarea excesivă, vânzarea pe nimic, total, către alte state, a 
energiei şi resurselor naturale profitabile fără consum exagerat, 

a serviciilor fără de care nu se poate trăi, apa, căldura, lumina 

... sunt cele mai grave erori de politică social economică pe ca-
re le-au efectuat nişte neisprăviţi şi repetenţi la materia de bun 

simţ a trăirii vieţii... Toţi suntem influenţaţi de sculptura lui 

Brâncuşi, care înseamnă perfecţiunea formei, simbolul, invers 

ca la confraţii săi (de generaţie) care au găsit în modernism de-
formarea echilibrului şi recompunerea şi afirmarea golului. 

Deci, Brâncuşi, nu are ce să caute pe această listă a moder-
niştilor, sculptorul român, mergând pe linia negării lui Miche-
langelo şi Rodin!...aşa cum nu au făcut Picasso în pictură, au-
torul cubismului şi Schӧnberg în muzică, autorul dodecafo-
nismului, dar care au declarat moartea spiritului artistic şi al 

clasicului, şi al modernităţii...   
    Cine credeţi domnule Djuvara că poate să-şi imagineze o E-
uropă cu un guvern şi un preşedinte? sau cu o armată care să 

vorbească în treizeci de limbi? Credeţi că Europa se poate de-
clara SUA sau URSS? Mai avem noi timp și chef de sute de 

mii de morți, sacrificiu pe care-l cere orice schimbare radicală? 
     În anii ’șaptezeci - ’optzeci, noi românii, invers interbeli-
cilor noştri, am dus produsul nostru către Europa din vest şi nu 

ne-am dus să învăţăm la ei, în occident, pentru ca mai apoi să 

ne întoarcem, să creăm produsul aici...aşa cum se vorbeşte des-
pre un Cioran, Eliade sau Ionescu, sau Brâncuşi, care nu au 

mai apucat să se întoarcă. Iată câte bunuri pierdute la care ne 
închinăm. Asta e, nu știm ce vrem și ne lipsesc capetele cu 

mintea limpede și cu mult, foarte mult bun simț...ne lipsește 

mulțimea care să ne sprijine, așa cum l-a sprijinit la nevoie pe 
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președintele Troian Bibescu. Au dispărut și bibeștii, au dispă-
rut și mulțimile. 
    Greşeală! să vorbim în numele tinerilor; tinerii de astăzi au 

cea mai proastă şcoală, indiferent că au făcut-o în România sau 
Occident! Acesta este un slogan al vajnicilor dumneavoastră 

politicieni, nu ai mei, şi pe care îi critic din două mii trei şi ca-
re au alterat, împuţind-o, civilizaţia acestor douăzeci şi doi de 

ani, postrevoluţionari! 
     Aceste sfaturi pe care le indicaţi, domnule Djuvara, tinerilor 

de astăzi (să se întoarcă şi să aplice ce au învăţat), trebuia să le 

daţi acum douăzeci şi doi de ani! celor plecaţi înainte de  o mie 

nouă sute optzeci și nouă, şi nu astăzi. Nu să ne lăsaţi să ne 

spurcăm viaţa dând-o în mâna haimanalelor, ca hienele arun-
cate asupra României, ca şi în o mie nouă sute patruzeci și șap-
te, în diferenţă, atunci, faţă de ’nouăzeci, ei, dorind o nouă Ro-
mânie, iar, după revoluţia din ’optzeci și nouă, punându-şi poa-
lele în cap, lăsând străinii şi contabilii să ne facă treburile!    

acum, când şmecheraşii au plecat să se instruiască sau să lu-
creze în Occident, de unde nici măcar cei plecaţi înainte nu vor 

să mai vină (vezi românii din Germania, Elveţia şi SUA ...sau 

din Canada)! Ce să aducă ei bun în această ţară, care şi-a 
distrus tot ce a creat bun (atâta cât era bun) în cei aproape o su-
tă de ani!...rapiţă occidentală, roşii productive şi fără gust, me-
re la fel, curcani chimizaţi şi fals îngrăşaţi, pâine de-un leu, ... 
până şi apa şi-au otrăvit-o și au luat medicamente fără rost, 

rămânând cu danturi și gingii tumefiate... 
         Observaţie: intervievatul, cât a trăit în Occident, şi-a dat 
seama de prăbuşirea inevitabilă, insuportabilă a spaţiului mo-
ral, social şi material de acolo, şi, pentru a se salva s-a întors în 
o mie nouă sute nouăzeci; a conştientizat această prăbuşire; a 

conştientizat că Estul, fosta societate creată de comunişti oferă, 

surprinzător, o nouă şansă omenirii (vezi şi exclamaţia mea de 

la „Revoluţie”, din o mie nouă sute optzeci și nouă, când spu-
neam, strigam tare, că „suntem pregătiţi pentru viitor! am mun-
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cit prea mult ca să nu ne fie bine în noua orânduire, a libertăţii 

şi concurenţei!...” - „Oglinda”, „Secolul XXI. Un cetăţean între 

milenii”, Intol Press, două mii unsprezece). Ah, Doamne: „al 

libertăţii şi concurenţei”, cât de grosolane şi false sloganuri au 
devenit atributele Tale! 

Toschris Ceckirdas, 17 martie 2012 
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       Și ca să ne menținem în aceeași tentă a discuțiilor, după ce 

am urmărit și filmul interviu al lui Aaron Russo, cunoscutul re-
gizor de film și antreprenor american, film despre familia 
Rockfeller, să vedem pe scurt ce i-am scris în epistola de 
răspuns... 
     - Dă măcar câteva repere din viața familiei Rockfeller, îmi 

șopti Poe care se strecurase lângă mine urmărind ce scriu. 
     - Nu, nu dau, poate atât de ușor să se informeze oricine, nu 
mă fac eu mijlocul lor de manipularea și denaturarea realității. 

E greu de crezut că o mână de oameni vii și morți -  urmașii lor 

- pot hotărî soarta lumii! Sută la sută nu a reușit nici Dumne-
zeu, darămite o mână de oameni - dumnezei - din ultimele 
două sute de ani!   

 
Epistolă lui Aaron Russo 

    Este mai mult decât atât!...este o formidabilă explicaţie des-
pre lumea şi civilizaţia contemporană. Nota zece pentru mesaj! 

În timp ce-l urmăream am notat trei idei care cauzează feno-
menele sociale contemporane: neomarxismul (socialism = ca-
pitalism), educaţia (politică de stat), feminismul (exploatarea 

calităţilor feminine-impozitarea plăcerii) 
 

Toschris Ceckirdas, 28 martie 20012  
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    -  În viață, cu cât te pregătești mai mult cu atât îți iese mai 
rău. Bine este să faci totul pe cale normală, ca și cum ai face 

totul fără nici un câștig, dacă vrei să-ți iasă bine. După bani, 

după femei, după tren nu se aleargă. După fericire, la fel! 
     - Bine, trenul este exclus. După o mie nouă sute nouăzeci 

daco-românii (mai ales pietrenii) au hotărât să desființeze calea 

ferată...Nu știm ce i-o fi apucat!? interveni Poe.  
     - Eu aș înființa un Nürnberg pentru cei care au hotărât în-
ghețarea dezvoltării căii ferate! Este inadmisibil după desfi-
ințarea trenurilor de marfă să anulezi calea ferată Orașul de 

Carton - Curtea de Argeș!...calea ferată în general; păi ce a-
vantaje colosale ar fi avut pietrenii de exploatarea la maximum 
a transportului pe cale ferată, dublă și electrificată, cu triaj ma-
re în Orașul de Piatră…pe Valea Oltului între Europa centrală 

și Europa de sud est! dar nu de trenuri vorbim acuma, ci de 

alegerea unui nou președinte la Societatea „Anton Pann”, după 

moartea lui Costea Marinescu. Colegul meu Pătrășcoiu, loviș-
tean get beget a zis să pregătim cum trebuie, model, Adunarea 

Generală de alegeri. A ieșit un fiasco. Neaveniții au furat ale-
gerile și societatea literară s-a trezit condusă de un arbitru de 

fotbal, putem spune, desființată, datorită unor femei, majori-
tatea din Biblioteca Județeană! 
 

Epistolă, a treia, de la Marius Pătrășcoiu 
(Despre cultul democrației) 

    « Toschris, propun ca şedinţa de vineri să o conduc eu. În 

cadrul ei voi anunţa data Adunării Generale - 4 mai a. c. Voi 
propune un model de buletin de vot (secret!) - vezi ataşamentul 

- pentru a rămâne la dosar. Te rog să scoţi două exemplare la 

imprimantă pentru a le prezenta. Fiecare votant va completa cu 

câte un nume rubricile, după care numărătoarea se va face în 
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mod deschis - trecem toate numele pe coloane iar fiecare apa-
riţie de pe un buletin de vot va fi consemnată în contul candi-
datului respectiv. La urmă, numărăm apariţiile de pe buletinele 

de vot, cel cu frecvenţa cea mai mare va fi câştigător. Cu oca-
zia AG vom ruga membri cu drept de vot să completeze şi fişa 

personală din ataşament pentru a avea o evidenţă clară a aces-
tora de acum înainte. Voi preciza că drept de vot îl au numai 

membrii care şi-au achitat cotizaţia până în anul două mii un-
sprezece inclusiv.  
       Pentru a le da colegilor temă de gândire, voi face, cu argu-
mente, o singură nominalizare - a ta - la funcţia de preşedinte 

şi apoi voi înşira câteva nume care merită să fie alese după pă-
rerea mea în Consiliul Director: Ion Micuţul, Ulpius Pesca-
rius, Mitrea Bondocelus, Nae Pechinezul (trebuie să-l „băgăm” 

pe de o parte pentru a-i da satisfacţie, iar pe de alta fiindcă 

avem nevoie de el - îl vom investi cu „funcţia” de „şef de cere-
monii”, „organizator-şef” etc.), Crinuța Albă ca Zăpada, Mihai 

Popicu (dumnealui ar fi bun de cenzor, caz în care nu mai poa-
te face parte din C.D.), bineînţeles Ion Cotulbescu - pe care îl 
propun să cumuleze funcţiile de secretar şi trezorier), George 

Spârlea. Pe Anton Spârlea nu-l „băgăm” nicăieri, el trebuie 

„scos” consilier la alegerile locale şi „vârât” în Comisia de 
Cultură, chiar în funcţia de preşedinte. Eu voi fi de acord să fac 

parte din consiliul director numai dacă lumea mă (mai) vrea 

neapărat, altfel nu mai vreau nici un fel de funcţie. 
    Cine face darea de seamă? Eu nu pot să te ajut, eventual s-o 
văd şi eu în ciornă, poate-mi vin ceva idei (dă-mi-o pe e-mail 
înainte), fă-o tu cu Ion Cotulbescu şi consultaţi-l şi pe Anton 

ştie toate acţiunile în care a fost implicată Societatea „Anton 

Pann”.  
  
  Trebuie neapărat să-l facem membru pe Bogdan Marinescu 
fiindcă nevastă-sa ne poate face bilanţul contabil anual, even-
tual o plătim din cotizaţii (negociem cu ea). 
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Zi-mi părerea ta! Aştept! » 
Marius Pătrășcoiu, 02 aprilie 2012 

 
Epistolă, a patra, lui Marius Pătrășcoiu 

(Despre norocul care ne-a lovit la Societatea „Anton Pann”…) 
    Formidabil, ai scris de parcă aș fi scris eu. De acord, chiar 

voiam să scap de ședința asta din șase aprilie cu prefăcuții ăș-
tia. Vor fetele astea să iasă în lume, secretarele și purtătoare de 

coroane de flori, și coșuri de flori pentru onomastici, din antu-
rajul lui Nae Pechinezul, să ne fie cu noroc! După cum s-a 
exprimat în public fostul secretar al societății poetul George 

Mihca: dacă iese Nae Pechinezul acesta va fi cel mai bun pre-
ședinte din istoria societății!...un pârlit denigrator, plătit, căruia 

îi plăcea să influențeze lumea! Care nu vedea pe toată lumea 

decât copiind, plagiind etc… cum de fapt era el. Vrei să orga-
nizez alegeri? Dacă nu-mi plătește datoria de o mie de lei 

pentru ultimul număr din „Povestea vorbei”, nu vin la această 

nemaiîntâlnită ședință a unei semiinstituții a doctorilor fără de 

arginți, după modelul Forumului! Acum mă presează timpul! 

Trebuie să dau drumul şi la „Povestea vorbei” şi la „Cultura 

pietreană”. Cred, cea mai bună variantă, ținând cont de politica 
lui A. Spârlea şi de numărul de șapte membri în consiliul di-
rector, este: tu, Pescariu, Cotulbea - secretar, Micuţul, Popicu, 

Bondocelus şi eu. Există şi varianta Nae în locul lui Bondo-
celus...dar nu ne trebuie maestru de ceremonii! deşi, nimeni 

nu-l opreşte ca în nume propriu sau al academiei sale olimpice 

să invite pe cine vrea la propriile manifestări. Societatea 

noastră nu este una care dă spectacole şi nici nu este obligată 

sub nici o formă să umple sălile de spectacol sau de restaurant 

la pomeni...electorale! Niciodată. Niciodată nu am făcut aşa 

ceva, să implic colectivul condus, nici când a venit Nicolae 
Ceauşescu la fabrică...şi trebuia să scot „Proiectările” la 
intrarea principală a fabricii - să dea din palme și să strige 

lozinci. Am experiență, în fiecare sâmbătă măturam aleile di-
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naintea intrării... La asemenea acţiuni, ca şi la Forum, voi fi un 

veto dur în consiliul director ... Societatea, nu are nevoie de 
reclamă. Membri ei se susţin pe ei înşişi, ca în orice ONG, care 

are un scop clar: afirmarea prin propriile puteri. 
Toschris Ceckirdas, 03 aprilie 2012 
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    Orașul de Carton avea omul numărul unu în literatură, po-
etul Nikita Fedorov, născut în Mihăești, numărul unu și pe vre-
mea Orașului de Piatră, atunci când îl publicai tu dragă Poe și 

când te certai cu el pe tema introductivismului literar, iată, încă 

de atunci, căutând să fie cât mai original, de ce nu, să fim cât 

mai originali unii față de alții...Cincizeci de ani au trecut, cât să 

parcurgem jumătate de secol și spre rușinea noastră unii rămâ-
nând în aceeași atmosferă de emancipare juvenilă, și astăzi: 

„teatrul  imaginativ”, „teatrul Bio”...sintagme care nu ar fi apă-
rut dacă nu existau licențele lui Johann Sonne! căruia i se dă-
duse de înțeles că este cel mai mare făcător de cărți și de ziare 

(nimeni, neînțelegând de ce!), atât de mare, că pentru primele 

lui realizări în materie era să facă și pușcărie pentru pornogra-
fie sau/și nu știu ce falsuri... Nu vă gândiți că și pentru Enci-
clopedie, bani nemunciți și fals în actele publice, precum și 

pentru tratatul său, carte finanțată de primărie: „Forumul la 

cinsprezece ani...”, cu  semnatari la autori - alt fals grosolan, 
Sonne, putând fi privat de libertate pentru ce am scris mai sus, 
dar și pentru falsificarea unor așa ziși coautori care nici măcar 

nu au văzut materialele semnate de ei! mai mult, fostul autor 
de pornografie, aducând prejudicii unor nume cunoscute din 
cultura pietreană cărora le-a pus poza fără avizul lor, textul la 

fel, mai mult, cărora le-a atribuit boli psihice! Nu vă entuzi-
asmați degeaba, Johann nu era singur. După o mie nouă sute 
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nouăzeci majoritatea au trecut prin asta, ca să se afirme, cei cu 

ștate grele în ziaristică comunistă și literatură beletristică, re-
nunțând la meseriile lor și intrând în politica care îi aștepta cu 

brațele deschise; și nu oriunde, ci acolo unde nu conta cu ce te 
ocupi, ci numai cu paza politrucilor! fie și la consiliul județean, 

numărul unu în continuarea politicii marxist-leniniste aplicate 
cu atâta talent de Iosif Vissarionovici Stalin. 
   Nikita Fedorov era prieten cu toți marii scriitori deși toată 

viața lui nu lucrase decât în Bibliotecă, de unde zilele acestea a 

ieșit și la pensie. Am primit de la el următorul text:  
 

Epistolă de la Nikita Fedorov 
« Mulțumesc pentru pdf.............chiar doream.............Mergem 
sa Prohodim.............  
..................Dar, eu nu am diplomă de autor al Monografiei 

Bibliotecii..?????????   Aștept răspuns.................. Lumina din 
Lumină.................n. » 

Nikita Fedorov, 13 aprilie 2012 
 
    - Așa scria mereu? mă întrebă Poe. 
    - Cam așa, dar materialele lui erau foarte bune, fără greșeală, 

și extraordinar de coerente, interesante. Să știi că Nikita este 

unul dintre cei mai redutabili jurnaliști, fără ca el să fie con-
știent de acest lucru. Eu am mare încredere în textele sale și în 

aprecierile lui; când Nikita îmi aduce - aducea - un material, al 
unui confrate, sigur, acela avea sau are talent și merita să-i pro-
movez materialul. Felix s-a supărat că Monografia Bibliotecii, 

el,  nu primise o diplomă de excelență din partea Forumului. 
 

Epistolă lui Nikita Fedorov 
(Doctorii fără arginți nu primesc diplome) 

Paşte fericit! ...Păi prietenii tăi, stâlpii culturii, au făcut no-
minalizarea şi tot ei au aprobat-o...Cartea nu a fost înscrisă din 

vreme în registrul de propuneri de premiere. Ăsta nu-i un bai, 
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decât în ce mă privește. Ei nu se coboară la nivelul registrului 

căci nu a fost inițiativa lor. Registrul exclude subiectivismul și 

nepotismul, și, normal că nu le place! doar e făcut de mine, 

care sunt inginer! Eu nu am propus la premiere decât pe Ion 
Popescu - Topolog cu romanul lui „Inelul de aur - povestea 
iubirii dintre George Enescu și Maria Cantacuzino (Maru-
ca)”  lansat în două mii unsprezece şi pe Anca Ionescu cu „In-
stituţia noastră cea de toate zilele”! plus Mădălina Floroaica - 
în rolul lui Pinocchio, şi Violeta Albă ca Zăpada la plastică! 

Trebuie să recunoști, două propuneri care fac față la nivel 

național; romanul lui Topolog o bijuterie literară și cartea An-
căi, colega mea de școală generală, care a zdruncinat mediul de 

afaceri românesc prin descoperirea neregulilor de la Camera de 
Comerț și Industrie a României. Amândouă, două cărți de care 

literatura românească contemporană are nevoie acum, mai mult 

ca oricând. 
    Când vrei merg la Berislăveşti...Nu ştiu, i-ai dat un ziar lui 
Topolog? că eu nu i-am dat...I-am trimis la Braşov pe adresa 

Editurii...dar nici un răspuns! 
    În altă ordine de idei, nu la şcoala din Cornetu sau Călineşti 

a dat banii George Enescu, ci la şcoala de peste Olt, în comu-
na unde erau birourile TCH Olt superior...La castrul roman, la 
școala unde a fost director Costea Marinescu. Îi spune într-un 
fel...mi-aduc eu aminte. Dar lucru este adevărat, ştiu eu de la 

popa Nicuşor, de la Petre Ştefănescu Goangă care venea şi 

cânta sub podul de la Lotrişor de scula morţii de pe Valea Ol-
tului...Dragoş, băiatul popii şi nepotul „Coanei Preoteasa” de 

la Lotrişor, lângă Gara Lotru, unde mâncau toţi turiştii şi ar-
tiştii din zonă, muncitorii, inclusiv taică-meu, care lucra la Ji-
blea şi urca la lemne pe Lotrişor, mi-a povestit şi demonstrat. 
Sub pod cânta Goangă când venea şi stătea la Teodor Geantă, 

profesorul meu şi al lui Modest - de contrabas, violoncel - eu, 
după ce a murit Leca; Geantă, care avea casa în curte la Dragoş 

era mare prieten cu popa Nicuşor, cumnat cu el. Lasă, mai vor-
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bim. Eu de înviere merg la popa Leon - la Cetăţuie - la cavou, 
unde a revenit statueta aceea sculptată de mine atunci în o mie 

nouă sute șaizeci și șase, în perioada lui Ştefănescu Goangă şi 

a lui Dragoş - marele voleibalist - în echipă cu Laurențiu Du-
mănoiu - căpitanul naționalei de volei a României la Olim-
piada de la Munchen...O statuetă cu Iisus pe cruce şi numai do-
uă Marii, în genunchi. În două mii trei am pus la cruce trei Ma-
rii pe picturile mele pe sticlă și lemn din ciclul Noului Testa-
ment. Pe fundul statuetei scrisesem, tot atunci, în anul deschi-
derii politicii lui Nicolae Ceaușescu, sub picioarele lui Iisus: 

Te naşti - lupţi - şi mori...  
Toschris Ceckirdas, 14 aprilie 2012 

 
   - Destul de subțire corespondența ta cu Nikita Fedorov, cred, 

stând lângă el puteai să porți un dialog mult mai consistent-
spuse Poe. 
   - Da și nu, au fost clipe mult mai importante, decât un dialog. 

Când Felix avea chef de mers la mănăstire sau de lucru îm-
preună cu mine la Muereasca, mă căuta, și au fost clipe de re-
ală desfătare spirituală. Așa au apărut lucrările mele, mari, cu 

sfere și poemul său „Casa Arsă”, când acea casă de la Mue-
reasca mi-a luat foc. Cred că am plâns amândoi, când, a doua 

zi, după incendiu am mers la fața locului și eu am început să 

car resturile de reviste din colecția „Secolul XX” pe care o păs-
tram ca lumina ochilor încă din o mie nouă sute șaizeci și șase! 

Când eram în liceu Fedorov era fan hipie și tot ce făcea trecea 

prin acest mod de existență.  
   - Extraordinar, iată după cincizeci de ani pantalonii hipie au 
revenit din nou, aceia rupți la genunchi și pe coapse...încă din 

magazin, noi! Diferența, că fanii hipie își rupeau ei pantalonii 

și, și-i murdăreau cu bună știință.  
   - De remarcat, atunci, o mie nouă sute șaptezeci, Fedorov se 

comporta hipie și la școală!...unde? la cel mai sever liceu: „Ni-
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colae Bălcescu”, unde director încă mai era bătrânul și ne-
clintitul Ion Ceaușescu! 
 

 
36 

 
 
    Unul dintre cei mai buni jurnaliști ai Orașului de Carton, 

născut și crescut, însă, în Orașul de Piatră, așa cum suntem cea 

mai mare parte dintre noi care putem face comparații, care am 

fost pozitivi și atunci, este fără îndoială cetățeanul Mircia Mo-
du, fizician până în o mie nouăsute nouăzeci și jurnalist, după. 

Atât de bun a fost încât l-au respectat și politicienii din stânga 

și cei din dreapta, el, neputând fi decât liberal. Atât de bun că 

președintele consiliului județean l-a scos din presă și l-a făcut 

înalt funcționar, atât de avantajos pentru respectivul personaj 

încât de acolo a ieșit la pensie, în presă neîntorcându-se nicio-
dată. Mai erau și alți jurnaliști corupți de putere, dar aceștia 

erau toți în corpore din fostul aparat propagandistic al PCR și 

stăteau camuflați în sediul acestui consiliu. Erau utili doar în 

calitate de consilieri personali, doar în scrierea de cuvântări și 

rapoarte. Culmea este că aceștia din urmă sunt primii care au 

luat pensie specială de la breasla jurnaliștilor, fără să fie coti-
zanți și comițând ilegalitatea de a lua pensie de două ori pentru 

același loc de muncă. Scandalul a fost enorm, dar acum lucru-
rile s-au generalizat, s-au legiferat, mai mult, găștilor lor, cei 

mai mulți și cu certificate de revoluționar - altă pensie sau cum 

s-o numi - fiindu-le dăruite și filialele județene ale uniunii jur-
naliștilor profesioniști, chiar cu regim juridic...da, treizeci de 

ani din noua eră pseudo capitalistă au fost deajuns pentru a-
cești jurnaliști ca breasla să devină din nou comunistă, și mai și 

(gașca  lor)! 
    Iată cât de dură este lecția pe care le-o servește domnul Mir-
cia Modu foștilor colegi din breasla jurnaliștilor și nu numai. 
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El nu a beneficiat de beneficiile noii legi a pensiilor pentru cre-
atorii jurnaliști. O să redăm pe scurt problema bună sau rea, nu 

știe nimeni, pierderii de identitate productivă a românilor în cei 
treizeci de ani:   

 
Epistolă de la Mircia Modu 

(Către colegii jurnaliști, analiști!) 
     « Lungă-i lista! Asta da performanță!! Ştiu ca nu le puteţi 

citi sau număra, dar măcar să aveți idee de mărimea jafului!  În 
primăvara lui o mie nouă sute optzeci și nouă, se anunţa că Ro-
mânia şi-a încheiat plata datoriei. Am ajuns în anul două mii 

unsprezece la o datorie de peste o sută cincizeci de miliarde de 

euro. Ce s-a distrus, jefuit, vândut douăzeci de ani: Intreprinde-
rea electrocentrale Curtea de Argeș, Intreprinderea electrocen-
trale Borzești Bacău; Intreprinderea electrocentrale Oradea Bi-
hor; Intreprinderea electrocentrale Brăila; Intreprinderea elec-
trocentrale Cluj; … Intreprinderea de pescuit oceanic „Nav-
rom” Tulcea; Intreprinderea „Protan” București;  Intreprinde-
rea „Didactica” București; Monetăria Statului București; Im-
primeria Băncii Naționale București; Intreprinderea „Frigo-
com” București; Intreprinderea de produse ortopedice și pro-
tezare București. (…) un total de o mie cinci sute interprinderi 
mari! „Nu am nici un talent anume... sunt doar extraordinar de 

curios!”- Albert Einstein; „Este periculos să fii sincer dacă nu 

eşti şi prost!” - G.B.Shaw; „Ştiinţa fără religie este şchioapă. 

Religia fără ştiinţă este oarbă.” - Albert Einstein. » 
Mircia Modu, 24 mai 2012 

 
Epistolă lui Mircia Modu 

(Despre prostia de a spune adevărul) 
     „Este periculos să fii sincer dacă nu eşti şi prost!” - G.B.-
Shaw. Este cea mai mare prostie pe care am citit-o...şi, dacă 

este şi adevărată, atunci omul este cel mai prost animal. Chiar 
așa să fie, să nu poți spune adevărul decât, dacă faci pe prostul 
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ca să fi neglijat de cei care te urmăresc ca să afle ce vorbești? 

...sigur că înțeleg, sigur, comunitatea este o adunătură de proști 

și, atunci, să fii sincer cu ei de față chiar ți-ai tăiat craca de sub 

picioare!...da, dar eu nu cred că proștii ocupă comunitatea de-
cât într-un singur caz, când puterea care conduce este formată 

numai din proști, proștii proștilor, fiindcă calitatea ei princi-
pală, după ’nouăzeci este să prostească pe alții, îmbogățindu-
se. Eu zic mai bine să facem și să fim ca în comunism! Socia-
lism exacerbat și să credem că rațiunea noastră principală după 

care ne ghidăm este triada: Fabrica, Familia și Strada. Să lup-
tăm pentru asta și cercul proștilor din conducere se va strânge 
ca lațul în jurul gâtului câinelui fără stăpân. În o mie nouă sute 

nouă zeci am propus ca primă măsură în noua conjunctură de 

producție să restrângem personalul fabricii, în primă fază la 

numărul prevăzut la punerea în funcțiune care era de două ori 

mai mic!...ce să facem cu cei disponibilizați? să înființăm ser-
viciile Tesa SRL care să asigure funcționarea fabricii de sine 

stătătoare, independentă. Desigur experiența dumitale în pro-
ducție, domnule Modu, este mică și superficială…răul era în 

noi în fiecare, căci ne intrase în sânge că totul este al nostru, 

dovadă că s-a început, și nu s-a opus nimeni, decât tot eu și 

soția mea - și copiii mei, cu vânzarea pe nimic către populație 

a cocinilor - apartamente confort doi, trei, patru! astăzi, învelite 

cu carton și rezugrăvite, confort lux, dar tot cu putoare sub 

casa scărilor venită din subsol! Astăzi măsura s-a extins pentru 
a câștiga bani necinstiți și se învelesc în carton și polistiren și 

blocurile foste confort unu, realizări de marcă ale arhitecturii 

comuniste; nimeni, neînțelegând pentru ce trebuie învelite în 

polistiren cărămizile și dubla tencuială pe interior și exterior a 

zidurilor și balcoanelor acestor blocuri…și pe ce sume? toate 

suportate de către cetățean fără voința acestuia!  
         
     Atenţie, această distrugere a fost contrabalansată de în-
mulţirea fără precedent a instituţiilor şi organizaţiilor de artă, 
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ajungându-se la cea mai mare contradicţie din istoria univer-
sală, valabilă la noi la flueraşii de la nord de Dunăre: munci-
torii din artă, cu patalama şi fără, au depăşit numărul celor din 

administraţie şi producţia de bunuri agricole şi industriale! 

chiar aşa! Și atunci de ce să ne mirăm domnule Mircia că nouă 

ne place căldura și lenea cocoană mare…Să nu spună românii 

nimic când li se ia mâncarea naturală de la gură și li se dă con-
centrate ca la găinile și porcii din marile ferme modele de pro-
ductivitate și calitate avansată?! Sovieticii ne-au spus să trans-
formăm săbiile în pluguri, astăzi nemernicii ăștia ne spun să 

facem gaură în drapelul țării și să ștergem din stema țării se-
cera și ciocanul! Oare nu se putea și fără necesarul Germaniei 

și mai știu eu care țară, bunăoară țiganii să ne spună, după o 

mie nouă sute nouăzeci, de aurul care trebuia ascuns în fier 
vechi?  

Toschris Ceckirdas, 24 mai 2012 
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     În ultima vreme, încântat fiind de istoria acestui vechi judeţ, 

Piatra, care are în clipa asta pe firmamentul naţional spuma 

gândirii literare (la vârful Uniunii Scriitorilor), m-am adresat, 
dorind să fac o acţiune la Forum despre Petrache Poenaru, 

arhimandritului de la Bistriţa căruia i-am cerut câteva date 
despre relaţia dintre Petrache Poenaru şi Tudor Vladimirescu. 

De ce m-am oprit la aceste două mari personalități, înteme-
ietorul școlii tehnologice românești, Petrache Poenaru, și pri-
mul mare revoluționar al României moderne, Tudor Vladimi-
rescu, amândoi pietreni get beget? Sigur nu mai are impor-
tanță, genele lor de natură grecească, turcească, aromânească 

de pe coasta dalmată fiind bine cunoscute încă din vremea lui 

Silvestru Morariu, mitropolitul Bucovinei și Dalmației...De 
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câte ori îmi amintesc de Petrache Poenaru, tânăr haiduc aciuat 

pe lângă Tudor și pe post de secretar, dar urmărit de oamenii 

puterii încă din perioada ante Vladimirescu, nu pot să uit că a 

fost primul român care a călătorit în Anglia cu primul tren 

construit pe continentul european, că a inventat stiloul, toate 

instrumentele de scris cu rezervor, că în perioada sa după 

întoarcerea în țară, până în Revoluția de la o mie opt sute 
patruzeci și opt a construit sau girat zeci de mii de școli, că a 

înființat și condus prima Academie din țara noastră. Noi pie-
trenii însă nu facem nimic sau aproape nimic pentru memoria 

sa, chiar, nu odată, am solicitat Forumului să înceapă o cam-
panie de recunoaștere și aducere în prim plan a acestui uluitor 

de mare român modern! Iată ce mi-a scris Arhimandritul de la 
Bistrița... 
  

Epistolă de la Arhim. Valeriu Miclănean 
« Stimate Domnule Toschris Ceckirdas, 
     Din însemnările mele, numai atât am despre relaţiile lui Pe-
trache Poenaru cu T. Vladimirescu: „La Beneşti, era şi Petra-
che Poenaru cu mama sa, Anica Poenăreasa, cu Safta, soţia sa, 

şi cu fiul lor Nae, prunc de ţâţă. Petrache cu două slugi, un ro-
mân şi un arnăut, înarmaţi, şi-au luat postul în clopotnița bise-
ricii. Hoţomanii au înconjurat curtea, şi au pătruns în ea. Ior-
dache a slobozit un foc; cei intraţi au căzut morţi, iar restul au 

fugit. Petrache Poenaru a coborât din clopotniţă şi s-a predat 
ostaşilor lui Tudor; aceştia au slobozit şi pe Anica, mama lui 

Poenaru, care au spus că au căpetenie pe Ivancea ceauşu, sârb 

de naţiune, de la Cerneţi, fiind ai dumnealor, şi să nu avem nici 

o teamă a ne preda lor. Deci, aici întâlnim pe acel Ivancea, ar-
năutul ceauşului Iancu Râmniceanu, care a condus grupul de 
monahi tismăneni până dincolo de Dunăre.  
             A doua zi, fiind doi martie, a venit la Beneşti altă  că-
petenie mai mare, Hagi Prodan, care se dase de partea lui Tu-
dor; el s-a jurat că nu le va face nici un rău. Este adevărat, nu a 
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făcut nici un rău lui Petrache Poenaru, dar au luat din sipete şi 

geamantane cât le-a plăcut, adică i-a jefuit, apoi au plecat la 
casa lui Nicolae Otetelişanu, unde îl aştepta Macedonski. După 

aceasta, îndată au sosit două căpetenii, Iova şi Ienciu, cu ai lor. 
Ienciu a ridicat iataganul asupra lui Poenaru; de nu-1 salva un 
arnăut care îl cunoştea, îi tăia capul. Când era să-i omoare, so-
seşte Tudor în mahalaua satului unde erau casele lui Nicolae 

Otetelişanu, poruncind ca nu cumva să se omoare cineva dintre 
aceşti boieri". Cf. Arhim. Valeriu Miclănean, Cuviosul Chiriac 
Râmniceanu, monahul isihast, Bistriţa, două mii trei, p. trei 

sute treizeci și șase. » 
Arhim. Valeriu Miclănean, 02 iunie 2012 
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       Dacă domnul Gheorghe Brătulescu a considerat că este ne-
cesar ca eu, noi - eu și colegii mei de la Forum și Intol Press să 

cunoaștem conținutul articolului publicat de revista „Lumea” 

în două mii zece, care, la rândul ei, a preluat articolul lui Ben-
janin H. Freedman din o mie nouă sute șaizeci și unu, înseam-
nă că și cititorii romanului meu epistolar este bine să-l cunoas-
că, eu, prin faptul că am trăit momentul, putând gira corecti-
tudinea informațiilor care s-au oferit la acea dată în mod pu-
blic. În o mie nouă sute șaizeci și unu începuseră să se răcească 

aparent relațiile româno sovietice, fiind la doi ani după pără-
sirea armatei roșii a teritoriului României. 
     - Chiar, ce i-o fi apucat pe ruși să facă un asemenea cadou 

României? Se miră Poe și continuă: de ce n-au plecat și din ce-
lelalte țări, sateliți ai Moscovei? 
     - Chiar nu știi? Nu știi că în cincizeci și nouă rușii au plecat 

din țara noastră în schimbul cedării Securității țării în mâinile 

lor?! Treizeci de ani mai târziu rușii s-au retras din RDG con-
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tra unei sume de câteva sute de miliarde de mărci germane. 

Treaba s-a petrecut așa cum îți spun, avantajele sovieticilor de 

pe urma românilor (în spionaj și impunerea sistemului) după o 

mie nouă sute șaizeci și doi fiind incomensurabil! Dovadă că și 

în o mie nouă sute nouăzeci a fost reactivată, ca și în două mii 

doisprezece, rețeaua românească a „KGB”-ului ... 
 

Epistola domnului Gheorghe Brătulescu 
(Discursul din 1961 al lui Benjamin H. Freedman, consilierul 

preşedintelui W. Wilson) 
    « Aici, în Statele Unite, sioniştii şi coreligionarii lor deţin un 

control total asupra guvernului nostru. Din foarte multe motive 
(prea multe şi prea complexe pentru a le analiza acum), sio-
niştii şi coreligionarii lor conduc aceste State Unite, precum 

nişte monarhi absoluţi ai acestei ţări.    
      Veţi putea, evident, considera că este o afirmaţie foarte va-
gă, dar permiteţi-mi să vă descriu ce s-a petrecut în timp ce noi 
dormeam. 
     Ce s-a petrecut? Întâi s-a petrecut primul război mondial, 

care a izbucnit în o mie nouă sute paisprezece. Mai sunt puţini 

oameni de vârsta mea care-şi amintesc lucrul acesta. Acest răz-
boi a fost purtat într-o tabără de către Marea Britanie, Franţa şi 

Rusia, şi, în cealaltă tabără, de către Germania, Austro-Ungaria 
şi Turcia. În doar doi ani, Germania practic câştigase acel răz-
boi: nu doar „de iure”, ci chiar „de facto”. Submarinele germa-
ne, care au fost o surpriză pentru întreaga lume, nimiciseră toa-
te convoaiele din Atlantic. Marea Britanie rămăsese fără muni-
ţii pentru soldaţii ei, cu alimente doar pentru o săptămână, du-
pă care a urmat foametea.     
      În aceeaşi perioadă, armata franceză era zguduită de rebe-
liuni. Francezii pierduseră șase sute de mii de tineri pe Somme, 

în timpul defensivei de la Verdun. Armata rusească înregistra 

dezertări masive, oamenii îşi luau jucăriile şi plecau acasă; ru-
şii nu-l iubeau pe Ţar. Armata italiană era şi ea pe cale de a se 
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prăbuşi. Nu se trăsese un singur foc pe teritoriul Germaniei. 

Niciun singur soldat inamic nu trecuse frontiera în Germania. 
Şi, cu toate acestea, Germania era cea care oferea Angliei con-
diţiile păcii. Germania oferea Angliei o pace negociabilă pe ca-
re juriştii o numesc „status quo ante basis”. Aceasta înseamnă 

„să dăm războiul deoparte şi să considerăm totul aşa cum a fost 

înainte ca războiul să înceapă”. Deci Anglia, în vara lui o mie 
nouă sute șaisprezece, începuse să analizeze aceste propuneri 

şi încă în mod serios. Nici nu prea avea de ales. Era una din 

două: să accepte o pace negociabilă, pe care Germania o oferea 

cu generozitate, sau să continue un război inutil până la nimi-
cirea totală.    
      În timp ce aceste evenimente aveau loc, sioniştii din Ger-
mania (care-i reprezentau de fapt pe sioniştii din estul Europei) 

au mers la Ministerul de război britanic şi - aici voi fi foarte 
laconic pentru că povestea este lungă, dar am toate documen-
tele care dovedesc afirmaţiile mele - au spus: „Uitaţi cum stau 

lucrurile: încă mai puteţi câştiga acest război. Nu trebuie să vă 

predaţi. Veţi putea câştiga acest război, dacă Statele Unite ar 

deveni aliaţii voştri”. La vremea respectivă Statele Unite nu 

erau implicate în război. Eram proaspeţi, eram tineri, eram bo-
gaţi, eram puternici. Sioniştii au spus Angliei: „Vă garantăm că 

vom aduce Statele Unite în acest război ca aliat al vostru, să 

lupte de partea voastră, cu condiţia să ne promiteţi Palestina 

după victorie”.     
      Cu alte cuvinte, ei făcuseră următorul târg: „Vom aduce 

SUA în război ca aliat al vostru. Preţul pe care trebuie să-l plă-
tiţi este Palestina, după ce anihilaţi Germania, Austro-Ungaria 
şi Turcia”. Anglia avea tot atâta drept să promită cuiva Pales-
tina, aşa cum SUA ar fi avut dreptul să promită, de exemplu, 

Japonia Irlandei, pentru vreun motiv oarecare. Este absolut ab-
surd ca Marea Britanie, care nu a avut niciodată vreo legătură 

sau vreun interes sau vreun drept asupra a ceea ce se numea 
Palestina, să folosească această ţară precum moneda de schimb 
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oferită sioniştilor pentru serviciul lor de a aduce SUA în răz-
boi. Cu toate acestea Marea Britanie a făcut această promisi-
une sioniştilor, în octombrie o mie nouă sute șaisprezece. Şi, la 

puţin timp după acest moment - şi nu ştiu câţi dintre dum-
neavoastră îşi mai amintesc - Statele Unite, care erau în cvasi-
totalitate pro-germane, au intrat în război împotriva Germaniei, 

de partea Marii Britanii. Am afirmat că SUA erau în cvasito-
talitate pro-germane, deoarece ziarele americane erau contro-
late de evrei, bancherii americani erau evrei şi, în general, 

mass-media americană aparţinea evreilor; iar ei, aceşti evrei, e-
rau pro-germani. Erau pro-germani, deoarece foarte mulţi din-
tre ei proveneau din Germania şi doreau să vadă o Germanie 

care-1 va distruge pe Ţar. Evreii nu-1 iubeau pe Ţar şi nu do-
reau să vadă Rusia câştigând războiul.     
     Aceşti bancheri evrei - germani, precum Kuhn Loeb şi alte 

bănci celebre americane refuzaseră să finanţeze Anglia sau 

Franţa, chiar şi cu un dolar. Ei au stat deoparte spunând: „Câtă 

vreme vedem Franţa şi Anglia aliate cu Rusia - nici un cent!” 

În schimb, aceşti bancheri au pompat bani în Germania, lup-
tând în acest mod alături de Germania, în speranţa de a vedea 

Rusia îngenunchiată şi Ţarul anihilat. Acum, aceiaşi evrei, 

când au văzut nesperata posibilitate de a obţine Palestina, au 

mers în Anglia şi au făcut acest târg. Şi, la vremea respectivă, 

aceasta a dus o schimbare totală de atitudine, exact ca un se-
mafor care trece de pe roşu pe verde.     
     După ce toate ziarele americane fuseseră pro-germane, ex-
plicând despre dificultăţile întâmpinate de către Germania în 

războiul dus împotriva Angliei, deodată, pentru aceleaşi ziare, 

germanii nu mai erau buni. Germanii erau ticăloşi. Germanii 

erau numiţi „huni”. Germanii executau surori ale Crucii Roşii. 

Germanii tăiau mâinile bebeluşilor. La puţin timp după acest 

moment, Woodrow Wilson a declarat război Germaniei. Sio-
niştii din Londra au telegrafiat în SUA judecătorului Louis 

Bradeis (de la Curtea Supremă de Justiţie), spunându-i. „Du-te 
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acum şi fă presiuni asupra preşedintelui Wilson. Noi obţinem 

de la Anglia ce dorim. Acum e rândul tău să faci presiuni 

asupra preşedintelui Wilson să aducă în război Statele Unite”. 
      Iată cum au intrat în război Statele Unite ale Americii. A-
merica nu avea niciun interes în acel război. America avea la 

fel de mult interes în acel război ca cineva care ar trebui să fie 

pe lună în această seară, în loc să fie în patul lui. Pentru con-
textul Primului Război Mondial, nu a existat niciun sens ca A-
merica să fie implicată în acel război.    
      După ce noi, americanii, am intrat în război, sioniştii au 

mers în Marea Britanie şi au spus: „Ei bine, noi ne-am înde-
plinit obligaţiile din acord. Hai acum să vedem ceva scris care 

să ne arate că veţi respecta târgul şi că ne veţi da Palestina du-
pă război”. Ei atunci nu ştiau dacă războiul va mai dura un an 

sau zece ani. Aşa că s-au gândit să conceapă „o chitanţă”. Iar 

„chitanţa” a luat forma unei scrisori, care a fost însă redactată 

într-un limbaj foarte criptic, astfel încât lumea să nu-şi poată 

da seama despre ce e vorba. Această scrisoare a fost denumită 

Declaraţia Balfour.     
     Declaraţia Balfour nu era deci decât promisiunea Marii Bri-
tanii de a plăti sioniştilor preţul efortului lor de a aduce SUA în 

război. Deci această celebră Declaraţie Balfour, despre care tot 

auzim vorbindu-se, este la fel de falsă ca o bancnotă de trei do-
lari. Şi nu cred că aş fi putut demonstra acest lucru mai mult 

decât am făcut-o. 
    De aici au început necazurile. Statele Unite au intrat în răz-
boi. Statele Unite au strivit Germania. Când războiul a luat 

sfârşit şi germanii au mers la Paris pentru Conferinţa de Pace, 
acolo se aflau o sută șaptesprezece evrei: era delegaţia condusă 

de către Bernard Baruch. Eu am fost acolo: e normal deci că 

ştiu. Ce s-a întâmplat apoi? Evreii, în cadrul Conferinţei de 

Pace, în timp ce tăiau în felii Germania şi împărţeau bucăţi Eu-
ropa naţiunilor care aveau şi ele pretenţii, au spus: „Ce-ar fi să 

ni se dea nouă Palestina?” După care au scos în public, în faţa 



268 
 

germanilor (care nu ştiau nimic), Declaraţia Balfour. Şi, în a-
cea clipă, germanii au înţeles că fuseseră învinşi şi obligaţi să 

plătească înspăimântătoarele reparaţii de război, numai din ca-
uza faptului că sioniştii doriseră Palestina şi fuseseră decişi să 

o obţină, prin orice mijloace. 
    Evenimentele acestea ne conduc la un alt punct interesant al 
istoriei. Când germanii au realizat ce se petrece, au fost evident 
indignaţi. Trebuie precizat că, până în acel moment, în nici o 

ţară a lumii, evreii nu erau mai confortabil instalaţi decât în 

Germania. Era acolo domnul Rathenau - un personaj la fel de 
important în finanţele şi industria Germaniei cum era Bernard 
Baruch la noi. Era domnul Balin, care deţinea două mari linii 

maritime - North German Lloyd’s şi Hamburg - American Li-
nes. Era domnul Bleichroder, bancherul familiei Hohenzo-
llern. În Hamburg era familia de evrei Warburg, deţinători ai 

celor mai mari bănci comerciale ale lumii. Evreii trăiau foarte 

bine în Germania, fără îndoială. Deci germanii au avut tot 

dreptul să gândească: „Iată, într-adevăr, trădare!”.     
     A fost o trădare care poate fi comparată cu următoarea si-
tuaţie ipotetică. Să presupunem că SUA ar fi în război cu 

URSS. Şi că noi învingem. Şi că le spunem ruşilor: „Ştiţi ceva, 

hai să uităm toată tărăşenia. Vă oferim o pace negociabilă”. Şi 

deodată China comunistă ar intra în război, ca aliată a URSS. 

Iar implicarea Chinei ar duce la înfrângerea noastră. O înfrân-
gere dureroasă, cu un cortegiu de reparaţii pe care imaginaţia 

unui om nu le poate concepe. Apoi imaginaţi-vă că, după în-
frângerea noastră, am afla că tocmai chinezii de la noi ne-au 
trădat. Că e vorba de propriii noştri chinezi. Că ei ne-au trădat 

şi că, prin ei, China comunistă a fost ademenită în război îm-
potriva noastră. Care ar fi atunci atitudinea noastră, a ameri-
canilor faţă de cetăţenii noştri de origine chineză? Probabil ni-
ciun chinez nu şi-ar mai arăta faţa pe străzile Americii. Şi nu ar 

fi destui stâlpi de iluminat şi copaci, pentru a ne ocupa de ei. 

Imaginaţi-vă deci, cum v-aţi simţi… 
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     Ei bine, asta au simţit germanii faţă de evrei. Fuseseră aşa 

de drăguţi cu ei: din 1905 încoace, după ce prima revoluţie co-
munistă eşuase în Rusia şi evreii trebuiseră să fugă de acolo, 

toţi luaseră calea Germaniei. Iar germanii le oferiseră azil. Ger-
manii i-au tratat cu respect. Şi acum evreii vânduseră Ger-
mania, doar pentru motivul că doreau Palestina, pentru a crea 
acolo „un stat evreu”. 
     Nahum Sokolov, precum şi toate marile personalităţi de ca-
re ştiţi că sunt legate azi de sionism, în o mie nouă sute nouă-
sprezece, douăzeci, douăzeci și unu, douăzeci și doi și două-
zeci și trei, au scris în toate articolele lor (şi presa era plină de 

afirmaţiile lor) că sentimentul antievreiesc din Germania a apă-
rut numai după ce poporul german a aflat de intervenţiile evre-
ieşti în scopul aducerii în război a Statelor Unite, înşişi evreii 

au recunoscut acest lucru. 
    Antievreismul german nu a apărut din cauză că germanii, în 

o mie nouă sute nouăsprezece, au descoperit că un pahar cu 

sânge de evreu e mai gustos decât Coca-Cola sau berea mün-
cheneză. Nu era, în plus, nici vorbă de un resentiment religios. 
Era ceva totalmente politic. Era ceva totalmente economic. 
Orice, dar nu religios. 
     Nimănui nu-i păsa, în Germania de atunci, de faptul că e-
vreul merge acasă, trage storurile şi spune „Shema’Israel” în 

loc de „Tatăl Nostru”. Resentimentele evreieşti mereu crescân-
de în Germania interbelică nu s-au datorat decât unui lucru: 
germanii îi considerau pe evrei răspunzători de înspăimântă-
toarea lor înfrângere militară. Iar primul război mondial a fost 

pornit împotriva Germaniei fără niciun motiv de care Ger-
mania să fie responsabilă. Germanii nu aveau nicio vină decât 

una: vina de a avea succes. Germanii creaseră o flotă puternică, 

germanii creaseră comerţul mondial. 
     Nu trebuie să uităm că, pe vremea Revoluţiei Franceze, 

Germania era constituită din trei sute de oraşe-stat, principate, 
ducate şi aşa mai departe. Trei sute de entităţi politice separate. 
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Iar aceste entităţi, pe timpul lui Napoleon şi Bismarck, au fost 

reunite într-un stat unic. Pentru ca, în următorii cincizeci de 

ani, Germania să devină una dintre marile puteri ale lumii. Ma-
rina germană rivaliza cu cea a Marii Britanii; comerţul şi afa-
cerile germane erau de talie mondială; Germania surclasa pe 

oricine; Germania producea produsele cele mai bune. 
     Şi care a fost rezultatul acestor lucruri? O conspiraţie între 

Anglia, Franţa şi Rusia, pentru a o demola. Nu există un singur 

istoric pe lumea aceasta care să găsească motivul plauzibil 

pentru care aceste trei state au decis să şteargă Germania de pe 

hartă, din punct de vedere politic. 
     Să revenim la situaţia de după primul război mondial. După 

ce descoperiseră că evreii purtau vina înfrângerii ţării lor, re-
sentimente puternice s-au dezvoltat în germani. Dar niciun fir 
de păr de pe capul vreunui evreu nu a fost atins. Profesorul 

Tansill de la Universitatea Georgetown (care a avut acces la 
multe documente de la Departamentul de Stat) citează un ra-
port semnat Hugo Schonfedt, un evreu trimis de către Cordell 

Huli, în o mie nouă sute treizeci și trei, în Germania, ca să in-
specteze aşa-zisele lagăre de deţinuţi în perfectă stare de sănă-
tate şi pline de comunişti. E drept, mulţi dintre ei erau evrei, 

dar aceasta pentru că, întâmplător, la vremea respectivă, circa 

nouăzeci și opt de procente din comuniştii Europei erau evrei. 

Tot în acele lagăre se mai aflau şi preoţi, şi miniştri, şi masoni, 

toţi bănuiţi de afiliaţii internaţionale. 
    Acum, nişte rapeluri istorice necesare: în o mie nouă sute   

optsprezece - o mie nouă sute nouăsprezece, comuniştii au pre-
luat puterea în Bavaria, pentru câteva zile. Rosa Luxemburg şi 

Karl Liebknecht şi alţi evrei au reuşit să preia puterea guver-
namentală pentru trei zile. De fapt Kaiserul, când a încheiat 

războiul, a fugit în Olanda, deoarece bănuia că cei ce vor pre-
lua puterea în Germania vor fi comuniştii şi că el va fi execu-
tat, aşa cum păţise Ţarul. Aşa că şi-a căutat refugiu în Olanda. 
    Apoi însă, după ce ameninţarea comunistă în Germania a 
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fost anihilată, evreii au încercat să reintre în vechile posturi, iar 

germanii au început să lupte împotriva lor în toate modurile, 
dar fără să se atingă de vreun fir de păr al vreunui evreu 

german. Lupta de atunci a germanilor împotriva evreilor era 
similară cu lupta noastră împotriva delincvenţilor de pe vremea 

Prohibiţiei. Nu era deci o luptă cu pistoale. Şi, nu uitaţi, la acea 

vreme existau între optzeci și nouăzeci milioane de germani 

contra a numai patru sute șaizeci de mii evrei. Numai o doime 

la sută din populaţia Germaniei era evreiască. Şi, cu toate 

acestea, evreii erau cei care controlau presa, precum şi cea mai 
mare parte a economiei germane (acţionaseră în momentul pră-
buşirii mărcii şi practic cumpăraseră tot ce se putea cumpăra). 
       Evreii au încercat să ascundă acest lucru: trădarea popo-
rului german şi adevărata cauză a resentimentelor germanilor. 
Germanii au demarat acţiuni împotriva evreilor, organizând o 

discriminare globală. Practic evreii au fost îndepărtaţi din 

structurile nivelurilor sociale, aşa cum noi americanii i-am în-
depărta, de îndată, pe chinezi sau negri sau catolici sau pe 

oricine care s-ar afla în ţară şi care ne-ar fi trădat inamicului 

nostru, aducându-ne în faţa unei înfrângeri umilitoare. 
      După o vreme, evreii lumii au organizat o conferinţă la 

Amsterdam. În iulie o mie nouă sute treizeci și trei, evrei din 

toate colţurile lumii s-au reunit în acest oraş. Şi acei evrei au 

spus Germaniei: „Îl concediaţi pe Hitler şi instalaţi fiecare 

evreu în postul pe care-l deţinea, fie el comunist sau nu. Nu ne 

puteţi trata aşa. Noi, evreii lumii, lansăm aici acest ultimatum 

împotriva voastră!” Vă puteţi imagina ce au răspuns germanii 

(…) 
      Ce au făcut în această situaţie evreii? După ce Germania 

refuzase să se predea ultimatumului evreimii mondiale, lucră-
rile Conferinţei de la Amsterdam au fost întrerupte şi Samuel 

Untermeyer, şeful delegaţiei americane şi preşedinte al confe-
rinţei, a revenit în SUA! Aici el a mers de pe vapor direct la 

studiourile de radio CBS, de unde a rostit următoarele cuvinte: 
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„Evreii lumii declară azi război sfânt împotriva Germaniei. Ne 

aflăm din această clipă angajaţi într-un conflict sacru împotriva  
germanilor. Şi îi vom înfometa până se vor preda. Vom orga-
niza un boicot mondial împotriva lor. Şi aceasta îi va distruge, 

deoarece ei depind de comerţul mondial în cadrul afacerilor de 

export”. Era o realitate: două treimi din alimentele necesare 

Germania trebuia să le importe, pe baza a ceea ce Germania 

exporta. Implicit deci, fără export două treimi din germani ar fi 

pierit de foame. 
    În această declaraţie, tipărită în New York Times, pe șapte 

august o mie nouă sute treizeci și trei, Untermeyer mai declara, 

cu îndrăzneală: „Acest boicot va fi autoapărarea noastră. Chiar 

preşedintele Roosevelt ne-a recomandat această metodă, în 

cadrul lui National Recovery Administration”. Vă reamintesc 

că aceasta era entitatea aparţinând de programul New Deal şi 

care putea declara, în context juridic, un stat apt de a fi boicotat 
economic. 
    Imediat s-a instalat boicotul economic mondial al Germa-
niei, un boicot atât de asiduu, încât pe niciun raft de magazin al 
lumii nu mai puteai găsi un produs având inscripţionat Made in 

Germany. Un membru al conducerii reţelei de magazine Wool-
worth mi-a mărturisit că, atunci, au trebuit să arunce în râu far-
furii şi ceramică germană în valoare de milioane de dolari. Ma-
gazinele cu marfă germană erau, la rândul lor boicotate şi cetă-
ţenii pichetau cu pancarte pe care scria „Hitleriştii!” sau „Asa-
sinii!” - aşa cum se face uneori în Sud.     
      Într-un magazin Macy (reţea condusă, paradoxal, de fami-
lia evreiască Strauss), o femeie a găsit o pereche de ciorapi 

vechi de douăzeci de ani, cu eticheta Made in Germany. Ime-
diat magazinul a fost boicotat şi pichetat de sute de cetăţeni cu 

pancarte antihitleriste. 
     În timp ce acestea se petreceau în lume, repet, în Germania 
nimeni nu se atinsese de un fir de păr al vreunui evreu. Nu e-
xista suferinţă în rândul evreilor. Nu exista foamete. Nu erau 



273 
 

crime. Nimic. Evident, germanii au spus: „Cine sunt aceste 

persoane care declară boicot împotriva noastră şi ne aduc oa-
menii în şomaj şi ne fac să ne îngheţe industria?! Cine sunt ei, 

ca să ne facă aşa ceva?!”. Erau evident indignaţi. Unii au înce-
put să picteze zvastici pe magazinele evreilor. Lucru normal. 

De ce s-ar fi dus un german să-şi dea banii unui proprietar de 

magazin din aceeaşi etnie cu cei care îi înfometau ţara prin em-
bargoul mondial, pentru a face Germania să îngenuncheze şi a-
poi să vină să-i dicteze cine să fie premierul sau cancelarul? E-
ra ridicol. Boicotul mondial a mai continuat ceva timp. 
    Dar, de-abia în o mie nouă sute treizeci și opt, când un tânăr 

evreu polonez a împuşcat un diplomat german în ambasada 

Germaniei din Paris, germanii au devenit într-adevăr duri cu e-
vreii din Germania. Astfel au apărut vitrinele sparte şi luptele 

de stradă şi tot ce cunoaştem. 
    Acum, cu toate că nu-mi place cuvântul «antisemitism» (pe 
care-1 consider un nonsens), dar dumneavoastră vă spune ceva, 

îl voi utiliza în continuare. După cum vedem, supremul motiv 

pentru care în Germania a explodat antisemitismul şi resenti-
mentele împotriva evreilor era responsabilitatea lor pentru 
izbucnirea primului război mondial şi boicotarea mondială a 

Germaniei. Şi, în final, se vede că ei deveneau autorii celui de-
al doilea război mondial, pentru că deja lucrurile nu mai puteau 

fi controlate şi era absolut necesar ca germanii şi evreii să-şi 

încrucişeze săbiile într-un război care avea să decidă odată 

pentru totdeauna cine va supravieţui şi cine va pieri. 
     În acea perioadă, trăiam în Germania şi ştiam că germanii 

deciseseră că Europa urma să fie sau creştină sau comunistă; 

nu exista cale de mijloc. Şi germanii se deciseseră: aveau să în-
cerce să menţină o Europă creştină, pe cât posibil. Şi au înce-
put reînarmarea. 
    În noiembrie o mie nouă sute treizeci și trei, SUA au recu-
noscut oficial Uniunea Sovietică. URSS devenea foarte pu-
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ternică, iar Germania şi-a dat seama că, „dacă nu suntem pu-
ternici, curând vine şi rândul nostru”. 
    Aşa cum azi, în America, spunem „dacă nu suntem puter-
nici, curând vine şi rândul nostru”. Iar guvernul nostru chel-
tuieşte optzeci și patru miliarde de dolari pentru apărare. Şi a-
părare împotriva cui? Apărare împotriva a patruzeci de mii de 

mici evrei care au luat puterea la Moscova, după care, prin va-
rii metode, au obţinut comanda în atâtea ţări ale lumii. 
    Ce putem face noi, azi, în pragul celui de-al treilea război 

mondial? Dacă acţionăm rapid, poate salvăm nişte vieţi care ar 

putea fi ale fiilor noştri. Fiii dvs. ar putea fi chiar în seara a-
ceasta chemaţi sub arme şi dvs. nu ştiţi, aşa cum englezii nu au 

ştiut în o mie nouă sute șaisprezece, în Londra, că sioniştii fă-
ceau un târg cu cabinetul de război britanic, pentru a le trimite 

cei mai buni copii să moară într-un război absurd ca toate răz-
boaiele. Dar cine a ştiut de asta în SUA, la vremea respectivă? 

Nimeni. 
    Nimănui în SUA nu i se permitea să ştie asta. Dar cine a şti-
ut sigur? Preşedintele Wilson a ştiut. Colonelul House a ştiut. 

Alţi oameni din interior au ştiut. Mă întrebaţi dacă eu am ştiut? 

Ceva idei aveam, pentru că eram omul de legătură al lui Henry 
Morgenthau Sr., în o mie nouă sute doisprezece, în timpul 

campaniei în care Wilson a fost ales, şi circulau zvonuri prin 

birouri la vremea aceea. Eram omul de încredere al lui Mor-
genthau, care era preşedintele Comitetului de finanţare, eram 

omul de legătură între el şi Rollo Wells, trezorierul. 
   Deci am asistat la şedinţele lor, cu preşedintele Wilson în ca-
pul mesei. Toţi ceilalţi erau acolo şi îi auzeam cum îl bombar-
dează pe preşedinte cu chestiunea impozitelor şi a situaţiei gra-
ve a lui Federal Reserve Bank şi îi auzeam cum îl îndoctrinea-
ză pe preşedintele nostru cu teorii sioniste. Judecătorul Bran-
deis şi preşedintele erau acolo şi vorbeau, îi văd şi acum, a-
proape unul de altul, la fel de lipiţi ca degetele unei mâini. Pre-
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şedintele Wilson, când venise la discuţii să afle despre ce este 

vorba, era la fel de neştiutor ca un nou-născut. 
    Aşa am fost noi, americanii, atraşi în primul război mondial, 

în timp ce dormeam cu toţii. Ne-am trimis copiii în Europa, 
pentru a fi măcelăriţi! Dumneavoastră ştiţi ce fac evreii de Ziua 

Iertării, care credeţi că este aşa de sacră pentru ei? Eu ştiu, 

pentru că am fost unul din ei. Ceea ce spun nu este din auzite. 

Sunt aici să vă prezint fapte. 
    În Ziua Iertării, ca evreu, intri în sinagogă şi rosteşti o rugă, 
singura rugă care te obligă să rămâi în picioare. Această rugă 

scurtă se repetă de trei ori: ea se numeşte Kol Nidre. Ruga se 

referă la un acord pe care-1 faci în clipa aceea cu Atotputer-
nicul Dumnezeu, în sensul că orice promisiune, declaraţie sau 

jurământ pe care-1 vei face în următoarele douăsprezece luni 

să fie nul şi neavenit. Jurământul nu va fi jurământ; promisi-
unea nu va fi promisiune. Acestea nu vor avea nicio valoare. 
   Cu atât mai mult, Talmudul reaminteşte evreului că ori de 

câte ori face o promisiune sau un jurământ, să nu uite că legă-
mântul făcut sub Kol Nidre, de Ziua Iertării, îl scuteşte de res-
pectarea lui. 
    Deci, cât de mult ne putem noi baza pe loialitatea evreilor? 
Ne putem baza pe loialitatea lor la fel de mult cât s-au bazat 
germanii pe loialitatea lor, în o mie nouă sute șaisprezece. Şi, 

fără îndoială, noi, americanii, vom avea aceeaşi soartă pe care 

au avut-o germanii, şi din aceleaşi motive… »  
(Benjamin H. Freedman).  

   
   - Extraordinar de interesant text și care îi onorează pe fiii lui 

Israel, care, iată, după trei mii de ani de la supremația regească 

a lui David conduc lumea!...exclamă Poe.  
   - Cine și-ar fi închipuit că totul se va întâmpla după descri-
erea Bibliei, atenție, ea urmărind realitatea vieții până la răs-
tignirea lui Iisus Christos! Dacă cineva vrea însă să știe cine 

este acest Benjamin H. Freedman îi recomand să citească nota 
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care a însoțit epistola lui Brătulescu și care este semnată de 

Karen Miller: „Benjamin H. Freedman a fost una dintre cele 

mai uimitoare, dar şi contradictorii personalităţi ale secolului 

trecut. Născut în o mie opt sute nouă zeci, acesta a fost un om 

de afaceri evreu de succes în New York City, fiind principalul 
acţionar al companiei Woodbury Soap. După cel de-al doilea 
război mondial, a întrerupt contactul cu organizaţiile evreieşti 

şi şi-a petrecut restul vieţii, cheltuind o mare parte din averea 

sa evaluată la cel puţin două virgulă cinci milioane dolari, pen-
tru a prezenta opiniei publice structurile de putere ale evreilor 
care dominau Statele Unite. De aceea mărturiile sale sunt ex-
trem de valoroase, deoarece provin chiar din interiorul celor 
mai înalte nivele ale organizaţiilor evreieşti şi maşinaţiunilor 

acestora puse la cale pentru a-şi câştiga şi menţine puterea 

asupra naţiunii americane. Freedman a lucrat alături de Ber-
nard Baruch, Samuel Untermeyer, Woodrow Wilson, Franklin 
Roosevelt, Joseph Kennedy, John F. Kennedy şi multe alte 

personalităţi de vază ale societăţii americane. 
    Discursul pe care l-am redat cititorilor noştri a fost ţinut în 

1961, la Hotelul Willard din Washington DC, şi publicat la a-
cea vreme de Commori Sense. Despre actualitatea mesajului 
său nu e cazul să vă convingem. E suficient să parcurgeţi cu a-
tenţie discursul său.” 
   - Eu, spuse Poe, îl cunosc pe acest Gh Brătulescu? Am im-
presia că e un personaj nou în anturajul tău!... poate la Seniorii 

să fie vreun membru nou. 
   - Da, ai ghicit, este membru fondator la Asociația Seniorii, a 

fost și la Forumul Cultural al Orașului de Carton. Hai, că nu 

ghicești deși ar trebui să-ți dai seama după nume! Păi pe cine 

am avut eu profesor la matematică, în liceu? 
   - Gata știu, Ioan Brătulescu! strigă Poe. 
   - Da, Gheorghe este fratele lui Ioan, profesorul meu, numai 
că Gheorghe era profesor la Lahovari, și Ioan la Roaită! Ei, noi 

la „E” aveam un regim special, eram unsprezece în clasă, la 
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matematică și română fiind despărțiți de restul, de umaniști, 

noi fiind clasă de real. A fost avantajul nostru căci la unspre-
zece elevi profesorul se comportă altfel, devenind prietenul e-
levului. Ioan ca și fratele său de altfel era foarte tânăr și era 

prieten cu un văr de-al meu. În tabăra de iarnă de la Pâltiniș eu 

mi-am luxat piciorul la schii și am stat în cameră toată ziua și 

am făcut probleme de matematică cu el, care venise cu noi. Nu 
le avea cu sportul. Era bolnav ca și mine de știința geometriei. 

Geometria este cea mai vizuală știință... 
   - Îl știu pe Brătulescu ăsta al tău, era un băiat frumos. Profe-
sor tânăr. Toți ați făcut facultate din clasa lui. 
   - Nevastă-sa era medic stomatolog la noi la școală...aveam 

prioritate la ea, chiar îmi plăcea! Brătulescu ne-a meditat pen-
tru facultate în grup, pe cine a vrut din cei unsprezece fără 

bani, venise un ordin atunci și el făcea meditații cu noi la școa-
lă, ore suplimentare pe programa de admitere. Ce mai, era un 
model și toți îl iubeau... 
   - Fără tine, căci tu ai dat la Arte Plastice! Hai că știu. 
   - Băi poetule peste trei ani am dat la Politehnica din Timi-
șoara, atunci când, după ce am reușit, în anul I am venit la tine 
la nuntă, la Șirineasa...Băi Poe am luat zece la matematică, la 

oral. Și la Bacalaureat am luat zece la matematică, la scris, ia-
tă, în urmă cu trei ani. Și în clasa a XII-a am avut la sfârșitul 

anului media cinci la matematică, cinci la română... 
   - Așa era la voi la Sportivă, cine se punea cu voi? La noi in-
vers, ne nenoroceau cu teme acasă. 
   - Pe dracu’!...băi Poetule, Brătulescu stătea cu tine în bancă 

și te ajuta să rezolvi problema. La noi, atunci era ca în Occi-
dent. Veneam la școală să învățăm și nu să ne facem teme aca-
să. Când voleibaliștii intrau în cantonament rămâneam la ore 

gimnaștii și atleții, păi atunci eram șase în clasă! Păi îți dai sea-
ma ce legătură era între noi și profesorii de real? 
   - Probabil că și cei de la uman, de la clasa voastră, aveau 

asemenea curiozități, în favoarea elevului... 
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   - Nu chiar așa, fiindcă când ne despărțeam la română și ma-
tematică ei erau mai mulți, vreo douăzeci, și multe fete... Noi 

am avut avantaj! și la matematică, și la română, și la fizică ... 

super clasă: Brătulescu, Dafincescu și Iovan (nevasta direc-
torului de la secția Sportivă) toți tineri și extrem de valoroși ... 

și buni psihologi! 
   - Tu și Medvedev erați cazuri speciale, ăștia țineau la voi. Vă 

dădeau note mici de ochii lumii, dar vă iubeau și vă protejau. 
   - Nu-l pot uita pe Borosan, la geografie, ăsta venea pe la tai-
că-meu și stăteau de palavre...mai venea și Cantemir, ăsta era 

de lângă Hotin, iar Borosan din Mămăliga - între Cernăuți și 

Lipcani, unde este podul peste Prut, vis a vis de Rădăuții de 

Prut. Eu stăteam ascuns pe undeva sau eram de față când venea 

numai Borosan...Ăsta mă punea să cânt prohodul, așa era felul 

lui, și îi spunea lui taică-meu, de față cu mine, când tata îi 

reproșa de ce îmi dă numai șase la Geografie, tot timpul! ...„ -
Vasilcu! băiatul tău trebuie să facă Facultate! Restul clasei nu 

mă interesează așa cum mă interesează băiatul tău. Borosan în 

zece fraze îți făcea lecția! Era fantastic și extraordinar de te-
mut! Când îți ardea o riglă pe spinare ăla erai! Toți știau geo-
grafie și culmea toți îl iubeau. Numai eu ce îi făceam fițe... dar 

el era febleța lui taică-meu și invers... 
     Apropo, dirigintele meu Babarezu, de istorie, îi spune odată 

lui taică-meu pe stradă: - domnule Ceckirdas băiatul dumitale 

nu intră nicăieri, nu-i place nimic, nici o materie, eu așa ceva 

nu am mai văzut, brânză bună în burduf de câine! Taică-meu 
să se îmbolnăvească, nu alta; mama, numai plânsete; eu 

bocitoare până scăpam pe afară și uitam; și ăl bătrân se trezește 

cu Dafincescu, de română, că îl bate pe umăr, tot pe stradă: 

domnul Ceckirdas am auzit că ăștia vă critică băiatul! vedeți-
vă de treabă, băiatul dumneavoastră și cu încă unul, tot de-ai 
dumneavoastră, sunt genii, domnule! Nu vă uitați la note, căci 

ce iese din mâinile și gurile lor sunt unicate de care nu multă 

lume e în stare...  



279 
 

     După ce mama mi-a povestit toate lucrurile acestea mi-am 
dat seama de ce tata nu m-a mai întrebat ce note am luat la 
școală! în adolescență, acesta fiind singurul nostru dialog... 

Așa era tatăl meu, așa erau profesorii, așa eram noi elevii de la 

Sportivă...Așa eram noi elevii, în vise: poeți și sculptori, și 

pictori; astăzi luai nota doi, dacă nu știai sau erai obraznic, 

mâine luai zece, dacă meritai. Acum să nu-ți fie de mirare cu 

asemenea tipuri de profesori, și Borosan și Babarezu aveau 

peste cincizeci de ani! 
 

 
Epistolă lui Gheorghe Brătulescu 

(Istoria și adevărul nu se învață la școală) 
    Uluitor că se ştie din 1961, dar istoria pe care unii o respectă 

foarte mult şi pe care noi am „învăţat-o”, deşi ea trebuia cunos-
cută pe cale naturală - publicistică - școală generală, liceu, 

minte de îngheaţă apele... Materialul este excepţional... Antise-
mitismul, am mai spus-o, rămâne cea mai mare prostie a omu-
lui şi, culmea! dăinuie de mii de ani!...şi el nu este un atribut 

negativ la adresa evreilor, ci un recul periculos pentru orice 
om. 
    Despre cutremur. Să construieşti o ţară îţi trebuie zeci, sute 

de ani!...să o distrugi total nu durează decât câteva zile: aceasta 

este forţa necunoscutului cu care omul trebuie să se obişnuias-
că. Noi trăim clipă de clipă cu această forţă în faţa! și suntem 

măgari, când spunem că nu ne este frică, şi suntem nesimţitori! 
   Ce chestie, este prima oară când văd imagini din Israelul ne-
religios sau neluptător...Şi când te gândeşti că prin 1997 era să 

mă las convins să lucrez la fabrica de avioane de luptă de la 

Haifa...am refuzat că nu mi-a convenit suma pusă în joc într-o 
casă, care părea a fi de conspirație, din Brașov. 
    ...Da, politica de mahala va dispare, aşa-i normal, atâta vre-
me cât convieţuirea dintre Cain şi Abel devine tot mai mult, şi 

valabilă, politică de stat. Astăzi în casele românilor, prin poli-
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tic, frații se luptă unii cu alții așa cum nu s-au luptat nicioda-
tă!...  
    Omenirea va fi condusă prin lideri financiari care-şi vor con-
strui  insule plutitoare, adeverind oamenilor că democraţia este 

o iluzie, şi aceştia, neputând să fie conduși decât de reprezen-
tanţi religioşi, sau, şi se pare că acesta este viitorul, de supra-
oameni!...bogaţi. 
                                              Toschris Ceckirdas, 01 iulie 2012 
 
    Acum nu trebuie să uităm că Gheorghe Brătulescu este pro-
fesor pensionar, și revoluționar, și frate cu Ioan Brătulescu pro-
fesorul meu de matematică, din liceu; și cred că nu m-a uitat 
când i-am spus că istoria nu se învață la școală, așa cum nimic 

timp de șaptezeci de ani nu s-a învățat la școală, păi ce istorie 

știe un elev, și ce istorie știe același elev devenit cetățean în 

vârstă!...școala adevărată se face acasă și în societate, pe stra-
dă... În romanul „Roțile” al lui Arthur Halley inginerul Adam 
de la o mare fabrică constructoare de automobile, director teh-
nic, îi spune studentului pe care îl recrutase de la Facultatea de 
„Arte Plastice”: nu trebuie să știi nimic, te învățăm noi, totul! 

Dar Gheorghe Brătulescu suferă că studenții de la Limba Ro-
mână nu știu nici româna nici o altă limbă străină...să vedem: 
 

Epistolă, a doua, de la Gheorghe Brătulescu 
(„Quo Vadis Domine?”) 

      « Răutate, adevăr? Sau începutul sfârşitului!? Trist dar, din 
păcate, adevărat! În marginea fostei dezbateri despre învăță-
mântul din România, Dan Ungureanu - profesor universitar - 
Universitatea București… 
      « - Le-am cerut studenților mei, anul III Română-Engleză, 

să comenteze, în engleză, un poem englez din secolul XIX, la 
alegere. Trei sferturi n-au putut numi niciun poet englez din 
secolul XIX și nici o poezie. (Au studiat în anul II Byron, 

Coleridge, Wordsworth, Shelley). Unul a povestit un roman de 
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Dickens. Cinci au povestit piesa de teatru Romeo și Julieta 

(numită alternativ „roman“, novel ori poem).  
       Restul de cincisprezece din șaizeci, care și-au amintit to-
tuși o poezie, au scris-o în engleză. Am corectat mai jos greșe-
lile lor: 
    Pluralul lui viu nu e vi, ci vii. Verbul a lua nu se scrie „i-au”. 

„Obijnuit” e incorect. „Ii” nu se scrie despărțit: „i-i”. Să „de-a” 

e incorect (corect e să „dea”). Nu se zice „propiu”, ci „pro-
priu”. „Them” nu poate înlocui „their”. Nu se poate spune 

„them mother” în loc de „their mother”. „Intitulated” nu există 

în engleză (cf. Merriam-Webster). „Combinated” nu există în 

engleză. „To enjoy of life” e incorect (verbul to „enjoy” e tran-
zitiv). „Writted” e incorect în loc de „wrote”. „Poetry” nu e i-
dentic cu „poem”. „Lirycs” nu e ortografiat corect, și cu sigu-
ranță nu înseamnă textul unei poezii, ci versurile unui cântec. 

„Roman” nu există în engleză, corect e „novel”. „Disapoint-
ness” nu există, corect e „disappointment”. „Beautifuly thing” 

e incorect. „Tryed” e incorect. „Gaves” nu există („give” sau 
„gave”). „Tooked place” e incorect. Tabloul Gioconda nu e de 

Picasso, ci de Leonardo da Vinci. „Romeo and Juliet” nu e un 

roman. „Romeo and Juliet” nu e un poem. „Shackspear” nu se 

scrie astfel.... »  
Gh Brătulescu, 08 iulie 2012 

 
Epistolă, a doua, lui Gheorghe Brătulescu 

(Despre învrăjbirea populațiilor) 
        Răspuns. Ce este de necrezut? În o mie nouă sute nouă-
zeci și opt, când am plecat cu copiii la admiterea în facultate, 

jumătate din absolvenţii cu bacalaureat, personal mă distram 

(răutăcios) pe culoarul facultăţii (că ai mei trebuiau să plă-
tească taxă de înscriere - facultate de stat - Politehnica din 
Cluj! fiindcă nu erau fii de cadre didactice), i-am întrebat cine 
este Darwin (justificam că am auzit că va fi în subiect la ad-
mitere - se intra cu ceva medie între notele de la Bac şi notele 
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de la examen)!? Majoritatea se uitau la mine ca la felul opt! 
Nevestii mele nu-i venea să creadă!...Iar la fabrică, o mie nouă 

sute optzeci și trei - o mie nouă sute optzeci și șase, toţi 

absolvenţii care-mi erau trimişi ingineri stagiari, la Hervil, de 

slab pregătiţi ce erau îi trimiteam în învăţământul liceal, pro-
fesori de tehnologie şi informatică!...la liceul „Nicolae Băl-
cescu” arondat nouă, Întreprinderea de Echipament Hidraulic. 

Aşa că domnule! deraierea s-a produs încă din o mie nouă sute 

optzeci, când politica PCR a pătruns în toate domeniile, s-a 
generalizat, învăţământul superior căzându-i şi el victimă şi 

depravându-se după o mie nouă sute nouă zeci, ca toate ce-
lelalte domenii (curent electric gratis pentru salariații Renel, 

daruri de Paşti - Crăciun câte şi mai câte titluri, facultăţi pe 

bani, aloleu cât de lung este şirul.),  nemairespectându-se nici o 
logică a legilor unice... putând ca în trei - patru zile să dai fără 

frică câte lovituri de stat vrei! Niciodată minciuna n-a stat cu 
regele la masă ca acum... Acum politicul e şi mai generalizat, 

el este reală putere, fiindcă forţa muncii şi a producţiei, forţa 

intelectualului, au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie! Păi 

nu vă daţi seama domnule profesor Brătulescu că acești copii 

din o mie nouă sute optzeci și nouă sunt acum forţa politică în 

stat şi îl „conduc”?...Pentru ce să ne mirăm, când astăzi, la 

tembelizor (sic!) tinerii sunt chemaţi să facă politică şi să-şi 

continue studiile până la cincizeci, șaizeci, șaptezeci de ani 

când poate vor primi o pensie de asistat social? Prea multe lu-
cruri pe gratis date mai ales tinerilor fără să li se ceară nimic, fără 

nici un merit, cu prisosință aleșilor!... 
Toschris Ceckirdas, 08 iulie 2012 

 
 

39 
 

 
    Una dintre cele mai frecvente teme de discuții - controverse 
în ultima vreme este cazul generalului Mihai Pacepa, despre  
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care nu o dată mi-am expus părerea în mod public, spunându-
le tuturor că nu cred că generalul, care a pus diamantele arti-
ficiale în mâna Elenei Ceaușescu, care a adus motoarele Rolls 

Royce pentru avioanele IAR 93 și IAR 99, și altele, și care a 

deservit trei servicii de spionaj ale lumii: românesc, american 
și sovietic, este un trădător de patrie. Nu întotdeauna spionii au 

o singură patrie, cazuri în care nu ei sunt vinovați de această 

dublă sau triplă identitate...Profesia de spion implică multe lu-
cruri și ea nu poate fi judecată în nici un mod, cu atât mai mult 

decât public...și de către cine? De neica Johann Sonne și prie-
tenii, chiar nici de Mihnea Spiridon care a avut de ăștia în fa-
milie și nu se poate face purtător de cuvânt în lumea lor... Păi 

cum adică a divulgat numele atâtor agenți de legătură. Majo-
ritatea spionilor sunt cunoscuți în lumea în care ei acționează! 

Se spune chiar că generalul Pacepa a făcut parte dintr-un plan 
pus la cale cu știința lui Nicolae Ceaușescu, un plan condus de 

cele mai mari servicii de spionaj, mai mult, prin care s-a pro-
iectat dărâmarea comunismului și a cărui baghetă diriguitoare 

s-a aflat în mâna papei polonez! Păi cum, nu se știe în ce an a 

demisionat Pacepa din Securitatea română? Haida de, nu a aș-
teptat Mosadul, KGB-ul, CIA să fugă Pacepa în Germania și 

de acolo să ajungă în Statele Unite ca un milog, când america-
nii - șefii dărâmării comunismului - i-au rezervat cel mai pre-
țios loc în logica războiului nevăzut în marea și aventuroasa 

acțiune mondială de compromitere a comunismului stalinist!... 

atenție, am spus chiar așa, referindu-mă la grandioasa operă de 

remodelare a omenirii după capitalismul pierdut între religie și 

filosofie...  
      - M-a surprins poziția lui Mihnea Spiridon, i-am spus lui 
Poe. 
      - De ce să te surprindă, crezi că o poziție ca a lui în con-
struirea de bombe nucleare și exploatarea lor putea să existe fă-
ră mari garanții? Și, după o mie nouă sute nouăzeci poziția lui 
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s-a consolidat! O poziție de care nici măcar politrucii experi-
mentați nu au avut parte. Mă refer la românism și patriotism.   
       - În regulă, dar de ce acest venin față de Pacepa, la un om 

ca el? Pe fratele lui mai mare, Nicolas, l-am înțeles, când a 

spus că Pacepa a fost cel mai mare trădător al României, fiind  

militar activ... Dar la Mihnea, care tot timpul acuză statul ro-
mân de ateism, ca și cum acest stat ar fi fost vinovat de ororile 

comunismului, și nu partidul unic care l-a condus, nu știu dacă 

observi noanța!... 
        - Noanța și Tanța! E clar că Mihnea vrea să-ți găsească o 

nuanță și ție, de impuritate știind că tu, exact invers decât el, ai 

evitat orice legătură cu politica din realitatea trecută și cea pre-
zentă, românească...tu care ai avut atâta succes în tot ce ai 

făcut! Numai că trebuie să știi că și eu sunt de aceeași părere 

cu Spiridon, mai spuse Poe, umbra acelui om excepțional de 

frumos spiritual și foarte bun român. 
       - Normal, doar ai fost și tu servit de șapte chelneri în o mie 

nouă sute șaptezeci și unu, la „Salonul Spaniol” din București 

la care director de mare succes era Valentin Păunescu. Vezi 

Poetule, oamenii securiști zeloși, intelectuali, români sănătoși 

au fost ocrotiți și atunci, și acum, e drept, securiști colaboratori 

la servici, unici, care erau și membri de partid. Cred că nu uiți, 

că eu cu familia mea, din o mie nouă sute nouăzeci, am trăit 

numai din munca fericită depusă în spațiul privat, prin aceasta, 

arătându-ne, și eu și Mina, fața extraordinar de deschisă și op-
timistă către adevăratele valori ale acestei lumi și în particular 

ale acestui popor, același, muncitor, de la Nistru pân’ la Tisa. 

Dar să nu uit, iată fraza care mi-a trimis-o Spiridon alături de 
articolul disgrațios despre statul ateu dinainte de nouăzeci, ca 

și cum, deși știa foarte bine că eu îl cunosc pe Pacepa mai bine 

ca toți, și ca el, eu, fizic, nu l-am cunoscut de loc: - „Pe la mij-
locul articolului ni se dezvăluie rolul lui M. Pacepa. Concluzia 
este: de agent dublu care a tradat țara! Cele bune! Mihnea.” 
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Epistolă lui Mihnea Spiridon  
(Despre Pacepa și Solidaritatea) 

     Mă rog, de ce nu scrii un articol cu Pacepa trădător de pa-
trie, nu de ţară, căci ţara nu există în comunism! Mă opresc, nu 
mai fac alt comentariu, că l-am făcut în două mii trei, public, în 

cronica la „Orizonturi roşii”. Iar Watts sau Dumitru greşesc, 

când vorbesc din auzite sau din documentele CIA de „falanga” 

KGB-istă din Securitatea anului 1958, dacă falangă se cheamă 

întreaga Securitate!...Înainte de ţară, în comunism, exista parti-
dul comunist care avea drept de viață și de moarte, şi nu pre-
şedintele țării sau altcineva, ODUS, prostii de genul acesta! 

Pentru ca partidele din ţările ocupate să fie fidele URSS,  Sta-
lin a hotărât să nu umble la teritorii sau ţări (după ce le-a sta-
bilit el graniţele) şi, după modelul lui Napoleon, şi-a adjudecat 
serviciile secrete cu cozi de topor, interne, la categoria slujbaş, 

le-a încredinţat  destinul „în propriile mâini”...Dacă Ceauşescu 

nu făcea aşa, acest joc dublu, astăzi nu mai vorbeam de Soli-
daritatea şi de Polonia! Noi care am trăit în perioada cincizeci - 
optzeci și nouă, în România, şi în producţia strategică, înțele-
gem, da, trebuie să înţelegem totul şi fără Watts, şi fără Dumi-
tru!  

Toschris Ceckirdas, 19 aprilie 2012 
P.S. Referitor la J. Sonne 
   Ce nu înţelege Sonne, când îmi pune unilateral în cârcă răs-
tirea-mi din voce şi tutuiala este că procedez astfel când dru-
mul mi-l blochează unii care se înrudesc cu boii și cu catârii... 
la care trebuie să strigi, ca să te audă. 
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    - Trebuie să-ți spun Poetule că de multe ori îmi vine să las 

baltă totul, să renunț la presă. Mă incomodează aceste articole 
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scrise de oameni din anturajul nostru, al Forumului Cultural al 
Orașului de Carton, al Societății Culturale „Anton Pann”, oa-
meni, care aici în oraș au metehne de scriitori sau ziariști, după 

modelul celor dintre cei mai răi - severi - din presa națională 

scrisă. Apoi, nici Internetul, aceștia, nu-l stăpânesc bine, dar 
scriu pe emailuri în culori diferite și, ce este mai rău, scriu, 

conversează cu colective întregi, deodată, dispărând caracterul 

de intimitate al corespondenței... 
     - Ăștia nici nu știu pe ce lume trăiesc, adăugă și Poe, în ul-
tima vreme, nedezlipit de mine, parcă urmărindu-mă pas cu 

pas să nu fac cine știe ce dezvăluire, poate și pentru faptul că 

după decesul său, nevastă-sa mi-a încredințat o parte din arhiva 

lui personală, mai puțin, probabil, cea foarte intimă...făcând 

foarte bine. Ăștia habar nu au care este diferența dintre e-mail 
și facebook. 
      - Extraordinari de ranchiunoși, gata să sară la bătaie pentru 

orice cuvânt s-au propoziție care le-ar putea aduce atingere la 
imagine. Adevărul este că dacă ar respecta regula corespon-
denței intime pe adresa de email și nu ar difuza conținutul spre 

încă cincizeci, șaizeci de adrese, nu ar fi nici o problemă, totul 

ar decurge ca o discuție între patru ochi...numai că vezi tu, ei 

vor să braveze și să aibă martori!...foarte urât, să se laude, să 

știe toți!. 
      - Păi, cine te oprește să nu le mai scrii, când sunt atâția 

martori? Sau să le scrii pe mesaj nou, și nu preluat?. 
      - Chiar așa am și procedat în ultima vreme, când mi-am dat 
seama că suntem de tot hazul cu problemele noastre intime fă-
cute...publice! În special după două mii doisprezece, când poli-
tica noastră se bălăcărește în propria mizerie, lături publicis-
tice, am încetat să mai corespondez cu cei arțăgoși din fire și 

provocatori, în special cu naționaliștii și adepții românismului, 

exagerați, până la prostie!   
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Epistolă, a cincea, către Marius Pătrășcoiu 
(Despre intimitate pe Internet) 

   Dragă domnule Pătrășcoiu. 
   Sper să mă înţelegi bine şi fără urmă de alte intenţii din par-
te-mi, de orice natură ar fi ele. Repet, această formă de comu-
nicare, pe Internet, este una intimă şi aşa se doreşte cel puțin în 

ceea ce mă privește. Anton Spârlea a scris un pamflet, fără nu-
me de oameni, şi nu cred că trebuie să-ţi atribui toate acele 

înşiruiri prin menţionarea numelor proprii; mai ales al meu şi 

al altora (Nae Pechinezul). Avem şi noi acest drept, aşa cum ai 

şi tu fiind atât de sigur că despre tine este vorba. Chiar să fie şi 

aşa! Deci, cred că a pune nume proprii în „Dreptul la replică" 

nu este tocmai o treabă corectă (în articolul incriminator, ne-
existând nume proprii...repet cel puţin referitor la mine. Te rog 

să nu-mi foloseşti numele (poţi să zici celălalt vicepreşedin-
te!). Dar şi dacă îl foloseşti, eu nu-ţi voi publica materialul 

având în componenţă fraza nr. patru  în care mă faci făcător de 

ziare şi în care dai ştiri din auzite - legate de numele meu.. hai-
da de, aşa ceva nu se face nici dacă vrei să spui minciuni; păi 

câte expresii nu folosim noi în vorbirea nescrisă? Ce-ar fi dacă 

am judeca realitatea după aceste expresii? Acest drept la repli-
că caută să scuze parcă faptele noastre, dar, haide să nu dăm 

spaţiului public numele noastre pe tavă. Anton Spârlea nu a 

făcut aşa ceva. Eu te-am mai rugat şi cu ocazia acelor diplome 

date fără reţinere din partea ta către Grebleşti (la Ocnele Mari 
s-au dat zeci şi zeci de diplome...of, of!) cu Societatea „Anton 

Pann” şi academia olimpică, şi la care ți-am spus să nu-mi treci 
numele. Numele tău, şi al meu, şi al lui N. Pechinezul, şi al lui 

Spârlea, nu trebuie să stea pe nici o hârtie fără ştiinţa noas-tră, 

a fiecăruia! ...Lasă-i domnule pe alţii să zică că tu eşti acela, 

cel făptuitor, dar nu te expune singur înainte de a te învinovăți 

cineva! În consecință, nu-l voi publica cu nume proprii.  
Toschris Ceckirdas, 08 iulie 2012 
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 Poe mă surprinse cu o întrebare: 
       - Cum a ajuns această Lidia Lazarovici în anturajul tău, în 

ziarele tale? Ea este pe-aici prin București la Societatea Scrii-
torilor din București, mereu în recitaluri de poezie - are un stil 
aparte folosind diverse onomatopeice în incantațiile ei poe-
tice... 
       - Este nevasta lui Ion Lazarovici, care a devenit scriitor 
profesionist după o mie nouă sute nouă zeci așa cum și Emil 

Constantinescu a devenit rectorul rectorilor! Sigur, Lazarovici 
este ceva mai modest și adevărat, el scriind o carte care pe 
mine m-a impresionat foarte mult: „Veneticii” un titlu cam     

exagerat, basarabenii evacuați în o mie nouă sute patruzeci și 

patru în Regatul României nefiind chiar niște venetici! Fiind 

chiar niște români venerabili, așa cum a fost și familia lui, 

evacuată într-o comună de lângă Slatina. Deși a ieșit la pensie 

din activitatea de geolog, debutează în o mie nouă sute șaizeci 

și patru în revista Ateneu, iar în o mie nouă sute șaptezeci și 

nouă îi apare primul roman. M-a impresionat „Veneticii” fi-
indcă în roman există un pasaj care pur și simplu explică ușu-
rința cu care basarabenii evacuați au fost asimilați de popula-
ția autohtonă: Vera, maică-sa, din Basarabia, merge la biserică 

cu pomană, și coșul ei nu se deosebește cu nimic de coșurile 

țăranilor din județul Olt!  
       -  În două mii doisprezece, interveni Poe, când are loc acea 

schimbare dorită atât de mult și de Putin, președintele rus, când 

Europa devine ținta răzbunării noului țar de la răsărit, începe 

destabilizarea Europei, se declanșează invazia sirienilor, iar în 

România se creează alianța incredibilă a social democraților cu 

liberalii, se desființează partidul democrat liberal, și președin-
tele Bibescu este pus la zid fără motive serioase, chiar se zv-
onea că va fi numit după mandatul său, primul om în NATO; 
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politicienii de doi bani încearcă o lovitură de stat care viza 

schimbarea președintelui și care era susținută de veteranii co-
muniști fosile KGB-iste gata oricând să susțină politica ne-
ocomunistă aflată la putere: da, tineri social democrați și libe-
rali agățați la putere.  
       - Este momentul să spunem că cei mai mulți dintre români 

au sărit ca arși în sus, mai ales la Forumul orașului, colonei, 

generali, și nu au contenit cu înjurăturile în public (la Forum, 

doar), la adresa președintelui țării și ca niște mizerii masculine 

la adresa frumoasei blonde despre care se spunea că este aman-
ta președintelui... 
     - Hai recunoaște că și ție ți-a plăcut blonda! 
     - Normal că mi-a plăcut, doar îmi plac femeile care îl au pe 
„vino-ncoace” și nu era să vă cred pe toți la unison, că a prins-
o DNA-ul cu două milioane de euro în poșetă! Și-apoi este fe-
meie și Bibescu e bărbat. Cum să nu-mi placă, vai de mine, în 

plus este cel mai activ ministru al dezvoltării care și-a pus nu-
mele pe niște realizări, unice... cum ar fi pârtia de schi de la 

Voineasa! Dar ție, de ce nu ți-a plăcut, băi Poe?! 
    - Ori ce-ai zice, ori ce-ai face, rămâi un bibist! 
    - Nu, nu sunt un bibist, dar toți sunteți nedrepți cu Troian 

Bibescu și sunteți „KGB”-iști. Nerespectul față de el înseamnă 

nerespect pentru România. Este președintele statului și numele 

lui trebuie respectat. Râd străinii de noi! Ei îl apreciază și noi 

râdem de el, de ce? Fiindcă îl cheamă Bibescu? Un comandat 

de navă și un director de reprezentanță occidentală, nu poate fi 

prost!...am mai spus-o, chiar public! 
     - Da, recunosc, ți-am citit în două mii patru articolul din 

„Info Puls”. Atunci spuneai că un pilot de navă și un pilot de 

avion nu pot fi proști!...la pilotul de avion te refereai, binen-
țeles, la tine! mai adăugă Poe. 
     - Pilot de navă sau tehnolog de piese de avion e tot una. De-
senul de piesă de avion este la fel de complicat ca și citirea de-
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senului de vapor, partea de plutire, ca și a ceasurilor de bord 

din avion...sau vapor! 
     - Uite, eu cred că ar trebui să publici scrisoarea aceea către 

Bibescu, articolul din două mii patru, le-ar prinde bine multora 
din jurnaliști. 
     - Nu, o să public epistola Lidiei Lazarovici, pe care, revol-
tată, și ea, mi-a trimis-o în două mii doisprezece. 
  

Dragi tovarăși de suferință 
    « Acum, când am revenit la războiul din 1990, vă amintesc 

că eu am rămas „golancă”, adică nu voi fi de partea PCR nici 

dincolo de mormânt. Dacă voi credeţi că înlocuindu-l pe Bibe, 
dracul gol, de altfel, nu daţi de tatăl lui în cele rele, vă înşelaţi. 

Pensiile mici s-au mărit, pensiile mari s-au mai micşorat, une-
ori nedrept de mult, dar cu oameni de teapa lui Ghilimele, 
Cârpitu (l-am numit pe regele femeilor, una s-a sinucis din 
prea multă atenţie pentru el, în timp ce nu prea dădea pe-acasă, 

fiind f.f. ocupat cu „treburi de partid", ştim bine cu cine 

împărţea treburile grele), Hrebe, Iliuţă Sârbu, tata socru, deh!, 

care a închis catedrala de la Timişoara în faţa copiilor care fu-
geau de gloanţele cui or fi fost, dar, mai ales, cu de-alde măria 

sa Voiculescu şi câţi alţii, ne vom duce de-a berbeleacu şi vom 

păţi la fel ca femeia care a lăsat pe primul bărbat, cu care avea 

şi copii, pentru că îi bătea pe şapte coaste, a luat pe-al doilea, 
cu care a mai făcut doi copii, dar care vorbea urât şi mirosea a 

băutură şi...s-a întors la primul (ştiind ce-i aşteaptă). 
    Vă urez puterea de a trece peste măgăriile unui marinar şi 

totodată vă urez înţelepciunea/abilitatea  de a nu cădea în cap-
cana unor sceleraţi şi hoţi la drumu - mare... Deci: mai întâi să-
l scoatem din joc pe hoţul neobrăzat, nu?! 
Eu l-am votat chiar pe Iliescu, când alternativa era Vadim, a-
cum, în aceeaşi găleată fiind, nu pot să votez cu unii care fo-
losesc metode comuniste şi Borgia-niste (ca să ajungă Papă, 

acesta a dublat numărul cardinalilor), ca să pună mâna pe tot. 
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Chiar dacă nu sunteţi de părerea mea, chiar dacă mă veţi ocoli 

ori mă veţi scuipa, în stilul pensionarilor injectaţi cu informa-
ţiile Antenei trei, eu voi continua să sper că veţi înţelege de-
mersul meu. Toate bune! » 

                  
 Lidia Lazarovici,  22 iulie 2012 

 
 

Epistolă doamnei Lidia Lazarovici 
(Despre lipsa de experiență a conducătorilor de astăzi) 

   Şpilul societăţii actuale este că PCR și PNL nu mai au bă-
trâni, iar tinerii lor au fost promovaţi doar pe criterii politi-
ce, estetice şi sportive...ceea ce este foarte grav pentru nişte ti-
neri care nu ştiu să facă nimic, decât să răspundă la textele de 

la şcoala de şoferi. Şi cum să mai fii şi şef de partid, şi prim 
ministru, şi conducător de doctorate, şi să ai şi două - trei 
masterate, şi două - trei licenţe, şi să mai reprezinţi şi un elec-
torat! şi, şi, şi ... nu mai spun nimic despre economic şi social.  
    Ruşine societăţii româneşti, care din nou ca la „şaişpatru" 

secolele trecute, nu este capabilă a se conduce singură! Ruşine 

politicienilor, scriitorilor cu pensie de scriitor, artiştilor aşijde-
rea (cu patalama), profesorilor cu 50% salariu mărit într-o sea-
ră, fufelor prezentatoare isterice de la televizor, fufelor din 
aşazisul minister al muncii şi protecţiei sociale, măturătorilor, 

curvelor etc adică intelectualilor care au ieşit cu mic cu mare 

într-o zi la vot să-i schimbe pe cei care au reuşit să facă schim-
bare, să facă ceva!  
...Mai rămăsese un spin - extrem de periculos - în ochii celor 
doi copii ai nimănui, roșu și galben... Marinarul Şef! trebuia şi 

el dat jos! Jos de pe corabia poporului român, care trebuia în-
toarsă din drum; nu spre Europa de Vest, ci spre Europa de 

Est, înapoi spre reala Românie capitalistă, unde pensiile recal-
culate sunt mai mari decât salariile stabilite (după ce lege?); 
unde a dispărut meseria şi munca, speranţa, şi sunt subven-
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ţionate muzica şi dansul, şi artele frumoase! ...să alimenteze şi 

orneze casele noilor familii ale clasei hoților, bogate! Asta ne 

lipsea nouă, românilor, care avem cei mai mulţi pensionari! 

...constructori de nave maritime şi avioane! Cu orice preţ să 

avem această clasă „de mijloc" şi bogată, şi ca la nimeni alţii, 

care să crească „într-un an cât altele în şapte" ! 
 

Toschris Ceckirdas, 25 iulie 2012 
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   Un excelent editorial a scris Gh Păun în „Curtea de la Argeş” 

pe august două mii doisprezece despre răul produs în societate 

de către partidele politice, Gh Păun, membru corespondent al 

Academiei, căruia cei din Curtea de Argeș îi spun în corpore: 

Academicianul! 

Epistolă, prima, lui Gheorghe Păun 
(Ieșirea partidelor politice de la guvernare) 

        Bravos de trei ori...odată pentru conţinutul revistei, a doua 

oară pentru ideea din editorial şi a treia oară că o spuneţi, a-
cum! Partidele politice împreună, în această clipă, dacă nu şi 

dintotdeauna, constituie cel mai mare blestem asupra popoa-
relor...dar mai ales în acele ţări care au considerat că după so-
cialism - comunism poate urma capitalism! Subscriu la aceas-
tă societate fără partide politice de când mă ştiu, dar mai ales, 

în scris, din două mii trei când am simţit ce va urma în Ro-
mânia: dovadă cărţile mele  „Oglinda”, „Un cetăţean între mi-
lenii. Secolul XXI”, „Poezia, stare de veghe” toate tipărite la 

Editura Intol Press în 2011 și aflate în PDF pe www.cultura-
arsmundi.ro. 

Toschris Ceckirdas, 26 august 2012  



293 
 

43 
 
 
     Am primit următoarea scrisoare de la Liviu Rusnac-Ocna 
Dej, vărul nevestii, colonel de Securitate, acum retras la pensie 

și care și-a construit o vilă în acest frumos cartier al Dejului.  
 

Epistolă, a doua, de la Liviu Rusnac-Dej 
ADRIAN PĂUNESCU 

MARŞ DE ADIO 
(COLEGILOR MEI  MÂRLAMENTARI) 

           
La muncă, derbedei, că trece anul 
şi vin ăilalţi şi-o să vă ia ciolanul. 

Făceaţi pe democraţii cei cucernici, 
P.... mamii voastre de nemernici. 

Scuipaţi-vă-ntre voi cum se cuvine 
şi-apoi convingeţi-vă că e bine. 

C-aţi luat o ţară de mai mare dragul 
şi i-aţi distrus averile şi steagul. 

S-ajungem colonia de ocară 
care-şi va cere scuze în maghiară. 

Şi , prin complicităţi cu demoni aprigi, 
aţi desfiinţat uzine, câmpuri, fabrici. 

aţi omorât cu voia animale. 
La greul greu care mereu ne-ncearcă, 

răspundeţi cu un greu de moarte, parcă. 
Şi i-aţi găsit şi bolii un remediu 

întoarceţi România-n Evul Mediu. 
Ce căzături, ce târfe, ce mizerii, 
v-aş desena cu acul, să vă sperii. 

Dar voi nici sânge nu aveţi în vine, 
ci credite din călimări străine. 

Le ştiţi lui Hitler şi lui Stalin taina 
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şi-mpingeţi Bucovina în Ucraina. 

Aşa cum ceilalţi, limpezească-i valul 
s-au compromis negustorind Ardealul. 

De unde sunteţi, mă, din ce găoace, 
cum v-au putut părinţii voştri face? 

Ce condimente le-au picat în spermă 
de e trădarea voastră-atât de fermă? 

Aţi pus nenorocita voastră labă 
pe-această tristă ţară Basarabă. 

Şi vreţi cu-ameninţare şi cu biciul 
s-o faceţi curva voastră de serviciu. 
Mimaţi respectul pentru cele sfinte, 

dar vindeţi şi pământuri şi morminte. 
Aţi inventat examene severe, 

supunere poporului spre-a-i cere. 
Şi toată zbaterea a fost degeaba 

că-n nas mai marii v-au închis taraba. 
Minciuna voastră v-a adus pe scenă, 

actori într-o politică obscenă. 
Şi-acum, că-i un prăpăd întreaga ţară, 

ia cereţi-vă puţintel, afară. 
Decât să vă trimită ţara noastră, 

mai bine mergeţi voi în mama voastră. 
Plecaţi de-aici, cu-o grabă funerară, 

şi nu albanizaţi această ţară. 
Băgaţi viteză, că vă trece anul 

şi s-a scurtat şi s-a-nvechit ciolanul. 
Şi ce vă pot eu spune la plecare 

decât lozinca lui Fănuş cel mare: 
Nenorociţilor, se rupe şnurul, 

"La muncă, la bătut ţăruşi cu curul !" 
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Epistolă, a doua, lui Liviu Rusnac 
(Necesitatea eliminării politicienilor din administrație) 

     Despre parlamentari am aceeaşi părere ca a lui Adrian Pău-
nescu, şi mai spun: dispară omul politic din conducerea Româ-
niei, şi dispară partidele politice fiindcă nu mai este vremea 

lor!...partidele au dispărut de mult. Se reafirmă acum democra-
ţiile populare strâns unite în jurul ideii de protecţie a mediului.  
   După partidul unic care a existat în jumătate a lumii, în sec 

XX, nu mai poate exista pluripartitism politic deoarece clasele 
sociale antagoniste s-au transformat întruna singură numită 

„comunitate"...A fost cea mai mare gafă a anilor nouăzeci, la 

noi în România! să se creadă că după socialism urmează capi-
talism. Bravo lor...Rușine nouă!! 

Toschris Ceckirdas, 29 august 2012 
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    Alex Crăciunovici, este un copil cu handicap locomotoriu, 

care i-a cuprins în parte și dicția, și căruia mai multe personaje 

cum sunt de exemplu Elena Stoicescu, de la Creație, i-au sti-
mulat gândirea către creația literară artistică, i-au stimulat gân-
direa către reliefarea personalității incomparabile, mai valo-
roasă, decât personalitățile copiilor din jurul său; din Călimă-
nești. Un copil prea mic sub o pălărie prea mare cu care mie 

mi-a fost imposibil să mă înțeleg, pe Internet. Vocabularul lui 
mi s-a părut aproape infect mai ales la adresa celor care au vrut 
să-l ajute editându-i o carte fără nici un rost, după părerea mea! 

Pentru ce să-i faci o carte, așa numai ca să-i zici carte? Numai 
ca să-l vezi fericit?...Creația artistică nu este o joacă de copil 

Copilul handicapat ca și maturul care rămâne astfel, în general, 

este un om rău, în primul rând cu el însuși și mai apoi cu cei 

din jurul său...care, în general îl laudă fără să-l critice! 
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    Am primit din partea lui Alex Crăciunovici o scrisoare într-o 
clipă nefavorabilă lui, pe care am trimis-o unui colaborator de 
nădejde, Mihai Spârlea, care să o cerceteze, eventual să-i răs-
pundă... 
 

Epistolă de la Alex Crăciunovici 
(Alex își caută un nou editor!... pur și simplu.) 

    Domnule Ceckirdas sunt Alex. Aș vrea și eu să știu dacă am 

putea colabora? Editorul cu care am colaborat după ce mi-a pu-
blicat cărțile și s-a văzut cu banii în buzunar nu l-a mai intere-
sat să le lanseze pe piață. M-a tot dus cu vorba că o să trimită 

la un critic de la București cărțile. Iar eu am așteptat mai bine 

de trei luni vreun răspuns în acest sens. Când încercam să mă 

interesez de acest subiect domnul respectiv nu îmi răspundea 

în condițile în care dacă ar fi fost să public vreo nouă carte la 
dânsul acesta îmi răspundea în câteva ore, iar când l-am întâl-
nit pe stradă m-a mințit că a pierdut respectivul critic romanele 

mele și că trebuie să trimită altele. Mi se pare revoltător din 

partea dânsului să spună asta. Dacă respectivul critic ar pierde 
fiecare roman care-i pică în mână ce ar face? Asta m-am între-
bat atunci și am rupt legăturile cu dânsul deoarece sunt o per-
soană care preferă să i se spună din capul locului ce și cum, nu 

îmi place să fiu dus cu vorba. După părerea dumneavoastră am 

procedat bine? Mi-ar plăcea tare mult dacă aș reuși să-mi fac 
cunoscute publicului larg lucrările pentru că după părerea mea 

am potențial și cu îndrumarea potrivită pot ajunge departe, iar 

avantajele să curgă de ambele părți.  
      Cu stimă, Alex Crăciunovici, 05 noiembrie 2012 

 
Epistolă lui Alex Crăciunovici 

    Vă mulțumesc pentru contactare. Problemele pe care le ri-
dicaţi sunt mult mai importante şi complicate în acelaşi timp. 

Trebuie discutate în detaliu. Nu pot să vă ajut în acest fel, pe 

Internet. Este nevoie de mult mai multă luciditate când se ti-
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păreşte o carte. Eu aveam în program să atac aceste detalii în 

Cenaclul pe care îl conduceam. Din păcate, l-am suspendat... 
Cenaclul Artelor 21. Îl desfăşor itinerant şi pe unde se nime-
reşte. Săptămâna asta spre exemplu fac o expoziţie şi lansez 

două, trei cărţi în tematică Interferenţa Artelor la Festivalul 

Craiova Muzicală pe fondul Cantatei „Carmina Burana" de 

Carl Orff... Difuzarea cărţilor e mult mai grea decât scrierea 

lor. Noi ne-am învăţat să ne asigurăm semnătura pe o carte, 

tipărirea ei, şi să neglijăm activităţile - meseriile care difuzează 

cartea, fac reclamă cărţii etc... Se pare că artă fără impresariere 

nu există, cum şi disciplina redactării de carte nu mai există. 

Eu sunt dispus la orice colaborare, dar nu cu oameni, care, ex-
trapolând, astăzi merg la cununia religioasă, merg la Casa de 

Căsătorii, şi mâine divorţează că nu au avut consilieri matri-
moniali şi nu şi-au onorat îndatoririle ce rezultă din căsătorie 

pentru ambii… 
Toschris Ceckirdas, 05 noiembrie 2012 

 
 

 
45 

 
 
 
    După citirea mesajului despre minciuna comunismului - u-
nul eronat şi anagramat semnat de o mare personalitate, poet 

din Republica Moldova, şi academician făcut de Mihai Cim-
poi, primit prin internet de la Johann Sonne; m-am apucat să-i 
scriu acestui intermediar care nu cenzurează nimic, dacă un 

text vine din partea unui membru USR, USM, academician 
român de la București sau de la Chișinău. Johann Sonne pe 

care mulți îl cred fost colonel...  
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Epistolă, a opta,  lui Johann Sonne 
(Despre materialele destabilizatoare - haosul cultural) 

     Nu le mai transmite prin „Fwd: Fw”! ...Asemenea materia-
le în primul rând celor care le transmit nu le fac cinste, ei, care 
s-au cocoţat sus, sus în frunte, după ce s-au adăpat cu aseme-
nea idei încă de când erau în faşă! Să vii, şi să înjuri laptele pe 

care l-ai supt! Ăştia sunt oameni fără prezent şi fără viitor, ci 

numai cu un ruşinos trecut. ...Păcatul nu este al tatălui Noe, că 

a băut şi a adormit gol, ci al fiului, care a râs de el, şi a povestit  
la alţii. Ăsta care tot critică comunismul, astăzi, e mai mult de-
cât un nărod de slugoi fost sovietic...şi la fel şi ăia care-l as-
cultă. Și apoi, prin „Ewd:Fw” nu mai există nici o intimitate, 

ba chiar o ridicare a poalelor fustelor în cap, dacă mi-e permis 
să zic așa, cum făcea Leana Nebuna în „Versail”-ul meu acum 
cincizeci de ani. 

Toschris Ceckirdas, 18 noiembrie 2012 
 
    Apoi Johann Sonne mi-a trimis o circulară semnată de prof. 

acad. Giurescu prin care suntem chemați la vot împotriva lui 
Troian Bibescu la alegerile din decembrie…cu ce se ocupă is-
toricul ăsta fără căpătâi și pe care îl citează toți istoricii de car-
ton. Iată răspunsul meu sumar deşi nu ar fi trebuit să-i răs-
pund. Și se mai și laudă că Forumul nu face politică… 
 

Epistolă, a noua, lui Johann Sonne 
    Oamenii la bătrâneţe se mai şi prostesc. Păcat şi de cei care 

abia au împlinit vârsta majoratului şi vor să conducă ţara... ha-
lal popor; ăsta care votează. Halal bătrâni (iată, ce e şi mai rău: 

bătrânii şi tinerii la un loc, fără muncă...care pe care?) care îşi 

zic „prof. acad.”!...prostia a ajuns cocoană mare. Te rog nu-mi 
mai trimite asemenea prostii! 
    În două mii şi mai apoi în două mii trei, dar şi în două mii 

șapte îi tot dădea el şi alţii cu gura şi limba spurcată în vederea 
nenorocirii  definitive a iniţiativei productive a poporului ro-
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mân, singura, aşa cum spuneau nu demult unii, capabilă a în-
treţine la cald noţiunea de stat puternic...Şi nu cum au făcut ei, 

şi ăsta din tagma lor, atunci când ne cereau nouă să avem pro-
duse „made in România”, şi pe mine, care chiar aveam, mă 

desfiinţau fiindcă nu eram apt să fac faţă în UE... Cu asemenea 
lozinci, gogoşi şi gogoşari mă invitaţi pe mine la vot şi îmi ce-
reți, şi cu cine să votez!?...Să vă fie rușine, scripcarilor! Ce bi-
ne, dacă mai eram prieteni cu ruşii şi chinezii să-i fi dat una 
peste bot, fiind unul de-al lor - Ivan Turbincă...bătrân nenorocit 

şi politician! şi pensionar cu două trei pensii! şi director, dar 

mai ales profesor doctor universitar...E he hei neică! Câte 
porcării va mai înghite apa asta a Oltului...Şi tu nu faci poli-
tică, dar dai mai departe, dai mai departe aceste mesaje. Măi 

Sonne, măi, vezi-ţi de pensiile tale micuţe, de guguştucele tale 

studente - iarăşi micuţe (aveţi gusturi ce-i drept, e drept!) şi nu 

fă propagandă printre alde ca mine, căci eu îţi spun ca de la om 

la om, că nu-i frumos să scuipaţi împotriva celor care v-au dat 
atât de mult, furând de la poporul român... Dacă ţara asta va 

continua cu ăştia care de trei ani ne tot storc maţele fiindcă 

atunci, în două mii nouă, au avut şansă cincizeci de procente şi 

ni-l tot promiteau, ca să ne amăgească, pe Klaus Johannis – 
primarul Sibiului, atunci chiar că în scurt timp dispărem ca na-
ţie. O ţară fără bătrâni nu există. La fel un popor. Eu nu vreau 
să trăiesc într-o ţară în care noi, eu şi cu tine, şi cei mai mulţi 

ca noi, să ducem în spate nişte căcăcioşi de copii care au pre-
tenţii de a fi peste noapte directori, şefi de partide, primari, 

preşedinţi cu leafă, directori, directori generali, miniştrii, prim 

miniştrii, preşedinţi...doar fiindcă aşa vrea doamna Politică. 
 
        Nu uita!...şi legionarii, şi comuniştii, înainte de a-i promo-
va, i-au trimis pe tineri sau bătrâni la muncă şi mai apoi să facă 

şcoala la seral! Ura! 
Toschris Ceckirdas, 24 noiembrie 2012 



300 
 

46 

 

    Am fost invitat la ultimul cenaclu al lui Gh Păun la Curtea 

de Argeș. După această dată, a ultimei ședințe de cenaclu, Gh 

Păun se va retrage și va lucra, pe lângă Academia Română ca 

director la revista lunară, de cultură, „Curtea de la Argeș”! 

Adevărul este că am simțit o undă ușoară de strângere de ini-
mă: uite domnule cum unii, după 1989, imediat, devin membri 

corespondenți ai Academiei, și alții plini de invenții aplicate în 

economia românească, creatori de locuri de muncă, nici măcar 

nu li se răspunde când mai trimit câte o scrisoare la Academie! 

Gh Păun este un om inteligent și semitânăr, nu cred să se 

supere că îi vorbesc despre mine și despre una din marile rea-
lizări ale tehnologiei construcțiilor de mașini românești. Iar 

D.R.Popescu un vizitator frecvent al cenaclului de la Curtea de 
Argeș, nici măcar nu a dorit să-mi răspundă când l-am infor-
mat în scris și i-am trimis prin poștă cele șase volume tipărite 

în două mii unsprezece, când am împlinit șaizeci de ani… 
 

Epistolă, a doua, lui Gh Păun 
(Laudatio la anii ’șaptezeci și șapte, care nu  

au dat academicieni) 
    Felicitări, şi mai mult de atât nici că se putea, acum!...decât 
cu Numerele, Poezia şi Informatica. Şi pentru mine, parcă, via-
ţa a rămas încremenită între o mie nouă sute șaptezeci și șapte  

- o mie nouă sute optzeci, când am fabricat piese pentru avi-
oanele româneşti de luptă cu primele microsofturi micropro-
cesoare - postprocesoare, personale, numite, înscrise în memo-
ria avionului IAR 99 cu numele de piese component: „Cum vă 

place” şi „Una meravigliosa sistema” și având denumirea 

generică pe listingurile de atunci pe care colegii le scoteau din 

fabrică și cu care părinții lor, ciobani vestiți și cultivatori de 
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roșii, înveleau și vindeau la piață brânza de oaie în ele: „UZI 

NA 444, CICH” . În România, până atunci şi până astăzi n-a 
mai sculptat nimeni cu calculatorul. Totuşi, în o mie nouă sute 

șaptezeci și opt am realizat prima sculptură cibernetică, fabri-
cată pe o maşină cu comandă numerică, cu microprocesorul-
postprocesor „Sfera”, şi care în o mie nouă sute optzeci și șase 

a fost premiată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice 

în Informatică de la Cluj Napoca...şi câte şi mai câte; ca, după 

’nouăzeci să reiau „Interferenţa Artelor" începută în șaizeci și 

opt, prin „Transfigurări”; să scriu, să sculptez, să pictez şi...să 

realizez în nouăzeci și patru prima semaforizare mobilă, fără 

galben, cu iluminat de rezervă, şi iluminat economic - de zi şi 

de noapte ; cu lumină rece, cu autonomie de o sută cincizeci de 
ore! Nemaivăzută în lume, să aplic „lumina rece" la semnali-
zarea rutieră a maşinilor din carosabil... Scuzaţi momentele de 

aduceri aminte! Și câte nu au fost, și nu am ajuns academici-
an... Poate odată, o să facem un simpozion de informatică apli-
cată, după ce, însă, o să lămurim cum este în ţara asta cu uni-
unile de creaţie, cu pensiile inginerilor inventatori şi artiştilor 

care nu fac parte din aceste uniuni...  
        Doresc şi eu cartea „Cărţi şi autori” pe care cu bunăvoinţă 

aţi scos-o chiar acum, în două mii doisprezece...Mulţumesc 

anticipat. 
Toschris Ceckirdas, decembrie 2012 

 
 

47 

 
     Am primit o scrisoare în unsprezece aprilie două mii trei-
sprezece plină de indignare, de la colonelul în rezervă Gh Pre-
da în legătură cu pensiile militarilor în rezervă... Scrisoarea e-
ste mai lungă şi cuprinde salariile şi pensiile unor magistraţi 
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după adoptarea  Legii nr. trei sute trei din douăzeci și opt iunie 

două mii patru  (republicată, actualizată). Menţionăm încă de 

pe acum că referirea la preşedintele Bibescu şi primul ministru 

Emil Boicescu ni se pare exagerată şi adânceşte şi mai mult fa-
lia dintre stânga şi dreapta... dintre  neocomunism și democra-
ția liberală. Deși apare în două mii treisprezece, epistola este 

atât de esențială această problemă că ea apare simțită ca ne-
simțită și ironizată și astăzi, în două mii douăzeci, când, până 

și secretarele și grefierii sunt în grevă că noua guvernare a li-
beralilor vrea să taie pensiile speciale. Păi când s-a mai văzut 

pensii și salarii fără calculul anilor și în același timp, pensii 

mai mari ca salariile, iar românii se laudă în lume că au o lege 

unică a pensiilor...De remarcat că atunci când tandemul Bi-
bescu - Boicescu a anunțat și tăiat pensiile și salariile nici o 

altă categorie nu a reacționat, atât de urât ca polițiștii și armata, 

desigur, cei cu pensiile și salariile cele mai nemeritate, alături 

de judecători și procurori. 
 

Epistolă de la Gh Preda 
     Desființarea legii pensiilor militare de stat pentru militarii 

de carieră este opera personală a președintelui Troian Bibescu, 
pe care o continuă coabitantul Micul Titulescu semn al neres-
pectării angajamentului asumat de România pentru respectarea 

armonizării criteriilor de integrare în spaţiul Shengen şi anume 

de aliniere a principiilor de salarizare şi pensionare a sistemu-
lui J.A.A.I. - justiţie, apărare şi afaceri interne.  
    1. Contractul cu FMI semnat în două mii nouă/două mii zece 

are nişte clauze foarte clare, printre care ar fi şi această depen-
denţă a alocării de fonduri bugetare către fondurile sociale nu-
mai cu acordul acestuia;  
    2. Acordul este în vigoare până în două mii paisprezece par-
că şi până atunci… mucles! - indiferent cine este la cârma ţării; 

(De aceea în treisprezece iunie două mii doisprezece, USL a 
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anulat proiectul de lege de revenire a cuantumului celor cu 
pensiile tăiate, care erau deja aprobate de senat) 
     Ce părere aveţi, la ei se poate şi la noi Nu??? A apărut în 

Monitorul Oficial nr. șaizeci și patru din douăzeci și șase ia-
nuarie două mii doisprezece, Legea nr. trei sute trei din do-
uăzeci și opt iunie două mii patru privind statutul judecătorilor 

şi procurorilor (actualizată până la data de douăzeci și șase ia-
nuarie două mii doisprezece). Şi acum, atenţie ce apare la:  
      - Art. optzeci și doi, alin. șapte. Judecătorii şi procurorii 

pot opta între pensia de serviciu şi pensia din sistemul public. 

Judecătorii și procurorii militari pot opta între pensia de ser-
viciu și pensia militară de serviciu!  
     Întrebare: Mai există pensie militară de serviciu, deoarece 

pentru militarii de carieră a fost desființată ei fiind civili acu-
ma, rămânând militari  doar  magistrații, sau ei atâta merită? și 

la: 
      - Art. optzeci și cinci, alin. doi. Pensiile de serviciu ale ju-
decătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevă-
zute la art. optzeci și patru se actualizează ori de câte ori se 

majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi pro-
curor în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi 

grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în 
procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pen-
siei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacă în urma 

actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, judecătorul 

sau procurorul îşi poate păstra pensia aflată în plată. 
    Deci la ei se poate?  Ce părere aveți de aceste prevederi?” 

Gh Preda, 11 aprilie 2013 
 

Epistolă lui Gh Preda 
(Sub oblăduirea cui se întâmplă toate acestea?) 

      Jenant? De ce? Cine a aplaudat, dacă nu aprobat, toată a-
ceastă realitate românească, dacă nu noi românii - toţi! care am 

fost de acord cu toate aceste scursori promovate după o mie 
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nouă sute optzeci și nouă? Păi nu le cunoşteam activitatea di-
nainte? Trebuia să desfiinţăm muncitorimea, să inventăm în-
văţământul privat şi să inventăm a câta putere în stat liberă ca 

libelula - să fie Justiţia? Trebuia să facem lectorii universitari, 

rectori și profesori universitari? sub al cărui control? Să strâm-
băm din nas când întâlnim strungari şi frezori? Să nu-mi vor-
biţi de astfel de democraţie, care nu mai e valabilă nici în dic-
ționare, abecedare, mai ales în poezie...nici măcar în religie 

dapoi în digestie! Ce să mai vorbim de şcoală, care, iată, se 

cheamă Educaţie! ce mizerie...Să ne tot lăudăm cu dacii şi cu 

tracii, cu patriotismul, românismul, cu liberalii şi socialiştii! şi 

să privim fără milă şi puterea de a spune ceva, când vedem 

cum a dispărut Gara CFR a Orașului de Piatră, cum dispare 

calea ferată - minune a Pietrei - dintre Orașul de Carton și 

Curtea de Argeș, cum a dispărut Oltul transformat în bălţi, 

Cum a dispărut centru vechi al Orașului de Piatră, Bărăția ora-
șului vechi, mecanica fină, hidraulica - forţa industriei, gloan-
ţele, cum ne-au lăsat doar chimicalele - ducă-se! acum şi ele, 

că se duc şi Ocnele Mari! Ce să mai spunem despre lichele? 
...Cum a dispărut speranţa!...copiii se nasc după Evanghelia lui 

Luca sau Matei fără a avea gânduri pentru ziua de mâine, ci 

doar pentru ziua de azi - care nu le oferă nimic, decât pe cine 

să mai păcălească şi să facă rost de bani ca să mestece gumă şi 

să o scuipe mai apoi pe frumoasele şi păguboasele pavele colo-
rate menite să împodobească viaţa pensionarilor şi femeilor cu 

duble cărucioare și tocuri înalte și țâțe afară și tatuate (apropo 

de când fotbaliști, majoritatea, umblă cu brațele tatuate mi-e 
scârbă de meciurile de fotbal cu precădere cele de la televi-
zor... He, hei, ce de legi paralele şi pensii mizere mai mari ca 

salariile medii! Aţi văzut vreodată ce ştat de plată are un tânăr 

sau o femeie care lucrează la un privat? sau vreun fiu de bani 
gata să lucreze la privat? sau vreun politician îmbogăţit peste 

noapte care să lucreze la privat? sau de vreun patron politician 

din mediul privat care să nu vrea funcţie de conducere la Stat? 
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... Mai toţi cei de azi, care nu au fost buni în sistemul trecut, 
sau atunci erau copii, au distrus, şi distrug în continuare statul 

român, poporul român, ţăranul român, tradiţionala familie ro-
mânească...cultura şi arta românească! sub oblăduirea cui se 

întâmplă toate astea?  
                  Toschris Ceckirdas, 11 aprilie 2013 

P.S.  
   
    1. Într-un stat socialist, cum încă mai este cel din țara noas-
tră, să dai unui judecător treizeci de mii pe ştat (că în realitate e 

mult mai mult; în administraţie şi finanţe ştiu că-i aşa, în jus-
tiţie, nu pot să jur, dar o spun fiindcă toți sunt putred de bogați 

în această țară săracă), la fel unui om politic de mucava!...şi 

unui muncitor sau tehnoredactor de ziar să-i dai în mână o mie 

de lei este cea mai mare, şi incredibilă, nesimţire de politică 

socială...şi atât de jignitoare, şi jenantă! 
   2. Să declari în faţa poporului român că după socialism (co-
munism) poate fiinţa sistemul capitalist - dispărut de mult - 
este cea mai neruşinată minciună, şi gogonată, pe care comuni-
tatea actuală, (deja) şi cea viitoare, nu ne-o va ierta! 
 
P.S.  
   Iată ce am mai găsit pentru un salariat CNVM: 
« Cazul Dorinei Mihăilescu este unul special. Ea a depus pe 

data de doisprezece iunie două mii doisprezece două declaraţii 

de avere, preluate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate 

(ANI). În prima este trecut salariul uriaş, urmat imediat de 

menţiunea „confidenţial, conform Codului Muncii”. În a doua 

declaraţie de avere nu mai apare cuantumul salariului anual. 

Aşadar, Dorina Mihăilescu, fost deputat social democrat şi fost 

şef al Cancelariei premierului Hadrian Năsturescu, a încasat, în 

anul fiscal două mii unsprezece - două mii doisprezece, șapte 

sute douăzeci de mii trei sute șaptezeci și șase lei, net. Asta 

înseamnă pe lună șaizeci de mii treizeci și unu de lei, adică în 
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jur de treisprezece mii șase sute de euro ». (Ev. zilei. ro un-
sprezece aprilie două mii treisprezece) 
 
P.S. 
   …Cum este domnule colonel, nu au avut dreptate preşe-
dintele României şi primul ministru, în două mii nouă, când le-
au numit aceste salarii și pensii, „nesimţite”? Am uitat să spun 

că în ultima zi din mandatul său, primul ministru Miodrag Po-
pescus Troianus, seara, a mărit cu cinci zeci la sută salariile 
profesorilor!? având în spate răsuflarea fierbinte a lui Hadrian 

Năsturescu! De ce ca militari, chiar şi în rezervă, aţi admis 

pensiile nelegale, speciale, paralelismul în sistemul de pensii, 
iniţiate toate în și după două mii trei?...atunci când s-a des-
fiinţat armata! şi a început să curgă cu generali şi doctori în 

drept, în armată!? atunci când colegii dvs au ieşit în stradă, 

două mii nouă sau două mii zece, dacă nu mă înşel, şi au 

aruncat cu chipiele şi epoleţii în clădirea Guvernului!? Au fost 

minerii mai răi ca polițiștii și jandarmii? Nu numai că nu au 

făcut pușcărie, dar nici măcar nu au fost degradați! 

 

48 

 

    Da, iată, revenim la Pacepa, Ulpius Pescarius ne-a trimis la 
redacție un material cu dezbaterea privind trădarea lui Pacepa. 

Generalul Pacepa…mamă, mamă, ce general! Oare de ce mi l-
o fi trimis? Numai el știe, Ulpius!…Să fi aflat că sunt un 

admirator al lui Mihai Pacepa?...doar am lucrat, mare inginer 
zic actele, cu salariu mare atunci și cu pensie mică acum, după 

recalcularea din două mii cinci (trei puncte am avut în anul 

două mii și un punct în anul două mii cinci)! eu, neascunzând 
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lucrul acesta. Să fi citit oare articolul meu din două mii trei? 

...din Info Puls? Să fie Ulpius pe altă undă decât Anton Spârlea 

sau Mihnea Spiridon? 
 

Epistolă de la Ulpius Pescarius 
                    (Ne-am înşelat în privinţa lui Pacepa!) 
    « Fostul director adjunct la „Europa Liberă”: Ne-am înşelat 

în privinţa lui Ion Mihai Pacepa!  
     Fostul director adjunct al postului de radio Europa Liberă, 

Liviu Tofan, fostul şef al Serviciilor de Informaţii Externe Că-
tălin  Harnagea, fostul şef  al ziarului „România liberă“  Petre  

Mihai Băcanu, secretarul Centrului pentru Studii asupra Co-
munismului şi Postcomunismului, Andrei Muraru şi jurnaliştii 

Ovidiu Ohanesian şi Liviu Mihaiu, au dezbătut împreună cu 

invitaţii lor cazul Pacepa, cei mai mulţi dintre ei revizuindu-şi  

atitudinea faţă de personalitatea generalului defector Ion Mihai 

Pacepa. 
     Acuzaţiile de corupţie ce îi erau aduse de conducerea sta-
tului şi intenţiile de mărire şi răzbunare personală faţă de cu-
plul Ceauşescu au fost principalele teme de la care au plecat 
specialiştii încercând să motiveze plecarea generalului din ţară. 

Niciunul dintre aceştia nu a mai adus în discuţie - aşa cum fă-
ceau odinioară la postul de radio „Europa liberă“ sau în coti-
dianul „România Liberă“ -  importanţa defectării lui Pacepa ca 
simbol al anticomunismului. 
       Dezbaterea care a avut loc la Muzeul Ţăranului Român a 

plecat de la scandalurile în care era implicat Ion Mihai Pacepa 
chiar înainte să plece din ţară, precum afacerea Fokker (prin 

care promisese germanilor că România va achiziţiona avioa-
nele lor ce aveau această marcă) sau a TIR-ului cu electrocas-
nice din Beirut. În opinia celor prezenţi la întâlnirea de săptă-
mâna trecută, generalul ar fi urmat să fie anchetat în aceste do-
uă dosare, motiv care l-ar fi determinat să defecteze. 
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       Istoricul Lavinia Betea este însă de părere că defectarea lui 

Pacepa a fost de fapt decizia unui om orgolios care şi-a dat sea-
ma că nu va mai înainta în carieră. La rândul lor, atât fostul 

director adjunct al postului de radio „Europa Liberă“, Liviu 

Tofan, cât şi istoricul Stelian Tănase pun la îndoială şi veridi-
citatea faptelor prezentate de Pacepa în cărţile sale, arătând ast-
fel că toate dezvăluirile generalului sunt nesemnificative pen-
tru munca unui istoric sau a unui cercetător. 
     „De-a lungul timpului, Pacepa mi s-a prezentat mie ca un 
personaj tot mai dubios şi care a contribuit de o manieră foarte 

bizară el însuşi la propria lui discreditare, prin poveşti fantas-
magorice evidente care pot fi dovedite foarte uşor şi care pur şi 
simplu l-au discreditat. Ceea ce scrie el seamănă cu improvi-
zaţiile unui ziarist începător la un tabloid de mâna a treia“, spu-
ne Liviu Tofan. 
      Opinia lui Tofan este împărtăşită şi de istoricul Stelian Tă-
nase, care consideră că „Pacepa a fost una dintre bolile cronice 
ale sistemului“. „Mă refer la corupţie, la tot sistemul nepotist, 

clientelar ce reunise Securitatea cu vârful Partidului Comu-
nist“, opinează scriitorul  Stelian Tănase. 
       La rândul lui, fostul şef al cotidianului „România liberă“, 

Petre Mihai Băcanu susţine că Pacepa nu avea nici cum să le 

fie de prea mare ajutor americanilor. „Nu avea suficiente cu-
noştinţe ca să poată deconspira agenţi ai Direcţiei de Infor-
maţii. Un ofiţer ştia maximum cinci alţi agenţi ce aveau misi-
uni în alte ţări“, arată Băcanu. 
      „Eu n-am auzit de vreun element care să indice cum a tră-
dat Pacepa România“, spune Mihai Băcanu în apărarea gene-
ralului. „Ce mari secrete deţinea România când americanii fo-
tografiau prin satelit fiecare pietricică? Ce, nu ştiau ei, aşa, 

groso modo, câte puşti şi tancuri din Primul Război Mondial 

avem noi? Americanii, dacă l-au stors de informaţii, l-au stors 
de informaţii privind regimul de la Bucureşti. Eu nici nu cred 

că ştia mari secrete militare“, mai spune jurnalistul. În această 
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logică, Băcanu susţine că Pacepa nu a trădat România, ci doar 

pe Nicolae Ceauşescu. „A-l trăda pe Ceauşescu nu te face tră-
dător de ţară, iar eu nu am auzit de un alt element care să in-
dice trădarea“, a mai spus Băcanu. 
      „Cei care au contribuit în epocă cel mai mult la statuia lui 

Pacepa am fost noi, cei de la Europa Liberă, difuzând din ianu-
arie o mie nouă sute optzeci și opt în serial fragmente din „Ori-
zonturi Roşii“. Astăzi am putea să ne întrebăm - ştiind despre 

Pacepa ceva mai multe - cât de inspirată a fost acea decizie“, a 

concluzionat Liviu Tofan. 
      Prezent la dezbaterea „Bucureşti. Strict Secret“, Cătălin 

Harnagea a reiterat şi el impactul pe care l-a avut plecarea lui 
Pacepa din ţară. Acesta a explicat că, urmare a defectării lui 
Pacepa, Nicolae Ceauşescu a fost nevoit să restructureze cu to-
tul Direcţia de Informaţii Externe. Mai întâi a transformat Di-
recţia în Centru şi apoi l-a numit la cârma instituţiei pe istori-
cul Remus Dima, deci o persoană care nu avea legătură cu lu-
mea spionajului şi a serviciilor de informaţii, pentru a diminua 

importanţa acestei direcţii şi deci a generalului Pacepa. 
       „Ceea ce puţină lume ştie este că fuga lui Pacepa a dus la 

desfiinţarea Unităţii de Fantome, astfel că toţi agenţii sub iden-
titate falsă şi chiar uitată în ţară, ce aveau un contact sporadic 

cu România, au fost chemaţi înapoi“, spune Harnagea. 
       Vorbind însă despre casarea sentinţei de condamnare la 

moarte de către Curtea Supremă de Justiţie, Cătălin Harnagea a 

explicat că aceasta a fost o decizie luată de Completul de nouă 

judecători pe procedură, şi nu pe fondul acuzaţiilor. 
       „Decizia Curţii Supreme a fost în o mie nouă sute nouă-
zeci și șapte şi ea a venit pe lipsă de proceduri. Niciodată pro-
cesul lui Pacepa nu s-a judecat pe fond. A fost o listă de pro-
ceduri invocate la acel moment de fostul ministru al Justiţiei 

Valeriu Stoica, care a cerut preşedintelui Emil Constantinescu 

să îl graţieze pe Pacepa. Inculpatul nu era prezent la proces, iar 

procurorii care au făcut dosarele erau de la Direcţia șase a Se-
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curităţii, deci nu era un procuror civil, ci procurorii Securităţii. 

Invocându-se aceste neconcordanţe, Ministrul Justiţiei a decis 

să ceară graţierea lui Pacepa şi restituirea gradului şi aşa mai 

departe“, a explicat Harnagea.  
 
        În cadrul dezbaterii de la Muzeul Ţăranului Român, Fun-
daţia Orient Expres a prezentat un documentar regizat de Ste-
lian Tănase în care erau analizate motivele defectării lui Pace-
pa. Pornind de la ipoteza lansată de Larry Watts în cartea ce va 
fi lansată luna aceasta, potrivit căreia generalul Ion Mihai Pa-
cepa ar fi putut defecta la ordinele KGB. „Adevărul” a lansat o 

serie de dezbateri pe marginea acestei ipoteze. Istoricul Stelian 
Tănase reia o parte dintre ele, enunţând cele mai importante 
scenarii care l-ar fi putut conduce pe general să fugă din ţară. 

Atât Watts, cât şi Tănase, prezentatorul documentarului, sunt 

reticenţi în faţa ipotezei defectării lui Pacepa din motive ide-
ologice. 
 
      Însă, dacă istoricul Larry Watts consideră că efectele acţi-
unilor lui Pacepa în Statele Unite se potrivesc dezinformărilor 

sovietice din epocă, Stelian Tănase pune accentul pe acuzaţiile 

de corupţie ce i se imputau generalului. În opinia lui Tănase, 

aceste acuzaţii odată scoase la iveală l-ar fi putut costa funcţia 

sau chiar libertatea. „Ion Mihai Pacepa era un general corupt 

care îşi făcuse cariera doar mituind diverse personaje de la 

vârful partidului, inclusiv pe Elena Ceauşescu”, spune Tănase 

în film.  
 
       De aceeaşi părere este şi istoricul Lavinia Betea, care îl 
portretizează pe Pacepa drept un „carierist”. „Pacepa l-a trădat 

pe Ceauşescu ştiind că i se apropie sfârşitul carierei şi nu ar fi 

putut îndura această ruşine”, spune Betea. » 
(adevarul.ro, 15 aprilie 2013) 
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Epistolă lui Ulpius Pescarius 
(Mihai Pacepa, dacă era prost și trădător, era mort de mult) 

   Să ne înțelegem, „Orizonturi Roșii” este o scriere beletristică 

și nu o carte de istorie. Nu numai că nu a fost trădător, dar el a 

ţinut activă masa de şah europeană după al Doilea Război 

Mondial, pentru Europa de Est, puternic legată de Europa de 

Vest!...până în o mie nouă sute șaptezeci și opt, când s-a hotă-
rât decapitarea comunismului. Când în o mie nouă sute cinci-
zeci și opt armata sovietică s-a retras din România, acest lucru 
a avut loc datorită unui troc între URSS şi ţara noastră... Ser-
viciile secrete româneşti au trecut în subordinea celor ruseşti. 

Ruşii au crezut că vor cuceri lumea  prin acest gest al retrage-
rii armatei din România, şi folosirea ei (României) ca vârf de 
lance al serviciilor secrete sovietice...În fapt, românii - Pacepa 
- au reuşit să controleze KGB...iar în o mie nouă sute șaptezeci 

și opt, Pacepa - continuator al ideilor interbelice - de  comu-
nism modern - specific românesc - Ceauşescu refuzând ideea 
sugrumării comunismului în chiar sânul său - Europa de Est,  
Pacepa, spun, a fost obligat să dispară din această relaţie troc 

cu KGB-ul rusesc...Deci, între ghilimele, dacă Pacepa a trădat 

pe cineva, atunci el a trădat URSS-ul, înaintea lui Gorbaciov, 
cu şapte ani! Deci: România, în o mie nouă sute șaptezeci și 

opt, când a venit la Vatican papă polonez - cu acelaşi rol 

precum cel expus mai sus, a refuzat preluarea istoricei sarcini 
poloneze în istoria omenirii - dărâmarea comunismului - con-
ştientă că o asemenea sarcină nu poate fi dusă la îndeplinire de 

un popor ortodox, ci doar de unul catolic! ...Deşi minunatul 

papă Ioan Paul al II-lea ne-a gratulat cu extraordinara sintagmă 

„România, grădină a Maicii Domnului”, şi nu fără motiv! Nu 

moacele astea nesuferite de la Grupul de dialog social ne în-
vaţă pe noi, cum s-a făcut istoria recentă!..apropo de dez-
batere! Ţi-am scris puţin prescurtat; sunt foarte multe de spus 

referitor la această grozavă contribuţie a României la dezvol-
tarea tehnologică a lumii. Şi nu uita: interbelicul şi comunis-
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mul românesc se leagă foarte bine, şi constituie un model pen-
tru oricare stat din această lume! Eu sunt în total dezacord şi cu 

această grupare a cadrelor militare (de orice fel - în rezer-
vă) care analizează orice prin latura „patriotică” şi cea de gra-
dat (fără merite) şi care a demonstrat că a pupat mâna care i-a 
arătat nuiaua, iar atunci când nu i-a mai arătat-o, a scuipat spre 
ea...De, atâta i-a dus mintea! zic de cadrele astea căci ele in-
toxică Internetul.  

Toschris Ceckirdas, 16 aprilie 2013 
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     O epistolă foarte interesantă care circulă pe Internet mi-a 
parvenit în seara de șase mai două mii treisprezece trimis de nu 

știu cine!?...fără diacritice și scris într-un stil de economist pro 
sovietic mai întâi, apoi pro chinez, cu ștate vechi în trecutul 

României socialiste în care conducea un satrap, după cum îl 

prezentau bancurile și gurile rele, în fond, zicem noi, un ma-
niac după putere, drept, deștept din naștere, și pe care ceilalți 

cu adevărat profitori îl țineau în vârful statului român și în vâr-
ful partidului unic, care dubla statul, și era cu adevărat reala 

putere (am pus noi diacriticile)!  
 

Epistolă de la un necunoscut 
(Lumea de azi, un câmp de luptă) 

   « La ora actuală în lume se disting două mari strategii, două 

linii de abordare a viitorului: metoda americană care păstrează 

linia ideologică clasică, aceea a controlului și dominației arma-
te și noua linie, metoda chinezo - germană care merge pe o ca-
le nonviolentă, pe o cale pașnică, dar încununată de succes. 
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    America plătește un greu tribut lipsei de istorie, de cultură, 

de civilizație, de înțelepciune - America nu a reușit să învețe de 

la istorie că popoarele nu pot fi cucerite prin forță, că nicio cu-
cerire prin forță nu rezistă timpului. 
     Chinezii și germanii au învățat însă acest lucru de la istori-
e... ei știu astăzi că e mult mai ieftin și mai trainic să cumperi o 

țară decât să o bombardezi și să o distrugi. E ca și cu o femeie 

... prin forță ai putea sa o posezi, dar nu va fi niciodată a ta... 
cu o floare, cu un inel, cu un șirag de sticlă colorată o poți avea 

pe tavă fizic, sufletește, dar - mai mult, o poți pune să mun-
cească pentru tine, să-ți gătească, să spele, să te maseze și să-ți 
crească copiii de bună voie, cu zâmbetul pe buze. 
     Sistemul barbar de dominație a lumii practicat de americani 

a dat greș. America a pierdut deja rolul de conducător al lumii. 
     (...) 
      Cum să mai poți conduce lumea, cum să-ți impui deciziile 

în fața Chinei când guvernul tău datorează peste o mie de 
miliarde de dolari Chinei?  Cum să mai poată manipula SUA 

voturile în ONU și Consiliul de Securitate când toți votanții 

datorează bani Chinei?  
    Cum să refuzi China când ești păsuit la plata datoriei?  Cum 
să refuzi China când China este cel mai important cotizant la 
FMI și toata planeta este datoare vândută la FMI?  Cum s-a a-
juns aici? prin multă înțelepciune și strategia luminată a condu-
cătorilor chinezi de la Deng Xiao Ping încoace. 
       În urmă cu douăzeci de ani,  China a ales drumul muncii și 

al sacrificiilor. 
      China a acumulat putere pe spatele chinezului de rând care 
a muncit până la epuizare pentru o farfurie de orez, sacrificând 
astfel bunăstarea poporului în favoarea creșterii puterii statului 

chinez. China produce de douăzeci de ani ieftin. 
     Dacă e ieftin, se exportă de douăzeci de ani într-un ritm în-
drăcit către societatea de consum occidentală... Statul chinez 
beneficiază de sume uriașe provenite din exporturi în timp ce 
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importurile sunt mult mai mici. De douăzeci de ani China are 
an de an excedente uriașe ale balanței comerciale . De două-
zeci de ani China strânge, acumulează bogățiile lumii. 
      Investițiile străine sunt cel mai mare rău al unei țări - pe 
moment sunt un factor pozitiv: intrări de capital, locuri de 

muncă, etc., dar pe termen mediu și lung înseamnă robinete cu 
debite uriașe prin care se scurge avuție, nivel de trai al popo-
rului acelei țări. 
      Acest lucru se întâmplă datorită profitului repatriat, de cele 

mai multe ori nici măcar impozitat. China și Germania au înțe-
les aceste lucruri de mult... 
     China și Germania au făcut o prioritate națională din poli-
tica de excedent a balanței comerciale și a investițiilor în țări 

străine. 
     Astfel, în aceste țări s-au acumulat de la an la an tot mai 
multe valori din țările limitrofe la început și pe măsura globa-
lizării, astăzi aceste țări sug bogăția întregii planete. Nu o spun 

ca pe ceva rău - sunt doar constatări... 
      Un alt factor important al războiului economic este defi- 
citul bugetar. La acest capitol China este din nou campioană 

mondială. 
     Dacă o țară are deficit bugetar înseamnă că practic cheltu-
iește mai mult decât câștigă. Asta ce înseamnă? Că acel popor 

trăiește mai bine decât ar merita conform muncii lui, dar o face 

pe baza împrumuturilor. Nu păcălește pe nimeni - își fură sin-
gur căciula! 
       Există astăzi țări în care tot poporul ar trebui să muncească 

un an sau mai mult de un an fără să primească nicio retribuție 

ca să-și poată plăti datoria!!! Cum e posibil asta? Au luat cre-
dite și au trăit mai bine decât li se cuvenea, dar datoria a rămas, 

trebuie plătită.  Cum o să o plătească? De văzut... Până una alta 

sunt păsuiți.  Cine-i păsuiește? Cel ce i-a împrumutat. Cine i-a 
împrumutat? FMI, Banca Mondială, China, Germania...Vor să-
ri unii deștepți să spună că și SUA. Fals!!! Când tu mă credi-
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tezi pe mine cu zece euro, dar datorezi Chinei o sută de euro, 

se cheamă că în realitate China m-a creditat! De unde au FMI, 
Banca Mondială, bani?  De la țările care au mai mult decât le 

trebuie...în mod direct sau indirect, tot de la China și Germa-
nia! În aceste condiții, cine e în spatele acestor instituții de cre-
dit, cine deține controlul, puterea? China și Germania, normal! 

Cui da China și Germania credite, pe cine păsuiește la plata da-
toriilor restante ? Pe cei cuminți și ascultători. Adică pe cei ce 

votează așa cum li se cere la ONU, la Consiliul de Securitate și 

în alte instituții care conduc lumea la ora actuală. Cui mai dă 

China și Germania (în mod direct sau indirect) credite și pe ci-
ne mai păsuiesc ele? Păi, țările democrate, cooperante, corup-
tibile, care nu se opun intrării de capital străin, investițiilor 

care nu se opun importurilor de textile și jucării chinezești, de 

autoturisme germane, care nu impozitează profitul repatriat al 

fabricilor germane, etc.  
     Acestor țări cuminți care au înțeles că e normal ca firmele 

chineze și germane să aibă dreptul de a cumpăra fabrici și te-
renuri, de a face afaceri, de a face profit și mai ales de a putea 

trimite acest profit, cât mai puțin impozitat, înapoi în țările de 

origine ale investitorilor care din întâmplare sunt chiar China și 

Germania. Și atunci se creează un cerc vicios: țările slabe au 

tot mai mare nevoie de ajutor financiar și pe măsură ce primesc 

acest ajutor se afundă tot mai tare și mai tare în mlaștina sub-
jugării. 
      Alte țări care fac excedente comerciale imense, țări care 

storc bogățiile planetei îndreptând fluviul de valori spre ele, 

sunt țările mari exportatoare de petrol. 
      Aceste țări absorb sume imense de bani din toată lumea - ar 
fi avut condiții excepționale de a deveni viitorii stăpâni ai lu-
mii, dar strategia lor de dezvoltare a fost de cele mai multe ori 
greșită. Arabii au folosit sumele imense de bani provenite din 

exportul de hidrocarburi de cele mai multe ori nechibzuit și ne-
gândit. Au investit în echipe de fotbal, autoturisme de lux, în 
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pârtii de ski în deșert, palate, zgârie nori, insule artificiale și al-
te extravaganțe lipsite de sens și eficiență. 
       Dacă arabii foloseau banii proveniți din exportul de petrol 
în scopul dezvoltării resurselor energetice ale viitorului, astfel 

încât chiar și atunci când petrolul se va termina, ei să rămână 

regii energiei mondiale (o nouă generație de energie), azi ei ar 

fi fost stăpânii lumii. 
     Dacă în loc să facă insule artificiale cumpărau mine de fier, 

uraniu, bauxită și cupru în Australia, America de Sud și în A-
frica, azi ei ar fi fost stăpânii lumii. Dar ei au cheltuit avuțiile 

imense ca o femeie cochetă care cheltuiește pe lux și deșănțare 

tot ce-i cade în mână. Tot acest fluviu de bani (valori) ce se 
scurge de zeci de ani dinspre occident spre orient pentru petrol, 
minereuri și chinezării, au dus la actuala criză economică. 
 
    Să ne imaginăm ca în occident exista acum douăzeci de ani 

o sumă de bani, să zicem o sută de mii de miliarde $, bani ce 

aveau acoperire în mărfuri și valori. 
    În ultimii douăzeci de ani, din cauza deficitului balanței 

comerciale dintre occident și orient, o mare parte din acești 

bani, dacă nu chiar toți, au luat drumul orientului. Veți spune, 
bine, dar cum așa, că noi vedem că mai sunt bani pe piață?  Da, 
mai sunt, dar tot mai puțini și cei care sunt, sunt pentru că ma-
rele popor chinez, (după ce ne-a luat bani și ne-a dat în schimb 
tricouri și jucării care în unu - doi ani au ajuns la groapa de 
gunoi) ne-a dat o parte din bani înapoi, dar sub forma de îm-
prumut cu care să acoperim găurile deficitului balanței comer-
ciale și ale deficitului bugetar. Așa că banii care sunt azi pe 

piață sunt mai puțini (de aceea este criză) și nici nu mai sunt ai 
noștri, ci sunt bani luați cu împrumut, mai direct sau mai puțin 

direct, tot de la marele popor chinez. 
    Și totuși, azi mai avem un semn de întrebare: în lumea noas- 
stră nu încap doua săbii într-o teacă... mai devreme sau mai târ-
ziu, China va rămâne singurul stăpân. De ce? Păi să vedem ca-
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re sunt atuurile și punctele slabe ale celor două țări: atuurile 

Germaniei: mentalitatea, disciplina, ordinea, seriozitatea, orga-
nizarea; atuurile Chinei: populația... un sfert din populația pla-
netei, accesul la resurse, un teritoriu imens, poziționarea stra-
tegică, ambiția unui popor ce are în spate un trecut glorios, o 

istorie și o civilizație de cinci mii de ani,  spiritul de sacrificiu, 

conducerea autoritară și concentrarea puterii în mâinile unui 

grup restrâns, legi draconice care păstrează ordinea și disci-
plina, cea mai evoluată țară în domeniul resurselor energetice 

alternative, un sistem politic mai bine adaptat acestor „vremuri 

de război”; punctele slabe ale Germaniei: un popor relativ mic 

... mult mai mic decât cel chinez, restrângerea  „spațiului vi-
tal”, sistem politic corupt, perimat, inflexibil, birocratic, pier-
derea autorității legii, scăderea permanentă a nivelului de or-
dine și disciplină datorită legilor proaste care de cele mai multe 

ori încurajează fărădelegea, protejează infractorul, lipsa totală 

a resurselor de materii prime, naționalismul care uneori acțio-
nează ca o frână de mână; punctele slabe ale Chinei: o relativă 

rămânere în urmă din punct de vedere economic, dependența 

de resurse minerale externe. 
     China este azi în topul dezvoltării tehnologiei resurselor de 
energie regenerabilă, a rezolvat problema materiilor prime lu-
ând în stăpânire aproape în întregime Africa, au toată econo-
mia americană la picioare prin datoria imensă pe care statul a-
merican o are față de statul chinez. 
    Din punct de vedere tehnologic, China este un miracol... 
adesea orice invenție de pe lumea asta ajunge să fie pusă în a-
plicare mai repede în China decât reușește însăși inventatorul.  
      Chinezii copiază, fură, reproduc mai repede decât reușește 

inventatorul să gândească... Fără să inventeze nimic, ei au ac-
ces la toate marile descoperiri tehnologice ale lumii. Și furtul 

poate fi o artă, iar ei sunt cei mai mari artiști în acest domeniu!  
      O altă calitate fantastică a acestui popor este ambiția de a fi 

primul. 
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       Fiecare chinez în parte vrea să fie în mod particular primul 

- oriunde l-ai pune pe chinez, el vrea să ia locul întâi, să fie cel 

mai apreciat, să-i ia locul colegului, să câștige cel mai mult, să 

fie „number one”. Și pentru a-și atinge scopul, nu are scrupule! 

Asta este educația pe care o primește, asta e tradiția pe care o 

moștenește. Conducerea centralizată a țării este un factor foarte 

important... puterea e concentrată în mâinile câtorva oameni, 
deciziile se iau repede, fără ezitări, fără tergiversări. Ordinea și 

disciplina sunt cuvinte de ordine - pedeapsa cu moartea se apli-
că, omul corect și cinstit e protejat de lege, infractorul, nemer-
nicul, ticălosul n-au niciun drept, spre deosebire de Europa un-
de infractorul e protejat, iar păgubitul, omul cinstit e discrimi-
nat și intimidat. 
     Europa... lumea în care infractorii au mai multe drepturi de-
cât oamenii cinstiți. Europa... societatea în care păgubitul face 

pușcărie pentru că a încercat să-și apere bunurile, casa sau fa-
milia, iar infractorul e despăgubit pentru prejudiciile suferite. 
      Europa... lumea în care mulți aleg să devina infractori pen-
tru că pot să trăiască mai bine în pușcărie decât în libertate.  E 
imoral, anormal și nedrept, dar asta se întâmplă într-o societate 
în care legile sunt făcute de infractori și de către interpușii lor. 

Asta se întâmplă într-o societate bolnavă din cauza unui sistem 

corupt și murdar până în măduva oaselor. Asta se întâmplă din 

cauza unui sistem politic retrograd, învechit, inadaptat la reali-
tățile secolului 21. … 
      Globalizarea este prost înțeleasă astăzi. Azi globalizarea în-
seamnă Haos... amestecarea raselor, libera circulație, emigrație 

și haos economic, politic și social. Globalizarea trebuie să în-
semne legi unitare la nivelul planetei, ordine, respect față de 

valorile umane, protejarea oamenilor buni, corecți, cinstiți și e-
liminarea ticăloșilor. 
    Globalizarea ar trebui să însemne armonie legislativă pe 

toată planeta, cooperare strânsă și eficientă între popoare pen-
tru rezolvarea marilor probleme globale, rezolvarea probleme-
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lor emigrației clandestine, eradicarea sărăciei, reducerea poluă-
rii și protecția mediului. Asta trebuie sa fie globalizarea - dru-
mul către o lume mai bună, mai echilibrată. » 

 (Autor necunoscut, 06 mai 2013) 
 
   - Atenție, începui destul de chitit pe subiect dar și în mare 

parte impresionat de subiect, fiindcă, nu odată am relaționat a-
nul două mii cu marile nenorociri care aveau să vină pe pă-
mânt, nu numai eu, dar și mulți alții, desigur, oameni bătrâni, 

am mai vorbit… În perioada contemporană, față de cele două 

stări de care vorbește autorul necunoscut, mai există una, faza 

nevinovată a infectării cu zeci de mii de microbi, bacterii, vi-
ruși feroce ca formă de destabilizare și de război ascuns sau cu 

emigrație de purtători, doar și numai emigranți, și care tot răz-
boi se cheamă!...Există un invadator cu alte cuvinte sau două 

părți beligerante; și, în toate cazurile expuse, China, Chitaiul, 

rasa galbenă pe care zice-se o prevăd proorocii, de mult, este 

pe locul întâi, la două miliarde câți or fi acum chinezii, 

desigur, se repune problema spațiului vital… 
   - Aș spune că și evadarea sirienilor din propria matcă, emi-
grația lor spre Europa dezvoltată, este așa o bagatelă fără legă-
tură cu religia, ci chiar un refugiu în căutare de o lume mai 

bună, intră în dialog și Poe, și continuă: gândind mai profund 

și în consens cu geopolitica edenului vest european, desigur, 

german, suntem în fața unui avertisment rusesc. După al doilea 

război mondial și după instaurarea cortinei de fier americanii, 

partenerii de pace ai sovieticilor în acțiunile lor, au folosit din 

belșug forța, informația nefiind încă la putere, cu a ei parte fal-
să. 
   - Să avem pardon, americanii nu ar fi folosit forța dacă nu 

exista în jumătate de lume curentul comunist răspândit de so-
vietele conduse de ruși sau pro ruși. Să avem pardon, dar Ame-
rica, SUA, a devenit așa, după al doilea război mondial, când 

trebuia contracarat URSS-ul. Da o să-i spun Rusia mai bine, 
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Rusia lui Gorbaciov a lansat această metodă a dominației fără 

război, iar sorgintea acestui principiu trebuie căutată în peri-
oada stalinistă a provocării din interior, chiar Stalin, care a do-
minat lumea prin intermediul cozilor de topor existente la fie-
care popor amenințat. De la Gorbaciov, deci de la Rusia, au în-
vățat China și Germania…Și apoi Rusia, când a vândut Ger-
mania de Est, Germaniei, America nu a pierdut, ea a început să 

pășească prin toată lumea cu capul sus; deșteptul cedează pri-
mul. Nu-i de colea, Europa a avut ca model Marea Britanie, ca-
re, prima, a redat coloniilor din secolul XX libertatea și le-a 
împrumutat cultura. La fel a făcut Franța, desigur, nu la impor-
tanța gestului Marii Britanii; nu-ți dau exemplu decât Hong 
Kongul. Datorită onestității sale Marea Britanie a devenit cel 

mai curtat stat european! mă rog, nu sunt eu cel mai în măsu-
ră…  
   - În urmă cu douăzeci de ani, chinezii  au ales drumul muncii 
și al sacrificiilor… 
   - Așa zici tu Poetule? Habar nu ai, de mult Franța și Germa-
nia, Europa de est, desfăceau cu brio mărfurile chinezești pen-
tru naturalețea și calitatea lor, și pentru prețul extrem de scă-
zut; numai proștii nu și-au dat seama de fenomenul chinez, ce 
tun va da el în economia mondială, și care s-a declanșat în tim-
pul lui Mao. Ți-am mai zis, babele din anii ’60 dădeau ca sigu-
ră prezența Chitaiului în întreaga lume… 
   - Nu zic eu, așa zice el, autorul necunoscut, cine știe cine o 

mai fi și ăsta. 
   - Numai cu douăzeci de ani în urmă, cum s-ar spune, de când 
calculează el? Adică din o mie nouă sute nouăzeci și trei? E he 

he, hei…Altceva s-a întâmplat atunci. Chinezii au început să 

plătească pentru furtul lor intelectual!...Dar China de mult mer-
gea pe „exploatarea” forței de muncă și menținerea prețurilor 

mici (miracolul chinezesc: „Cumințenie a pământului”, săracă 

și cu …bani mulți). A fost suficient să li se dea chinezilor o 

cravată și un costum, să le spună că pot merge oriunde, și, a-
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tunci, chinezii au dat înapoi banii câștigați în plus, după mo-
delul japonezilor! De-aici și chestiunea cu rasa galbenă, ea nu 

este o rușine, ci o realitate prin care japonezii au dat primul 

exemplu, după războiul mondial în care au pierdut, anume cel 

mai simplu calcul de refacere după război, a fost să învețe de la 

americanii câștigători; până în o mie nouă sute cincizeci, când 

noi îi așteptam cu flori, după ce tot ei ne-au făcut terci în fața 

firavului tăvălug rusesc… Comunismul nu are egal în mobili-
zarea masei vii, omenești, nu are egal în crearea unui stat pu-
ternic! Și România, în nouăzeci, dacă ar fi dat frâu liber întâi 

particularilor indigeni, și mai apoi investitorilor străini de teh-
nologie, cum a făcut China, la fiecare trei ani am fi avut câte 

un nou București!..și cu fața la istorie, Craiova, dacă i-am fi 
oprit aici pe austrieci în secolul XVIII ar fi fost mai ceva decât 
Cernăuțiul! …Dar cu ce oameni să lucrezi după ’nouăzeci? Su-
te de ani China a luptat să nu-și piardă națiunea, chiar dacă a 

trebuit să mănânce tot ce mișcă, adică să nu piardă timp cu 
mâncatul! Dacă nu mâncau toate rahaturile, toate aceste rase, 

azi erau prietenii tuturor popoarelor… 
   - Mâncarea și odihna, distracția, sunt cele mai scumpe. Eu 

„par exemple” nu am reușit să pun bani la CEC, să-mi iau ma-
șină, să cumpăr apartament căci am avut trei copii și a trebuit 

să ne îmbrăcăm și să mâncăm, și nu oricum - spuse Poetul; în-
totdeauna chinezii au produs ieftin fiindcă au plătit puțin forța 

de muncă și așa au menținut prețul la un nivel coborât;  nevoile 

interne date de cerințele populației au fost nesemnificative. 
   - E he hei, nu pot să-l uit pe unchiul meu, croitorul, fratele lui 
taică-meu, care le spunea copiilor: puneți bani deoparte iar da-
că vreți să cumpărați ceva, împrumutați-vă! Vezi tu Poetule, 
parcă cineva, deasupra tuturor, aranjează lucrurile. Germania a 

pierdut războiul, a fost sugrumată în ’patruzeci și cinci, a plătit 

de s-a rupt, s-a cocoșat să cumpere Germania de Est, parte din 

trupul ei!... nimeni nu a fost supărat, șaptezeci de ani a fost cea 

mai puternică, nemții cu nemții, și cu rușii, și totuși: de ce apa-
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re Germania lângă China? Nimic din ce s-a spus mai sus des-
pre China nu este valabil în Germania… 
   - Cum de ce? Germania crede în viitorul Chinei, i-e frică de 

ea. Așa a fost și cu Rusia și acum sunt prietene…Da, Germania 

este prietenă cu Rusia. Germania a fost alături de Lenin! Chi-
nezii s-au jurat că vor adopta cultura germanilor și o vor valo-
rifica în cadrul celor două miliarde…Nu știu de ce mă întrebi, 

când tu ai lansat în presa noastră fenomenul cultural chinez 
care obligă copiii chinezi să câștige toate concursurile de muzi-
că clasică, care vorbesc, cu cât au o poziție culturală mai bună, 

limba germană, da, și limba engleză, desigur, pe care o învață 

și germanii. Ambele țări, China și Germania fac investiții în 

țări străine…pare că se pregătesc amândouă să găsească spațiu 

vital, și își ornează de-acum viitorul, își fac loc viitoarelor 

triburi de populație. 
   - Nu cred că China și Germania au făcut investiții în țări stră-
ine ca să piardă cineva!...acest principiu este păgubos și nu 

caracterizează cele două țări cu forță tehnologică uluitoare! 

Desigur, dacă se interpun cozile de topor, asta este altceva, 

politica trebuie să dispară din afaceri și doar banul și interesul 

personal bazat pe legalitate trebuie să primeze. La noi, din nou, 

ca la nimeni…ce să mai vorbim de investiții străine care, de 

fapt, se fac cu banii noștri, dacă costul autostrăzii, jumătate, se 

duce, repet, la noi, în buzunarul șmecherilor. Care mai este 

costul real al autostrăzii?...înțelegi la ce mă refer !? Apropo, ai 
auzit că ăștia vor să aducă chinezi să construiască autostrăzi în 

România!... 
   - Foarte bine. Nu cred că furtul este un apanaj chinezesc, 

spuse Poe. Iar în ce privește proprietatea intelectuală, cred, în 

lumea lui Adam, nimeni nu poate opri un om să încerce să facă 

ceva pe altă sau aceeași cale …singur! În natură contactul unei 

realități cu alta nu se plătește… Apoi invenția și inovația, le-
gile lor, sunt în impas în Europa; eu vorbesc de inventica din 
țara noastră, și țările foste și actuale comuniste,  jumătate din 
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lume: brevetul este cerut și plătit de inventator - inovator!... ni-
mic mai greșit; autorul invenției și inovației nu trebuie să 

plătească decât înscrierea, un preț simbolic - costul hârtiei ce-
rerii și plicului; și serviciului poștei! Restul plătește instituția 

care colectează și atribuie brevetul! Ea vinde brevetul unui 

titular! ea creează o piață a noutăților - invențiilor și inovațiilor 

chiar în această ordine și definiții: noutate, inovație, invenție. 
   - Nici chiar așa, am sărit ca ars, să nu vorbim de Europa ani-
lor post ’șaptezeci și opt. Să nu vorbim când este vorba de cin-
ste și onoare în țările care s-au dezvoltat sub auspiciile civili-
zației oceanului. La rasa galbenă cinstea și onoarea este o ches-
tiune ca și la europenii din civilizația oceanului de… secole! și 

este funcție de religie și nu putem vorbi de ultimii ’patruzeci - 
’cincizeci de ani de când comunismul postbelic a eradicat aris-
tocrația, cavalerismul și onoarea…Cred că o parte din așa zise-
le calități de mai sus: concurența, ambiția, orgoliul, învățătura, 

cultura - inexistentă la galbeni ca atare - abia acum o învață 

serios de la europeni - chinezii ca și negrii sau alții din țările 

sărace le-au învățat în mare parte de la români!! căci la noi 
școala postbelică a fost cea mai ieftină! Că noi am devenit mai 

proști decât am fost, asta e altceva. Noi suntem singura țară din 

Europa cu țărani mai mulți decât orășeni, poate în număr egal, 

și care am avut industrie care s-a dezvoltat datorită ședințelor 

partidului unic din fiecare unitate economică …democrație mai 

mare, unde ai mai văzut !!?  Dar noi nu am contribuit la dă-
râmarea lumii la începutul secolului XX cum au făcut alții in-
staurând modernismul și comunismul. 
   - Asta se întâmplă în Europa mai ales după ce în lume s-a 
răspândit pop artul și abstracționismul!…ripostă și Poe, mo-
dernismul în artele de tot felul, după ce esteticul a devenit cu-
bist și dodecafonist. După ce Raiul și Iadul s-au stabilit cu 
mare succes pe planeta Terra. După ce legea pensiilor și sala-
riilor au abolit din activitatea umană anii și experiența de mun-
că! Munca în sine, numită de Regele David „Mâna” lui Du-
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mnezeu! Astăzi omenirea este concentrată pe globalizare, pre-
zentul suferă de fenomenul globalizării care a cuprins pămân-
tul. 
   - Fals, îmi pare rău - zisei, globalizarea există dintotdeauna și 

ea este un factor de progres. Când se referă la medicamente și 

laboratoare de analize ea este un factor de regres.  
     Globalizarea nu este o politică și nici un moft al cuiva, o-
menesc! ci o condiție sinecvanon de mers în timp a lumii către 

progres. Este ușor să pui în cârca globalizării toate strategiile 

greșite venite din partea unor oameni certați cu ecologia, cer-
tați cu familia, cu natura - flora și fauna - și care le gândesc pe 
toate pe principiul corectului politic!  
    Nu globalizarea este vina tuturor relelor de astăzi, ci parti-
dele politice care vor să existe înaintea lui Dumnezeu și a na-
turalului! Lupta politică care a fost inexistentă șaptezeci de ani 

pe jumătate de glob, datorită comunismului, și care a explodat 

fals, quijotesc, în acest fals capitalism de astăzi, cu democrație 

falsă, lipsită de bun simț. 
 

Epistolă către necunoscutul autor 
(Acesta se află pe linia tradițională a apocalipsei secolului XX) 
    Mai mult decât interesant, dar bătrânii noştri aveau aceste 

idei, spuse altfel, încă de prin anii ’cincizeci...Încă de când a-
veam zece ani îmi spunea mama, apoi la șaisprezece ani bu-
nica - babușca, cînd a venit în ţară din RSS Moldovenească, că 

lumea va fi condusă de împăratul roşu din Chitai...Tot atunci 

mi se spunea, în familie, să mă păzesc de politică ca de dracul; 

tata nu a admis în familie membru de partid - nici la proprii 
copii...a murit în o mie nouă sute optzeci și trei şi eu am deve-
nit membru PCR în o mie nouă sute optzeci și patru!... Întregul 

material, plus alte dezvoltări, nu se referă decât la aceste două 

aspecte: fără pluripartitism (ci doar cu un partid stat - partidul 
poporului, cum a fost PCR), muncă şi iar muncă; în plus: 
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inovaţie, familie şi Dumnezeu acasă și pe stradă!...şi iubire cu 

storurile trase. 
    Cât despre secretul bunăstării, balanţa comercială este „pul-
sul” oricărui stat al lumii care se vrea respectat şi care poate 

respecta o legislaţie de natură globală la nivel continental ... 
Comunistul Nicolae Ceauşescu, cizmar de profesie (sau în de-
venire, cine putea fi mai bun într-o meserie decât ucenicul ma-
estrului!?), a înţeles mai bine ca oricine acest aspect economic 

motiv pentru care România a fost o ţară respectată - până în o 

mie nouă sute optzeci și nouă! Ce face Germania în estul Eu-
ropei şi China în toată lumea acum, România făcea în anii ’șai-
zeci - optzeci în lumea a treia. Să nu uităm, chinezii au învăţat 

politică şi meserie în statul român condus de comunişti... vezi 
Deng Xiao Ping şi cartea mea, „Oglinda”!  
    Și în istoria omenirii toți făceau asta, în plus și războaie, de-
sigur, pentru piețe... 

 
Toschris Ceckirdas, 06 mai 2003 

 

50 

 

      Constantin Ghiozdan este profesor de limba română şi lite-
ratură la Şcoala din Gura Văii Bujoreni, Piatra, şi l-am cunos-
cut la Cenaclul de la Călimăneşti „Theodor Baconsky” al cărui 

membru era. Îl observasem atent şi ştiam că se simte bine în 

modul literar ştiinţifico-fantastic. În ultimul timp părea, era, 

destul de bolnav. Credeam că suferă cu psihicul, dar el m-a 
corectat şi mi-a spus că are insuficienţă cardiacă. Destul de 

grav, eu având o experienţă nefastă în familie, sora mea su-    
ferind de aceeaşi boală şi decedând la cincizeci și șase de ani. 
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În luna august două mii treisprezece am primit de la el o scri-
soare electronică... 

Epistola lui Constantin Ghiozdan 
   Domnule Ceckirdas, va trimit nişte poeme pentru a vă cere 
părerea asupra lor. Nu doresc să fie publicate. Doresc numai 

părerea dumneavoastră asupra lor, deoarece vă consider un 

scriitor şi un artist adevărat. Mă aflu într-un moment de 
incertitudine. Nu mai am încredere în mine însumi. Aş dori 

părerea dumeavoastră, dacă merită să mai scriu sau nu poezie. 
Cu stimă şi respect,  

Constantin Ghiozdan, 05 august 2013  
 

Epistolă lui Constantin Ghiozdan 

(Ghiozdan are în poezie mult căutata narațiune, poveste) 
       Acum mă grăbesc să definitivez Cultura pe luna iulie şi o 

să-ţi răspund la obiect mai târziu...Dar, în publicistică, poezie, 

ca în orice altă artă sau meserie trebuie să lucrezi indiferent de 

părerea altora, ca să fii un adevărat urmaș al strămoșului A-
dam... În fond muncim ca să ne aflăm în treabă, căci fără trea-
bă viaţa noastră nu are niciun rost. Orice treabă, de această da-
tă, ca orice cale - drum spre ceva - trebuie făcută cu grijă, înde-
părtând toate petele care strică culoarea...Asta este tot. Deşi fac 

adesea greşeli pe care nu le văd chiar dacă mă uit de cinci ori, 

eu, neurmărind decât ideea, nu mă pot lăsa de scris deşi acele 

greşeli (pe care mi le descoperă alţii sau tiparul care este cel 

mai dur, rece şi lucid martor) îmi dau enorm de multă suferin-
ţă...Aşa că eu zic să fii mai puţin atent la propria-ţi persoană 

(defecte proprii) şi să te bucuri că scrisul tău poetic are naraţi-
une...că poţi să creezi imagini fiind atent la situaţie, că întot-
deauna există şi o altă posibilitate -  variantă care sună mai bi-
ne și care este mai logică sau ilogică... Mă refer la o rimă, la un 
ritm interior, la o cadenţă, la o „coda” mai inspirată înainte de 

punct... Vezi, la sfaturi suntem buni cu toţii, mai puţin în a le 
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aplica la propriile realizări - creaţii! Dar nu ne lăsăm, iar dum-
neata faci parte dintre cei care nu-i lasă pe alții să se lase, în 

consecință trebuie să lucrezi mai abitir, în continuare, să fii lup 

singuratic și nu câine, care nu latră decât de frică și doar când 

se află dinapoia gardului... 
Toschris Ceckirdas, 05 august 2013 

 
 

51 

 
    În data de douăzeci și nouă august două mii treisprezece am 

primit de la Ionel Rusei - soţul patroanei S.C. Docuprint SRL - 
Bacău un material intitulat „Despre trădarea noastră - Născut 

pentru a fi trădat”. Aşa mi s-a prezentat el când i-am trimis să 

tipărească cartea lui Gh Piele pe care, acesta din urmă, o făcuse 

cu mine. În fapt, i-am făcut prefaţa. Ionel Rusei mi-a trimis a-
cest material, nesemnat, şi care reia o veche poveste aceea cu 

actualitatea eroismului românesc de care s-a bucurat figura lu-
minoasă a Mareşalului Antonescu, militarii căzuţi la datorie în 

primul şi cel de-al doilea război mondial... 
 

Epistolă lui Ionel Rusei 
(Condamnarea celor care nu semnează scrisorile) 

     Cine semnează materialul? Este foarte bun cu mici excepţii 

...printre acestea numesc şi eroarea de a ne condamna pe toţi 

cei de acum. Vinovaţii principali de trădare faţă de istorie sunt 

numai cei care consideră evenimentele din o mie optzeci și no-
uă o „Revoluţie” şi se bucură material de efectele ei. Aceştia 

sunt marii trădători ai României...şi nu Pacepa şi alţii ca el din 

arma secretă militară, care nu lucrează cu înscrisuri; poţi să 

spui orice despre ei. Am văzut în el expresia autorului total ha-
zardată, de democraţie de mahala: „nu îl simpatizez  (pe Bi-
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bescu - fără Troian n.n), dar dacă are dreptate, are”! Păi un pre-
şedinte de stat trebuie simpatizat? Dacă a fost ales, el trebuie 

respectat de popor şi deci de reprezentanţii săi. Este o ruşine în 

faţa lumii întregi să împroşti cu noroi pe conducătorul statului, 

care este primul ambasador al poporului tău. 
Toschris Ceckirdas, 29 august 2013 

 
      Redăm mai jos anonima epistolă tocmai pentru că frica de 

adevăr încă mai bântuie societatea românească devenită acum 

într-o stare mai proastă decât înainte!...una samizdat! dar nu de 

sertar, ci una pe la colțuri... 
 

Epistolă despre trădarea noastră 
(Născut pentru a fi trădat) 

      «  Unii oameni se nasc pentru a fi trădători. Trădează din 

fragedă pruncie, apoi fac din trădare un mod de viaţă, o mese-
rie şi îşi construiesc averi de pe urma trădării. Ba mai mult, ca-
pătă şi stele de pe urma trădării. Apoi ajung vicepremieri după 

ce trădează iarăşi. După fiecare trădare a căpătat câte ceva şi 

dacă îl întrebi cum şi-a câştigat stelele dă din umerii înstelaţi şi 

te pune să îl întrebi pe cel care l-a avansat. Nu mai spun cine e 
persoana, abia am mâncat şi nu vreau să schimb tastatura (pă-
cat, chiar nu înțeleg legătura dintre persoană - mâncare și ta-
statură n.n). Alţii aflaţi exact la capătul celălalt al standardelor, 

născuţi să se acopere de glorie, să îşi asume riscuri, să îşi rişte 

viaţa şi să se sacrifice în numele onoarei şi a demnităţii, au 

avut toată cariera parte numai de trădări ale altora la adresa lor. 

Dacă îi urmărim cariera şi soarta nu se poate să nu sesizăm că 

omul ca-re nu a ştiut ce e aia trădare, a pierdut totul din cauza 

ei. Şi pentru ca nici odihna să nu îi fie liniştită, este trădat şi 
după moarte. Mareşalul. Oricine a trăit şi a citit cât de cât is-
torie ştie că România a avut cinci mareşali onorifici şi unul 

singur activ, inconfundabil, care îşi merită cu prisosinţă acest 

nume. I se poate spune „unicul”, pentru că rar se poate găsi 
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atâta onoare, simţ al datoriei, corectitudine, patriotism, putere 

de muncă, loialitate, dragoste faţă de ţară, devotament şi spirit 

de sacrificiu ca în cazul veşnic trădatului Ion Antonescu. 
      Când în vara lui o mie nouă sute nouăsprezece după cam-
pania de eliberare a Transilvaniei l-a decorat cu „Crucea Mihai 

Viteazu” nu orice Cruce, ci chiar cea pe care o avea pe pieptul 

său, Regele Ferdinand spunea: „Antonescu, nimeni altul nu 

poate şti mai bine decât regele tău marile servicii pe care le-ai 
adus ţării în acest război. Ai fost nedreptăţit până acuma nere-
cunoscându-ţi-se aceste merite în mod public. Pentru a repara 
această nedreptate, uite, îţi confer ordinul Mihai Viteazu clasa 

a III-a, dându-ţi chiar decoraţia mea!”  Când vorbea de ne-
dreptate, Ferdinand se referea la cele șase luni cât Antonescu 

fusese mazilit de la direcţia Operaţii a Marelui Cartier General, 

la cererea germanilor pe care îi învinsese în operaţiile din Mol-
dova. Asta fusese prima trădare pe care o suferea Antonescu 

din partea celor care ar fi trebuit să îi facă statuie cât se afla 

încă în viaţă. Şi era abia locotenent colonel. 
     În patru septembrie o mie nouă sute patruzeci, Regele Carol 

al II-lea, după ce şefii partidelor istorice Brătianu şi Maniu re-
fuzaseră să conducă ţara speriaţi de situaţia gravă în care ajun-
sese, îl cheamă pe Antonescu din exilul unde fusese trimis la 

Bistriţa (Piatra n.n) pentru sfidare la adresa Elenei Lupescu şi 

îi spune: „Antonescu, îţi dau conducerea ţării pe mână. În ni-
meni altul nu am încredere decât în tine. Nu poţi refuza deoa-
rece tu eşti un patriot.”  Interesante cuvinte adresate de Rege 
celui pe care şi el îl trădase luându-i comanda Armatei după ce 

fusese comandant al Şcolii Superioare de Război actuală, Uni-
versitate de apărare Naţională. A doua trădare. 
     Când a luat conducerea ţării Antonescu şi-a fixat nişte o-
biective pentru scoaterea ţării din criză. Pe măsură ce le înde-
plinea îi contactă pe cei doi mari oameni politici care refuza-
seră preluarea ţării, oferindu-le conducerea ţării. Aşa s-a în-
tâmplat şi după înfrângerea Rebeliunii Legionare când le-a o-
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ferit celor doi puterea. I s-a părut un moment potrivit, consi-
derând că misiunea lui s-a terminat. De fiecare dată a fost re-
fuzat. Apoi deja din o mie nouă sute patruzeci și unu, după Bă-
tălia Stalingradului Antonescu spunând suitei sale: „Germania 

a pierdut războiul, trebuie să ne îngrijim să nu îl pierdem pe al 

nostru” a început să caute soluţii pentru scoaterea ţării din coa-
liţia cu Germania. Mai târziu, deja a făcut paşi în acest sens. 
Asta însă nu trebuie considerată o trădare din partea sa. Încă 

din primele discuţii cu Hitler, Mareşalul îi spusese: „merg ală-
turi de forţele Axei deoarece interesele vitale ale neamului ro-
mânesc mi-o cer şi atâta vreme cât interesele vor coincide, re-
zervându-mi dreptul ca atunci când nu vor mai coincide, să-mi 
urmez propriul interes…” Interesul lui a fost reîntregirea nea-
mului. A dus tratative atât cu ruşii cât şi cu aliaţii pentru scoa-
terea României din război, dând totodată liber opoziţiei să facă 

acelaşi lucru, acceptând în înţelepciunea şi patriotismul său 

ideea că poate opoziţia are mai multe şanse. Când Siguranţa îi 

raportează că în casele lui Brătianu şi Maniu se află staţii de 

radio, Antonescu pune rezoluţia: „să fie lăsaţi în pace. Politica 
unei ţări nu trebuie pusă pe o singură mână, deoarece aceasta 

poate greşi. O altă mână va trebui să fie gata de a prelua şi a 

duce la bun sfârşit!”. Se mai îndoieşte cineva de nobleţea 

gândurilor sale şi clarviziunea actului politic, patriotismul şi 

spiritul de sacrificiu? Din aceste cuvinte au de învăţat şi actu-
alii conducători aşezaţi la conducerea ţării, cei care vor fiecare 

să conducă autocrat fără a avea însă nici priceperea, nici bunul 

simţ, nici gândurile Mareşalului, ba sunt exact opusul lui. Când 
este interpelat de Hitler cu privire la activităţile diplomaţiei 

româneşti din o mie nouă sute patruzeci și trei de apropiere de 

forţele Antantei, Antonescu nici nu se ascunde, nici nu minte, 

nici nu dă vina pe altcineva, ci răspunde direct: „Cunosc mein 
Führer activitatea întreprinsă de ministerul meu de externe şi o 

aprob, deoarece găsesc că nu este inutil ca, în timp ce luptele 

se desfăşoară pe frontul militar, să fie întinse punţi de înţele-
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gere către adversar în cazul în care situaţia generală ar cere-
o.”  Ei bine, onoarea şi principiile au făcut din el un abonat la 

trădare. Opoziţia nu a jucat fair-play, l-a sabotat în permanenţă 

şi în toate discuţiile purtate cu aliaţii l-au prezentat drept omul 
lui Hitler, marioneta lui, omul de paie, satrapul, omul cu care 
nu te poţi înţelege, tocmai pentru a-i micşora sau anula şansele 

de a ajunge la înţelegere cu aliaţii, oferindu-l pe el drept trofeu. 
Au pus mai sus propriile interese, invidia şi orgoliul personal 

decât adevărul şi interesul naţional. A treia trădare. 
      În încercările sale de a scoate ţara din coaliţia cu Germania, 

Antonescu a încercat toate uşile. Fidel educaţiei sale dar şi 

convingerilor progresiste, a încercat iniţial cu Apusul fără a ne-
glija însă realitatea puterii şi intereselor ruseşti mult mai aproa-
pe de România. A informat pe toţi şi a cerut acordul unui ar-
mistiţiu separat cu Rusia pentru a putea apoi lupta împotriva 

nemţilor şi a înainta spre apus, cot la cot. Dintre toţi cei cu care 

a dus tratative, cel mai înverşunat acestui plan a fost Roosvelt 
care nu voia ca ruşii să ajungă înaintea lor la Berlin din motive 

atât de orgoliu cât şi de a pune mâna pe secretele, armele, teh-
nologia şi oamenii de ştiinţă germani. Aşa că au tergiversat cât 

au putut aceste discuţii, nu au dat undă verde încheierii unui 
armistiţiu cu ruşii care ar fi scurtat războiul cu mai mult de un 

an şi ar fi dus şi la evitarea pierderilor a sute de mii de victime 

că să nu mai spun de evitarea distrugerii Hiroshimei. Numai că 

SUA avea alte interese, puţin diferite de ale lui Antonescu, aşa 

că au împiedicat cât au putut înţelegerea dintre Antonescu şi 

ruşi, iar Antonescu fidel convingerilor sale, fair play-ului şi 

încrederii în valorile occidentale, nu a forţat nota. A patra tră-
dare. 
      De fapt până şi ruşii, adversarii cei mai mari ai lui Anto-
nescu, îi recunoşteau valoarea. Când în o mie nouă sute pa-
truzeci și trei s-au declanşat negocierile de la Stockholm dintre 

mareşal şi ruşi, opoziţia încerca și ea să ajungă la o înţelegere. 

Ruşii le-au răspuns: „Moscova preferă să trateze încheierea 
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armistiţiului cu guvernul Mareşalului Antonescu, singura forţă 

politică care poate garanta bună desfăşurare a tratativelor” Şi 

asta o spuneau ruşii în condiţiile în care cererile lui Antonescu 

erau mult mai pretenţioase şi mai dezavantajoase pentru Ruşi, 

dar pe ei nu îi interesa ce promiteau sau cereau unii sau alţii, ci 

cât de credibili erau. De aceea au preferat un duşman corect, 

unui prieten mincinos. De fapt Ruşii l-ar fi preferat pe Anto-
nescu chiar şi înaintea prietenilor comunişti ai lui Bodnăraş. 

Când Pătrăşcanu s-a dus să semneze armistiţiul pe doisprezece 

septembrie ’patruzeci și patru, întrebând de ce condiţiile im-
puse lor erau mai grele decât cele convenite iniţial cu Anto-
nescu, Molotov răspunde direct: „Antonescu reprezenta Româ-
nia, iar voi nu reprezentaţi pe nimeni”. Acest răspuns l-au 
primit fraţii comunişti trimişi de Regele Mihai. Orice alt co-
mentariu este de prisos. Numai că din nou Antonescu a fost 

trădat pentru a nu putea fi el cel care să semneze armistiţiul. 
Dacă în politicieni nu avea încredere prea mare dar îi acceptă 

ca pe o prezenţă necesară şi firească, Mareşalul avea încredere 

aproape oarbă în militari. Nu putea concepe ca un militar să 

trădeze sau să îl trădeze pe el, cel care nu cunoştea trădarea 

decât când o simţea pe propria piele, dar nici atunci nu voia să 

o vadă. De fapt încrederea oarbă pe care o avea în armată şi 

corpul de cadre, a exprimat-o clar într-o discuţie avută cu 

Guderian după atentatul din vara lui o mie nouă sute patruzeci 

și patru împotriva lui Hitler: „la noi în armată ar fi de ne-
conceput o asemenea acţiune infamă. Eu pot dormi liniştit cu 

capul pe genunchii generalilor mei”. Iluzie deşartă. O parte din 

generalii lui i-au pierdut capul aşa cum şi al lui Mihai Viteazu 

căzuse tot pe genunchii unor generali. La începutul verii o mie 
nouă sute patruzeci și patru serviciul secret îi raportase unele 

activităţi suspecte şi fluctuaţii de persoane la palat, atât ziua cât 

şi noaptea. Mareşalul a dat ordin să se urmărească şi să fie 

informat. După ceva timp, este informat de şeful serviciului că 

la palat se pune la cale o acţiune secretă: - „Bine, dar în capul 
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lor cine este? întrebă Antonescu. - Domnul general Sănătescu, 

i se răspunde. - Dacă este el, în capul lor, nu poate fi nimic 

serios. În orice caz, urmăriţi şi ţineţi-mă la curent". 
Serviciile secrete au urmărit, dar nu au mai raportat. Intraseră 

şi ele în joc. A cincea trădare. 
      Frontul din Moldova era un front bine apărat şi ruşilor le-ar 
fi trebuit încă mult timp pentru a-l trece. Antonescu, care lup-
tase şi în primul război pe frontal moldovean apărând aceleaşi 

obiective şi puncte strategice, era conştient de puterea liniei de 

apărare. Ştia că ruşii nu pot trece pe acolo atâta vreme cât ar-
mata va lupta, deci nu îşi făcea probleme că ar intra ruşii în 

ţară şi l-ar lua prin surprindere. Ceea ce nu ştia el era că se vor 

găsi trădători în cadrul armatei care vor face alte jocuri şi vor 

ceda frontul. Nu s-a prea vorbit pe nicăieri despre marea tră-
dare de la Iaşi, din douăzeci august patruzeci și patru, a coman-
dantului Armatei a patra, general de Corp Armată Mihai Raco-
viţa, săvârşită în strânsa legătură cu Casa Regală şi cu Partidul 

Comunist. Actualul preşedinte, când a vorbit despre trădarea 

lui Mihai, la asta s-a referit, numai că nu a explicat în ce a con-
stat trădarea. Responsabili de acest act sunt Casa Regală, Ge-
neralul Sănătescu, Generalul Aldea, comuniştii lui Bodnăraş şi 

Pătrăşcanu şi cei menţionaţi mai sus. Ei au cedat frontul şi au 

dat posibilitatea armatelor ruseşti să intre în Moldova şi apoi în 

ţară. Asta în condiţiile în care, pe de o parte discuţiile lui Anto-
nescu pentru încheierea unui armistiţiu cu ruşii erau nu numai 

avansate ci aproape de finalizare, pentru că în numai trei zile 

soseşte acordul ruşilor iar, pe de altă parte, trupele ruseşti au 

intrat în ţară ca inamici, nu ca aliaţi cum ar fi intrat dacă se 

semna armistiţiul şi astfel s-ar fi evitat prizonieratul a sute de 
mii de ostaşi români. A şasea trădare. 
       După cum se ştie, la douăzeci și trei august o mie nouă su-
te patruzeci și patru, Antonescu a fost chemat la Palat, de rege. 

Ceea ce nu se ştie este că el aştepta să meargă la palat, dar nu 

înainte de a primi răspunsul de la Stockholm unde se negocia 
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armistiţiul cu ruşii. Ceea ce iarăşi nu se ştie este că răspunsul 

venise, era favorabil, numai că nu îi mai fusese înmânat lui, ci 

regelui, iar acesta nu i l-a arătat şi nici nu a pomenit de el în în-
tâlnirea pe care au avut-o, deşi practic rezolva problema ieşirii 

din război în condiţii mult mai avantajoase pentru România. 
Numai că regele nu voia ca meritul să îi revină lui Antonescu, 

voia să fie el cel care „a salvat ţara”. S-a văzut cum a salvat-o. 
De fapt, intenţiile şi gândurile sale au fost clar exprimate de în-
suşi Mihai, într-o discuţie cu G. Brătianu: „Dacă îl lăsăm pe 

Antonescu să facă singur armistiţiul, ne va ţine sub papuc”. A 

şaptea trădare. Şi la această trădare s-a referit Bibescu, nu îl 
simpatizez, dar dacă are dreptate, are dreptate. 
      Dar Mareşalul nu a fost trădat numai în ţară ci şi în afară, 

de proprii săi miniştri. Trimis la Stockholm pentru negocierile 

cu ruşii, Gheorghe Duca se lăuda la bătrâneţe cu misiunea pe 

care i-a dat-o regele de a sabota negocierile lui Antonescu. A 
opta trădare. 
      Chemat la palat, Mareşalul este convins că acolo va discuta 

ieşirea din războiul împotriva Antantei şi era bucuros şi con-
vins că vor ajunge la aceeaşi concluzie pentru că normal ar fi 

trebuit să aibă aceleaşi interese. Pe când se urca în maşina ce 

urma să îl ducă la palat, colonelul Davidescu vine la el şi îi 

spune suficient de tare, să audă şi alţii de lângă ei: „Domnule 

Mareşal, nu găsiţi că garda care vă însoţeşte (doi ofiţeri de jan-
darmi şi șase subofiţeri în două turisme) este insuficientă? Vă 

rog să ordonaţi să trimit întăriri.” - „Nu e nevoie, Davidescule - 
răspunde Mareşalul plin de încredere - E de ajuns şi aşa, doar 

merg la Casa Regală.”  Asta arată atât credinţa lui că Regele 

urmăreşte binele ţării şi deci nu are de ce se teme atâta vreme 

cât sunt de aceeaşi parte a baricadei, cât şi respectul pentru Ca-
sa Regală pe care nu o vedea capabilă de trădare ca instituţie. 

Din păcate s-a înşelat. A noua trădare. 
     Despre momentul arestării sale se mai ştie câte ceva. Fie 

din manualele de istorie fabricate de comuniştii care se lăudau 
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că au scăpat ţara de dictatura lui Antonescu, fie din filmul 

recent decedatului Sergiu Nicolaescu. Ceea ce nu se ştie este 

că totuşi i se promisese că nu va fi predat ruşilor dar a fost tri-
mis la „reciclare un an şi jumătate”.  A zecea trădare. Pentru 

cei care îl învinuiesc că a pus ţara la cheremul lui Hitler, amin-
tesc două lucruri: primul este declaraţia făcută de Antonescu 

chiar înainte de a prelua funcţia de şef al statului, când era în 

discuţie doar idea colaborării cu nemţii: „Generalul Antonescu 

nu poate semna nici o politică în alb privind bogăţiile ţării. To-
tul se va fixa pe baza unui schimb reciproc de valori egale”. Al 

doilea lucru este chiar dovada faptului că s-a ţinut de cuvânt. 

Germania are o datorie istorică faţă de România, datorie neo-
norată exact de pe acea vreme ca urmare a contractelor sem-
nate de Antonescu cu Hitler. Ei bine, paradoxul este că Anto-
nescu a putut semna aceste hârtii de pe picior de egalitate cu 
Dictatorul Lumii, dar actualul guvern sau preşedinte nu poate 

nici măcar să pună în discuţie recuperarea datoriei, cu un 

cancelar care se declară prieten şi democrat. Cine este trădă-
torul în acest caz, cine este dictatorul!? 
     La întoarcerea în ţară este judecat condamnat la moarte şi 

executat. Ruşii nu au făcut-o, deşi le provocase pierderi imen-
se. S-au spălat pe mâini ca Pilat din Pont în cazul Lui Iisus. Au 
făcut-o conaţionalii săi. A unsprezecea trădare. 
     Ai spune că odată cu moartea sa s-a închis ciclul trădărilor, 

dar nu e aşa. Neamul românesc continuă seria trădărilor. După 

moartea sa, o perioadă era interzis să pronunţi chiar şi numele 

său. Apoi încet încet se mai fac concesii, se mai dă liber la do-
cumente, profesorii prin liceele şi şcolile militare, fie întrebaţi 

de elevi fie din conştiinţă şi respect faţă de el şi de istorie, mai 
aţâţă jarul încă nestins al conştiinţei de neam. Ceea ce nu au 

făcut însă comuniştii oricât de barbari au fost, au făcut cei care 

au venit după ei. Comuniştii l-au scos din cărţile de istorie, dar 

nu şi din conştiinţa neamului. I-au şters poza, dar nu au mur-
dărit-o, l-au demitizat dar nu l-au satanizat. Ceea ce au făcut 
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însă cei care au venit după ei, la îndemnul „prietenilor" cu 

bani, depăşeşte toate trădările de până acuma. Pentru că anti-
românii cu mască de Hallowen şi sticle de Coca Cola, la 
îndemnul unor Ştruli, au considerat că românii nu trebuie să ai-
bă eroi şi noţiunea onoarei şi demnităţii trebuie să dispară din 

conştiinţa lor. Antonescu a fost declarat criminal de război şi 

condamnat pentru crime împotriva umanităţii. Iar prin ordo-
nanţa de urgenţă treizeci și unu din două mii doi (cine a 

semnat-o!?), se interzice expunerea tablourilor sau statuilor lui 
Antonescu, în numele „interzicerii promovării cultului persoa-
nelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi 

omenirii”. Care pace, care omenire!? A douăsprezecea trădare. 

Curios este că în vreme ce Antonescu este învinuit de moartea 

câtorva mii de evrei, în America, la mare fast şi cu mari 

onoruri este păstrat eroul naţional al Americii, marele general 

Custer, cel care a exterminat sute de mii de indieni ducând la 
dispariţia, decimarea, exterminarea multor triburi de indieni, 

mulţi cu o cultură şi morală mult superioară şi Americii de azi. 

Cine nu cunoaşte să citească „Călătorie în Virginia" a lui Yves 

Berger să se convingă. Cum este posibil ca un criminal, un 

exterminator crud şi sadic să fie declarat erou al unui stat care 

ne obligă pe noi să ne acoperim de noroi eroii şi să ne slăvim 

trădătorii care au dezertat şi trădat în favoarea lor (vezi şi cazul 

Pacepa)? Ce va scrie istoria acestui neam - dacă vom mai ră-
mâne în istoria omenirii ca neam, despre noi? Noi nu avem 
dreptul să ne cinstim eroii? La Universitatea Naţională de 

Apărare, pe holul comandanţilor sunt tablouri cu toţi coman-
danţii Academiei de-a lungul vremurilor. Al lui Antonescu, a 
fost scos de pe perete, dar durerea este că a fost scos în urma 

unei vizite de peste ocean. Iată ce ordin a dat „criminalul 

Antonescu” soldaţilor săi după trecerea Prutului: „Vreau or-
dine! Să se înţeleagă că noi suntem o armată civilizată care 

aduce cu ea ordinea şi siguranţa şi nu suntem hoarde barbare 

ce distrug şi pradă totul în calea lor. Vreau ordine şi iar ordine. 
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Să fie împuşcat militarul care va fi prins furând sau comiţând 

crime în spatele frontului.” Faţă de el, „eroul" Custer a rămas 

faimos prin aplicarea principiului „un Indian bun este un In-
dian mort!” Astea sunt valorile care ni se bagă pe gât în nu-
mele democraţiei. Ca să nu mai amintesc că nu Antonescu a 

aruncat bombele atomice la Hiroshima şi Nagasaki. 
     Că ai noştri cârmuitori se dau după cum bate vântul şi fac 

legi dictate de alţii, nu e de mirare, ei îşi apără scaunele, ave-
rile şi nemernicia, încearcă să scape de puşcărie, vând tot, tră-
dează pentru că marile democraţii ale lumii urăsc trădarea dar 

sprijină trădătorii altora. Trădarea supremă, trădarea cea mare 

faţă de mareşal, faţă de ţară, o comitem noi, cei care ne facem 

că nu vedem, care ştim dar nu spunem nimic de frică, din co-
moditate, scârbă, servilism, laşitate, parvenitism. Noi cei care 

acceptăm toate aceste trădări şi le ascundem undeva în col-
ţurile conştiinţei noastre numai pentru a nu ne strica „liniştea 

sufletească” sau a casei, a ne păstra serviciul, salariile, pensiile, 

sporurile, privilegiile. Marea trădare o comitem noi toţi cei ca-
re ne considerăm români, dar nu suntem în stare nu numai să 

apărăm ceea ce ne-au lăsat înaintaşii, dar nici măcar să respec-
tăm şi să cinstim memoria lor, pentru că „aşa se spune“. Noi 

nu avem cap, nu avem judecată proprie, nu avem conştiinţă, nu 

avem morală, nu avem principii, le primim pe ale altora, fie de 
împrumut, fie impuse, e mai lejer, nu ne obosim şi avem şi pe 

cine arunca vina dacă lucrurile merg prost, ca reprezentanţii 

unor partide, pe vremuri. A 13-a trădare, cea mai dureroasă. Să 

fie ultima!? » 
 Trimis de Ionel Rusei, 29 august 2013 
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   Ce zile incredibile a trebuit să trăim, chiar şi la Forum, unde 

ne-au batjocorit tot timpul că nu am fost părtaşi cu cele două 
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partide mari şi antagoniste, şi cu conducătorii lor, unul încă 

UTC-ist şi celălalt cu breton după modelul lui Mirelle Mathi-
eu; că nu am fost de acord cu clicile lor, şi, făţiş, nu am mers 

să votăm cu fanaticii şi proştii care au făcut-o şi  în duminica 

orbului, că nu am votat să-l dăm jos pe preşedintele ţării cu câ-
teva luni înaintea terminării mandatului! la fel cum am făcut şi 

de Crăciun, când am aplaudat belirea lui Nicolae Ceauşescu şi 

a sa, după spusele aceloraşi, curvă, nevastă! Fără ruşine, fi-
indcă cei mai mulţi, nemeritând, au primit din mâna şefului 

statului pensii de sute de milioane (sub un preşedinte şi prim 

ministru proşti de-a binelea, bandiți, distrugându-ne pe vecie!) 
alţii, lingând mâna şi curul fostului şef de stat comunist. Şi tot 

dintre aceştia, unii mai şi povesteau, râzând cu lacrimi, şi cân-
tând la contrabas, că ştiu ei din surse sigure, că ea, Elena (ca 

toate Elenele din istoria României - curve) se regula sub podul 
Vinerii Mari, undeva pe la o mie nouă sute patruzeci și...! Câtă 

obrăznicie şi neruşinare, ce netrebnici pietreni cu gura mare și 

fluier pe terenul de fotbal; și, care, pe de altă parte se lăudau că 

sunt rude cu Iustinian Marina, care este erou că l-a ascuns aici, 
în podul de la acaretul Bisericii Sfântul Gheorghe pe Gh. 
Gheorghiu Dej! şi, în plus, că a salvat ortodoxia! Mai bine şi-ar 
fi băgat nisip în gură: aici erou, aici curvă, căci tot ei spuneau 

mereu, spun şi acuma, că bun ar fi fost Ceauşescu, dacă, nu era 

ea! Doamne, iartă-i pe cei doi ucişi - asasinaţi în o mie nouă 

sute optzeci și nouă, şi trimite-i unde trebuie pe urmaşii lor, 

fideli în idei... 
 

Epistolă, a patra, către Ștefanache Stoicescu 
(Comunismul chinez, Transilvania și Basarabia) 

    Chinezii sunt singurii marxişti leninişti care au asimilat mo-
delul japonez încă din o mie nouă sute cincizeci aşa cum teh-
nologii şi gânditorii japonezi au asimilat tot de atunci modelul 
american. Ei există şi acum, singulari, şi ca dovadă a  prostiei 

noastre, care ne-am grăbit să ne ucidem şi să ne scuipăm isto-
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ria şi conducătorii. Ca la noi la nimeni! în bodegi şi Forumuri 

ne scuipăm aleşii, frecându-ne mâinile. Patruzeci şi şase la sută 

popor de fii născuţi fără tată! ca să nu le spunem... curve 

mamelor lor! Ştii ce spune Napoleon despre armată şi generali 

(apropo de conducerea unui stat)? că doar tu mi-ai dat cartea! 
un general nu este bun decât pe câmpul de luptă...în rest, în 

viaţa civică, nu este bun de nimic. Eu nu-i înţeleg pe ăştia, aici 

în Orașul de Carton, de ce nu se-njură pe ei, dar îi înjură în-
truna pe Elena Ceauşescu, pe Nicolae Ceauşescu că a ascultat 

de ea (auzi ce ştiu ei...de la radio mahala!), pe Troian Bibescu, 
pe Emil Boicescu, pe Radu Berbecel, pe Elena I de România 
(pe care nu-i cunosc decât de la televizor)....Auzi măi domnule 

cum judecă ei lumea! ...Că eu mă risipesc! Căci la fiecare pas 

vreau - mă lupt - să creez! Păi nu vezi ce clică sunt, ce se asea-
mănă şi cum se adună, cum au aceleaşi idei şi, doar arar bra-
vează, arătând cât de cât bunătate, înţelegere faţă de faptele 

mari ale ştiinţei şi artei...din altă parte şi niciodată de lângă ei, 

făcând astfel, aceste maimuţe, să-ţi iei lumea în cap din acest 
oraş şi din propria casă! Auzi declaraţii la ei în spațiul public, 

televizate: - „Sunt liniştit şi fericit atâta timp cât la conducerea 

ţării se află un Escu!" (Arhivele Statului, două mii cinci, Jo-
hann Sonne); - „Acum e momentul, acum! (roşu la faţă - Jo-
hann Sonne) să-l schimbăm pe Bibescu!” (în Forumul, care nu 

face politică; imediat după validarea „Micului Titulescu”, după 

alegerile parlamentare)...Îţi dai seama cât a suferit el pe ascuns, 

că nu s-a reuşit răsturnarea președintelui la Referendum şi de-
abia acum, când nimeni nu se mai gândea la răsturnare, vrând 

să fie cu un pas înaintea gândirii liberale (el fiind social - de-
mocrat convins!!! - ha, ha, că liberal este numai la căratul gen-
ţii şefului de partid şi la întocmit Enciclopedii cât carul, şi tot 

cu şeful, care semnează traducerile în engleză - pe scurt!) şi să 

arate că este vizionar... Da dragă Ştefanache, eu am lucrat cu 

chinezii foarte mult ca şi cu polonezii, şi cu ungurii, când 

puneam în funcțiune utilaje cumpărate de la ei; şi cu nemţii, 
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încă din o mie nouă sute optzeci și trei, şi cu ruşii, dar mai ales 

în ’optzeci și șapte, când veneau şi luau toţi notiţe de la noi, 

mai ales chinezii! care erau fascinaţi de proiectarea asistată 

numeric de la fabrica mea, care, pe fond, în ’optzeci și șapte 

devenise SRL, iar eu şi soţia aveam deja achitate do-uăzeci de 

părţi sociale luând împreună câte două salarii în plus la fiecare 

sfârșit de an până la beleaua din douăzeci și doi de-cembrie o 
mie nouă sute optzeci și nouă... Înainte de ’optzeci și nouă 

veneau cei enumeraţi mai sus, mai ales rușii și chinezii să 

întrebe cum este cu C.O.M-ul, este real? ...Omul  de cultură, 

dragul meu, omul deştept şi iubitor de meserie este ca domnul 

domn: el rămâne domn şi-n şanţ! El nu se risipeşte niciodată, 

mai ales atunci când este în stare să iubească, să aibă prieteni, 

şi ceea ce face, mai ales, să trebuiască!! …Te rog să corelezi a-
cest mesaj cu articolul meu din Scrisul Românesc - ianuarie 
două mii treisprezece, şi cu cel care va apare în Cultura pie-
treană pe luna februarie....şi intitulat „Risipirea în Arte, la ro-
mâni” 

    Şi nu uita, Darie, de patru ani această adunătură de zoaie 

care s-a fanatizat în fața celor patruzeci şi şase de procente, din 

populaţie, nu a făcut altceva decât să latre pe televizoare că-l 
schimbă pe preşedintele statului, să demonstreze cât de mult 

rău a făcut el poporului român...ca în cazul Ceauşescu...copie 

la indigo! Mi-e silă de materialele ăstea şi mi-e ruşine pentru 

cei care se compromit şi le difuzează pro domo... 

   În legătură cu provocarea ta, trimițându-mi filmul cu cele 
mai înalte clădiri din lume, îți răspund: poate să se construiască 

oricât în înălţime? Nu cred! Nu că a existat povestea Turnului 

Babel, ci pentru că baza nu va putea rezista la flambaj (forţa 

centrifugă ori înălţimea), la propria greutate, la forţa de tăiere 

la această bază. Practic, însă, va rezista dacă clădirea va fi mai 

lată decât înaltă... Noua tehnologie, a reţelelor fagure, multipli-
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care automată, respectă această teorie... Şi totuşi, olteanul nos-
tru celest, a întors pendulul clasic, imprimând autocreşterea! 

Să fie arabii mai deştepţi ca evreii? Căci văd că omenirea a 

uitat de evreii creştini cei care domină lumea şi construiesc a-
ceste turnuri babel în... lumea arabă! În Europa, ei, încă îl cul-
tivă pe Beethoven şi pe Napoleon; şi pe Brâncuşi. Bravo lor! 
   Asta se ştie demult, de la Stalin...care a hotărât invers ca ali-
aţii săi, după al doilea război mondial, ca Basarabia să rămână 

la sovieticii ruşi, iar Transilvania la sovieticii români... Dar 
bovinele de astăzi nu vor să recunoască acest lucru. Eu le-am 
spus la mulţi: băi nu mai clănţăniţi mult împotriva stalinis-
mului, că, fără el, Transilvania era a Ungariei, şi nu stat inde-
pendent! Sigur, altceva este acum; sunt chiar români care o văd 

stat independent! Dar Basarabia istorică, din totdeauna, a fost 

monedă de schimb, şi... dar cu cine să vorbeşti? Şansa noastră 

este a românilor care trăiesc în Transilvania, căci fără Transil-
vania, fără Basarabia care a dispărut odată cu evacuarea din 

΄patruzeci și patru! poporul român este pierdut!...poporul dă 

numele teritoriului. Şi nu se păstrează acest popor cu fis-
calitatea imprimată pe Dâmboviţa, locul celor care-și bagă 

pești în cur! vezi „Principele” lui Eugen Barbu; fiindcă această 

fiscalitate nu se compară nici cu cea din timpul turcilor, nici cu 

cea din timpul fanarioţilor; ea se compară cu ceva care nu 

există în lume! Să vinzi tu căldura şi apa caldă, şi apa rece, şi 

curentul electric poporului tău! la preţul echivalent salariului 

minim pe economie? curentul electric pe care comuniştii - cei 
mai deştepţi - îl vindeau poporului lor cu treizeci de bani ki-
lowatul?! Despre ce stat, al cui, vorbim astăzi? Vom reveni noi 

la România Mare cu pederaştii? Nu merităm să avem această 

frumoasă Transilvanie, nici Bucovină, nici fosta Basarabie, 

nici Cetatea Albă...Ştefan cel Mare nu a fost român, nici Ba-
sarab I, nici Mircea cel Bătrân, nici Iancu de Hunedoara, nici 

Matei Corvin, nici...Aceşti nenorociți care au făcut - vandalizat 
România cu aşa zisa revoluţie de la nefericitul an o mie nouă 
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sute optzeci și nouă, trebuie să moară, toţi!...Să vinzi tu căldura 

şi apa chiar poporului tău, după ce le-ai donat blocurile şi 

pădurile ca să-i impozitezi? Să fii tu bogat vânzând căldura şi 

apa pe care le-au obţinut - construit părinţii tăi, ca şi blocurile 

luate de pomană? Ptiu! neam de pederaşti social democraţi şi 

liberali, şi liberali democraţi, şi conservatori la hoţia, de mi-
lenii, a acestui mincinos și păcătos popor care, nu-şi cunoaşte 

bine nici numele...auzi tu, rumân!? Despre ce stat vorbim noi 
acum? Ce stat este ăsta care vrea să se îmbogăţească din amen-
zile de circulaţie fotografiate din tufişuri, din apa de băut şi de 

la spălat closetul vândute propriilor cetăţeni?... Mergeţi măi 

proștilor la Bibliotecă şi serbaţi-i pe toţi cei care au construit 

acest stat de ruşine! Da, că şi la Bibliotecă se face politica 

partidului, şi la Forum, şi la Primărie, şi la Consiliul Județean, 

şi la...dar unde nu se face politică?...vai de noi, când am avut 

stat, şi ne-am procopsit, şi ne-am pișat pe el chiar în ziua de 

Crăciun în loc să-l spălăm cu DDT... 
Toschris Ceckirdas, 27 noiembrie 2013 
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    Piatra are mulţi oameni de valoare, dar fiindcă are muni-
cipiul Oraş din Carton, majoritatea s-au afirmat prin alte părţi 

din țara asta, scriitorii și muzicienii sunt membri ai uniunilor 

de creaţie din alte oraşe reşedinţe de judeţ. Mereu am simţit aşa 

o tristeţe în mine, de ce pietrenii se ascund unii de alţii, se 

afirmă în altă parte şi aici se prefac că sunt nimeni, nu dau o 

mână de ajutor la cei aflați la început de drum?...De ce se 

ascund, de ce le este ruşine de trecut? le este ruşine de ce au 

făcut în anii ’șaptezeci? În afară de demolarea centrului vechi, 
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eu îi ştiu că au făcut numai lucruri bune; îi ştiu de capabili pe 

pietreni! îi ştiu cu bun simţ…Niciodată nu am să-l nesocotesc  
pe George Ţărnea cel care a recitat cu mine la Palatul de Cul-
tură în o mie nouă sute șaptezeci! Niciodată nu o să-i neso-
cotesc pe George Mihca și pe Poe, pe Dani Medvedev! Pe Tu-
dor Popescu... Cum să-l nesocotesc pe Dorel Motoi care era 
preşedinte la cenaclul I. L. Caragiale, poet încă de atunci, deo-
sebit! Dar cum s-a ajuns, ca acum, în două mii treisprezece, 

tocmai, când vreau şi eu să mă afirm, să beneficiez şi eu de ce-
va înainte de implacabilul sfârşit, toţi cei de mai sus să fie afi-
liaţi în uniuni de creație tot în altă parte, să nu fim solidari unii 

cu alții…Cum se face că ne salutăm pe stradă, dar suntem cu 

fapta şi cu gândul tot în altă parte, ca şi cum ne-am feri unul de 
altul!?...este rușine să scrii despre înaintași și eventual urmași? 

Am publicat un material care i-a zdruncinat pe mulţi, în co-
tidianul.ro; în câteva ore câteva mii de accesări!... arătam în 

acest material cauzele care au dus la nenorocirile noastre pe 
care le trăim acum!...Şi, iată cum, de la Tulcea îmi propune 

cineva să mă cunoască, aveam să constat, unul dintre cei mai 

mari, și reali, scriitori români, căruia şi lui, ani de zile, cei 

afirmaţi şi care sunt obligaţi să ajute, i-au pus capac!…Ştefan 

Dumitrescu! Aproape necunoscut în județul său, cel care fără 

doar şi poate merita Premiul Nobel pentru marea literatură pe 

care şi-a etalat-o cu zgârcenia cuvenită timp de patruzeci de 

ani!... 
   În zece noiembrie două mii treisprezece am primit această 

epistolă de la domnul Ștefan Dumitrescu: 
 

Multă sănătate, iubite domnule Toschris Ceckirdas! 

(Domnul să ne ajute!) 
         Îmi pare nespus de rău, că deşi pietrean fiind, eu nu am 
ştiut despre dumneavoastră... Aflu dintr-un interviu pe care îl 
citesc într-un ziar pe internet, că sunteţi  un om extraordinar, că 
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aveţi o operă complexă, bogată în toate genurile artei şi ale 

ştiinţei.  
    Cum Dumnezeului de n-am auzit de dumneavoastră. Îmi e-
ste tare ruşine, şi îmi pare tare rău. Înseamnă că prietenii mei 

din Piatra, Dorel Motoi, Ioan Barbuțchi, Petre Petria au fost e-
goişti şi nu mi-au vorbit despre dumneavoastră. 
    Eu sunt scriitor pietrean,  prin anii ’șaptezeci mi-am făcut 

practica de ziarist la ziarul Orizontul, din Piatra..  am fost bun 
prieten cu dl. Corneliuc Trotuși, un om extraordinar, care a ţi-
nut la mine, căruia i-am recenzat cărţile. Prietenul şi colegul 

meu Emil Catrina mi-a publicat romanul! „Delirul, vol II", 

despre care mulţi spun ca ar fi un roman mare... Sunt bun pri-
eten cu domnul Petre Petria, cu care mai vorbesc din când în 
când la telefon! 
      Aş vrea să scriu despre dumneavoastră şi despre cărţile du-
mneavoastră... Mă conduc în viaţă  după Legea binelui, a dra-
gostei, a dăruirii.. 
     Vă dăruiesc din toată inima ultimele mele cărţi apărute.  
     Mi-aş dori să rămânem în legătură... 
  Cu preţuire şi prietenie,  

Ştefan Dumitrescu, 10 noiembrie 2013 
 

Epistolă, prima, domnului Ștefan Dumitrescu 
     1. Cu asemenea mesaje „să (tot) trăieşti, bine”! Nu am citit 

cartea dvs, dar, prin două mii patru am fost la o masă rotundă 

cu tema „Delirul, vol. II”. Regret şi eu că nu v-am cunoscut 
mai devreme, dar mă bucur să vă cunosc acum! Mulţumesc 

pentru cărţile trimise. Pentru a mă cunoaşte folosiţi Cultura 
Ars Mundi on line - clik pe arhive sau poze - şi pceckir-
das.go.ro - ultimul, trebuind să îl actualizez (probabil va fi ce-
ckirdas.ro). Cărţile sunt afişate şi sub ele este  numele meu.  
    2. Din păcate Petre Petria va fi îngropat mâine, la ora doi-
sprezece, la cimitirul Sf Ion. Dumnezeu să-l ierte. 
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    3. Vă trimit şi eu ziarul tipărit, în PDF, CULTURA pietrea-
nă pe luna septembrie pe care l-am trimis astăzi la tipografia 

din Tg Jiu. Este instalat şi pe Cultura Ars Mundi. 
    4. Din păcate scriitorii pietreni, despre care vorbiţi în emai-
lul dvs au peste tot prieteni, numai în Orașul de Carton, nu! 

Din acest motiv, noi, cei din ultima tranşă suntem foarte sin-
guri, dar, cu prieteni ca dumneavoastră. 

Toschris Ceckirdas, 10 noiembrie 2013 
 
     După ce i-am scris această epistolă ca să-i confirm primirea 
mesajului pe Internet, am stat pe îndelete și i-am scris din nou, 
fără grabă. 
 

Epistolă, a doua, către Ștefan Dumitrescu 
   Cei de care vorbiţi, nu se bucură decât de beneficiile Revo-
luţiei din ’optzeci și nouă, exceptându-l pe Dorel!...și sunt scri-
itori şi doctori în științe (!) tocmiţi după anul două mii; şi îşi 

scriu cărţi la împlinirea vârstelor rotunde - fără conţinut - pa-
negirice - şi-i încurcă şi pe alţii să devină scriitori cu patalama! 

(vezi cazul meu şi al lui Spârlea din anul două mii nouă, când 

am depus dosarele pentru USR la circoteca scriitoricească din 

Bănie...la indicaţia lui Nikita Fedorov şi cu recomandarea scri-
să a lui Constantin Zărnescu!) ...Îmi fixez zilele acestea câteva 

clipe pentru a aprofunda personalitatea dumneavoastră, cât de 

cât, pe care, sincer să fiu, din ce văd acum, a fost foarte puţin 

mediatizată, nu mă mir, cu asemenea haite răsfirate pe întinsul 

patriei literare de artişti - scriitori amatori şi profesionişti! Eu 

ca om cu patrusprezece cărţi neştiinţifice, deşi am peste cinci-
zeci de invenţii şi inovaţii, lucrări unicat în lumea ştiinţifică - 
două premii naţionale în o mie nouă sute optzeci și șase! (pen-
tru arta cibernetică) nu pot să acced în USR datorită acestor 

bârfitori prin diversele Filiale (de-aici haite „răsfirate") - acest 
lucru fenomen pietrean fiind şi marea supărare - amărăciune a 

lui Petre Petria! Ăştia vor numai să scrii despre ei, deşi nu dau 
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doi bani pe revistele făcute de mine, dar vor să-şi vadă numele 

tipărit! iar cu orice ocazie din zi şi din noapte, când vorbesc cu 
edilii şefi, locali, şi de la judeţ, spun public că reviste cu ase-
menea acoperire trebuie să fie conduse de scriitori adevărați, 

membri USR... Spun asta cu mine alături! Culmea, asemenea 

păduchi îmi neglijează într-atât prezența. Aşa cum s-a întâm-
plat de-atâtea ori la Primărie de la care solicit permanent, an de 

an, ajutor conform legii (o sută optzeci și șase din două mii 

trei)! Eu sunt condamnat de aceşti culturnici scriitori - întâr-
ziaţi - tocmai că deţin crezul că marea cultură poate să fie 

înfăptuită şi în spaţiul local - oriunde! şi de către oameni cu 

har, şi nu colhoznici cu atestat pe hârtie, de buzunar. Oamenii 

de care vorbiţi, când se referă la Forum, de fapt îl spurcă 

mereu! Habar nu au ce este un Forum! prin el, nu doresc decât 
să facă rost de bani, de la Putere, să-şi scoată cărţi pentru zilele 

de onomastică şi trăiesc cu sloganul: „Ce poate fi mai frumos, 

decât să-i dăruieşti omului o carte...despre el! Păi când s-a mai 
întâmplat aşa ceva, maestre!? Cu respectul cuvenit, şi fericit de 

o asemenea întâmplare, de a vă fi cunoscut, vă rog să luaţi în 

evidenţă, şi măcar două trei pagini să citiţi, din cărţile mele 

afişate în PDF (unsprezece sunt şi tipărite) în revista mea on 

line Cultura Ars Mundi...  
    
     Acum sunt într-o perioadă aprigă, trebuie să trimit la tipar 

(de fapt lunar trăiesc aşa ceva - de zece ani - fără salariu şi prin 

efortul întregii familii) CULTURA pietreană pe luna noiem-
brie, şi „Povestea vorbii 21" pe trim IV - două mii treispreze-
ce...Vedeţi cât de corect sunt cu vremea? 

Toschris Ceckirdas, 10 noiembrie 2013 
 
    - Dar de ce nu publici și articolul din cotidianul.ro care te-a 
făcut atât de cunoscut, acum? spuse Poe. 
    - Aiurea, nici nu se compară cu seria de articole care au a-
părut în anii o mie nouă sute optzeci și șase, optzeci și șapte în 
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„Flacăra”, „România Azi”, „Roumanian Todey”, „... Heute”, „ 

...Aujord’hui”, „Cântarea României”... Totul a început în iu-
nie o mie nouă sute șaptezeci și șapte, când am dat un interviu 

la Radio București în fața rectoratului Institutului Politehnic 
București, când luasem nota maximă la examenul de licență de 

stat. Eu astăzi nu fac altceva decât să observ ce se întâmplă în 

jurul meu, să scriu despre asta și în cea mai mare parte să-mi 
reevaluez permanent prezentul prin prisma trecutului. Cred că 

nu aș putea să dorm-adorm liniștit dacă nu aș face asta mereu. 

Mă înspăimântă acest prezent, trecutul imediat, nici nu îndrăz-
nesc să mă mai gândesc la viitor, invers ca în anii ’șaptezeci! 

Dar cred că ai dreptate, am să-l republic. În anii ’șaptezeci 
timpul se scurgea în ore și zile, acum se scurge în ani! 
    - Măi, dar asta este boală să trăiești în trecut! 
    - De loc, eu trăiesc în prezent, dă-ți seama câte ziare creez! 
Dar consider că singura avere pe care o am cu adevărat la a-
ceastă categorie de stare materială! acum, sunt lucrările mele 

de artă și de tehnologie pe care le-am efectuat în trecut. Cum 
pot să uit eu anii ’șaptezeci? când nimic de astăzi nu se com-
pară cu ce a fost atunci, mai mult, demolările și schimbarea 

cursului Oltului, considerându-le crime! 
 

Om liber, jurnalist, poet, artist plastic, manager 
cultural din fostul Oraș de Piatră 

(Toschris Ceckirdas: „Sistemul economico-financiar românesc 
este complet greşit şi fals”) 

      « Inginer programator la fosta uzină bucureşteană IMGB, 
inginer tehnolog - programator de aviaţie la Craiova, specialist 

în informatică aplicată, inginer proiectant în domeniul hidra-
ulic, jurnalist, poet, critic muzical, pictor de succes şi sculptor 

...cibernetic, premiat la nivel naţional în anii ’optzeci și uce-
nicul maestrului Constantin Lucaci în anii ’șaptezeci; inven-
tator cu cincizeci de brevete de invenţii, membru fondator al 

Societăţii Inventatorilor din România; editor de cărți şi pu-
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blicaţii, economist şi întreprinzător privat din primele zile ale 
anului o mie nouă sute nouă zeci, producător de soft tehnologic 

etc. etc., Toschris Ceckirdas din Orașul de Piatră (astăzi de 

Carton n.n) este un manager cultural de factură enciclopedică, 

un neobosit luptător pentru diverse cauze ale societăţii civile. 
Ca om de afaceri, pe lângă proiectele editoriale şi publicistice, 

deţine mai multe licenţe proprii în semaforizarea mobilă; pro-
duce piese auto şi instalaţii de semaforizare urbană; avizează la 

nivel naţional programele de trafic rutier în reabilitarea dru-
murilor naţionale; este expert tehnic în domeniul tehnologiilor 

construcţiilor de maşini. Cu un astfel de CV, Ceckirdas a fost 

ales în consiliul director al Forumului Cultural al Orașului de 

Piatră (astăzi de Carton n.n). Conduce, editează şi tipăreşte 
următoarele reviste: „Povestea Vorbei”, „Forum”, „Cultura 

pietreană”, „Seniorii”, „Cenaclul Artelor 21” şi „Mirajul Ol-
tului”. Personalitate nonconformistă, Ceckirdas este „un om 

liber, afirmat pe cont propriu” (Anton Spârlea), interesat de 

mersul societăţii şi gata să judece cu asprime şi, în acelaşi 

timp, cu iubire, ţara, în evoluţia ei din ultimii douăzeci și patru 

de ani. Pentru el, provincialismul este o virtute, întru totul 
superioară suficienţei şi aroganţei „capitaliştilor” bucureşteni. 

Când vă poartă drumul la salina din Ocnele Mari, nu uitaţi să 

vă opriţi în faţa superbului Monument închinat foştilor deţinuţi 

politici, chiar pe locul unde teribila închisoare comunistă s-a 
scufundat în o mie nouă sute șaizeci și cinci. Este una dintre 

lucrările premiate de AFDPR, datorată sculptorului Toschris 

Ceckirdas. 

    Sunteţi un militant pentru dezvoltare locală şi regională. Ce 

ar putea să facă Orașul de Carton pentru viitor? Mai poate sta 

el pe harta ţării, ştiind ce a construit după o mie nouă sute 

șaptezeci şi ce a distrus după o mie nouă sute nouă zeci? 
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     Dacă s-ar schimba sistemul impozitării forţei de muncă, 

Piatra ar putea trăi o mie de ani fericită doar din exploatarea 

înţeleaptă a căii ferate care leagă Transilvania de Valahia, Ora-
șul de Piatră de Curtea de Argeş. Fantastic triunghi: Orașul de 

Piatră - Sibiu - Curtea de Argeş! Dacă ar fi exploatată pe calea 

ferată această relaţie, forţa de muncă, toată, a Orașului de Pia-
tră, nu ar ajunge ca să gestioneze transportul de marfă. Cola-
teral, şi pe cel de pasageri. Dirijată cum trebuie, CFR Marfă ar 

aduce regiunii noastre mii de locuri de muncă. Dacă nu facem 

nici un demers în această direcţie este marea noastră crimă, 

chiar împotriva... noastră! Rampa CFR Râureni ar trebui să 

devină interfaţa de transport marfă a vagoanelor şi a platfor-
melor de cale ferată, care să translateze TIR-urile pe ruta Piatra 
- Sibiu, Piatra - Curtea de Argeş - Piteşti, Piatra - Slatina -
Craiova…. Bineînţeles, în acest proiect, infrastructura CFR pe 

aceste direcţii trebuie refăcută, reparată, electrificată şi organi-
zată ca o mare entitate economică, având un unic comandant la 

bord: la început, proiectantul şef, şi mai apoi, tot acesta, deve-
nind exploatatorul proiectului său... Valea Oltului şi împreju-
rimile ei din această zonă, Piatra şi Argeşul de sub munte, ar 

deveni cele mai căutate locuri din lume pentru curăţenie, ren-
tabilitate, civilizaţie, pentru tot ce-i mai frumos şi mai bun; cu 

asemenea apă şi vegetaţie putem să ne impunem punctul de 

vedere la nivel european, pentru o producţie unicat în alimen-
taţie! Privită din elicopter, această zonă pare a fi Raiul pe Pă-
mânt. Dacă vrem şi acceptăm, în acest Rai am putea să renaş-
tem şi să visăm din nou la viaţă! Să nu uităm: încă din o mie 

nouă sute optzeci Piatra a devenit capitala tehnologică a Româ-
niei, iar în vecina Craiovă, la fabrica de avioane, unde am 

realizat primele programe şi microprocesoare - postprocesoare, 
se vorbea de un „Microsoft oltenesc” care la data respectivă, 

microsofturi, aveau însă denumiri în limba italiană, limba de 

împrumut a copilăriei mele (nu uitați, fabrica de la Craiova era 

specială; nu intra în ea nimeni fără avizul direct al ministrului 
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Ioan Avram), dar și numele unor opere de artă celebre: „C’e 

una meravigliosa sistema″, „Cum vă place” etc. 

   Cum apreciaţi evoluţia societăţii româneşti din ultimii două-
zeci și patru de ani? Ce am avut şi ce am pierdut ca români? 

     Am avut o clasă muncitoare născută peste noapte din ţă-
rănime. Clasă bine plătită, astfel că eu, ca inginer la fabrica de 

avioane am făcut într-o zi cerere să lucrez ca muncitor. Nu mi 

s-a aprobat sub pretextul că eram „prea calificat”. După o mie 

nouă sute optzeci și nouă, am pierdut această clasă, am pierdut 

cea mai mare parte dintre muncitorii şi fabricile în care aceştia 

lucrau. Astăzi, aproape că nu mai există clasă muncitoare. La 

fosta întreprindere de hidraulică din Orașul de Piatră, unde am 

lucrat zece ani, au mai rămas astăzi două sute de muncitori din 

două mii cinci sute şi o producţie care nu mai este la vedere.    

Până în o mie nouă sute optzeci și nouă, am avut nouăzeci și 

patru procente din producţie numai la export; umplusem Euro-
pa cu cilindri şi cu acumulatoare pneumo-hidraulice. O altă 

valoare fundamentală pierdută este contabilitatea aceea simplă, 

primară, dar sănătoasă, logică. La o rubrică erau intrările (ma-
teriale, materii prime), iar la cealaltă, marfa pentru vânzare, 

marfa şi banii cum s-ar spune. După ce plăteai toate datoriile, 

rămânea profitul curat, fabrica era sănătoasă. 

    Îmi e greu să evit o întrebare legată de un faimos combinat 

pietrean, „Oltchim”. De ce credeţi că a ajuns în situaţia cu-
noscută? 

    Din cauza contabilităţii. După ce s-a adoptat contabilitatea 
franceză, CIEL, s-a ajuns la situaţii aberante: în fiecare an, 

combinatul avea circa două sute de milioane de dolari datorii, 
dar figura că are profit! În contabilitatea asta franceză, poţi să 

ai datorii cu carul şi, în acelaşi timp, să ai profit. Eu nu pot să-
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mi explic aşa ceva! Ce să mai spunem, personalul TESA în-
casa prime peste prime, iar directorii, să nu mai vorbim… A-
jungeau şi la muncitori ceva firimituri, dar procesul era viciat 

din pornire. Cum vine asta? Eu am două milioane de lei în 

buzunar, dar cheltuiesc liniştit trei... Păi, e clar că sunt bou! De 

undeva îmi vin bani degeaba. După o mie nouă sute optzeci și 

nouă, finanţa, judecata banului, a rămas aceeaşi. Nu veni tu cu 

un sistem contabil strain, complicat, „să facem viaţa ca lumea”, 

că se alege praful. A înnebunit lumea, domnule! Au dispărut 

registrele de intrări şi ieşiri. O altă plagă este creşterea perso-
nalului angajat la stat. Trei sferturi din populaţie. A fost cea 

mai mare păcăleală, o mare crimă. În timp ce unităţile produ-
cătoare cădeau sau erau desfiinţate, personalul din adminis-
trație creştea ca balaurul din poveste. În administraţie, în regii, 

la casele de pensii, la fisc, la ministere, la prefecturi, la atâtea 
agenţii. O formă de răzbunare pe comunism, s-a spus; o mare 
prostie! Să ţii minte asta. Iată: el îşi face salariul cât mai mare, 

dând impozitul tot de acolo. Ia de la buget, să spunem, treizeci 

de milioane. Cât este impozitul? Cu totul, aproape tot atât. Dar 
cine plăteşte acest impozit? Tot statul. Ia dintr-un buzunar şi 

pune în altul. Păcăleală patentată. Venitul naţional rămâne pe 

zero, nici pe minus, nici pe plus. Iar dacă mai faci şi datorii la 

FMI, poţi răspunde şi singur ce se întâmplă… Pe când eu, în 

firma mea particulară, în economia reală, trebuie să aduc bani 

adevăraţi, luaţi din realitate, la fisc. Când am pus un salariu de 

opt milioane, păi… mama mă-sii, trebuie să mă duc să plătesc 

nouă milioane! Ceea ce nu se mai poate. Uită-te ce fac firmele 
străine: ia, mă, zece milioane, că restul îţi plătesc la negru, nu 

intră la vechime. Ce să faci? Accepţi, că altfel te dă afară. De 

aia spun: bugetul statului întotdeauna va fi pe minus, pe lipsă, 

fiindcă nu reflectă realitatea. Impozitarul nu este corect, sunt 

prea mari diferenţe între contribuabili, între mine, să zicem, şi 

Pralea de la primărie. 
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     O realitate cu care convieţuim în epoca postdecembristă 

sunt banii europeni. Mulţi, puţini, sunt destule miliarde care 

au intrat gratis în ţară. Cum comentaţi? 

         Domnule, nu există bani pe degeaba în lume, să mă lăsaţi 

cu fondurile europene care vin „moka”. Statul are banii lui, 

mai şi împrumută, dar are bani. Din cauza celor care au spus că 

n-are, ne-a lovit o altă patimă: goana după capitalul străin. 

Partidele politice au prins a se lamenta: aoleu, dacă nu vin 

nemţii sau americanii, cu banii lor şi cu priceperea lor, suntem 

pierduţi. Hai să le vindem fabricile pe nimic. Cumpără cetă-
ţeanul străin uzinele Republica, le închide şi le vinde la fier 

vechi cu zeci de milioane de dolari, deşi plătise pe tot an-
samblul doar câteva zeci de mii. Păi, mă, române din guvern, 

nu mai bine dezmembrai tu uzinele acelea şi încasai zecile de 
milioane? E o bogăţie a ta, moştenită de la înaintaşi. Tu, Ro-
mânie, care ai investit atâta în forţa de muncă, peste cincizeci 

de ani, ajungând să califici divizii de tineri pe an, de ce vrei 

capital străin? Nici o ţară n-a făcut aşa ceva… De ce spuneţi, 

măi, primari şi măi, miniştri, că n-avem bani? Toată lumea ştie 

că statul român a avut şi are bani, în o mie nouă sute nouă zeci 

n-a avut nici o datorie străină. Aţi liberalizat preţurile la măr-
furi, la bere, la pantaloni, la asfalt, la carne şi la tot ce vrei. De 

ce n-aţi liberalizat şi costul forţei de muncă supercalificate? De 

ce n-aţi liberalizat şi salariile, să le faceţi umane, acceptabile? 

Ştiu răspunsul: ca să vină capitalul străin. Altminteri, cu salarii 

comparabile cu cele din Europa, nu mai vin investitorii… Mă 

faceţi să râd. Unde ne aflăm?...eu am vândut la italieni, zece 

ani, semafoare cu prețul celor din Italia, cu doi, trei dolari mai 

puțin; dar le vindeam cu trei mii de dolari, setul! După două 

mii au venit turcii și vindeau aceleași semafoare cu două sute 

de dolari, setul!...le-a zis cineva ceva? 
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    Oamenii de afaceri se plâng, printre altele, de birocraţia 

sufocantă din România ultimelor două decenii. Cum vă împă-
caţi cu acest flagel? 

     Într-adevăr, sistemul economico-financiar românesc este 
complet greşit şi fals. Am simţit acest lucru pe propria-mi pie-
le, în ultimii douăzeci și patru de ani. De regulă, activitatea bi-
rocratică trăieşte numai dacă există şi o activitate de producţie. 

Or, noi n-o mai avem pe asta din urmă. În acest caz, birocraţia 

financiar-contabilă a devenit o plagă la vedere pe obrazul ro-
mânului. Aveam un singur ghişeu în Orașul de Piatră, în 1991, 

unde raportam treburile mele. Acum avem şapte palate! Pentru 

fiecare activitate câte unul. Pentru şomaj, pentru sănătate, pen-
tru taxe locale, pentru protecţia muncii. Ce se întâmplă în ţara 

asta? Timp de douăzeci și patru de ani dărâmăm fabricile şi 

construim anexe administrative? Salarii, salarii, salarii… Sa-
lariu la salariu. Mulţi au câte trei-patru salarii… Nici nababii 

petrolului nu trăiesc ca unii politicieni de la noi, ca aşa-zisa 
elită naţională. Ăştia au spart lumea! Numai poporul român e 

de vină; el a acceptat să se desfiinţeze economia şi să crească 

uniunile de creaţie şi de stat degeaba pe banii statului… Dom-
nuu…, nu poţi, domnule!, să ai filarmonică şi teatru, şi facul-
tăţi de artă în fiecare târg, dacă n-ai după ce să te odihneşti, 

după ce să bei apă... Dacă nu mai munceşti fizic, dar nici in-
telectual, dacă nu creezi nimic, la ce bun „odihna” prin artă şi 

cultură? Ce faci, domnule, cu copiii ăştia, pentru ce-i pregăteşti 

în atâtea universităţi? Ştiu ei să dea de mâncare naţiei? 

     Dintre multele gafe şi neîmpliniri postdecembriste, vă rog 

să numiţi încă una. 

    Desfiinţarea armatei. Măgăria vine de la clasa politică. Cum 

să laşi la vatră un ofiţer de patruzeci și șapte de ani, să-i dai 
cinsprezece salarii, să-l faci general şi să-i dai o pensie de o 
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sută de milioane pe lună? Fiindcă ai desfiinţat armata... Dar 

cine te-a pus s-o desfiinţezi, NATO? Las-o, nenicule, mai u-
şor! Trimite-l, mă, acasă, cum m-ai trimis pe mine de la Co-
manda Numerică asistată de calculator, la cățăratul pe stâlpi. Şi 

el are o meserie, nu s-a născut cu tresele pe umăr. Orice ofiţer 

ştie să facă şi altceva. Pentru ce, domnule, ăia, în o mie nouă 

sute șaizeci și cinci, ştiau ce să facă cu oamenii, iar ăştia de azi 

vin şi se scuză: aşa a zis NATO, aşa a zis Europa, aşa a zis 

FMI? Desfiinţaţi armata şi daţi-le pensii mari! Păi de unde să 

le plăteşti, mă, animalule!? Tu ai stricat echilibrul! N-ai cum să 

le plăteşti, decât dacă-ţi dă ăla care ţi-a ordonat... 
Ion Longin Popescu, 09 noiembrie 2013 

cotidianul.ro 
   - Chiar așa, ai stat de vorbă cu Longin Popescu? în termenii 

ăștia?...cel de la Formula As? 
   - Vreo două zile Longin m-a înregistrat, în diferite locuri și 

faze, chiar și seara, la un pahar de vorbă, fiind asistat perma-
nent de Ștefanache Stoicescu. Sigur, au fost și înjurături, în 

nici un caz nu am folosit cuvinte din „Versail″-ul meu drag, în 
argou, cum mai apar unele („domle”, „cinșpe”) în tipar, la Co-
tidianul. Acum tu știi, eu nu vorbesc decât ceea ce știu, dacă 

am trăit. Ăsta e defectul meu... El urma să continue acest in-
terviu, dar se pare că a avut ceva probleme cu partea asta, 

prima. Trebuia publicată în „Formula As″, dar nici până în ziua 

de azi nu am aflat de ce Sânziana Pop a refuzat acest material. 
Mister. Nici mister Longin nu  mi-a răspuns la întrebare... 
   - Materialul este formidabil, lecție!...mai spuse Poe. Nimeni 

nu a mai spus așa ceva și, atunci când trebuie. În orice caz, 
realizările tale în domeniul tehnologiei asistate, culmea, și cele 

de acum din domeniul presei culturale, de zece ani, sunt unice 
în lume...Totul printr-un efort personal, nemaiîntâlnit. 
   - Teribil, zău așa, cine mai are ucenicia mea dinainte de șap-
tezeci și imediat, după! Dar să continui pe ce am pornit: neli-
beralizarea manoperei din nouăzeci și patru și legea unică a 
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pensiilor aplicată în două mii cinci sunt cele mai mari prostii 

făcute de Guvernul României. Să ne fie clar: legea pensiilor nu 
are nici o legătură cu indemnizațiile de merit date marilor 

oameni ai acestei țări în ultimul deceniu al secolului XX și cu 

indemnizațiile pentru creație date pe legea lui Vosganovschi în 

două mii șapte, o firimitură dintr-o jumătate de firimitură!  
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     În data de doisprezece noiembrie două mii treisprezece mi-a 
scris George Spârlea, îmi scrie așa cum știu oamenii ca el, care 

fac parte din mase de manevre!...o ho hooo, mulți sunt ca el. 

Îmi trimite mesajul „Re: Dvs. ce credeți? Va avea dreptate Dan 
Şova sau...?” Dan Şova susţine că culoarul IV Sibiu - Piteşti 

trebuie făcut după două mii douăzeci, după tronsonul Sibiu 

Braşov fiindcă este mai scump cu două miliarde decât tron-
sonul Sibiu Braşov…Desigur, mă enervez când citesc astfel de 
prostii, trimise ca informații de asemenea proști, care nu sunt 

buni decât pentru număratul de bani falși! Cine le-or da lor 
astfel de ordine și răspunderi? 
 

Epistolă, prima, lui George Spârlea 
(La astfel de oameni ca Dan Șova, nu trebuie să te uiți la TV) 

     Culoarul IV este un deziderat interbelic, cu proiect de a-
tunci, chiar şi pentru o cale ferată Orașul de Piatră - Curtea de 
Argeş. Ideea drumului ţării exista încă din o mie trei sute 

treizeci. Prin o mie șapte sute treizeci austriecii îl aveau. Prin o 
mie nouă sute patruzeci italienii visau la el, ca magistrală. În o 

mie nouă sute nouăzeci și șapte, prietenul nostru Sirugo, unul 

dintre directorii de la FAT Roma, când a plecat de la Călimă-
neşti, după reabilitarea DN șapte, mi-a zis (nu o să uit nicio-
dată - eu semaforizasem lucrările pe DN șapte): „Pietro, ci ri-
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porta nel due mila, quando abbiamo fatto corridoio IV" (Petre, 
ne reîntoarcem în două mii, când vom face Coridorul IV)... Bă, 

proşti suntem! Aşa ne trebuie dacă promovăm „tinerii” cu 

orice preț - preț politic - în actul de conducere al vieţii noastre! 

Ce slogan nenorocit, pe care l-au luat toate partidele în gură, 

după anul două mii!...„să promovăm tinerii!” Pe scurt, auto-
strada Sibiu - Braşov să se facă după autostrada Sibiu - Curtea 
de Argeş! Am zis.  

Toschris Ceckirdas, 12 noiembrie 2013 
 
     Şi un răspuns dat cinci luni mai târziu aceluiași George 

Spârlea, șase martie două mii paisprezece, la articolul „Averea 

lui Hadrian Năsturescu”. 
 

Epistolă, a doua, lui George Spârlea 
(Legea pensiilor unică - cea mai mare prostie a lui  

Hadrian Năsturescu) 
     Nu averea lui H. Năsturescu este cel mai grav lucru, ci le-
gea unică a pensiilor pe care el a dat-o, iar Miodrag Popescus 
Troianus, cu el în spate, a făcut un set de legi paralele. O lege 

pentru prostime - pulime (chiar așa, vorba lui Năsturescu) şi 

pentru băieţii deştepţi, aruncând în haos economia românească 

şi scoţând România din rândul ţărilor civilizate. Un nabab 

prostănac, nici nu putea altfel să gândească... Desfiinţez armata 

şi dau pensii la toată lumea! iar oamenii conduși de mine, cu 

totul speciali, vor primi pensii speciale. Punct. Trăiască Coana 

Pipa! Ura, ura... Legea Nababului, expresie a epocii LaBelle 
Poc! 

Toschris Ceckirdas, 06 martie 2014 
 

     Şi un răspuns pentru articolul scris de G. Spârlea în urma 
vizitării Bulgariei - « Călătorie la Plevna »  

 
Epistolă, a treia, lui George Spârlea 
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(Bulgaria post o mie nouă sute optzeci) 
    În urma primirii materialului « Călătorie la Plevna » …Do-
resc șapte - opt fotografii foarte bune. Pentru ziar, articolul 
trebuia scris pe jumătate. Te felicit, materialul e scris mult mai 

bine decât celelalte, din toate punctele de vedere, şi, nu în 

grabă. Aşa să faci mereu. Îl voi băga în întregime în revista 

Seniorii, că tot vor ei să facă o călătorie în străinătate...şi eu 

vreau să merg în Bulgaria, deşi am fost în o mie nouă sute 

optzeci și șapte, când am descoperit o Bulgarie, cum nu mi-a 
venit să-mi imaginez, sigur, nu ca Germania de Est sau URSS - 
ul lui Gorbaciov! atenţie, o Bulgarie foarte puternică. Am fost 

în vizită oficială - economică şi am văzut o lume de nu mi-a 
venit să cred!...Am înţeles atunci, de ce tot RDG-ul stătea cu 

antenele TV întoarse spre Bulgaria...Între ’optzeci și cinci și 

’nouăzeci eu am fost într-un turneu continuu aproape în Euro-
pa de Est pentru vânzare de tehnologie de mecanică fină -  
hidraulică - şi proiectare asistată de computer - prelucrarea pe 
mașini unelte cu comandă numerică în această zonă, iar după 

’optzeci și nouă, între nouăzeci și nouăzeci și unu, am extins, 

invers sloganului excesiv: prea excesiv, al lui Petre Roman, 
„industria românească - un morman de fiare vechi” şi spre 

Europa de vest: Paris, Francfurt pe Main...și Roma prin FAT, 

după o mie nouă sute nouăzeci și trei...He, he, hei, hai salut şi 

la mai mare! 
Toschris Ceckirdas, 06 martie 2014 
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    Pe doamna mititică și cu o coadă mare pe spate, împletită, 

am cunoscut-o în anul două mii patru la Curtea de Argeș la o 

întrunire organizată de Gh Păun. Părea nevinovată și nu dă-
deam doi bani pe ea, ulterior, cu timpul, mai ales că am obser-
vat că Ion Anton Escu îi ținea mereu calea când trecea prin 

Piatra cu flori în mână, în autogară, iar mai apoi o primea cu 
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flori în aceeași autogară venită în vizită la el, când i-am citit 
majoritatea articolelor pe care mi le trimetea pe net, mi-am 
schimbat părerea și chiar a început să-mi placă, cum scrie. O 

dată sau de două ori i-am publicat și eu articolele, dar numai 

atât, fiindcă tonul lor era foarte acid la adresa puterii, chiar a-
fronturi cu iz politic și nu aveam chef să-mi bat singur cuie în 
tălpi...Mai ales, știam din trecutul meu că poți să scrii despre 

această putere cât vrei și câte nu vrei, căci în atâția ani de tă-
văleală pe bune sau falsă, ea nu dădea semn că ar fi deran-
jată... 

Epistolă, prima, doamnei Ana Diana Pospai 
   Dacă în România salariile cetăţenilor ar fi fost aliniate celor 

din UE, sinonimă cu Europa de vest, adio la noi „clasă de 

mijloc" - puţa calului - după care au alergat toţi golanii politici, 

ideologi!...clasă de mijloc fără de care, spuneau ei, România nu 
are nici o şansă să intre în viitoarea UE. Prostănacii ăştia care 

au distrus tot ce era sfânt în România au inventat sloganul di-
abolic că munca e o prostie - lenea o boierie. Lenea este astăzi 

principala ştiinţă după care înveţi cum să faci bani prin frau-
dare, altfel spus, inginerie! da, tehnologia Dracului - ingineria 
asta financiară. În şapte mii de ani, ca să fiu în ton cu Adam şi 

Eva, n-am aflat popor care să-şi îngroape vaca, calul, roata şi 

lopata, sabia şi automatul, şi să-şi asigure traiul „muncind" 

pentru cămătari la...tarabă. Asta-i treabă, dragă doamnă? Să 

desfiinţezi armata, să înmulţeşti universităţile de pe cursul pâ-
raielor, să desfiinţezi fabricile şi uzinele, inovaţia şi invenţia, 

aviaţia, agricultura, zootehnia, câte şi mai câte...să desfiinţezi 

normalul - naturalul! să înfiinţezi artificialul pe care nici ca 

hrană nu o mai poţi da la porci!? O clasă de mijloc, auzi, fără 

porci, ha ha ha în care copiii rămân copii, până părinţii lor 

mor... Public, scuip pe această clasă politică, unică clasă, căci 

culmea, alta nu mai există! Ce „clasă de mijloc”!? care şi-a pă-
răsit SRL-ul şi a luat drumul Guvernului, Senatului, Parla-
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mentului, politicului!!? ca să salveze democraţia!? pe Coana 

Pipa fără chiloţi!? Trăiască Caragiale şi Eugen Ionescu; ambii 
au trebuit să ia calea exilului...Ce ruşine îmi este că n-am 
scuipat în o mie nouă sute nouăzeci pe cei care mă învăţau - 
înşelau - ce este economia de piaţă!? în care, atunci, şi cu pa-
truzeci de ani înainte, nemţii şi francezii îşi planificau produc-
ţia de cărbune şi de oţel? Mulţumesc domnule Iliescu, şi, pen-
tru câteva săptămâni, neică Antonescu (nu Ion), pentru că a-
stăzi - mâine, probabil, trebuie să-mi vând casa, cumpărată! da, 

cumpărată în o mie nouă sute optzeci și doi, când încă nici 

măcar nu eram membru de partid...ca să plătesc datoriile co-
piilor la bancă. Criminalitatea financiar - bancară - este mult 
mai mare, stimată doamnă.  
    Semnez: „Un Nimeni” sau, cum ar spune Camilla Paul Sten-
gel într-unul din poemele sale, „Un Vierme”!...Numele nou al 
acestei ultime creaturi a universului, omul, ambii aruncaţi pe 

piaţa vieţii de marea maestră „Mama Natură”. În numărul pe 

trim IV al „Povestei vorbii 21” puteţi citii două poeme, traduse 

de mine, din creaţia acestei poete, dacă, binenţeles, primesc a-
cordul...Eu îl aştept. Acum vă citez pe dumneavoastră: „...Au 

pierdut aproape de tot contactul cu realitatea, se mint chiar şi 

pe ei înşişi că îşi fac datoria, însă un psihiatru ar pune un di-
agnostic sumbru: evidente cazuri clinice de dedublare a per-
sonalităţii”...Şi asta fiindcă din două mii trei, dar mai ales din 

două mii unsprezece, trăim în cel mai venal - penal - infan-
tilism economic, social şi politic!  

Toschris Ceckirdas, 09 decembrie 2013 
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    Adevărul este că după publicarea interviului cu mine al lui 
Ion Popescu Longin de la săptămânalul „As” m-a contactat 
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multă lume dar cel care m-a impresionat mai mult, cu care am 
rămas și prieten, a fost scriitorul tulcean din județul Piatra, 

Ștefan Dumitrescu, care mi-a scris atât de direct încât m-a 
impresionat de-a dreptul. Nici nu știam cum arată, am rămas 

surprins când l-am cunoscut, o figură ștearsă, dar în spatele 

căreia se simțea o mare energie...parcă era Lucaci, maestrul 

meu - sculptorul fântânilor cinetice din întreaga țară. 
 

Epistolă, a treia, lui Ștefan Dumitrescu 
(Detalii despre persoana mea) 

       Am început să lecturez pe net lucrări din opera dvs... 

sunteţi uimitor! am început cu teatrul. Lecturile mele vor fi 

soldate cu intervenţii - recenzii în presa la care am acces. 
Referitor la invenţiile mele, majoritatea mi-au fost aplicate, iar 
guvernul din o mie nouăsute optzeci și nouă mi le-a premiat cu 
suma incredibilă, pentru acea dată, de două milioane lei. 

Judeţeana de partid - finanţele - de-atunci au hotărât să luăm 

(eram cu soţia pe brevete - câteva) o parte, o parte să indicăm 

câţiva colaboratori - să primească şi ei - muncitorii - restul, 
aproape două milioane (tocmai se întâmplau evenimentele din 

douăzeci și unu - douăzeci și doi decembrie optzeci și nouă), 

ne-au presat să dăruim banii „Revoluţiei”! Am făcut-o cu toată 

bucuria, fiindcă atunci, am crezut că ea este reală şi sunt foarte 

multe victime. Dacă nu aş fi avut aceste invenţii, inovaţii, uni-
cate, care pur şi simplu sunt o reală şi poetică poveste în lumea 

tehnologică, cu unele mi-am ilustrat volumele de transfigurări 

poetice, vezi Cultura Ars Mundi on line: Carmine, Transfigu-
rări, Caietul gri, aş fi murit de foame... după ieşirea la pensie 

în anul două mii, când am suferit un infarct şi un stop cardiac, 

soldate cu cinci stenturi pe aortele inimii... Aşa, din drepturile 

de exploatare, am reuşit să-mi scot volumele literare, sută la 

sută fonduri proprii, fiindcă doream să aduc în prezentul mizer 

de după anul două mii adevărul despre timpul meu, cel dintre o 

mie nouă sute cincizeci și unu, și două mii. Un timp - epopee 
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tehnică, şi poetică, cum nu a existat nicicând în această lume şi 

în care românul a atins cea mai înaltă treaptă în demnitatea lui! 

...Vedeţi „Oglinda” şi „Secolul XXI - Un cetăţean între 

milenii”, ambele, în PDF, pe Cultura Ars Mundi. Atât de mlăş-
tinoasă, cum spuneţi şi dvs., este viaţa literară şi de orice fel - 
artistică din Orașul de Carton, încât nu am procedat la o lan-
sare de carte, aici, niciodată...deşi fac două ziare - reviste cul-
turale, sunt şi am fost în conducerea Forumului Cultural şi So-
cietăţii „Anton Pann”, şi mai fac trei reviste anuale: Seniorii, 
Forum 10 (anul de existent - se schimbă mereu, numărul), 

Mirajul Oltului... Am lansat cărţile, însă, la Craiova, Tg Jiu, la 

Curtea de Argeş, la Tulcea, parţial la Cluj, dar degeaba, în faţa 

profesioniştilor, parcă m-aş manifesta în vânt, în gol! Scriitorii 
şi artiştii de azi, din cluburile profesioniste, de la noi, au tran-
sformat aceste Asociaţii în turnuri de fildeş;...castele kafkiene! 

Şi, ca să închei în tonul acestor vremi, vreau să vă mai spun ce 

cred despre aceşti ani, care ne transformă în maimuţe!... omul, 

în general, este prost şi, precum baba din poveste, vrea şi mai 

mult. Aşa şi cu românul nostru, după două mii, când a dorit 

oricum să locuiască în Palatul de Aur al Europei Unite! ... şi a 

călcat în picioare orice principiu moral (nefăcându-şi „temele”, 

ci, copiindu-le!), astăzi (de patru ani), intrând într-o criză pe 

care nu o mai poate defini și nici opri!  
Toschris Ceckirdas, 13 decembrie 2013 

 
    În treisprezece decembrie două mii treisprezece am primit 

de la Ştefan Dumitrescu, ora treisprezece, următoarea epistolă: 
 

Epistolă, a doua, de la Ștefan Dumitrescu 
(Bună dimineața iubite domnule Toschris,  

o zi bună să ne dea Domnul!) 
    Azi noapte m-am gândit mult la suferinţa dumneavoastră. 

Îmi aduc aminte momentul în care dl. Petria, foarte mâhnit mi-
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a povestit cum i-a sabotat Dorel Motoi intrarea în Uniunea 
Scriitorilor... 
      Mi-a părut foarte rău de el...De altfel dintre toţi pietrenii, el 
a fost singurul care m-a propus la premiul Nobel... Era pre-
şedintele Filialei Piatra a Societăţii Scriitorilor  Români... Par-
că aşa se cheamă. 
    Patologia aceasta a Axiofagiei, care se manifestă  mai viru-
lent cu cât urcăm pe scara socială, la artişti, şi la oamenii de 

ştiinţă, la universitari, la politicieni, este cancerul poporului ro-
mân. 
   Aveam în facultate o prietenă, am aflat că este evreică mai 

târziu, care s-a arătat foarte mâhnită, că, eu cânt în poeziile me-
le poporul român, patria... Cum poţi să cânţi poporul acesta a-
tât de prost? mi-a spus!     
    M-am supărat foc, m-am certat cu ea, încercând să-i spun că 

poporul român e un popor dotat, talentat, inteligent, o dată ce i-
a dat pe Eminescu, pe Mircea Eliade, pe Cioran, pe Eugen Io-
nescu. 
    Nu este aşa, mi-a spus... Pe Eminescu l-aţi asasinat, de ase-
menea toţi marii creatori ai acestui popor ca să se realizeze au 

trebuit să plece din ţară... Dacă ar fi rămas în ţară i-aţi fi ter-
minat. Era adevărat... 
    Uite zice, de ce noi evreii suntem un popor deştept, iar voi, 

românii, sunteţi un popor prost şi o să se aleagă praful de voi... 
    Pentru ca dacă la noi, într-o colectivitate de evrei, se naşte 

un copil inteligent, dacă apare un talent, noi, toţi evreii din co-
lectivitate sărim să îl ajutăm, să se dezvolte, să ajungă mare, să 

creeze! pe când la voi, cum apare unul mai deştept, săriţi să-i 
daţi în cap...  E adevărat.  Dacă într-o colectivitate de evrei se 
naşte o capră la un vecin, toţi vecinii sar cu un braţ de fân să-i 
dea omul caprei ca să facă lapte. Pe când voi vă rugaţi să-i 
moară capra vecinului. 
    După ce capra evreului s-a întremat şi dă lapte, vine  evreul 
cu  cana cu lapte şi o dă vecinilor care l-au ajutat cu fân... 
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    Pe când dacă îi moare capra vecinului acesta nu vă poate a-
duce nimic, cel mult să vă blesteme... 
     De aceea sunteţi un popor prost? pentru că nici după două 

mii de ani n-o să vă treacă prin minte ca e mai bine să te duci 

la vecinul cu capră cu braţul cu fan, decât să doreşti să-i moară 

capra... că este mai bine să-l ajuţi pe omul care este o valoare, 

decât să-l invidiezi, să-l marginalizezi sau să-l asasinezi. 
     De aceea de poporul ăsta se va alege praful!  
     Asta era prin anii ’șaptezeci, când eu eram student, domnu-
le Toschris... iată că fata aceea a avut dreptate... De poporul ro-
mân s-a ales şi se alege praful...Vă rog eu sa nu mai fiţi trist... 

vom lupta umăr lângă umăr... 
    Dacă noi, românii, vrem sa fie ceva de capul nostru în is-
torie, trebuie să învăţăm de la evrei şi să facem ca ei... Din pă-
cate cred ca nu  vom fi capabili să înţelegem lucrul acesta! 
      Vă îmbrăţişez cu dragoste. Domnul să ne ajute! Prietenul 

dumneavoastră,  
Ştefan Dumitrescu, 13 decembrie 2014 

 
Epistolă, a patra, lui Ștefan Dumitrescu 

(Îl felicit și îi mulțumesc pentru ceea ce mi-a scris) 
    Minunat, superbă amintire - poveste... o s-o public undeva, 
cândva, într-un roman de-al meu care se va chema epistolar... 
V-am deschis deja o pagină. 
    Spunea Petre Ţuţea despre evrei: „Pentru evrei cultura în-
seamnă religie; restul este artă şi ştiinţă”. Eu am luat această 

saga, a lui Ţuţea, ca pe un veritabil motto despre viaţă. Despre 

adevărata viaţă. 
    Apropo, Eugen Ionescu i-a creat pe Beranger şi pe Coana 

Pipa, ultima, definind cel mai bine antagonismul dintre politi-
cianism şi democraţia populară sau noua morală a politicii de 

partid, care va duce la desfiinţarea partidelor. Îl consider pe E-
ugen Ionescu unul dintre geniile omenirii, ca şi pe Sergiu Ce-
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libidache, care a reuşit să fie în rivalitate cu un Herbert von 

Karajan, să spunem... 
Toschris Ceckirdas, 13 decembrie 2013 
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    - Când mergeam pe la tine, dragă Poe, când stăteai în gazdă 

la Coana Anica, lângă frizerul Chichi Vasilescu, care avea doi 

băieți ai săi, calfe, pe Mișu, care ulterior a ajuns doctor, după 

ce unuia i-a tăiat o ureche, când îl tundea și învăța cu cartea de 

medicină în față, și pe Petre, zis Pele, și care era celebru pentru 

prietenia ce-l lega de ziaristul de la Orizontul, Jean Barbuțchi; 

acesta din urmă nu se tundea decât la Pele; mai știam despre 
celebrul ziarist, cu domiciliul în cartierul „Versail” (Versai-
lles), că era temut de toată lumea pentru puterea ce o avea față 

de organele de partid și de stat! De ce influență avea!  
    - Să nu-l văd, adăugă Poe. Ăsta m-a reclamat la Partid că am 

făcut nuntă cu cununie la biserică. 
    - Mă rog, nu știu cât de importantă e chestiunea asta cu recla-
matul, că ai făcut cununia la biserică, dacă ai avut ceva de pier-
dut în viață! Astăzi tu lucrezi la Curtea Constituțională a Ro-
mâniei, ești consilier, ai avut dea lungul timpului numai posturi 
favorizate, social politice! Ești și tu membru de vreo treizeci de 

ani la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, ba nu, ești 

ziarist de vreo cincizeci de ani și, mai ales, ești cel mai valoros 

publicist elev din toate timpurile în presa samizdat fiind chiar 
creatorul ei! Nici nu te compari cu Bogdan Petriceicu Hașdeu 

sau cu Leca Morariu care, cândva, făcuseră și ei exact ca tine 

dar fără nici un ecou, și fără valoare...Acea presă, a ta, este in-
comparabilă! 
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    - Și ce, tu, nu ai făcut la fel, alături de mine? Nu ai publicat 

poezii și desene?  
    - Desigur, dar acum era vorba de tine și nu de mine, dacă 

chestia asta cu Barbuțchi ți-a adus vreun neajuns!? 
    - Nu, era prea mic el pentru așa ceva, pentru un război cu 
mine! 
    - Băi Poe eu mi-aduc aminte cum am fost noi primiți de Va-
lentin Păunescu, când am băut amândoi, la separeu, la Salonul 

Spaniol! parcă pe Victoriei, în București, nu? Tu o să rămâi în-
văluit în mister toată viața! Nu știu bine, dar cred că conflictul 

tău cu Barbuțchi s-a răsfrânt și asupra mea, știind el că tu ești 

prietenul meu! Eu nu am treabă cu el. Eu știu că chestia cu pri-
mul cotidian particular din România este vrăjeală românească, 

oltenească...Ăștia au falimentat Orizontul și apoi au preluat pa-
trimoniul, dându-i alt nume. Păi cine mai este ca el, numai prin 

străinătate umblă pe banii publici ai amărâților de pietreni! Păi 

nu poți să fii primul, după ce ai fost delicvent! Mă rog, câți or 

fi fost! Ăștia din Orașul ăsta de Carton dorm cu minciuna în 
gură și n-au loc nici unde! De aia stau înfipți aici, se laudă unul 

pe altul, și așa le trece viața... Nu vezi, până și lui Cornelius 

Trotuși i-au scris greșit pe cruce, murdărindu-l...Auzi, Profesor 
Universitar Doctor... Barbuțchi a lansat la Primărie că eu nu 

pot fi director de ziar literar, că nu sunt membru USR! Vai de 

noi, dar el era? când eu i-am dus eu actele de înscriere în USR, 
prin două mii cinci? semnate de Constantin Zărnescu!? Să le 

depună la Sibiu? Mizerie măi Poe, mizerie mare, toți sunt ban-
diți. Toți par personaje reale din romanele lui Ștefan Dumi-
trescu, ultimul cu personaje ca el, apărut chiar în două mii 

nouăsprezece și intitulat „Plopul din deal”. Ce carte și asta, ce 

subiect, protipendada anilor șaptezeci era formată din cadrele 
de conducere ale instituțiilor statului, extrem de corupte, ale 

Securității nevăzute și lumea profesorilor; iar cheful de pomină 

din micul orășel, de 1 Martie, ne arată cât de reală era această 
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lume care nu părea serios preocupată decât de sex și alcool 
...mă refer la intelectualii din așa zisul minister al „Educației”! 
 

Epistolă lui Jean Barbuțchi 
                 (El nu era membru USR când vorbea așa)                        

Motto: „Interesul lor este să rămânem într-o zonă furnizoare  

de… mână de lucru ieftină. În numele libertății și al democra-
ției.” (Jean Barbuțchi, Curierul din 23 dec. 2013) 
 
      ...Mâna de lucru ieftină s-a produs atunci când s-au aliniat 
preţurile la materii prime şi materiale, dar nu şi la manoperă, 

an de pornire, o mie nouă sute nouăzeci și patru! Atunci ro-
mânii i-au vândut pe români, şi cei care au făcut asta merită 

împuşcaţi, nu ca pe Ceauşescu în ziua de Crăciun, ci într-una 
obișnuită. Robespiere care a tăiat capul împăratului şi-a pierdut 
capul după câţiva ani, la fel! De aici rezultă că suntem un po-
por fără personalitate, care înainte am pupat dosul şi după ace-
ea am căutat documente să luăm certificate de revoluţionar....şi 

tot aşa de repede am pupat în acelaşi loc pe noii conducători! 

Şi, maestre, ce fel de popor e ăsta, ce naţie, care îşi desfiinţează 

armata, pupă mâna celui care o desfiinţează, pentru ca mai a-
poi, să-şi arunce chipiurile către preşedintele ales, şi să-i zică 

„javră ordinară”? Unde aţi mai pomenit asemenea oameni! Iată 

cei mai mulți sunt în anturajul dumneavoastră, cel al „Plopilor 

aprinși…” Deci, cei care au insultat acest popor, mai ales după 

două mii, imediat, ăştia să de-a socoteală!...şi cu cei aflaţi la 

guvernare, după două mii patru...Atenţie, la guvernare! că nu 

doar preşedintele a făcut legile paralele ale pensiilor, salariile 
nesimţite, pensiile la fel, universităţile şi profesorii - doctorii 
de maidan - carton, scriitorii şi artiştii plastici numai cei pro-
fesionişti - monopol de stat comunist (uniuni înfiinţate în o mie 

nouă sute patruzeci și nouă şi schimbate la înfățișare, după 

′optzeci și nouă - iată ce revoluţie am făcut!) şi câte şi mai 

câte...Dar eu vă propun la Premiul Nobel, dacă aveţi curaj, 
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numai mie să-mi scrieţi - spuneţi, să daţi numele celor mai 

vinovaţi în sensul de profitori nemernici, pietreni, care se fac 
vinovaţi de cele arătate mai sus!...bun înţeles respectând atri-
buţiile care decurg din diferenţa naţional/ local... Ştiţi bine ce-
aţi spus şi dvs, odată, la primăria noastră, la o întâlnire a lui 

Romeo Rădoiescu cu Cetățenii de Onoare ai orașului: că nu 

poate să existe o revistă de cultură cu un director care să nu fie 

membru al Uniunii Scriitorilor! Eu nu am leșinat, dar mi-am 
dat seama cât de proști sunt toți cei adunați care nu v-au dat cu 
ceva în cap. Care nu v-au dat afară din sală! Şi doar cunoşteaţi 

Legea 31!...și cum mai spuneam, dvs conducând suplimentul 

cultural al ziarului Curierul, când nu erați membru USR. Dar 

să revenim la „Revoluţia” română, vă spun eu că adevărata re-
voluţie a început în o mie nouă sute șaptezeci și opt!...a mocnit 

până în 1989, s-a generalizat în o mie nouă sute nouăzeci în 

Europa întreagă şi continuă şi astăzi!...fiindcă revoluţiile mo-
derne, când încep, nu se mai termină niciodată. Citiţi vă rog, 

dacă nu aţi citit, „Oglinda” sau „Secolul XXI. Un cetăţean între 

milenii” sau „Napoleon Bonaparte şi Apocalipsa secolului 21”     

tipărite toate de Intol Press și postate în PDF pe Cultura Ars 

Mundi - noua revistă on line de informaţie culturală creată şi 

îngrijită de cei mai cunoscuţi specialişti în artă, informatică şi 

literatură, dacă vreţi, din lume! Jos Uniunea ideologică de 

creaţie! Trăiască artele şi știinţele libere...  
          Sărbători Fericite!  

Toschris Ceckirdas, 24 dec. 2013 
 
 

58 
 

 
    Încă nu murise prietenul meu Costea Marinoiu, dar cu un an 
înainte, în două mii unsprezece, plecam răvăşit de la şedinţele 

de societate, cenaclu literar, din cauza certurilor pe care le a-



368 
 

veam cu ceilalţi, asupra esteticii scrisului de carte sau publica-
ţii. Nu suportam scrierea decât în New Time Roman, Normal, 
cu ghilimele la citate, cu bold doar în titluri sau strict la unele 
menţiuni speciale. Nu suportam titlurile puse înaintea numelui, 

de mai multe ori în același text, mai ales cele care nu aveau 

nici o legătură cu textul, ci doar cu autorul, care, în general, 
apărea în articole mai mult ca să i se vadă faţa. Desigur cei mai 

mulţi dintre colegi, mai tineri, mai fără experienţă foloseau 

ziarul sau revista ca să-şi aducă foloase, ştiindu-se bine că în 

anumite funcţii, servicii, beneficiile publicării de articole adu-
ceau puncte bune într-un clasament invizibil necesar în deve-
nirea profesională a autorilor. Chiar şi la șaptezeci de ani! E-
ram exasperat de utilizarea fără perdea a uceniciei de doctor, 

doctorand, „drd”, de care unii abuzau. Pur şi simplu folosirea 
de asemenea titluri fără control, cel puţin unul minimal, de a-l 
folosi o singură dată, devenea supărător, într-o echipă, binenţe-
les, el punea în lumină falsă pe altul mai important decât cel 

purtător... Apoi, începuseră unii să sublinieze, să schimbe cu-
loarea să, ce mai, să-şi bată joc de această artă a scrierii bele-
tristice care în general predomină în reviste şi ziare în arta 

publicisticii! Făceau confuzia că doar în cercetare sublinierile 

sunt valabile (pardon, în cărţile mele de ştiinţă şi tehnică nu 

văzusem niciodată asemenea gen de scriere, redactare!). Le-am 
arătat cărţi semnate de elite din toate sectoarele, înainte de o 

mie nouă sute optzeci și nouă, să vadă şi ei ce curat fusese tex-
tul tipărit, ce binefacere au fost aceste cărţi şi reviste pentru 

cultura noastră generală...Nu mă aşteptam să intru în conflict 

chiar cu cel mai talentat fost ziarist, literat de excepţie, consi-
lierul meu editorial de la ziare şi reviste, jurist la Curtea Con-
stituţională a României... 
    - Eu, vrei să zici, mă întrebă Poe? 
    - Doar știi câte conflicte aveam știute numai de noi doi! 
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Epistolă prietenului meu Poe C. Poe zis Poe! 
    Tronc!...2, 3, 4 nu eşti în scrisul internaţional. Aşa scrie A-
lexandru Alexandru Bălcești - Costești şi doamna Lupu (di-
riginta noastră), cu sublinieri în manuscrise, dar nu le tipăreşte 

nimeni aşa cum vor ei... Cuvântul trebuie respectat şi scris răs-
picat şi uniform, şi nu alterat cu nuanţe personale; adicătelea 

de ce să îngroşi un nume şi pe celelalte nu, sau chiar aşa, de ce 

să îngroşi anume nume? Zău, renunţă la sublinieri şi îngroşări 

că doar eşti un iubitor de text românesc şi, doar, şcoala, nu te-a 
învăţat aşa ceva! Arată-mi şi mie în ziarele tate inteligente, de 

acum şaizeci de ani, dacă ai făcut sublinieri sau ai îngroşat nu-
me de oameni sau altceva...Cum adică, de când citatele se pun 

şi între ghilimele şi în italic?...La noi, în inginerie, acest mod 

de a afişare se cheamă sistem static nedeterminat ... Alo, nu te 
grăbi să polemizezi cu mine. Tu scrie cum vrei, dar eu nu pot 
să cred că tu scrii precum corciturile ăstea care şi-au dat docto-
ratele după şaptezeci de ani!  Alo, fără sublinieri subiective!... 

Eu te felicit pentru acest Buletin de Presă, foarte bine, dar fă-l 
aşa ca să rămână în clasa ta, aia pe care o ştiu eu, şi nu una în 

care scriu ăştia, scriu să se afle în treabă! şi spun că sunt oa-
meni de ştiinţă. Hai salut şi noroc, nu-ţi dau eu ţie lecţii, dar te 

rog să scrii frumos în respectul literei şi a legii. Mie niciodată 

nu mi-ai trimis un text cu asemenea neoficiale şi alterante în-
semne. Am toată arhiva cu textele tale şi aşa ceva nu am văzut! 

la Info Puls sau altundeva, când lucram împreună. 
Toschris Ceckirdas, 25 ianuarie 2014 
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     Doi februarie două mii paisprezece: „Un An Bun să dea 

Domnul”...mi-a scris Ştefan Dumitrescu, şi mi-a trimis mai 
multe poezii. Ștefan Dumitrescu este șeful biroului de viito-
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rologie din București. Faptul că ocupă un asemenea post se 

datorește după părerea mea unei calități remarcată chiar și de 

autoritățile statului încă din anii șaptezeci, optzeci, când în o-
pera sa apare personajul ridicat de Securitate, apoi liber într-un 
oraș de provincie, cu obligația de a scrie orice, dar, instituția 

temătoare și de protecție, trebuind a fi prima care să-i citească 

opera prin care la fel ca proorocii tânărul scriitor - publicist, în 
realitate profesor de filosofie, întrevedea elemente de viață din 

viitorul poporului nostru!... 
   - Crezi că a lucrat mână-n mână cu Securitatea? Mă întrebă 

mai mult ca să se afle în treabă, iarăși, Poe. 
   - Normal, cine poate să lase fără supraveghere un asemenea 

personaj...real!? A putut să intre el în pielea lui Marin Preda! 

În anturajul lui Nichita Stănescu! Să iubească fără limite, să 

scrie „Râsul”, „Caragiale se pupă cu Stalin”, să mănânce bătaie  
la Securitate, să o iubească mai apoi, să fie propus la premiul 

Nobel de instituții savante din țări vecine! Mai mult de optzeci 

la sută din activitatea Securității a fost închinată apărării inteli-
genței românești; în plus, chiar ordinei interne!...păi ce nevoie 

aveam de libertatea individului - respectată prin Constituție - și 

libertatea religioasă, vezi sectele degradante de prin cartierele 

muncitorești tip Ostrovenii Orașului de Carton? De înjurături 

la adresa partidului unic, care se confunda cu statul, etc și etc...  
     Asta era lumea mai ales în a doua jumătate a secolului XX! 

Asta era platforma și legea lor! Legea țării de altfel! Ce frumos 

spune tot el într-o povestire de ultimă oră, cum tatăl său nu s-a 
opus colectivizării, a fost primul la intrare în CAP, a lucrat tot 
cu animalele sale în CAP și a rămas singur în viață față de 

atâția care s-au încrâncenat în a se opune Puterii...sau povestea 
moșului Costache, care după ce mănâncă bătaie soră cu moar-
tea, revine acasă dar rămâne cu mintea în așa zisă Siberie de 

peste deal...o poveste delicioasă! Așa și basarabenii și nord 

bucovinenii, dacă nu au avut avere au ajuns cei mai bogați în 

spirit și bunăstare din societatea românească postbelică din țara 
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noastră! Tu ai avut avere Poe? La tine a murit cineva din cauza 
bătăii date la Securitate? 
   - Ei pe dracu, chiar cred că tot de aceea m-am născut la Mo-
ciu, lângă Cluj, ai mei fiind trimiși acolo, cred acuma, pentru 

românizare și colectivizare!.. 
   - Au avut ceva ai tăi de câștigat? căci la tine nu pot să mă 

refer, tu, până în o mie nouă sute șaptezeci, neavând nici o o-
bligație de viață...ai tăi, trebuind să te întrețină pe tine și fa-
milia ta mai apoi! De, și acum vremurile sunt tot așa, chiar mai 

rău! Pensiile părinților ducându-se pe nevoile copiilor... 
   - Nu au avut de câștigat, dar taică-meu a fost gestionar de 
prăvălie în comună și a știut să se descurce mai bine ca alții, 

nefiind bețiv și afemeiat!...condițiile de bază pentru noul cetă-
țean impuse de partidul unic și Securitate. Da chiar și de ea, 
Securitatea, care veghea la bunul mers al familiei!... 

 
Epistolă, a cincea, lui Ștefan Dumitrescu 

(Milițienii noștri din jur…) 
     Să dea Domnul!...Ce este cu catrenul acesta din o mie nouă 

sute șaptezeci?...şi restul? Orice ar fi, un lucru este clar: unde 
nu-i cap vai de picioare. Dacă picioarele înseamnă poporul, ci-
ne este capul? Cine este cel care a făcut să nu avem cap? încât, 

să avem acum cincizeci procente din forța de muncă, pensio-
nari? Au! Doamne, cât de mult pot să vorbesc despre acest ro-
mân parşiv care întinde mâna ca să ceară de la alţii. Face şi un 

minister, nu cel de externe, pentru relațiile cu Uniunea Eu-
ropeană, ci minister pentru atragerea fondurilor europene! Ți-
gănușul şmecheraş, se crede isteţ şi frumuşel, râde ca prostul, 

face bancuri și râde de alţii! A uitat de lopată, se vrea şef, în-
jură românul din alt judeţ, înjură românul din altă parte, înjură 

şi vecinul...îi regulează nevasta, se laudă cu asta! Acum se jură 

că e daco-român, acum se jură că e daco-roman, spune că e 

Traian! spune că-i rus, spune că-i neamţ; că, numai el e român, 

că ardeleanul e bozgor, că basarabeanul e refugiat, că Ana Pau-
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ker din Focşani este curvă jidovească; aşa a învățat pe lângă 

carte și mai mult că el nu poate fi ceea ce este şi a uitat că 

Dumnezeu este cel ce este...El crede în capitalism după socia-
lism! el nu a construit nimic, nici o puşcărie după patruzeci și 

patru, el a visat ca ţiganul: fără puşcării...ţigan schimbat la faţă 

după patruzeci și patru după ce Antonescu i-a dus la Bug! 
…Român care-şi ascunde  părintele său, român care şi-a cum-
părat pantofi şi maşină, s-a descălţat de opinci şi i-a învăţat pe 

părinţi să umble desculţi! Spune-mi maestre Ştefan, unde ne 

este capul? unde ne-a fost capul? cine ni l-a tăiat şi ne-a pus alt 
cap? căci picioarele nu pot exista fără cap.   
   De ce vorbim noi mereu despre ţară, despre popor înşelat, 

despre România măreaţă, când noi întotdeauna am arătat că nu 

o merităm! Suntem unici în lume, ne-am desfiinţat armata, i-
am împroprietărit pe revoluţionari! i-am împroprietărit pe mi-
litari, i-am împroprietărit pe jandarmi; i-am pupat în izmene pe 
miliţieni, pe securişti și i-am făcut politicieni! le dăm mai mult 

decât trebuie; dăm pensii la artişti şi poeţi, ha, ha, ha la ma-
gistraţi, i-am împropietărit pe proşti cu carnete de revoluţio-
nari, nu le-am tăiat capul cum ar fi fost normal, L-am insultat 
pe Dumnezeu, l-am insultat pe Decebal, l-am insultat pe Tra-
ian, îi insultăm mereu pe cei care au fost eroi! pe Cuza, pe Ma-
cedonschi, pe Arghezi, pe Brâncuşi, pe Dumitrescu... Suntem 
fericiţi că îl avem pe Escu, îi înjurăm pe Eliade şi pe Ceckir-
das, declarăm sus şi tare că vrem România Mare...de parcă nu 

ar fi acuma rotundă așa cum au cântat-o poeții și maneliștii! 

România împărţită în trei, împărţită între nemţotei, ruşi şi ame-
ricani, şi toţi trei, cap să le fie I. L. Caragiale... cel care s-a 
„pupat cu Stalin”. Iar noi doi, Toschris și Ștefan, să plecăm în 

pădure, şi în Deltă, da, ce fericire să ne-ntoarcem la răsărit că 

apusul deja ne-a înnegrit. Apă şi pădure, nu zbor aiurea, ce 
dor? în pădurea din Orașul de Piatră, și de la Letea, să deve-
nim  pădurar ierarh şi pescar, apostolii Ştefan şi Petre. Să moa-
ră de ciudă Esca, la fel și Escu...Trăiască ruso americanul, şi 
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neamţul făurar! Trăiască libertatea din spaţiul carpato pontic 
dunărean şi maramureşean! 
     
     Revin la întrebarea iniţială. O mie nouă sute șaptezeci şi îmi 

cer scuze, acum am observat că textul epistolei este semnat. Şi 

totuşi, catrenul este din ’șaptezeci! Nu-mi vine să cred. În-
seamnă că mă dărâmaţi pe mine care credeam că am inventat 

în ΄șaizeci și opt poezia suprarealistă a viitorului, volumul 

Transfigurări; desigur, ediţie de mână - unicat, samizdat. Edi-
tura Sus Arta! e he hei la ce deschidere visam, real. În ultimul 
număr din Cultura pietreană citiţi articolul meu „O lansare de 

carte, ratată”! Revista este postată pe Cultura Ars Mundi. Cred 

că sunteţi de acord cu publicarea textului dvs din email sub 

titlul « Scrisoare de la Ştefan Dumitrescu ». Un Escu către un 

Dan... Doamne ce limbă frumoasă avem, zic şi eu ca Moro-
mete, mai ceva decât în limba lui Shakespeare: băga-l-aş în p--
da  măsii! de om frumos şi cult. 

Toschris Ceckirdas, 01 martie 2014 
 

Epistolă, a patra, de la Ștefan Dumitrescu 
(La Mulți Ani, să ne trăiască soțiile și fiicele,  

iubite domnule Toschris) 
    Da, am citit, articolele din revista Seniorii, numărul opt (po-
ezie) şi Cultura, din ianuarie două mii paisprezece, cronica 

literară inspirată la piesa „Caragiale se pupă cu Stalin” Mulțu-
mesc, Domnul să vă dea sănătate! 
    Poemul  de dragoste trimis a fost scris recent, în vara asta ... 
Este nepublicat. Ce bine ar fi dacă aţi cunoaşte, dacă aţi avea 

prieteni, un actor, doi sau o actriţă, două de la Anton Pann, sau 

mai mulţi... 
    Să auzim de bine, Domnul să ne ajute ! 
    Vă îmbrăţişez cu dragoste.  

Ştefan Dumitrescu, 01 martie 2014 
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    Eu m-am bucurat că Ștefan Dumitrescu este de partea noas-
tră, că ne stimează și iubește, căci noi ca organe de presă, lo-
cale, nu ne simțeam deloc mărunței și provinciali, ci chiar tră-
im într-o atmosferă de național și internațional...Mai ales eu, 

care nu aveam în fața ochilor decât exportul, care vezi bine, a-
cum are inconvenientul de a fi considerat nu o situație fericită, 

ci mai degrabă o trăsătură de fizionomie ceaușistă!...de fapt 

cum era considerată întreaga muncă! „Rabota liubit durac” o 

expresie existentă pe buzele tuturor, nu în limba lui Lenin care 

nu promova decât învățătura, ci în atitudinea românească, de 

acum. Munca trebuie desființată! Munca în fața capitalului 

străin este o inepție. Furtul este mai apreciat. Furtul de capital, 
deturnarea lui etc.  După o mie nouă sute optzeci și nouă, două 

mii, în nici o țară din lume nu s-a disprețuit munca așa cum s-a 
întâmplat în România. Omul și munca sa corectă au fost batjo-
corite mai mult decât în altă parte... 

Epistolă, a șasea, lui Ștefan Dumitrescu 
     Zilele care urmează încercăm să discutăm şi cu teatrul An-
ton Pann. Ieri mi-a confirmat profesoara Capşa că directoarea 

de la Ariel este săptămânal conectată cu dumneavoastră. Să 

dea domnul să iasă ceva. Acum scriu recenzia la „Delirul vol. 

II”... Pregătesc acum „Povestea vorbii 21”  în care pe pagina 1 
voi publica poezia dvs şi nişte lucrări de ale mele de sculptură 

şi pictură de când eram copil...o mie nouă sute șaizeci și nouă. 

Nu chiar copil, ci tânăr, adolescent...Puteţi să vă distraţi cu vol 

„Interferenţa artelor. Critice. Literatura" de pe Cultura Ars 
Mundi, unde la sfârşit am publicaţiile samizdat din șaizeci și 

opt, șaizeci și nouă ale lui Poe C. Poe, colegul meu de suferinţă 

din acele vremuri, şi, probabil, şi al dvs.,  la « Orizont ». Mă 

bucur că poezia dumneavoastră este o noutate, şi, sperăm, ca 

împreună să fim şi mai tari pe această planetă! Publicaţiile 

noastre au intrat în al şaptelea şi al optulea an de existenţă. 
...Marţi ridic de la Conphys revista « Seniorii » numărul opt, 
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care este o revoluţie! Pe ultima pagină stă scris: « Se poate 
după socialism, capitalism? » îi dau în bâlbâială pe aceşti scri-
itori pietreni, metodişti! Vedeţi şi penultimul număr unde am 

scris pe copertă despre „crimele urbanistice ale Orașului de 

Piatră”, o expresie care nu a prea plăcut politicienilor...însă re-
vista o fac eu, iar pentru coperţi nu iau aprobare de la nimeni! 

Aştept să mă văd cu dvs, poate la ziua mondială a poeziei, o să 

vorbesc şi cu Tania Nicolescu, o minunată scriitoare din Tul-
cea, foarte nouă şi foarte valoroasă cum puţine sunt...mai ales 

că este lipoveancă şi eu nu suport ura de rasă, nici măcar în 

sânul poporului român...Sunt adeptul amestecului de rase, e-
locvent după atâtea cuceriri turceşti şi nemţeşti, şi ruseşti, şi 

ungureşti, care astăzi ne dau o mare, foarte mare vitalitate... 

Dacă greşesc şi proştii ăştia de ucrainieni, cu atâţi români între 

ei, şi îi neglijează pe ruşi, garantez că Cernăuţiul şi Basarabia 

istorică vor fi ale noastre, iar eu mă voi duce acolo să  înfiinţez 

ziare şi reviste, şi semafoare! voi răscumpăra pământul părin-
ţilor mei...Abia aştept să readuc Oltenia pietreană, după mo-
delul interbelic, înapoi la şcoala basarabeană, comună cu a 

noastră, încă din timpul lui Basarab I. Amin. 
Toschris Ceckirdas, 01 martie 2014 
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     În aceeași zi mi-a scris Anton Spârlea o scrisoare în care 
este de acord cu separația de la Forum. Asta a fost ultima mea 

găselniță înainte de demisie, dar nu a ieșit nimic. 
 

Epistolă, prima, de la Anton Spârlea 
     1. In cursul anului două mii treisprezece am finalizat cartea-
album „Povestea unui neam de moșneni din Țara Loviștei”. A-
re peste patru sute de pagini și fotografii. Conex ei ar trebui a-
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nexat un album cu f.f.f. multe fotografii. Este o... istorie a fa-
miliei noastre, asumată de mine (eu am scris-o!), de fratele de 
la București (consultantul principal!) și fratele Gigi cel ce s-a 
responsabilizat pentru...album. Prefața a făcut-o Lidia - Vio-
rica Hanaru (colaboratoarea mea de la Piatra Neamț!). Am 
printat zece exemplare, la Herlix, și le-am transmis celor opt 
frați, pentru...că familia este primul beneficiar! Intenția noastră 

este să existe în forma electronic - informatică, pentru că este 

foarte scumpă. Pentru spațiu public ar trebui să aibe recunoaș-
terea oficială, pe care încă nu am perfectat-o. Cartea are și cer-
cetare înglobată și aparatul critic. Este una care se poate com-
pleta, acolo unde în ramurile arborelui se mai ivește o mlădiță, 

ori vreo frunză bătrână se va ascunde în substrat...;  
     
2. În legătură cu aripa progresistă a Forumului, trebuie să sta-
bilim ziua și ora primei întâlniri, când ne vom preciza pro-
gramul (mă voi gândi în prealabil la câteva idei pe care ți le voi 

împărtăși!). Evident! nu marți ori joi. Rămâne miercuri și vi-
neri! Vineri ar putea sa fie chiar postmeridian să-i separăm pe 

antonpanniști! Între protagoniști am putea fi: Ceckirdas, G. și 

Anton Spârlea, Pătrășcoiu, Nickis Cărbunariu, Nicolae Stătes-
cu, Stoicescu, și obligatoriu trebuie sa facem curte la câțiva 

profesori tineri de la Mircea cel Bătrân, Energetic, Călimă-
nești), membrii redacțiilor revistelor (este chiar un pretext, teh-
nic al separației!). Este o idee... pe care o vom face Proiect al 

Noului Forum, evident împreună și în consensul, pe care îl 
vom protocola, formal, să știe toata lumea că s-a rupt pisica 
moartă demult și rău mirositoare a ceea ce a fost o idee... bună, 

dar ucisă de conservatorii inflexibili. Aștept punctul tău de 

vedere.  
 

Mihai Spârlea, 01 martie 2014 
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Epistolă, a patra, lui Anton Spârlea 
(De acord cu separația din Forum) 

    Te salut şi la mulţi ani de 1 Martie, o nouă primăvară. Nu 

pot vorbi prea mult pe tema noului Forum că sunt cu alte pro-
bleme acum...Mulţumesc pentru explicaţiile de la pct. 1. Deci 

autori, cei trei! Editura Herlix, două mii treisprezece? Bucu-
reşti, Bacău...? Pot să public poza cărţii?... îmi trebuie editura.  
    Cred că trebuie discutat cu cei doi conducători sau întruna 

din întruniri propunem formarea grupului şi a Cenaclului  Ar-
telor 21 în ziua de vineri - iscusită găselniţă...În principiu 

motivul trebuie să fie că nu suntem de acord cu hotărârile care 

se iau în partea stg a Forumului (cum intri) care acuma a 
devenit deja tradiţională ca sfidare a întreg consiliului director; 

condamnăm că nu există o evidenţă strictă, că premiile sunt 

bunul plac al unora din afara Forumului; că în mod special a 

fost exclusă singura revistă de Forum, Forumul 11! Că per-
manent a existat intenţia, transformată în gafă, de a introduce 

în Forum persoane care nu sunt în spiritul Forumului; că nu a 

fost respectat registrul de acordare a premiilor (o hotărâre a 

Consiliului Director); că preşedintele şi secretarul general s-au 
sustras actului de conducere al FCR, de trei ani, predând 
(stângii) conducerea; subordonarea FCR primăriei Râmnicului 
fără aprobarea C. D.; promovarea interesului personal în locul 

aplicării Legii o sută optzeci și șase din două mii trei; pro-
paganda nefastă la ultima Ad Generală, că tipărirea de cărţi 

omagiale este în Statut! Fals de semnătură. Fals în documente. 
Două ştampile. Includerea de membri fără merite în C D. 

Plagiat public al revistei Povestea vorbei, în două mii șase, 

prin crearea revistei Forum V. Falsuri în structura de con-
ducere al acestei reviste, titluri false - în afara diviziunii muncii 
- în prime faze, departe de obiectivul ei, când până şi structura 

de problematică, nu numai forma, au fost copiate de la Po-
vestea vorbei, creând confuzie în actul de finanţare, obişnuit, 

până în anul înfiinţării - două mii șase. Mutarea finanţării de la 
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CJ la Primărie...Lipsa de transparenţă la costurile revistei Fo-
rum V; semnături atribuite fals; articole preluate... Aglome-
rarea actului finanţării, din Primărie, prin zeci de cărţi, incom-
patibile cu legea o sută optzeci și șase, incompatibile cu bunul 
simţ;  neprezentarea corectă a cheltuielilor, plăţi la negru, ne-
evidenţă, care au influenţat oficialităţile care în noile regu-
lamente de finanţare au exclus legea o sută optzeci și șase din 

două mii trei, dar şi aproximarea unei sume corecte, ca ajutor, 
după o lege locală, fantezistă!     
     Obrăznicia de comportament a aripii din stânga faţă de con-
ducătorii statului şi guvernului, aplauzele de bucurie de la Re-
ferendum, deşi, la FCR nu se face politică. Consilierea în 

Primărie, fără avizul Forumului, începând din  mandatul lui 
Romică Rădoiescu şi până în prezent. Măcar în prezent este 

oficial lucrul acesta...deşi, Forumul, nu este de acord cu aceşti 

reprezentanţi, falşi intelectuali de marcă care s-au făcut şi 

cetăţeni de onoare ai Râmnicului... FCR a fost transformat într-
o filială a universităţilor de pe malul Oltului, şi Argeşului, a 

primăriei, în care se promovează numai ideile personale al 

celor citaţi, slugi ale personajelor nevăzute, politicieni-gazetari 
din spectrul local. Acest material are un caracter privat, el nu 
poate fi folosit ca atare, decât prelucrat, cu avizul semnatarului. 
Sigur, prelucrat trebuie prezentat în Forum, înainte de orice 
mişcare care se ne separe - chiar dacă eu sunt demisionat din 

C.D. de un an...Dar când îmi spui, îmi reiau prezenţa pentru a 

putea trece la curăţenie...Dacă ai să vrei eu chiar voi prezenta 

acest material, cu mai multe detalii, în FCR. Bun înţeles, nu 

voi permite prezenţa în sală a celor fără CV depus la consiliul 

director (C.D.). Oricum, dacă nu se schimbă nimic îmi public 

demisia cu justificarea de rigoare... Când o să ne întâlnim am 

să-ţi povestesc cum a fost ieri seară la BJ, în faţa unei asistenţe 

de excepţie, universitară. Am făcut foarte bine că am fost, 

invitat de BJ, mi-am plasat Cultura vâlceană unor oameni pe 

care nu mă aşteptam să-i cunosc...A moderat fără mari excese 
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N. Pechinezul. Prezenţi maturi, cinsprezece procente. Prezenţi 

elevi, optzeci și cinci procente.   
 

Toschris Ceckirdas, 01 martie 2014 
 

Epistolă, a doua, de la Anton Spârlea 
(Forumul Cultural al Orașului de Carton, o atitudine 

în spaţiul public?) 
   «  Ca membru fondator al acestei organizaţii mi-am pus în-
trebarea, căreia încerc să-i argumentez răspunsul prin ultima 

Adunare Generală, desfăşurată pentru descărcarea anului două 

mii treisprezece, la Biblioteca Judeţeană în douăzeci și șapte 

februarie două mii paisprezece, ora șaisprezece. Adunarea a 

strâns cvorumul necesar statutar (numărul total al forumiştilor, 

cu acte în regulă este de treizeci și cinci de membri, nu toţi 

prezenţi la eveniment!), a avut ca invitaţi de marcă reprezen-
tanţii delegaţi de la Consiliul Judeţean, Primărie, iar prefectul a 

fost reprezentat la deschidere de Aura Gherghele. Formal, totul 
s-a desfăşurat ca la carte, votul a fost unanim, constatându-se 
adevărul celor spuse. Evaluarea celor prezentate, chiar dacă 

vom supăra pe mulţi, spune un lucru foarte dureros! Forumul 

este de câtva timp dus pe o linie moartă, şi din el, ca din hoitul 

economiei lăsată în derivă, profită cei ce se pricep, ca peste tot, 

băieţii deştepţi. Să încercăm să argumentăm, afirmaţia. 
    Cu ani în urmă se fonda Forumul Cultural al Orașului de 

Carton, cu obiectivele definite în statut, consonante ideii de… 

forum (vezi Dex!). Permanent în această organizaţie, apolitică, 

nonguvernamentală, au existat cele două tendinţe, în perma-
nentă dispută: 
    - Conservatorii, paseişti, în apărarea tuturor „valorilor” tre-
cutului, inclusiv a realizărilor măreţe la care au contribuit prin 

trecutele instituţii aservite propagandei; opozanţi ai unei inte-
grări europene, „globalizante”, de teama pierderii identităţii 

(niciodată definită clar şi folosită doar propagandistic, fără se-
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pararea otrăvii, pusă de cei cincizeci de ani de ateism pe sub-
stratul tradiţional, evident sănătos, într-o încurcătură de bor-
cane, ca o forţată cântare… impusă cândva, să mărească deruta 

şi să mascheze arestarea lui Dumnezeu!). O obiectivare a aces-
tei tendinţe ne oferă laureatul premiului Nobel, Alexandru Sol-
jeniţîn în studiul său din o mie nouă sute nouăzeci și unu, pri-
vind Rusia (Căderea imperiului comunist, sau, Cum să 

reîntemeiem Rusia, Ed. Rampa şi Ecranul, Bucureşti ’nouăzeci 

și unu). Fostul disident rus spune: „Distrugerea sufletelor noas-
tre timp de trei sferturi de veac - iată cel mai groaznic lucru”. 

„… o clasă conducătoare pervertită nu este în stare să renunţe 

la nici unul din privilegiile smulse cu de-a sila…” (op.cit. p. 

treizeci și cinci); 
     - Dezbaterea ideilor în circulaţie, pentru a putea intra în 

concertul european, printr-o integrare în care să aducem va-
lorile noastre, valori adăugate unui patrimoniu comun, fără in-
hibiţii şi deplină deschidere, promovând respectul de sine şi 

pentru partenerul… câştigat. Soljeniţîn, citat mai sus, constată 

că Provincia trebuie să se elibereze, inclusiv cultural, de ca-
pitale, de centru. Lucrul acesta fiind intuit şi de noi la fondarea 

Forumului, „Capitalele nu şi-au păstrat nici măcar fundamen-
tele care să permită preluarea renaşterii ţării, după ce provincia 

a fost lăsată pradă foametei, umilinţelor şi nimicniciei…” p. 
douăzeci și opt (vezi metehnele centraliste conservate la, încă 

nereciclata, Uniune a Scriitorilor şi la alte asociaţii naţionale 

gratulate cu… utilitate publică şi alocaţii bugetare…; nu cum-
va tot pentru perpetuarea unui organ de propagandă?). 
     Cele două tendinţe, fiecare cu partizani ei, au coexistat, însă 

raportul a fost dominat, cu timpul, de aripa paseistă, cu multe 

nume notabile şi o experienţă a … dedublării si a disimulării 

incontestabile şi mai apoi prin controlul puterii executive a 

Forumului şi a resorturilor de comunicare, adică a revistelor şi 

a porta-vocii la evenimentele publice.  Observaţiile publice, in 

mod continuu, de peste cinci ani, an de an, cele din dezbaterile 
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lunare, venind dinspre adepţii dezbaterilor, ai descentralizării, 

au rămas strigăte în pustiu. Ursul nărăvit ştie să ignore… 

criticile. Adunarea Generală, invocată mai sus poate fi citită, în 
ciuda aparentului succes, ca o fidelă stare de fapt la actualul 

Forum Cultural al Orașului de Carton. Să ne lămurim! 
     Este posibil ca adunarea generală de descărcare să nu înre-
gistreze niciun vorbitor la dezbateri, propuneri, amendamen-
te? Despre ce Forum putem vorbi, când în restul anului în for-
ma aceasta decizională nu ne mai întâlnim? Nu cumva faptul 

că tot ceea ce s-a hotărât anterior şi despre care nu s-a suflat o 
vorbă, nu a fost luat în seamă a provocat… lehamitea şi dezin-
teresul. O citire a inutilelor procese verbale anterioare poate 
lesne demonstra afirmaţia noastră şi dacă acestea s-au pierdut 
agendele noastre personale pot reconstitui propunerile neluate 
vreodată în seamă. 
    Care o fi legitimitatea Forumului să se erijeze în expert în 

domenii străine competenţelor celor chemaţi să jurizeze şi să 

premieze (fără bani, dar cu diplome!)? Dacă un singur do-
meniu nu este corect acoperit, ca evaluare, impostura devine 
evidentă! Nu cumva valoarea se atestă prin cvorumul…(?!) ne-
avizat de un minim CV? Între premianţii anului două mii 

treisprezece au fost, pe lângă oameni excepţionali, prin ceea ce 

au realizat, cât şi personalităţi remarcate prin faptele lor urâte! 

(stăm la dispoziţie cu documente… înregistrate public!). Nu 

cumva acest nefericit amestec face un deserviciu prestigiului  
Forumului? 
     Nu cumva noi centrăm, noi dăm cu capul, noi înscriem go-
lul şi tot noi îl validăm?  Adică în interiorul celor treizeci și 

cinci de membri, dintre care doar vreo cinsprezece activi, sun-
tem propunătorii, cei ce jurizăm, dar în marea noastră ma-
joritate tot noi, ori foarte apropiaţii noştri, cei premiaţi? La pri-
ma vedere nu se observă pentru că numărul celor remarcaţi 

este foarte mare şi nu se vădeşte… conflictul de interese. Aici 

se remarcă efectul de turmă, aplicat cu succes în bulversata 
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noastră societate, în toate domeniile. Pe lângă cei mulţi, trec şi 

intruşii, nechemaţii, interesaţii… Despre acest lucru vom dis-
cuta cu alt prilej, pentru că acest fapt a permis tuturor şme-
narilor sa-şi facă rost de diplome, pentru nivelul de perfor-
manţă dorit, banii iliciţi slujind cauze, aparent licite.  
     De ce să ne sărbătorim „oamenii” doar din cinci în cinci 
ani?, când putem să ne facem de râs anual, cu medalioane, 

lansări dedicate, temenele, premii pentru, mereu opera omnia? 
     De ce să recunoaştem că unora ni se tipăresc cărţile (nu le 

contestăm valoarea!) când putem susţine, ipocrit, că suntem 

truditori fără de arginţi? Cine ne impune minciuna, gratuită, în 

locul demonstraţiei utilităţii publice ca singur argument valabil 

pentru alocarea resursei bugetare, absolut legal şi evident… pe 

merit! 
    Forumul, declarat apolitic, face sluj premiind notorietăţi po-
litice, pentru a intra în graţii?! Oare de ce? Sunt şi aici exem-
plele necesare. O anumită fundaţie este confundată cu numele 

unui valoros senator! Oare de ce? Cândva am girat, împotriva 
justiţiei, un cetăţean de onoare, călcând în picioare spiritul 
civic! Acum, prin vreo două persoane, Forumul este făcut preş 

Primăriei, în loc să-i ofere acesteia spiritul nealterat, neutru, 
echidistant pentru suportul decizional în transparenţă publică şi 

incontestabilă echidistanţă. Apoi deciziile luate în cvorum ad-
hoc, ori modificate ulterior, ca să constaţi că ceea ce fusese 

respins cândva printr-o decizie, afli că s-a reluat discuţia în 

absenţă şi că s-a votat altfel. Există aici un bun plac evident, o 

subminare a regulilor, delegări de competenţă necunoscute, ori 

poate asumarea acestora fără delegare, datul apoi la pace, 

pentru evitarea scandalurilor.  Cu vechime de peste zece ani, 
este posibil ca o organizaţie cu un prestigiu câştigat prin con-
tribuţia individuală a multora, să nu lucreze instituţional, să nu-
şi adapteze formele de comunicare cu mediul? Fiecare avem 

acasă comunicare internet, dar la Forum comunicăm la nivelul 

evului mediu, iar consemnările din Procesele Verbale nu le 
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mai citeşte nimeni, că de aplicat nu se pune problema decât a 

celor… de interes pentru … vreun interesat. Aici ne ajută, din 

nou, înregistrările istorice. 
 
    Cei care confundă Forumul cu necesara socializare săptă-
mânală, ca într-un club de prieteni în care domneşte armonia, 

s-ar putea să nu se fi dumerit asupra funcţionării acestuia că 

despre menirea sa, deja ştim! Forumul este demult doar un 

pretext pentru unii, un instrument pentru alţii, iar pentru cel ce 

consemnează este un proiect ratat, dus pe linie moartă, departe 

de scopul pentru care a fost creat: Forumul trebuie să-şi asume 

rolul… forumului de dezbatere! 
 
    Forumul, cu tot derapajul său, trebuie să-şi recâştige funcţia 

pentru care a fost creat. Soluţia? Separarea apelor! Cele două 

tendinţe trebuie să se separe şi să-şi promoveze, fără amestec, 

acţiunile şi să se organizeze în infrastructura comună, fără 

suprapunere. Lansăm pe această cale membrilor să adere, liber 

consimţit, la una din tendinţe şi din evoluţia în continuare să se 

poată impune calea de urmat! Îmbătrânirea cu treizeci și cinci 

de ani, în fiecare an, a Forumului, fără putinţa întineririi ne 

obligă la acest gest radical. Fac acest apel, în calitate de mem-
bru fondator, sperând în scoaterea Forumului dintr-o fundătură 

prin recâştigarea privirii în faţă, temperarea supralicitării sin-
drofiilor personale, a excesului de temenele, a oricărui parti-
zanat politic. Avem nevoie de forţe tinere, de reflecţia lucidă a 

ceea ce ni se întâmplă în lumea noastră, de reacţie faţă de 

abaterile de la normalitate şi mai ales de implicarea în făp-
tuirea transformărilor, permanente în societatea oamenilor. Am 
fi rosti aceste gânduri în şedinţa publică, aşa cum am făcut-o în 
fiecare an , dar starea de sănătate nu m-a ajutat. Oricum scripta 
manent! 

 
Anton Spârlea, 03 martie 2014 
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 Epistolă, a cincea, lui Anton Spârlea 
...Bun, dar de ce „avem nevoie de forţe tinere”? Nu destul s-a 
trâmbiţat lozinca asta în tot ce este mai rău şi mai imoral în 

ţara asta? Dacă într-un forum punem faţă în faţă un tânăr de 

douăzeci și cinci de ani cu un bătrân de șaizeci de ani, într-o 
lume care nu mai socoteşte corect scurgerea timpului în ani 

(timpul şi costul de pregătire şi proiectare fiind mai mic decât 

timpul şi costul de folosire al produsului - o aberaţie, dar o 

realitate!), forumul îşi pierde menirea, rezolvarea problemei, 

acest faţă în faţă, transformându-se într-un dialog panicat între 
vârste. Experienţa şi şcoala fiecăruia, diferită într-un timp de 
patruzeci de ani, vor conduce la o dispută şi nu la un di-
alog...Între tânăr şi bătrân nu există dialog. Între tânăr şi bătrân 

nu există decât relaţia dintre ucenic şi maestru! scurt! 
Toschris Ceckirdas, 03 martie 2014 
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   Am găsit pe Internet și mi l-am trimis mie în șaisprezece 

martie două mii paisprezece interviul cu Călin Georgescu; sper 

să nu se supere doamna Mireille Astrid că am abuzat de acest 
text introducându-l în romanul meu epistolar. 
 

Epistolă, interviu cu Călin Georgescu 
(În ultimii douăzeci și cinci de ani, sufletul românesc a fost 

trecut prin sabie) 
      « Dr. Călin Georgescu este unul dintre cei mai importanţi 

experţi români în dezvoltare, şi anume în dezvoltarea durabilă. 

Între o mie nouă sute nouăzeci și șapte şi două mii treisprezece 

a fost director executiv al Centrului Naţional pentru Dezvoltare 

Durabilă din România, iar din anul două mii treisprezece este 

preşedintele Clubului de la Roma (Centrul European de Cer-
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cetare din Viena, Austria). Clubul de la Roma este o denumire 
simbolică pentru o organizaţie al cărei scop este să supună 

atenţiei întregii lumi diverse aspecte referitoare la viitorul pla-
netei. Acuzat că urmăreşte regionalizarea şi unificarea întregii 

lumi, în realitate Clubul s-a răzvrătit împotriva „ignoranţei 

sinucigaşe” a omenirii cu privire la adevărata ei condiţie. Dr.  

Călin Georgescu, deşi deţine o funcţie internaţională atât de 

înaltă, nu a uitat că e român, şi încă unul dedicat cauzei naţio-
nale. A elaborat strategia de dezvoltare durabilă a României pe 

următorii treizeci de ani. Strategie din care nu s-a pus în operă 

nici măcar un paragraf. Nu întâmplător, d-l Georgescu a fost 
propus, la începutul lui două mii doisprezece, să-l înlocuiască 

pe Emilianus Boicescu în fruntea guvernului României, dar 
interese obscure s-au opus. A fost o şansă pierdută de toţi ro-  
mânii. Reproducem, în cele ce urmează, pledoaria de tip clasic, 

„prin noi înşine”, a domnului Georgescu, pentru schimbarea 
României. 
 
     Aţi detectat, în scrierile dv., „războiul nevăzut“ din lume şi 

din România. Cum arată acest război? 
 
     Criza actuală oferă unei umanităţi îngenuncheate de atâtea 

rele prilejul de a medita asupra propriei supravieţuiri, pe unica 

sa planetă. După ce a „îmblânzit“ natura, omul este supus 

acum manipulărilor de tot felul, spre profitul celor care stau la 

cârma şi, mai ales, în spatele marilor corporaţii. Nu se poate 

fura fără a controla mintea victimei. Discutăm azi de un război 

dus la nivelul minţii. Este purtat de marile corporaţii şi de 

politica neoliberală care au creat şi menţin în continuare criza. 

Lăcomia marii finanţe a produs actuala instabilitate economică 

şi socială. Marile corporaţii nu au nevoie de minţi libere, ci de 

roboţei care, motivaţi doar de cucerirea unei poziţii în ierarhie 

şi de avantajele unei vieţi luxoase, se înclină obedient la 

preceptele „politicilor corecte“. Personal, sfidez corectitudinea 
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politică de toate culorile. Spre exemplu, Nestlé controlează 

peste șaptezeci procente din apa îmbuteliată din lume, printre 

care Périer, San Pelegrino, Vittel. Este o acţiune neoliberală şi 

postcolonială care atentează la un drept fundamental al omului 

- accesul primar la apă. Poate fi un drept uman transformat în 
marfă, cu etichetă şi preţ?! Se pare că da...  
      În România, ca şi în alte ţări eliberate de comunism, ce-
tăţeanul este stăpânit prin frică. Ne este frică pentru că nu mai 

avem credinţă adevărată. Când ne rugăm şi cerem ca Du-
mnezeu să ne „dea“ miracole, confundăm credinţa cu magia. 

Fără muncă asiduă şi jertfă, nu-ţi poţi lua zborul către orizontul 

demnităţii. Pasărea născută în colivie crede că a zbura este o 

boală! De acest fapt s-a profitat după ’optzeci și nouă şi aşa s-a 
perpetuat mentalitatea că, atât timp cât ai ce consuma, e bine. 

Burta plină stă mai presus de libertate! Spun încă o dată: acum, 

în România, se trăieşte sub imperiul fricii. Când nu rămâi ferm 

în credinţa creştinească, se naşte un gol prin care pătrunde 

groaza de moarte. Şi atunci omul devine „resursă umană“ - un 
individ manipulat, fabricat prin înrobirea minţii. Alimentele 

procesate industrial conţin substanţe care acţionează subtil 

asupra sistemului nervos, imitând efectul drogurilor. Omul 
care mănâncă produse concentrate artificial devine dependent: 
în căutarea plăcerii, mănâncă tot timpul, fără să se hrănească. 

Mintea, sufletul şi inima îi devin captive. Sistemul educaţional 

de stat contribuie şi el din plin la încătuşarea minţii şi a 

spiritului.  
        După ce sunt şcoliţi conform prejudecăţilor cultivate de 

adulţi, denumite eufemistic „programe naţionale”, elevii devin 

de-a dreptul incapabili să gândească sau să acţioneze în alt 

mod decât cel pe care l-au impus formatorii lor… Eu, în aceşti 

douăzeci și cinci de ani, am văzut în România doar promo-
varea malignă a incompetenţei. O perioadă în care sufletul 

românesc a fost trecut prin sabie. De aceea, cred că se impune 

urgent reprofesionalizarea României şi restabilirea valorilor 
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morale ireproşabile, de care, în istoria sa, poporul nostru a 
făcut dovadă prin fapte. (...)  
 
(Acest interviu a fost publicat, parţial, în „Formula AS”) 

Mireille Astrid Popa, estiri.ro, 13 martie 2014 
 

Epistolă doamnei Mireille Astrid Popa și  
Domnului Călin Georgescu 

(Demult trebuia să ne cumpărăm alt stat!) 
    Primit....Referitor la Clubul de la Roma...De ce au ajuns lu-
crurile până aici? Totul este fumat de mult. Nu trebuia să se în-
tâmple aceste lucruri și ele să fie arătate, doar electoral: „eu nu 

sunt ca ceilalți”! De mult trebuia să ne cumpărăm alt stat (de ce 

nu au vorbit ei atunci când statul a dat semne de dezordine și 

cădere), nu să căutăm alţi lideri cum spune domnia sa pe la 

mijlocul materialului...Şi, de ce el în locul lui Boicescu? când 

toată naţia atunci, toată, nu șaizeci la sută, a sărit speriată (şi cu 

prea şi inexplicabilă ură) la gâtul lui Boicescu şi a preşedin-
telui, pentru ceea ce încă nu făcuseră ei faptic, dar au făcut pu-
blic!! ... Degeaba pleacă el la Roma şi încearcă să ne deschidă 

minţile noastre întunecate, că noi tot o să avem creştere econo-
mică (cea mai josnică şi mincinoasă naţie - incompatibilă cu 

naţiile civilizate - cu, încă, un organ de statistică comunistă: cu 

minciuni, „că și așa nu contează”!) de trei virgulă cinci pro-
cente în timp ce ea se aranjează din condeie şi din amenzile 

incontestabile ale noilor miliţieni...cei reinstalaţi de tovarășii 

Ilicenco şi Năsturescu, după anul două mii. Pe mine mă de-
ranjează că aceşti filosofi de circumstanţă vin acum să ne 

spună ce noi ştiam încă de mult. Nu numai atât!...toate le-am 
spus şi în scrisul public...Noi am rămas cu scrisul, văduviţi de 

fondurile comunitare, ei sunt numiţi în posturile de dominaţie 

ale viitorului! 
    ...Singura rezolvare a viitorului a acestei post-Valahii, dacă 

va fi capabilă, se va face cu ciomagul!...nu cu liberalii, nu cu 
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democraţii, nu cu corciturile dintre ei, bun înțeles, nu cu social 

democrații foști comuniști și KGB-iști!  
     Politicul trebuie să dispară atâta timp cât nu mai vorbim de 

clase antagoniste. În lume, în acest sens, nu vor rămâne decât 

două clase: clasa Oamenilor şi clasa Naturii, antagoniste, încă, 

în acest moment. O luptă între aceste clase ar fi catastrofală, 

dar ea rămâne de actualitate în sensul că ce vrea natura nu vor 

oamenii; și invers. Şi atunci? fără partide politice (fiindcă am 

declarat că nu mai există). Omul trebuie să slujească mamei şi 

tatălui  care este Natura. Atunci, va fi bine, realizându-se şi una 

dintre cele zece porunci!...să-ţi iubeşti părinții! Să-ți stimezi 

religia. Vezi, avându-l în mine pe Iacov, am scris cu majusculă 

numele Om! Să facă toată lumea treaba asta (nu să se-nchine şi 

să facă mătănii şi să lovească pe la spate) şi atunci va fi bine; 

iar omul, oricare ar fi El trebuie să-şi răscumpere viaţa, pre-
țuind mai mult ca pe sine roadele Naturii și nu ale laboratoa-
relor chimice! fiecare cu treaba lui, dar împreună! 

Toschris Ceckirdas, 13 martie 2014 
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    Ștefanache Stoicescu, prietenul nostru, a publicat un articol 
în revistele noastre intitulat „Brâncuși între modestie și geniu”. 

El face niște asocieri fără rost între Brâncuși și Beethoven, în-
tre Brâncuși și Bonaparte, între Eminescu și Brâncuși...Eu tre-
buie să-i spun că mi se par asocieri fără rost și, mai ales, că noi 

nu avem cunoștințe foarte clare asupra personalităților româ-
nești dinainte și inter, și post belice, și serioase, întreaga noas-
tră cultură postbelică educată în școală fiind de natură politică 

și urmare a unei politici propagandiste! 
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Epistolă, a cincea, lui Ștefanache Stoicescu 
(„Brâncuși între modestie și geniu”!) 

   Material excepţional...dar nu uita: nu merge alăturarea - pe-
rechea - Mihai Eminescu şi Constantin Brâncuşi. M. Emines-
cu este produsul de excepţie al culturii române din instruc-
țiunea publică, din „Educație”, cum eronat îi spun ăștia, iar 

Brâncuşi este produsul de excepţie al culturii universale. Dali 

şi Picasso au fost excentricii societăţii contemporane din seco-
lul XX, amândoi, aproape de comedia umană! iar Brâncuşi a 

fost excentricul inteligent al secolului XX aşa cum nu s-a năs-
cut nici un om din tagma artiştilor plastici... de obicei nişte 

prostănaci și coate goale, și pierde vară!  
Toschris Ceckirdas, 14 martie 2014 

 
Epistolă, a șasea, lui Ştefanache Stoicescu 

(„Brâncuși, cioplitorul în duh” - în trei limbi!) 
   Motto: O carte apărută la Editura „Academica Brâncuşi”, do-
uă mii opt, Târgu Jiu, în coordonarea lui Ştefanache Stoicescu, 

a scriitorului Constantin Zărnescu, grafica: Florin Isuf, tehno-
redactarea Marianei Jdeică, traduceri franceză şi engleză, A-
lexandra Dogaru. 

Dragă domnule Ştefanache Stoicescu, 
   Vă mulţumesc pentru cadoul pe care mi-l faceţi în aceste 

zile, cu peste douăzeci și una de zile în epopeea mea personală, 

luna februarie, iată, o carte despre gândurile şi aforismele lui 

Brâncuşi, în două limbi de circulaţie mondială, o carte care 
duce mai departe gândul, care duce mai departe fapta, o carte 
care caută să ne concilieze pe noi toţi sub umbrela binefăcă-
toare a marelui sculptor, poet, şi filozof.... 
   Dumneavoastră construiţi o structură care îl prezintă pe 

Brâncuşi prin propriile sale teorii, gânduri, concepte despre 
viaţă şi despre artă!...În fond, prin conţinut, autorul cărţii este 

Constantin Brâncuşi, dacă aforismele sunt ale lui, şi sunt; dar, 

cartea este a dumneavoastră întrucât aţi conceput-o aşa cum a-
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rată ea...şi arată bine, îl defineşte pe Brâncuşi mai bine decât o 

carte cu mult mai multe mărturisiri despre natura marelui 

sculptor...Se apropie de o esenţă a esenţelor. Iniţial mi-am zis: 
- Ce să o mai citesc, ştiu atâtea despre Brâncuşi, iar dum-
neavoastră nu interveniţi pe conţinut decât în formularea ca-
pitolelor şi pe selecţia cugetărilor...adăugaţi traducerile în două 

limbi (franceză şi engleză). Şi, cu toate acestea, după ce am 

revăzut câteva din aceste cugetări, luate la întâmplare, despre 

artă, în mine a răsărit germenele propriei creaţii, a timpului 

trecut, când credeam că destinul meu se află în luxoasa vilă a 

gândirii artistice, în artă! Tânăr fiind, nici nu concepeam cio-
plitoria, expresia artistică, estetica formei, în afara gândului, în 

afara trăirii interioare, în afara sensului filosofic al trăirii artis-
tice... Bărbatul şi femeia, unirea lor însemna foarte mult în 

transfigurarea proprie...Nu mă interesa de unde vin şi încotro 

merg...Totul era cum să exprim mai bine prin formă interiorul 

meu, instinctul pentru iubire şi decădere. Totul, numai „eu” şi 

simţirea proprie. Am început să revăd gestica gândirii brâncu-
şiene, târziu (repet, după ce am bătătorit-o în adolescenţă - nu 
degeaba unii maturi mă tachinau, zicându-mi „Brâncuşi”, alţii, 

„Artistul”!), după descoperirea tripticului, capodoperă a civili-
zaţiei din parcul de la Târgu Jiu și câmpul coloanei (întot-
deauna am asociat câmpul - câmpia - cu o farfurie zburătoa-
re)... Eram un fan al Oului, al Prometeului, al Domnişoarei Po-
gany,...al Ţestoasei! Dintr-o dată am căzut sub impresia, expre-
sia, tăcerea, nevorbirea acestui grup geometric regulat sub în-
semnul celor douăsprezece seminţii ale lui Iacov, strămoşul 

nostru adevărat dinaintea lui Moise - întemeietorul magistralei 
case închinată Dumnezeului unic al tuturor credinţelor și Legii 

Legilor.  
      Lucrarea excludea cuvântul şi am rămas mut...Cum reuşise 

omul să-şi imagineze această masă a necuvântului şi să-i dea 
atâta încărcătură solară!? ...Da, de aceea în beciul meu de la 

Gura Văii - deasupra solului, cu zid masiv, şi din piatră, iarna 
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este surprinzător de cald fiindcă piatra acumulează căldura din 

timpul verii şi tot ea o eliberează în timpul anotimpului alb! 

Masa tăcerii este o lucrare eminamente spirituală, un produs al 

gândirii, al proiectului fără conotaţii naturale, el se adaugă 

nedescifratelor însemne planetare cu adresare în marele nostru 
univers! Sigur, după cum spune şi el, Brâncuşi, într-unul din 
aforisme, cine-şi poate imagina o „Cină de taină” mai nimerită  
decât această „sintagmă” a pietrei?...Masa Tăcerii!  

Toschris Ceckirdas, 14 martie 2014 
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   Cred cu tărie mai mult ca oricând că ne ducem cu totul la va-
le, ne rostogolim iremediabil... Şi de această cădere sunt vino-
vaţi numai românii şi iar românii din interior şi din afară. În 

anul o mie nouă sute nouă zeci, am aşteptat prea mult ca alţii 

să ne dea, şi noi să înşelăm, să înjurăm când nimeni nu ne pu-
nea. Ca semn al detestării mele față de această realitate, bună-
oară, eu, imediat, în o mie nouă sute nouă zeci, prin aprilie - 
mai, mi-am făcut, creat, firma Intol după legea cincizeci și pa-
tru de proiectare, programare, și execuție pe MUCN, ce ştiam 

să fac mai bine. Şi în afară de contactul cu firma Hunger, că-
reia am vrut să-i fiu reprezentant în Europa de Est, pe această 

firmă neproducând nimic din cauză că fusesem numit inginer 

şef şi nu se făcea să „concurez” fabrica (în acel moment, invers 

ca în Ungaria, fiind de neconceput să fabrici un produs şi să-l 
vinzi prin altă firmă, mai ales fiind aceeaşi persoană)... Atunci, 

imediat, în anul o mie nouă sute nouăzeci, am publicat vreo 

şapte articole, toate, cu propuneri de schimbare a modului de 

gândire şi concepere al producţiei! Apoi în o mie nouă sute 

nouăzeci și doi, la „Corespondent” şi în o mie nouă sute nouă-
zeci și șase la „Realitatea pietreană” când am candidat la con-
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silieri din partea PAC-ului lui Nicolae Manolescu!...îl cre-
deam cu noi, cu pietrenii. În anul o mie nouă sute nouăzeci și 

unu, aproape de Anul Nou la trecerea spre o mie nouă sute no-
uăzeci și doi am plecat de la Hervil şi am ajuns director şi ac-
ţionar la firma „Filmar” rudă cu „Regal” unde am intrat în pre-
să şi pe urmă am creat o unitate, „Mevil”, de mecanică fină. 
   În o mie nouă sute nouăzeci și trei, am plecat din Filmar şi 

am creat Intol SRL, după legea treizeci și unu, având profilul 

lui Intol - întreprindere mică, în plus, în o mie nouă sute nouă-
zeci și patru, creând Editura Intol Press, am obținut avizul de 

editare pentru revista „Magazin pietrean”. Am colaborat în 

continuare făcând filme, fotografii, la postul RTV „Piatra U-
nu” înfiinţat de Regal - Filmar, mie, revenindu-mi o jumătate 

de oră de emisie pe viaţă, datorită colaborării noului post în-
fiinţat (fără de care nu obţineai avizul CNA) cu o instituţie de 

cultură a statului, în cazul nostru, cu Teatrul Liric din Craiova, 
unde director era Modest Ceckirdas. Începând din anul două 

mii trei, și după, m-am dedicat complet, zi de zi activităţii de 

publicist şi fotoreporter la „Info Puls”, „Publicitatea Unu”, 

„Povestea vorbei”, „Cultura vâlceană”, „Forum pietrean” şi 

alte publicaţii locale (Curierul de Piatra, Curierul Orașului de 

Carton, Monitorul), şi naţionale (Cotidianul, Scrisul Româ-
nesc, Oraşul)...Între anul o mie nouă sute nouă zeci şi prezent 

nu am lucrat decât în sistemul privat. Eu şi familia mea! Soția 

mea, ingineră și ea, având mai mult noroc, lucrând în asociere 

cu firmele italiene provenite din Concernul FAT Roma! Din 
anul două mii cinci mi-am început și meseria de scriitor, o 

adevărată aventură... Da, simt nevoia unor destăinuiri. 
   - Astfel de nevoi încep când te apropii de sfârșit - mă aver-
tiză Poe. 
   - Nu trăiesc sub impresia acestei noi cunoștințe care este scri-
itorul Ștefan Dumitrescu. Ca să mă înțeleg cu el, să-l atrag în 
mijlocul creației mele publicistice trebuie să-l fac să mă cu-
noască... Poe, sub o formă sau alta trebuie să ne facem simțită 
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prezența și să luăm atitudine. În ce privește libertatea de opinie 

societatea de astăzi nu se compară cu cea de odinioară, mai a-
les cu cea din penultima decadă a secolului XX.  
    Îți recomand și ție: fii atent la această personalitate româ-
nească, produs al anilor șaizeci, care este din tagma noastră, un 

scriitor teribil, de lângă Drăgășani, mai precis de lângă tizul 

tău Petrache Poenaru, marele inventator și revoluționar în ingi-
nerie și școală. 
 

Epistolă, a șaptea, lui Ștefan Dumitrescu 
(Nu iubesc lupta comună, prefer să rămân un lup singuratic) 

   Mulţumesc, am primit mesajul dumneavoastră...pedalez pu-
ternic pe nişte materiale fiindcă trebuie să scot „Povestea vor-
bii 21” şi „Cultura” pe martie, dar mă pregătesc să vă răspund 

şi la problema cu lupta comună! pe care o consider și o reală și 

plăcută provocare ... Nu știu dacă este bine, cineva să ducă cu                     

mine o luptă comună. Fiul meu îmi spunea când era mic și eu 

mai tânăr, că semăn cu un lup singuratic; exteriorul meu este 

comun cu al tuturor, dar interioru-mi aparține unei alte lumi, 

una care a fost și nu mai există. Eu am fost nevoit să lupt de 

copil cu mediul în care am trăit: cartier, şcoală, facultate, fa-
brică, iar după anul notat cu ’nouăzeci, cu toţi cei care au con-
dus această ţară. Am avut un relaş în timpul Convenţiei Demo-
cratice, când mi s-a recunoscut capacitatea şi valoarea (fără 

partid - eu sunt un susţinător al desfiinţării politicului ca putere 

în conducerea societăţii şi recunosc forța deplină a statului -
produs al comunităţii în propriul interes), realizând cele mai 

valoroase produse în domeniul dirijării luminoase a circulaţiei 

rutiere cu cel puţin zece licenţe purtând semnătura mea; adică 

cum ne cereau alții să facem produse marca „made in Româ-
nia”. Dar, Doamne, în anul două mii a venit sfârşitul lumii 

(cum spunea bunica mea - că va veni peste toată lumea împă-
ratul roşu din Chitai) şi, treptat am văzut şi strigat - spus şi la 

alţii - scris la ziare, că România va dispare, statul îi va fi vân-
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dut fiindcă, precum copiii din flori, România este o țară fără 

părinți. Mai precis, cum poporul român, în loc să-şi cumpere 

nou stat, l-a reparat pe cel din anul o mie nouă sute nouăzeci și 

doi  şi a declanşat năruirea noastră, a celor care am fost cei mai 

buni în anii șaptezeci; fiindcă conducătorilor ei, de acum, 

vecinilor și prietenilor! le era frică de noi. Ne-au vopsit în toate 
culorile, an de an, din ce în ce mai rău, minţindu-ne ca de 
obicei, minţindu-i pe ceilalţi care trebuiau să ne primească la 

sânul şi mila lor creştinească de mâna a ...treia! Şi luptă, şi lup-
tă, şi cu ei! ...Exceptând primele patru cărţi: Zorlescu, Trans-
figurări, Caietul gri şi Carmine , unde am transfigurat tot ce a 
fost mai frumos în copilăria şi tinereţile mele, în bătrâneţea 

părinţilor mei pe care Dumnezeu i-a ajutat să moară în optzeci 

și doi și optzeci și șapte, toate celelalte pe care le-am scris 
pagină cu pagină fiind fresce urâte - chiciuri în cuvinte ale po-
liticilor acestor imbecili, ani (de moarte înceată) de după două 

mii trei şi până astăzi! Şi luptă, şi luptă, şi iarăşi luptă! ...Vă 

rog să mă credeţi, omul politic - tinerii politicieni de astăzi re-
prezintă tot ce este mai urât în această lume, în această viaţă. Şi 

nu numai la noi, căci în douăzeci și patru de ani i-am convins 
şi pe alţii din noul stat al UE să semene cu noi. Nu noi să 

semănăm cu ei, ci ei cu noi! Din păcate hârtia nu mai poate 

suporta această stare de ilaritate generală (nu „Râsul" dumnea-
voastră), prostia noastră, această stare de nesimţire şi minciună 

eternă în care trăim. Ori, această Românie...este creaţia noas-
tră! Nouă în primul rând trebuie să ne fie ruşine!...că-i răbdăm 

şi nu le frângem oasele.     
     Vă rog să mă credeţi, cred, puţini oameni pe acest pământ 

sunt atât de liberi ca mine. Ca nevasta mea, ca băiatul meu, ca 

fata mea...De douăzeci și patru de ani eu şi familia mea, noi 

toţi şi fiecare, și separat, nu a primit nici un leu, pentru viaţă de 

la acest nesimțitor stat care cu patru mâini a dat celor pe care îi 
consideră numai ai lui. De la acest nesimțitor popor în numele 

căruia eu şi nevasta mea am creat împreună cu alţii avionul 
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IAR 99 - Şoimul!...proiectarea asistată de calculator, hidraulica 

vâlceană exportată în cea mai mare parte a lumii...Băiatul, o 

facultate la Cluj, cu predare în limba engleză şi o facultate la 

Sibiu, de protecţia mediului. Fata, o facultate de medicină 

veterinară, la Cluj...astea toate până în anul două mii șapte, la 

copii. Chiar și astăzi, toţi ne exploatăm pe noi înşine, ne dăm 

salarii, dăm şi la alţii, şi tot noi, ca să trăim, plătim statul! Sta-
tul ăsta este atât de prost, căci nu ştie să-şi iubească copiii, 

oamenii, furnicile care muncesc pentru el.  
    Dacă mă chemaţi la luptă pentru negarea pluralismului po-
litic (ha, ha, fără clase antagoniste!), pentru afirmarea omului 

fiinţă supremă în univers, pentru creaţia şi producţia individu-
ală, pentru protejarea şi apărarea naturii şi a mediului, respec-
tarea animalelor productive, pentru exterminarea urei de rasă, 

pentru eradicarea antisemitismului, pentru promovarea micilor 
şi marilor valori ale artei şi tehnologiei, pentru Artă şi Tehno-
logie, pentru câte şi mai câte de pe malurile Oltului şi ale Del-
tei, ...atunci fie, mă alătur, nu în partid, ci dumneavoastră în a-
ceastă bătălie aprigă cu tot ce ne deranjează şi fiinţează în ju-
rul nostru...Nu uitaţi, eu vă admir extraordinar pentru ce aţi 

scris, şi am citit eu! Vă voi cere sfatul atunci când îmi veţi spu-
ne să mă mobilizez pe aici şi să facem un demers pentru No-
bel... Vom fi onoraţi! Poate reuşiţi să-mi indicaţi o posibilitate 

de a citi şi eu cartea cu Gorbaciov!...O să reiau aceste subiecte 

mai târziu când scap de aceste obligaţii pe care din păcate le 

am zilnic! Iar zilele acestea am fost şi bolnav şi am plătit de-
geaba mai multe, neruşinat de multe amenzi de circulaţie 

primite de la acest stat - înapoiat mintal! primite alte amenzi 
după zece ani; dar, cum spune o ţărancă vecină cu mine la un 

teren de-al meu din Muereasca, când mă plâng de lipsă de 

bani, aşa cum păţesc când plătesc prea multe amenzi (vezi Cul-
tura pe februarie): „Lasă vecine, lasă, are balta peşte”!...şi eu 

ce să fac?...normal, râd. Şi mai zic pentru mine: da, dar aceşti 

peşti îi fac tot eu, nu mi-i dă Dumnezeu, ca să-i dau în stânga 
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şi-n dreapta, la miliţieni (să ştiţi, că nu am dispreţuit Miliţia! 

din contră, dar amenzile astea mi-au venit prin fotografiere din 
tufe! şi la Revoluţie miliţienii au luat-o pe cocoaşă pentru pân-
da din tufe şi datul de amenzi cu procese verbale false!   

Toschris Ceckirdas, 26 martie 2014 
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    Doamna Ana Diana Pospai face furori pe Internet mai ales 
de când i-a dat spațiu Ion Anton Escu pe revista domniei sale 

on line, Art-Emis!  
    - E foarte bună fata!... îmi spuse Poe. 
    - Nu bună, ci foarte bună. Ăștia o fac spioană, dar ea are da-
rul românilor plecați de mult din România în Germania și care 

nu cunosc drumul înapoi, de întoarcere. Se simt bine acolo, și 

ca evreii spun că acolo e patria lor; acolo unde se simt bine. În 

douăzeci și patru de ani n-am auzit să se fi întors vreunul! 
Poate doctorul de la Clinica Straubing, din Goranu, să fi făcut 

acest lucru, dar nu cred. 
    - Apoi mai era și bătrân, mai spuse Poe. Mi se pare că ne-
vastă-sa care a rămas după el e nemțoaică get beget. 
    - Pe dracu, tu pietrean, de la Piatra, cu două case la Șirinea-
sa, și pământ, și tot n-ai vrut să te întorci acasă. La fel George 

Mihca, poetul, conțăranul tău, să n-audă de satul său... o ho 

ho... cine credea că fiii săi vor pleca amândoi, băiat și fată, în 

Anglia!? Că își vor face acolo casă...după ce aveau și mai au 

casă în Orașul de Carton și la Muereasca. Terenul cu casă 

cumpărat de mine la Muereasca l-am luat de la el, era al soa-
cră-si, i-am dat cinci milioane pe el, cât mia cerut!...la un pahar 
de coniac. Dar să revenim la oile noastre; Pospai Diana Ana 
etc. a luat de la Forum premiul pentru publicistică. S-a zbătut 

Anton Escu să îl primească. Dar și fără el îl primea, nu el a 
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creat-o pe ea, ci invers. De-atunci Anton Escu a devenit ziarist 
serios...desigur, tot pe calea ofițerilor în retragere...Toți sunt 

abonați la revista lui! Care se dăruie în eter pe gratis. 
    - Am avut și eu cu ea, cu Pospai, câteva contacte și mi s-a 
părut uluitoare! spuse Poe. 
    - Zău? Chiar așa? Femeia aia cât un pumn de om? 
    - Da chiar așa, cât pumnul de tare!...se pare că nu a reușit 

nimeni să-i pună căluș în gură, deși au încercat. 
    - Spune dragule, spune, că nimeni nu se mai poate lua de 

tine... 
 

Epistolă, a doua, doamnei Ana Diana Pospai 
    Minunată şi necesară intervenţie în acest spaţiu al Interne-
tului. La fel şi în spaţiul jurnalismului scris. La fel şi în spaţiul 

imbecilizant al politicului. La fel şi în această corcitură de E-
ducaţie care a înghiţit sacrul (pentru mine) Învăţământ, sacra 

Familie şi sacra Comunitate, singurele care pot să educe!! Dar 

aveţi dreptate...după moda imbecilizantă, occidentală, a „niet 

culturii" forţate la nivelul individului care trebuie să trăiască 

fără să gândească, a copilului care trebuie îndepărtat de părinţi 

şi trimis în armatele de mercenari, mai nou, cum spuneţi, ale 

planetei. Doamne ce lume ne aşteaptă, parcă am avea nevoie 

de un bici care să ne întoarcă în timp (desigur, un lucru im-
posibil). Daţi-mi voie să vă reproduc afirmaţiile din acest ca-
pitol, care vă aparţin şi care este atât de « la obiect » şi la care 

eu aş adăuga după prima frază (normal, fără punct, cu virgu-
lă)...către ascultarea părinţilor şi către munca reală, de valoa-
re, singura capabilă să-i asigure omului un profit în viaţă. 
     Daţi-mi voie ca să vă felicit pentru aprecierea de care v-aţi 

bucurat din partea Forumului Cultural al Oașului de Carton pe 

care eu o înzecesc;  nu am făcut parte din juriu, eu m-am auto-
suspendat un an pentru atâtea nereguli făcute de o parte de 

„forumişti", cum le place lor să se autointituleze, dar am reve-
nit, şi m-am bucurat că între atâtea premii false - subiective, cu 
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al dvs şi-au spălat păcatele, al dumneavoastră a strălucit! M-am 
bucurat că deşi nu aţi fost de faţă, întreaga sală v-a aplaudat!  
   Felicitări. Oricum suntem nişte căcăcioşi din moment ce ne-
am desfiinţat producţia după o mie nouă sute optzeci și nouă. 

Este de neiertat! Ne-am desfiinţat visul pentru viitor. Totuşi, ce 

înseamnă UE pentru o ţară de prăpădiţi ca a noastră în care mai 

nou toată suflarea ţării vede tineretul la conducerea ţării ... UE 
este ţara care oferă „posmagi muieţi” pentru cei ascultători!... 

România are PIB-ul șase procente din PIB-ul Germaniei... 
Oricând dacă lingem sau ascultăm, sau ne jucăm cu maşinuţe 

de curse, sau cu bărcuţe pe şanţul din stradă, o ţară ca Germa-
nia poate prelua plata pensiilor românilor, care reprezintă zero 

virgulă zero cinci din PIB-ul Germaniei....Şi-atunci mai 
întreabă cerşetorul român pe boieroica Germanie dacă „muieţi 

sunt posmagii?”...eu zic că nu! Noi avem un guvern care nu 

este interesat decât de jecmănirea populaţiei prin taxe şi im-
pozite, decât pentru „atragerea de fonduri europene”- ce ele-
gant!...de douăzeci și patru de ani îi păcălim aşa, şi satul tot  

medieval rămâne! Nu o să ajungem nicăieri, poate doar dacă 

ne vindem statul apelând la stat străin (suntem obişnuiţi!)...O 

să ne retragem ca altădată în pădure, lăsând oraşele și târgurile 

la dispoziţia străinilor bogaţi şi a lichelelor dintotdeauna cozi 
de topor! 

    Toschris Ceckirdas, 02 aprilie 2014 
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    Ei, Basarabie, Basarabie frumoşi sunt oamenii tăi, dar ei au 

plecat cu toţii, români adevăraţi, acolo unde i-a trimis în o mie 
nouă sute patruzeci și patru, începând din martie, Mareşalul 

Ion Antonescu. Ce Basarabie? acum? Basarabia este în Olteni-
a, mai ales, toată; până şi la evacuarea din o mie nouă sute pa-
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truzeci și patru românii evacuaţi, atunci, olteni fiind trimiși du-
pă o mie nouă sute douăzeci ca preoţi şi învăţători din rega-
litate, la evacuarea cu pricina fiind de multe ori confundaţi cu 

aşa zişii refugiaţi! Care Basarabie? Pentru mine, ori Herţa şi 

Cernăuţiul, şi Hotinul, şi Basarabia istorică revin la România şi 

pot să le dau Transnistria, dacă aşa vor muşchii sovieticilor, 

normal, Republica Moldova, rămânând la Uniunea Europea-
nă… Republica Moldova nu merită nici una din pretenţiile me-
le expuse mai înainte, fiindcă este rusificată şi nu este mândră 

de trecutul ei excepţional din timpul ţarismului! şi interbeli-
cului. Şi, iată, că istoria o să-mi dea dreptate, cât de curând, 
fiindcă mândrie mai mare ca purtător de limbă românească, nu 

am văzut până acum, ca la bucovinenii şi rutencele din partea 

românească, dar şi din partea ucrainiană, vremelnic, încă, desi-
gur! la fel şi mândria de-a fi în România manifestată de tătă-
roaice, de turcoaice, de lipovence, de cele câte or mai fi în 
ţinutul de miraj din zonele de-o parte şi de alta a braţelor Du-
nării, din Dobrogea şi litoralul românesc din tot ce s-a creat în 
Europa celor câteva milenii…Basarabie, Basarabie, ori mi te 

dă cineva cu de-a-ntregul înapoi şi vin să te călăresc, ori pa şi 

pusi, ne întâlnim în Europa sau Euroasia fiindcă ţi-ai schimbat 
numele şi ai rupt crucile adevăraţilor basarabeni! Câtă simţire 

adevărată şi istorie! în o mie nouă sute patruzeci și patru, au 

venit în Oltenia trei şi au rezultat treizeci şi trei, mai deştepţi şi 

mai răi, iar în Republica Moldova au rămas trei şi au rezultat 

tot trei vorbitori de limbi străine! Nu uita băi Darie că românii 

basarabeni şi bucovineni, când au venit în Oltenia, au primit 

salarii de preoţi şi de învăţători, şi de profesori, ca să păsto-
rească şi să predea în limba română. Iar la jumătatea secolului 

XIX copiii din Cernăuţi şi Chişinău, din toate satele şi comu-
nele, învăţau după manuale bilingve tipărite în limba rumână şi 

limba rusă/ germană. Şi… cu câtă plăcere, Domnul s-o aibă în 

pază, acum în secolul XXI, am urmărit-o în centrul vechi al 
Cernăuţilor pe Taisia Strugaru cum conferenţia despre Alexan-
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dru Voevidca, marele folclorist român, ca şi Alexandru Leca 

Morariu…Totuşi, de ce sunt atâtea nume Alexandru (ce rezo-
nanţă!) în această dulce şi blândă Bucovină!?  
 

Epistolă, a opta, lui Ștefan Dumitrescu 
(Basarabia a dispărut odată cu evacuarea ei!...) 

     Am primit piesa, o s-o trag pe imprimantă şi o să i-o dau lui 
Cristian Alexandrescu. Eu am recenzat-o şi o să public artico-
lul în revistele mele. Articolul meu este cam dur, dar nu renunţ 

la el. Am luat de la standul lui Vasile Poenaru pe care îl ştiam 

din anii șaptezeci, dar acum l-am şi cunoscut, cele două cărţi 

cu Paul Goma şi romanul. Este foarte bine ce i-aţi făcut lui 

Paul Goma - puţini înţeleg ce-aţi scris. Eu, care am părinţii ba-
sarabeni - mai basarabeni decât Paul Goma - din Lipcani, Ho-
tin, cu casele pe Prut, am înţeles prea bine textul dvs. Am scris 

şi eu prin două mii trei și patru sau cinci, că evacuarea româ-
nilor basarabeni din o mie nouă sute patruzeci și patru nu are 

echivalent cu nimic în istoria umanităţii fiindcă niciodată nu a 

dispărut o ţară - provincie - în câteva ore, și numai atunci când 

a dispărut populaţia majoritară din ea! La fel ca şi la ctitorii de 
ţări, tot oamenii le fac, precum Basarabii! La holocaust au 

dispărut mulţi evrei, dar,  la evacuarea din ΄patruzeci și patru a 

dispărut însăşi Basarabia! Dacă nu era evacuarea semnată de 

Ion Antonescu, etnia română basarabeană, singura care îi 
poartă numele lui Basarab, ar fi dispărut de pe faţa pămân-
tului...Aşa, prin evacuare, au fost salvaţi două milioane de ro-
mâni basarabeni și bucovineni, care au produs încă patru mi-
lioane în România ciuntă, dar adevărată.   
    Basarabia din o mie nouă sute patruzeci și patru nu mai 

există. Ca urmaş după bunici şi după pământuri în Republica 

Moldova nu recunosc paternitatea decât atunci când teritoriul 
se va chema din nou Basarabia şi ea va cuprinde Cernăuţiul şi 

Basarabia istorică. Gândiţi-vă că nu ar fi existat Ion Anto-
nescu, mareşalul, căruia tatăl meu i-a făcut nişte fotolii sau un 
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tron?! tatăl meu fiind maistru tâmplar militar cu stagiul făcut la 

Nicolina Iaşi. Părinţii mei evacuaţi în nouăsprezece martie o 

mie nouă sute patruzeci și patru au dezertat din convoiul cu 
evacuaţi şi s-au ascuns într-o gospodărie din Căzăneşti, Pia-
tra... Familia a fost protejată de niște localnici din acest minu-
nat sat, sfânt, cu oameni sfinţi. Apoi tatăl meu a găsit o gazdă 

în Râmnic, după un an şi ceva de ascunziş, la un pietrean care 
repara pantofi, apoi la altul, țigan baron; iar fratele său, croitor, 

deci bogat, la alt pietrean care a sprijinit luptătorii partizani din 

muntele Arnota. Popescu Nicolae. Deja am arătat, când spun 

tatăl meu mă refer şi la fratele lui, şi surorile lui, şase... Îm-
preună aveau cinci copii şi, în Orașul de Piatră, până în o mie 

nouă sute cincizeci și unu au mai făcut încă trei copii. Gândiţi-
vă că, dacă nu era Ion Antonescu, toţi aceştia dispăreau şi cu ei 

aproape încă șaptezeci de mii de basarabeni și bucovineni eva-
cuaţi în judeţul Piatra. Gândiţi-vă că evreii au fost luaţi din 

Canaan de Nabucodonosor, dar au fost aduşi înapoi. Basarabia 

a dispărut!...nu vreau să folosesc alte cuvinte. Faţă de alţii, 

părinţii şi fraţii mei au avut onoarea ca în o mie nouă sute pa-
truzeci și patru, nouăsprezece martie, comandamentul german 

cu sediul în casa bunicilor să le mai dea câte un cal la căruţă, 

din arsenalul armatei, ciocolată la copii, pentru ca să ajungă la 

destinaţie în jud. Piatra: „Kir, ai mult de mers”. Cât de umani 

au fost şi sovieticii!...că nu l-au luat la război în Armata Roşie, 

în o mie nouă sute patruzeci, fiindcă avea copii de crescut - 
trei. De ce mama dracului nu gândesc şi ăştia, golanii ăştia, să 

facă comparaţie: atunci omul harnic, la treizeci şi cinci de ani 

avea şi patru clase primare, şi nevastă casnică cu zece clase, şi 

trei copii, şi casă arătoasă şi două ateliere de tâmplărie cu mun-
citori tâmplari…angajați! Până în o mie nouă sute cincizeci 

tatăl meu nu a avut servici. Eu m-am născut din necesitate 

fiindcă mama, gravidă, a cincea oară, a păstrat sarcina, iar tatei 

i s-a făcut buletin, primind şi cetăţenia română! şi, Dum-
nezeule mare, a primit şi servici! după şapte ani, că avea cinci 
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copii! Mama mea a fost o sfântă şi tatăl meu la fel... Aşa dom-
nule Ştefan Dumitrescu, aşa m-am născut eu, din necesitate, 

învăţând limba şi scrisul, şi limba franceză, de la mama! toţi 

am învăţat de la ea!...mai zic, m-am născut lângă rafturile unei 

biblioteci din care primele cărţi citite au fost « Fraţii Karama-
zov », « Adolescentul », « Amintirii din casa morţilor », « Cri-
mă şi pedeapsă »! dar şi « Cronică de familie » de Petre Du-
mitriu. Eu am fost cel mai mic, şi, noi toţi am dat naştere la 

încă douăzeci de basarabeni, de data aceasta, mulţi, cu sânge 
oltenesc, sângele lui Basarab I, iarăşi, acelaşi! Ăsta a fost Ion 

Antonescu. Aşa că eseul meu şi-a atins ţinta, deja am dat cartea 

şi la alții. Citesc înfrigurat această a doua carte, cu Dostoievski 

în titlu şi, cred că voi găsi misterul în conţinut, sunt la jumă-
tate, nu pot să citesc mai repede, fiindcă citesc o pagină şi 

scriu  două. Nu ştiu cum va fi până la sfârşit, dar până acum 

simt că citesc o mare carte - roman - şi s-ar putea să-l declar 
cel mai mare roman pe care l-am citit eu, vreodată! Chestia 

asta cu realitatea trăită este uluitoare, societatea despre care 

vorbiţi o cunosc şi eu, am avut şi un conflict legat de o femeie, 

cu Nichita, desigur o glumă, şi de multe ori am impresia că eu 

am scris-o... Dumnezeule, şi iubitul pe marginea Dâmboviţei, 

şi descrierea scenelor de iubire din prima parte... Nici nu ştiu 

ce o să scriu în eseul meu despre carte! Paginile care descriu 

mansarda lui Nichita le declar lecţie de început, de învăţat po-
ezie!... Un mic tratat! de stare poetică...Felicitări domnule 
Ştefan Dumitrescu, încă de pe acum. Între o mie nouă sute 

șaptezeci și o mie nouă sute șaptezeci și șapte am locuit peste 

drum de TVR, la București, Vila Viorica, într-un beci, când 
eram ucenic la marele Lucaci! apoi pe lângă Ambasada Japo-
niei, când am fost student... Citiţi cartea mea „Oglinda”, care 

este în PDF... Apoi spre sfârşitul studenţiei în casa tipo-
grafului Sterescu de lângă Biserica Visarion! Uneori tremur, 

citind această carte la care sunt sigur, partea a II-a trebuie să 

fie la fel de bună; ce spun eu bună, excepţională! precum par-
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tea I-a pe care am impresia, repet, că am scris-o eu! …Şi „De-
lirul vol. II” este un roman de mare premiu apărut într-o lite-
ratură aparţinând unei mari naţiuni! dar…mă opresc. O să 

scriu, sunt în urmă cu recenziile mele, dar despre ce cărţi scriu! 

Să nu vă mire, nu uitaţi că duc în cârcă două ziare, şi nu m-a 
pus nimeni! Fac asta ca să mă salvez ca om şi cetăţean, de 

ruşine că am ajuns aici! Domnule Ştefan eu în familie, acum, 

nu am ţărani şi nici muncitori. Mama mea a fost ţărancă - deş-
teaptă - cu zece clase în anii treizeci sec. XX, în interbelic. Eu 
nu am crescut cu avere şi bunici și nici rude la țară. Dar cu-
noscând şi simţind istoria marilor civilizaţii, istoria (din lite-
ratură) a marilor personalităţi şi popoare, vă spun: o intelec-
tualitate, o civilizaţie de clasă (în sensul bun al cuvântului) nu 

poate exista fără o clasă a muncitorilor şi una a ţăranilor la fel 

de puternică. Aia nu este societate, în care ţi se bagă în gură de 

la alţii! Aia nu este societate - comunitate care nu-şi dă singură 

de mâncare şi nu-şi dă singură fericire şi speranţă... Scopul 

nostru nu este să avem o intelectualitate, să avem profesori mai 

mulţi decât elevii, medici mai mulţi decât bolnavii, doctoranzi 

şi masteranzi mai mulți… Spuneţi dumneavoastră, undeva, că 

muncitorii au luat locul celor de la putere (după patruzeci și 

patru)! aiurea domnule Ştefan, aiurea... Când vrei să distrugi o 

naţie, să o exploatezi, să o cocoşezi (desigur, numai cretinii şi 

criminalii vor asta) o obligi (aşa, ca venind de la ea, cum 

făceau abil comuniştii lui Sergiu Nicolaescu sau Ion Iliescu în 

munca de la om la om) să considere anormalul mai nime-
rit  decât normalul! Anormal a fost să pui ţiganii şi săracii să-i 
conducă pe ceilalţi, normal, gospodari! Cum anormal a fost să 

înlocuieşti cuprul cu aluminiul sau masa plastică; cum anormal 

a fost să angajezi două mii de oameni în loc de opt sute într-o 
fabrică nouă, anormal să dai meditaţii la proprii elevi! să minţi, 

tot anormal se cheamă, să trăieşti într-un fel acasă şi altfel cu-
mva la serviciu, la şedinţa de partid, de sindicat sau ODUS - 
totuna. Ţiganii şi săracii au trebuit să reziste, să-şi  apere pielea 
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să-i înveţe şi pe alţii, că atunci când trebuie, când ciomagul 

este la spate, albul e negru şi negrul e alb. Sigur lucrurile sunt 

mai complicate. Şi evreii săraci au scuipat pe nemţi şi pe 

românii lui Antonescu. Dar mai am o jumătate de carte, iar 

partea a doua, care mă incită grozav încă de la primele pagini, 

sper să-mi dea răspunsul real - adevărat... Nu poţi să ai viitor, 

dacă nu trăieşti adevărat. Multe dintre răspunsurile la pro-
blematica de astăzi, domnule Ştefan Dumitrescu, se regăsesc 

între ideile mari ale lui Napoleon Bonaparte, scrise printre me-
morii sau cărţi cu ideile lui Bonaparte. În acest sens am o carte 
în PDF - pe Cultura Ars Mundi, zic eu, interesantă, „Napoleon 

Bonaparte şi Apocalipsa mileniului III”...vă mai scriu. Vă 

trimit ziarul deşi este şi pe Cultura Ars Mundi, să citiţi un ar-
ticol recenzie la o carte cu luptătorii de pe muntele Arnota... 

Toschris Ceckirdas, 18 mai 2014 
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     După ce Alina Dumitrașco Manolache se îndrăgosti de po-
ezia lui Sergiu Al George nu am mai avut putere asupra ei de 
corectură cât de cât a stilului. Sub nici un chip nu am putut să-i 
influențez scrisul poetic, îi intrase în cap folosirea unor versuri 

de lungime egală cu lățimea paginii de scris. Degeaba i-am ex-
plicat că totuși eu fac ziarele pe coloane, și chiar dacă nu le-aș 

fi făcut pe coloane ce poem este acela cu versul cât lățimea zia-
rului... Exagera. Exagera și cu punctele de suspensie, sărăcuța 

nu-și dădea seama că în corespondență îl imita pe Nikita Fe-
dorov, poetul! scria ca el cu puncte, puncte multe. Îl iubea pe 
Fedorov pe care, după ce a intrat cu mine în combinație, îl 

adora deși, până atunci, îmi spusese că nu-l suferea fiindcă le 

cam bea. Johann Sonne o înghesuia pe de o parte, înțelesesem 
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de la un prieten, că și Sergiu Al George, pe de altă parte. Îi 

făcusem atâta reclamă Alinei că toți se înghesuiau ca muștele 

la ea...se și pricepea la întâlniri de lux, care, fie vorba între noi, 
erau foarte decente, dar îmbelșugate în idei, în țigări fine și 

dulciuri extra, made Alina Dumitrașco! Pe tărâmul poeziei eu 

nu am influențat-o deloc, din contră, am domolit-o și i-am spus 
că nu e pentru ea...deși, tot eu am învățat-o! Expunându-mi 
teoria care i-a frapat pe mulți și prin care le spuneam că scriu 

poezie când mi-e lene să scriu proză! Uite așa, și le-am dat e-
xemplu: „Cântă/ cântecul/ albastrului/ gălbejit/ marfar/ asasin/ 

în câmpia/ muntelui/ și-a mării...” (o mie nouă sute șaizeci și 

opt) sau altele asemănătoare. Era atât de talentată femeia asta 

că putea să facă orice dorea și să stea în față! Desigur dorea să 

fie originală și se grăbea...Epistolele care urmează sunt din a 

doua parte a prieteniei noastre, când ea era în parteneriat cu 
Johann Sonne sau, poate, cu Sergiu Al George. 
 

Epistolă, a patra, Alinei Dumitrașco 
Bună, bună...să nu mai scrii poezii cu versuri foarte lungi, prea 

lungi, lungi că mi-e greu să le aşez în pagină, dacă vreau să-ţi 
respect maniera... 

Toschris Ceckirdas, 04 iulie 2014 
 

Epistolă, a treia, lui Toschris Ceckirdas 
(Uite așa, nu schimb nimic) 

Ahoe! Mă scuzi, nu pot tăia nimic, nu pot despărţi nimic pen-
tru a fi înserată în pagina de revistă. Merge, merge! Nu merge, 
nu merge! (individual, several Hamlet ). Papace!   

Alina Dumitrașco Manolache, 04 iulie 2014 
 

Epistolă, a cincea, Alinei Dumitrașco  
(Cum adică nu se poate, cine te crezi?) 

Ce papace...Fiţe! adicătelea nu poţi să faci din rândul ăla e-
norm, trei rânduri? Schimbă respiraţia. Pune punctul. Rămâi 
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câteodată pradă incantaţiei...Avem acelaşi puls şi el deodată 

creşte fiindcă înebuneşte câteva secunde..capul! Capul o ia ra-
zna din când în când...Păi măi „Ahoe” poezia ta merge de la 

cap la coadă la fel şi nu are nevoie de asemenea sincope sau 
excese. Ia mai citeşte odată şi schimbă registrul. Îţi spun eu: ai 

impresia că aşa trebuie...dar fă versurile mai scurte. 
Toschris Ceckirdas, 04 iulie 2014, ora 8:00 PM 

 
Epistolă, a patra, lui Toschris Ceckirdas 

(Nu și nu, f-tu-i!) 
   Nici-o fiţă! F-tu-i pe ăla care nu va scrie de acum numai ver-
suri albe... e cel mai greu să-ţi creezi proprii timpi şi să mai şi 

versifici ce şi cum! Am modificat, să vedem acum dacă pleacă 

măgăoaia că ea da, îmi face fiţe! 
Alina Dumitrașco, 04 iulie 2014, ora 8:29 PM 

 
Epistolă, a șasea, doamnei Alina Dumitrașco 

(Bravo, bravo, bravo...vezi că se poate?) 
    Bravo, bravo. Eşti ceva nemaivăzut. Interiorul tău este frate 

cu al meu. Poezia nu se poate face fără stare poetică, iar starea 

poetică nu are o formă. Ea este ideală şi de multe ori induce în 

om delirul către ce-i de neatins, către frumos, către fantastic... 

după o reuşită poetică ne simţim ca după o luptă precum cea 

dusă de Israel cu Domnul, din care rămâi cu o durere pentru că 

ai încercat să intri în starea jinduită. Dar ce mi-a plăcut mai 

mult în răspunsul tău, imediat, este faptul că ai greşit grama-
tical: f-tu-l şi nu f-tu-i pe ăla! eşti delicioasă...azi mă duc să 

cioplesc un trunchi de nuc în care fac perechi de găuri şi sfe-
re...Tu o să vezi numai sfere și eu numai găuri. 

Toschris Ceckirdas, 05 iulie 2014 
 
    Ei, ce să vezi, a trecut timpul eu am plecat - demisionat din 
Forum iar Alina devenise clienta numărul unu. Nu a respectat 

ce-i spusesem: - Ferește-te de Forum că te spurcă ăia. Ea s-a 
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luat după Sonne și femeia de curățenie și fotografie și înregis-
trare video pentru dosarele ălorlalți, că mie când mi-a pus mi-
crofonul în gură să vadă dacă spun Tatăl nostru (ce mai obicei 

și ăsta!... ședințele la Forum se deschideau ca „Cina de taină” 

cu o rugăciune și masa era plină de fursecuri și sticle de apă și 

vin sfânt adus de George Dumitrescu; fiecare era de serviciu la 
protocol, pe rând, și produsele trebuiau sfințite)! era să-i arunc 
aparatul pe fereastră...ce s-au mai supărat unii din aceeași 

parte, stânga! Apăi când i-a venit rândul la protocol, Alina i-a 
spart pe toți, cred că a muncit două zile acasă în eleganta ei 

bucătărie, fără cusur, mai ceva - elegantă - ca sufrageria orică-
ruia de-acolo din Forum!...când a venit ea cu produsele ei de 
protocol...Eu am fost jenat, fusesem invitat de chiar ea, Alina.  
 

Epistolă, a cincea, de la Alina Dumitrașco 
(Da, e de bine...după atâta timp de abstinență forumistă) 

Ahoe!......cred că te simţi mai bine......te-am văzut la televizor 

........te-ai îngrăşat, ceea ce e de bine! 
Alina Dumitrașco, 11 august 2015 

 
Epistolă, a șaptea, doamnei Alina Dumitrașco 

(Să trăim bine, ne așteaptă un viitor...) 
    Nu avem nevoie de viitor. Să trăim în prezent! aşa cum nu 

am făcut-o în trecut. Ahoe. Dacă ai un cântar trec pe la tine. 
Sunt la vârsta la care omul dă înapoi şi nu înainte. Cea mai ma-
re prostie că avem o cultură locală cu oameni de cultură care 

trăiesc cu imagini proprii proiectate în viitor. Oameni care 

învaţă de la televizor şi nu mai au nevoie de învăţători şi 

profesori, şi de geografi! vor să ştie totul, totul care există în 

altă limbă...Vai de curul nostru că vrem - visăm să fim doar 

turişti. Limba este hora oricărei națiuni, şi nu ţinerea de mână 

om cu om...Mâna este pentru săpat şi sădit, şi mai apoi pentru 
mâncat! Habar nu ai, nu este deosebire între mutra de femeie şi 

cea de bărbat...În rest, totul ţine de hazard. Apocalipsa vine, 
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galopează, din cauza copiilor care se nasc fără mâini şi numai 

cu cap...Că de aia le-a zis Lenin: învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi! Ca 

să fie lumea plină de învăţaţi! şi nu de proşti. Vai de mama lor 

de proşti, când ajung conducători...Nu vezi? Lenin, Stalin, Hit-
ler, Bach, Şostakovici... toţi parc-ar fi androgini. Dispreţuiesc 

futălăii, ei între ei, aşa cum iubesc boul şi vaca (sic!), cocoşul 

şi găina, calul şi iapa, ţapul şi capra, ciocanul şi dalta. Atât. 

...Aseară m-am întors din Retezat. Haţeg. Fără să fi dat pe la 

Arsenie Boca. La Lainici, la întoarcere, am intrat în mânăstire 

dar mi-a venit greaţă şi am ieşit, când am văzut puzderie de 

ţâţoase, curoase, bulănoase, coafate şi sulemenite, toate, în 

tranzit - autobuze pline, cu cârpe înfăşurate în jurul coapselor, 

ţâţelor, şi mutrelor, dar cu rimelurile şi parfumurile la vedere, 

doar doar o scoate androginul din călugări...care şi ei cei mai 

vânoşi îşi făceau datoria cu o mână în buzunarul pantalonilor şi 

cu cealaltă pe cădelniţă sau stropitoare, sfinţind maşinile se-
cond hand venite să ceară îndurare... 

Toschris Ceckirdas, 12 august 2014 
 

Epistolă, a șasea, lui Toschris Ceckirdas... 
      Poţi să vii să te cântăreşti la orice oră, numai că n-am încă 

unul pe care să ţi-l dau acasă. Eşti într-o dispoziţie sufletească 

să-ţi baţi copiii. Cam la limita superioară aş zice, ori, de la tine 

aştept şi detaşare pentru a vedea lucrurile şi a le da sau nu justa 

valoare. Să înţeleg că nu ţi-a plăcut articolul, mai mult te-a iri-
tat. Nu-mi ţin partea. Aşa se vede din avionul meu cu radarul 

natural, aşa simt pe propria-mi piele. Se pune prea mult dege-
tul pe ce nu ar trebui sau pune acel ce ar trebui să-l pună pe 

altcineva. Sunt şi am o morală a mea, poate rămasă unică. Nu 

despart senzaţia de inimă, ci una fără de alta nu merge. Ori azi 

pofta, bazată doar pe senzaţie, întrece orice limită. Se simu-
lează din ce în ce mai mult, în orice domeniu, astfel încât, sim-
bolul falic - crater, deci bărbat - femeie să acopere totul. Să mă 
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ierţi pentru ceea ce crezi că este spoială sau superficialitate. N-
am argumentele la îndemână să te facă să şi simţi asta. 
 Îmi pare rău că ţi-am creat disconfortul.......A. 

Alina Dumitrașco, 13 august 2014 
 

Epistolă, a opta, Alinei Dumitrașco 
Mă dăduși gata...Parcă tu îmi spuneai că dacă mori să-ți pun la 

îngropăciune Carmina Burana! Eu vreau Recviemul lui Mo-
zart. Acum, depinde care moare primul. Eu nu cred să pot să 

țin revistele mele douăzeci de ani. În două mii doctorul mi-a 
dat cinsprezece ani și a zis că peste îmi va da doar...Domnul! 

Toschris Ceckirdas, 13 august 2014 
 

Epistolă, a șaptea, lui Toschris Ceckirdas  
(...Magistral!) 

Buuuuuun!!!  
Se făcea că biata creangă ce ascuns un măr ţinea 
n-avea cum îl arăta 
de prea multe crăci din crâng 
timpul şterse crăci şi creangă 
putrezi mărul întreg 
şi-uite-aşa se şterse veacul 
malaxând verzi şi uscate 
din întregul Univers.... 

Alina Dumitrașco Manolache, 15 august 2014 
 

Epistolă, a noua, Alinei Dumitrașco 
    Tu eşti o cracă. Te-am rugat de o sută de ori să scrii pe hâr-
tia ce mi-o trimiţi ca la şcoalăăăăăă. Eu aranjez în paguină că 

am coloaneeeee. De ce te faci ce nu eştiiiiii. I-a tu primul text 
şi fă-l aşa cum l-am făcut eu, să vezi cât timp îţi ia. Pe când 

dacă îl scrii de la început, aşa, şi tu câştigi o groază de timp. Eu 

pe toate sursele susţin că eşti genialăăăăă dar eu nu vreau fiţe 

la ziarrrrr, staruri de cinemaaaaa. Eu sunt numai fânnnnn de 
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culcat gagicile pe josssss. Na că întârziai la şedinţa PCR de la 

FCR....Dă-o dracului, nu mă mai duc. M-au păcălit să merg 

acolo să le vorbesc de Brâncuși. Fițe de ale lui Sonne… 
Toschris Ceckirdas, 16 august 2014 
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   Prima lovitură pe care mi-a dat-o un tehnoredactor a fost în 
două mii șase când am preluat revista „Povestea Vorbei” şi 

făceam primul număr stând în spatele lui, urmărind ecranul 

calculatorului de la tipografia la care urma să scoatem revista. 

I-am cerut să aşeze o figură mai la dreapta, mai mare, şi mi-a 
răspuns prompt că tipul de calculator pe care lucra nu ştie să 

fa-că acest lucru, ascunzând faptul că de fapt el nu stăpânea 

lim-bajul, învăţa cu mine... Binenţeles că mi-am luat DVD-ul 
cu revista şi l-am chemat pe Dragoş Comancea la mine acasă şi 

am făcut revista. La plată le-am dat fiecăruia câte un milion, 

primului pentru ce făcuse în prima parte şi lui Dragoş pentru ce 

reparase. De ce două milioane? pentru că Dragoş la Info Puls 

câştiga opt milioane pentru patru numere de ziar, lunar, şi 

fiindcă atâta îmi ceruse ca să-mi facă revista (şaisprezece pa-
gini, A3). Nu i-am mai spus, tehnoredactorului, că lucrez de 

trei ani la două cotidiene şi n-am vrut să-l jignesc şi să-i spun 
că în redacţia lor tehnoredactorii fac orice jonglerie... Ce să-i 
mai spun de faptul că programasem şi creasem programe pen-
tru calculatoarele gigant, existente, încă din o mie nouă sute 

șaptezeci și șapte!...revenind la modul de lucru de atunci, când 

am făcut primul număr din „Povestea vorbei”, două mii șase... 

Cum lucram atunci? Ei bine aveam calculator la mine acasă, 

unde era înscris Intol Press-ul, dotat foarte bine, cu tot ce îi 
trebuie unei redacţii: cititoare de dischete, CD şi DVD-uri, 
imprimantă color, şi lasser, scaner. Trebuie ştiut că sunt printre 
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primii dotat cu PC cam de prin ’nouăzeci și patru (şi că până 

prin două mii zece schimbasem vreo patru calculatoare) 

dovadă fiind desenele pe care fiul meu le executa cu tastatura 
şi cu mausul pe o imprimantă cu ace, tip de imprimantă ca la 

PTTR, la Piatra, de care poșta nu a scăpat nici acum, dând 
chitanţe, anacronic, pe hârtie specială, sul, de imprimantă, cu 

lăţimea de două sute zece milimetri. A doua lovitură a fost 

când Dragoş mi-a „pierdut” site-ul personal, dând vina pe 
„hacheri”, site, pe care tot el mi-l făcuse, îmi venea să turbez, 
fiindcă acesta îmi funcţionase opt ani! şi îmi era atribuit „pe 

viaţă” ...aşa te cumpără şmecherii să-ţi faci site! Necazul în ca-
zul meu era că pierdusem şi revista on line „Interferenţa Ar-
telor” creat în două mii patru pe suportul site-ului „Global Art 
Fusion”, adică tot cam aşa ceva, produs de Dragoş Comancea 

împreună cu mine, eu, fiind primul alimentator al târgului de 
artă...Interferenţa Artelor avea mai multe domenii pe care le 

alimentam cu articole. Astăzi, rămăşiţe din acest site se află pe 

„Cultura Ars Mundi” on line, doar pentru memorie și vechime, 

o parte din articole, dispărând, dar ele existând în presa tipărită 

a timpului. Astăzi lucrez cu doi tehnoredactori, şi, nu de puţine 

ori, preocupările lor fiind ramificate, din această colaborare sar 
scântei... 

Epistolă lui Dragoș Comancea 
(Acum, ca și fiul meu, lucrând la Londra!) 

   Te rog să mă scuzi că nu ţi-am răspuns imediat. Dar am avut 

presimţirile mele...De atunci de când mi-ai trimis ceckirdas.ro 
şi nu s-a reuşit decât o biografie. Ştii că în vechiul site erau o 
mulţime de date, biografice, dar şi o mulţime de imagini cu lu-
crările mele de artă dar şi cu comentariile altora. Acum, restul 

este varză şi nu pot să înţeleg... Mi se spune că n-am cum să 

înţeleg „fiindcă nu ştiu nici măcar să pornesc un calculator”!... 

păi cum măi Dragoş nu poţi să bagi pozele într-un folder pe 
care să-l denumeşti „Vechiul şi Noul Testament” apoi să-l 
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deschizi în site? să-l vezi, şi după aia să le vizualizezi pe fie-
care cu denumirea scrisă în „jpg”? Cum adică nu ştiu, dacă din 

două mii patru îmi încarc singur articolele pe Interferenţa Glo-
balului? Chiar nu ştim nimic despre vechea şi noua diviziune a 

muncii? ... De ce să facem măi Drăgoşele atâta filosofie când 

alţii au făcut-o înaintea noastră ca să nu ne mai pierdem noi 
timpul....Să spui că nu-ţi place ceea ce faci de parcă a-i fi copil 
şi te întreabă cineva „ce-ţi place şi ce nu-ţi place?”...păi până 

când? Viaţa te obligă băi frate să-ţi recunoşti părinţii - înain-
taşii - să-i respecţi. ...Nu ştiu, dar fă-mi acel ceckirdas.ro, că tot 

l-ai făcut şi eu ţi-am plătit cum e făcut până acum, cum era şi 

celălalt dinainte, că tot tu l-ai făcut, fără preţuri şi comentarii, 

cu şase rubrici foldere: Biografie, Picturi, Sculpturi, Desene, 

Cărţi reviste, Articole...şi mi le încarc eu singur... E site perso-
nal măi frate şi trebuie să mi-l încarc singur...Cum paştele mă-
sii îmi încărcam singur articolele, le corectam, le schimbam în 

„Interferenţa Artelor”?... pe Global Art Fusion? apropo ăsta nu 

merge nici acum pe Cultura Ars Mundi deşi eu ţineam la el ca 

la o fosilă fiind fabricat în două mii patru!... Dă-ţi seama în ce 

pericol mă aflu, să am comenzi şi să nu le pot duce la capăt 

pentru că m-am angajat la treabă cu unul care astăzi îi place, 

mâine nu-i place!? Păi mai am eu moral să mă mai gândesc la 

articole, să le scriu, să concep presă - şase, şapte publicaţii, 

cărţi, plăţi, taxe şi impozite? etc. Păi nu se poate, măi frumu-
şeilor crea fără linişte şi siguranţă!..noi suntem responsabili de 

faptele noastre!!  Păi cine te-a adus băi în lumea asta ca să-ţi 
dispreţuieşti munca, faptele, părintele...scuză-mă, vorbeam cu 

altcineva, celălalt tehnoredactor! Te rog, dacă ai zis că ai re-
creat site-ul meu, dă-mi-l iarăşi cu biografia care e, şi cu ru-
bricile aşa simple, înşiruite, în „doc” şi „jpg” pe care să le scriu 

şi să le inscripţionez eu... Hai că sunt bolnav în seara asta şi 

foarte, foarte singur. Schimbă şi mie mai jos, www.ceckir-
das.ro şi vezi dacă mai laşi Globalul, eu zic să-l laşi, şi nu uita 
că sunt mulţumit cu site-ul personal şi doar numai cu biografia 
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la care să mai pui o rubrică...„Lucrări”, în care să bag eu jpg-
uri eventual un doc în care să apară comentariile altora, ălea, 

referinţele!  
P.S. 
Şi nu uita, dacă fiul meu îți cere ajutorul, dă-i-l! 

Toschris Ceckirdas, 10 noiembrie 2014 
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    M-am întors acasă, în apartamentul meu cu patru camere, e-
tajul I, cu faţa la Arhiepiscopie, venind tocmai de la o reuniune 

reuşită de instalare a noului preaînalt ierarh, constând în audi-
erea unui spectacol de muzică şi poezie oferit de Ioana  Lupaş-
cu, pian, şi Daniela Nane, poezie. Amândouă frumoase și inte-
ligente, maestre în artele muzicii și teatrului...Am închis televi-
zorul fiindcă tocmai începuseră caţele de la Antene şi România 

Tv (nici nu mai ştiu de ce au dat numele ăsta acestui post, aşa, 

când este lege că nu se permite folosirea numelui de ţară pe 

publicaţii, firme! mai mult, acestea obosind prin aducerea ţiga-
nilor în prim plan - urlând şi acuzând din cuştile cu zăbrele, 

mărturisind calomnios, şi nepedepsiţi de nimeni! cu campanii 

electorale ilegale la uşa urnei de vot la Circa nr 1, culmea, la 

orele nouăsprezece, înainte de oprirea votului). Acum urlau 

despre atacurile teroriste. Toată lumea uitase de atacurile cri-
minale ale instituţiilor statului român împotriva cetăţeanului, 

instituţiei democraţiei - Parlamentul - atacuri care se perpetu-
ează din anul două mii până astăzi...Aşa, resemnat, dar încântat 

de spectacolul celor două dive, m-am hotărât să-i scriu celui 
dintâi om al ţinutului pietrean, desigur, cel mai înalt prelat al 
Orașului de Piatră, cele două mari Colegii și Arhiepiscopia, și 

„Versail”-ul meu, nefăcând parte din Orașul de Carton... 
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Epistolă Înaltpreasfințitului Arhiepiscop al Pietrei 
(Habotnicii încep să domine Europa) 

    Doamne ajută şi mulți ani de viață! Respectuos vă rog să ci-
tiţi pe Internet prima pagină din www.culturaarsmundi.ro, pre-
cum şi Video Arhiva de pe această revistă on line, care este 

intitulată „Cultura Ars Mundi”...Urmează să încărcăm sec-
venţe video de la simpozionul „Sfântul Filimon, ocrotitorul ac-
torilor” şi de la spectacolul de teatru „Plecare fără întoarcere” 

de Marian Ciprian care au avut loc la Aşezământul Cultural Sf. 

Ierarh Calinic din cadrul Arhiepiscopiei Orașului de Piatră de-
venit de Carton în afara zidurilor sfântului lăcaș... Aş fi fericit 

dacă aţi citi şi vedea pozele de la articolul „Sf Ioan Gură de 

Aur. Diaconiţa Olimpiada” în care apar două fotografii, ale 

noastre, cu Ana Calciu - al cărei chip l-am asemuit cu cel al 
Sfintei Fecioare din ansamblul sculptural în marmură, „Pieta”, 

şi chipul dumneavoastră pe care l-am asemuit cu cel al lui 
Moise, în marmură, din lucrarea cu același nume, ambele lu-
crări, aparţinând marelui Michelangelo. Desigur, în cazul Anei 
Calciu este vorba de o mare realizare actoricească...la dum-
neavoastră, de o mare lucrare duhovnicească. În câteva zile va 

apărea ziarul „Cultura pietreană”, pe luna decembrie, unde 

este tipărit, totul. Dacă mă primiţi într-o audienţă - vizită - la 
cancelaria dumneavoastră vă voi aduce această presă curentă,  

dar vă voi prezenta şi câteva propuneri de colaborare. Ziarele 

şi revistele noastre trebuie să ajungă în biserici şi mânăstiri. 

Trebuie să ne autogospodărim. Sistemul politic actual, insti-
tuţiile puterii, repudiază cultura scrisă, fiindcă ea nu poate fi 

falsificată, sub nici o formă. Noi, însă, deşi ni se doreşte acest 

lucru, nu vom dispărea!...de douăzeci şi cinci de ani facem 

lucrul acesta, de când ne-au interzis să mai construim avioane 
şi aparatură hidraulică, şi mecanică fină! de când ne-au interzis 
să sculptăm şi să pictăm, liberi. Acum zece - cincisprezece ani 
prevedeam, în publicistica noastră, că religia în secolul XXI se 

va împreuna, va găzdui - aşa cum a fost dintotdeauna vremu-
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rilor bune, va interfera, cu arta şi tehnologia! Cu știința, cu no-
ul spirit al ecologiei. Vechiul Testament, dar şi Noul Testa-
ment, Biblia, mai ales prin Sf Apostol Pavel, epistolar, sunt 
pline de asemenea lucruri - adevăruri, doar că ele trebuie cu-
noscute, scoase la lumină, aduse la baza inspiraţiei artiștilor 

laici, care, obligatoriu, trebuie să se întâmple şi faptic. Iată, Eu-
ropa, occidentul - din păcate - nu a ştiut, şi asta de mai multă 

vreme, că biserica! şi nu democraţia, conduce societatea, că 

creaţia pozitivă este principiu religios, că ea nu suferă variante, 

forme, că ea este principiu vital, esenţă de viaţă...Când vorbim 

de biserică, vorbim de adevăr şi nu de habotnicie... Bisericile, 

toate, veghează la bunul mers al treburilor pe pământ. Bise-
ricile dau afară habotnicii din ele fiindcă habotnicul nu iubeşte 

viaţa, nu-l iubeşte pe Dumnezeu... Eram în Paris, în aeroport, 

şi un bărbat citea ziarul mergând spre poarta de acces la avion, 

iar soţia sa, în urmă, purta doi copii, unul în spate şi unul la 

piept, ca pe rucsacuri, şi în mâini căra două sacoşe, pline... Era 

în anul două mii patru, şi noi, nu fuseserăm primiţi în Uniunea 

Europeană. Ca mai toate ţările din civilizaţia oceanului, şi 

Franţa, pe care o admirasem în anii ’nouăzeci pentru că bana-
nele şi salata verde nu rămâneau în galantare, a două zi, fiindcă 

existau douăzeci de curse, charter, cu legume, zilnic, Africa - 
Franţa, via Paris! nu mai are colonii, de jure. Acum mănâncă 

scoici murate şi nuci aduse din România şi vândute la bucată. 

Am scris ce am văzut şi ce am simţit, atunci, în două mii patru, 

în ziarul „Info Puls” în setul de articole „Cocoşul românesc 

împotriva cocoşului galic” şi mai târziu, în două mii unspre-
zece, în romanul publicistic, „Secolul XXI. Un cetăţean între 
milenii”. O prietenă a mea, din Franţa, plecată în o mie nouă 

sute șaptezeci și unu, prin căsătorie, şi revenită la părinţi în 

vizită, în o mie nouă sute șaptezeci și trei îmi spunea: dragă 

Toschris, toate-s bune şi frumoase în Franţa, doar că Jack al 

meu, din când în când, se întâlneşte cu prieteni cu care vrea să 

facă schimb de neveste!... Stimate Înaltpreasfinţite, când bise-
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rica şi familia, şi cultura cu ai ei prieteni nu stau la aceeaşi ma-
să cu puterea, la cină sau la taifas, la rezolvarea treburilor co-
munităţii, fără habotnicie de niciun fel, atunci lucrurile o iau 

razna şi totul să năruie, cum îndrăznesc să zic că se întâmplă 

astăzi cu aşa numita Europă civilizată şi democrată... Teroris-
mul şi democraţia habotnică înmuguresc şi cresc acolo unde nu 
mai fiinţează nici biserica, şi nici familia! 

Toschris Ceckirdas, 07 ianuarie 2015 
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Epistolă, a șasea, lui Anton Spârlea 
    Am primit proiectul tău, da este un proiect, mă bucur pentru 

tine, căci numai marii ingineri ştiu să facă proiecte, să prevadă 

în avans de înfăptuire profitul (utilitatea - chiar publică) a aces-
tui „demers”!... pe care astăzi toţi îl banalizează („proiectul”, 

pronunţându-l atât de des - cuvântul - fără să-l cunoască), a-
doptându-l în acţiuni fără rost. Armele, uneltele ingineriei a-
bia de acum încolo îşi vor arăta faţetele, căci viaţa nu va putea 

exista (ca şi până acum dealtfel) decât printr-o derulare - înşi-
ruire continuă a invenției şi inovaţiei în faptele de producţie 

energetică și nu numai (în interesul omului)...Deabia de acum 
umanitatea şi umanismul vor fi părţi intrinseci ale faptei teh-
nologice... Pui problema corect, m-ai şi lăudat - mulţumesc, 

dar să ştii că totul (de aceea şi acest preambul) este premeditat 

(şi eu cred necesară elita culturală, dar şi necesar ca ea să fie 

tampon - cea regională cu cea din afară), proiectat!... Cultura 

pietreană este un cuvânt, o idee, o invenţie, care afirmă regio-
nalitatea, şi se opune „capitalismului” derivat din „capitală”, se 

opune managementului din afară (obligatoriu îl compară pe cel 
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din interior cu cel din afară), se opune vaccinului injectat (pe 

unica Vale a Oltului) omului de pe Olt, dar fabricat cu altă apă 

decât din Olt. Mai poate accepta vaccinul  fabricat cu apă din 

Mureş, din jumătate de Dunăre, din Prut...cu apă din jumătate 

de Nistru...M-ai înţeles, nu? Cultura vâlceană nu este revistă, 

ea este un obiect editorial care vrea să arate, atât cât poate arăta 

o mână de oameni culţi, că există fenomenul cultural pietrean, 

nefardat, că există oameni culţi sau pot fi tot atât de culţi ca 

alţii din altă parte... Şi din punct de vedere tehnic - editorial, el 
este o inovaţie-invenţie!... Nu are contact cu instituţia culturală 

doctă! Păi unde mai există aşa ceva!? Din luna decembrie am 

deschis acest nou val de „informaţii pietrene” care sunt consu-
mate la Piatra, dar provin din mediile pariziene, din alte me-
dii... Ars Mundi ! şi care are rolul de lărgire a factorului de 

implicare; Ars Mundi va înflori de la interior spre exterior, va 
creşte în paginaţie, va „presa” înspre coperţi rubricaţia, faptele 

mai puţin importante, culturale - locale - itinerarul cultural şi, 

ca feed back, dacă nu va reuşi să le preseze bine va reveni ia-
răşi la două pagini, la mijloc ca acum... publicistică „open”!... 

Da, magică armonică, care va cântări mult în balanţa existentă, 

dar nedezvăluită - inconştientă, corect, între ce se poate crede 

că este un bun local, cu ce crede lumea noastră (locală) că este 

bun pe plan internaţional; un plan, care pe mine mă odihneşte 

şi nu mă sperie, prin care nu vreau decât să mă compar, aşa 

cum am făcut-o mereu, începând de la nouă ani, când mi s-a 
pus prima dată în mână violoncelul de către unul dintre cei mai 

mari oameni ai lumii: Leca Morariu... amândoi fiind fii sau 
nepoţi ai unor părinţi dintr-un pământ la fel de sfânt ca acesta 
şi pe care (amândouă pământuri) şi le-au dorit şi austriecii!... 

Ai văzut în numărul din decembrie, cât de frumoasă şi valabilă 

este alăturarea baletului „În căutarea timpului pierdut", după 

Marcel Proust, jucat la Opera Mare din Paris, cu muzica lui 
Haydn, la Filarmonica pietreană dirijată de francezul Nicolas 

Jounis şi avându-i ca solişti pe Melania Băiaşu şi Liviu Gă-
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man, amândoi de la Arhiepiscopia Râmnicului...Măcar cele do-
uă pagini, Ars Mundi, de la mijloc, ar trebui să pot să le scot în 
pagini trilingve: română, franceză şi engleză!... Valabilă alătu-
rare cu Sculptura cibernetică, cu „microprocesorul-postproce-
sor” invenţie pietreană - craioveană a anilor șaptezeci și șapte 

(cam în același timp cu Bill Geitz - Microsoft! ) ... e scris în 
„Caietul Gri” şi în „Roumanien Today” din o mie nouăsute 

optzeci și șase, cărţi, pe care Johann Sonne și ai săi  le-au nu-
mit, în enciclopedia de patru kilograme, plachete!... în loc să le 

pronunţe numele, să-şi înnobileze cartea: .„Carmine”... Carmi-
na Burana, Carl Orff şi pictura, deopotrivă cu poezia, pietrea-
nă! Iar mie, mi-au scris numele aşa...de „chichi” (ei nu ştiu, 

căci s-au pişat în Olt, şi apoi pe Olt, și au creat în locul lui 

lacuri pline de noroaie lipsind de la lecţia de istorie - geografie 
- lb. română, ei nu știau că tatăl meu,  fiindcă cineva i-a stâlcit 
numele, a trebuit să stea ascuns șapte ani fără un leu de pâine, 
şi cum s-a mai răzbunat!...ridicându-și copiii pe cele mai înalte 

culmi ale muncii și omeniei!) 
    Alăturare extraordinară cu marea Simfonie a lumii, a opta, 
de Anton Bruckner închinată lui Iisus Christos şi cântată de 

austriaca Vienă sub bagheta lui Pierre Boulez, şi pe care a di-
rijat-o şi fratele Modest (tot de pe Valea Oltului - şi el, dar şi 

de pe valea Prutului - doamne ce alăturare, iară!)  numai că în 

Germania !...şi numai el, înaintea concertului, în marea cate-
drală a oraşului (ca şi Hans Richter - la premiera simfoniei - o 
mie opt sute nouăzeci și doi) s-a rugat lui Dumnezeu! ...Şi fra-
tele meu a învăţat muzică de la Leca Morariu, al cărui tată, 

Constantin Morariu, a fost considerat de Nicolae Iorga cel mai 
deştept popă din istoria României, cel care a fost prieten cu Ci-
prian Porumbescu şi a publicat peste cinsprezece cărţi „grele” 

(mă rog, nu ca Enciclopedia de patru kilograme) în limba ger-
mană, la Viena!  ...Păcat că austriecii ni i-au omorât pe Mihăiţă 

şi Ciprian! …Sunt multe discuţii acum despre localism - cum 
repede l-a botezat aşa I. St. Strempel (de-abia acum! vor ei să 
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„discute” - „să ne permită” , să creeze o problemă, să fie autori 

de ceva - mulţime vidă - care nicăieri şi niciodată nu a fost o 

problemă), căci acum cinci șase sute de ani coroana şi scutul 

regilor, femeile lor, obiceiurile, erau la fel cu cele de pe margi-
nea oceanului... Să ştii că eu admir mai mult fenomenul „Spâr-
lea”, al tău, de la Piatra, decât fenomenul Voltaire, de pe Sena,  

luat din cărţi! Apropo de localism - ei nu pot vorbi decât în 
isme fără să știe ce este în mod real acesta... nu-ţi mai spun, că 

mă admir pe mine mai mult (sic!) decât pe Manolescu şi Şu-
şară în clipa când toţi vorbim despre Eminescu şi Brâncuşi, 

dar, vezi, şi asta este o problemă liberală (care trebuie rezol-
vată), ei, Johann Sonne și I. St Strempel având dreptul să ju-
dece, spun tot ei, noi nu!... 
     Revista Cultura pietreană este acum în lume, este interna-
ţională - dacă considerăm că limba dacică este internaţională 

(cine mai ştie cum a fost lumea în urmă cu două mii de ani – 
deşi suntem singurii în univers care avem coloană vertebrală şi 

statuie în oraşul capitală a imperatorului Traian, dar, numai 

noi, şi la Târgu Jiu!) iar în scurt timp, vei deschide Internetul-
calculatorul iar Cultura pietreană îţi va sări singură în faţă... 

fără să trebuiască s-o cauţi! Mă bucur că mi-ai scris şi aştept să 

detailăm împreună viitorul sau cât de cât ceva asemănător lui. 

Cei care nu gândesc în termenii culturali, cu speranţă, în noua 

lume ce îi aşteaptă, nu au nici o şansă! Cultura trebuie, precum 

Oltul, să ştie de unde pleacă, pe unde trece, şi unde ajunge, 

căci şi Oltul nu se termină niciodată, el rupe piatra Coziei o 

rostogoale la vale, o duce în mare, se nesfârşeşte în oceanul 

planetar. Şi iarăşi, dar, niciodată, nu va fi viaţa la ocean la fel 

de frumoasă şi paznică de rău aşa cum este ea de-a lungul 
Dunării, de-alungul munţilor Carpaţi sau cum este ea aici, la 

noi, de la Troianu până la Cozia!...al nostru Altar! pentru tine 

şi George, şi Nicolae, de la Troianu şi până sus la Câinenii 

Mari! Felicitări pentru cele două materiale şi nici nu ştii ce 

reconfortante pentru multă lume, dar mai ales pentru mine, 
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sunt aceste referiri asupra corului de băieţi obligatoriu pe orice 

scenă a lumii creştine (şi iudeo) şi asupra lui Gustave Klimt! 

Când eram copil, împreună cu vărul meu de aceeaşi vârstă, tre-
buia să sculăm rudele, în dimineaţa de Anul Nou, sorcovindu-
le cu grâu, bărbaţii şi femeile, în patul lor! primul care îţi intra 

în casă trebuia să fie neapărat un băiat (desigur, ca şi mâncă-
rurile, zona, fostă a noastră, cultural, era dominată de nemţi şi 

evrei)... 
        A doua „mare” referire este despre acest G Klimt, care 
împreună cu Igor Stravinski (am putea să spunem şi Ceai-
kovski - ca să fim în tonul articolului), dar independent, au dat 

un răspuns dur „cuplului” Picasso - Schӧnberg atunci când a-
ceştia au declarat „moartea artei” - iniţiind cubismul şi dode-
cafonismul;  Klimt şi Stravinski sunt adevăraţii artişti care cu 
mijloacele clasicului (desenul, ritmul şi armonia - muzica) au 
reinventat modernitatea, instalând-o definitiv în cultura lumii, 
alături de trecutul antic şi clasic... Ca artişti ei sunt continua-
torii Artei! Voi face o chestie nemaiîntâlnită în lumea aces-
tor şoricei pietreni de cultură şi presă! Voi publica şi eu o re-
cenzie -  la recenzia ta! Comentând-o pentru a sublinia mai 
mult această veche şi de actualitate interferenţă a artelor... 

Foarte reuşită această interpretare a selecţiei de lucrări ale diri-
jorului estonian...Ce chestie domnule, eu de Anul Nou am ur-
mărit (pe lângă Concertul de la Viena, însă seara) Missa So-
lemnis a lui Beethoven în interpretarea Filarmonicii din Ber-
linul de Vest şi dirijată de Karajan... am urmărit-o, făcându-i 
recenzia „on line". Ars Mundi din Cultura pe decembrie şi ia-
nuarie va avea trei recenzii cu referire mondială!...Să mai cot-
codăcească nimicurile ăstea neapărat universitare riverane Ol-
tului şi Olăneştiului... 

 
Toschris Ceckirdas, 15 ianuarie 2015 
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     Niciodată, ca acum, după anul două mii șapte, emailul meu 

nu a fost bombardat de atâtea ştiri trimise de prieteni, pe care 

le-am descoperit repede a fi produse de „agenturi” sovietice, în 

care se denigrează înfiorător preşedintele în exerciţiu şi apro-
piaţii săi, desigur, pentru relațiile acestora cu americanii; le-am 
respins întotdeauna fără să răspund, ca să nu mi se ia urma, şti-
ind că sunt provocatoare, dar şi de prost gust. I-am descoperit 
pe provocatori, şi, după ce am fost sigur că nu mă înşel, le-am 
şters din start mesajele. Practic, de şase, şapte ani nu există 

mesaje de la mine către ei, mesaj de la ei către mine, citit! vă 

rog să mă credeţi, nu mi-a fost uşor... Ah, ce bine am făcut, 

bine că nu am murit de inimă rea, mă bucur azi că trăiesc, şi, 

că, astăzi aceşti detractori şi nesimţiţi, derbedei, nu ştiu dacă 

plătiţi de te miri cine, sunt cunoscuţi în adevărata lumină, se 

scaldă în aceleaşi zoaie, dar în care nu mai cred cei şapte mi-
lioane de alegători pe care i-au adunat la Referendumul de dă-
râmare a preşedintelui; care trăiesc în cea mai proastă imagine 

pe care au avut-o vreodată. De ani de zile le resping mesajele, 

merg liber pe stradă şi, încă, fac patru cinci ziare, mă îmbăt cu 

apă rece, deşi beau whisky şi coniac cinci stele, scriu cărţi des-
pre ei, iar dacă e să mor, mă bucur că am avut pentru ce, ca să 

le demasc acțiunile destabilizatoare. Să-i cunoască lumea! Ei, 

dar cea căreia i-am scris astăzi, şi ea prietenă cu prietenul meu 

de la Geneva, prietenă şi ea cu un prieten al meu, din oraşul de 

carton, spirit antonescian, este o fiinţă care scrie foarte bine, 

desigur pe un accent curent antiamerican, dar care este de du-
zină, şi care nu-mi place mie, fiindcă, mă repet, ba nu, visez, că 

cincizeci de ani românii i-au aşteptat pe americani; au plecat 

mereu înspre ei, au emigrat, iar din America, după al doilea 

război mondial, venind către Europa o nouă lumină, după lu-
minile din oraşul luminilor, Paris!... Nu pot să urăsc pe nimeni: 
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am crescut cu poveştile nemuritoare reale din cărţile de citire 

ale ţarului Nicolae al II-lea. Am crescut în focul Armatei Roşii, 

cuceritoare, în a doua conflagraţie mondială. Am crescut cu 

Tolstoi şi cu Dostoievski, şi cu Maiakovski - „150 000 000”, 

„Vladimir Ilici Lenin”, dar îmi pare rău că nu i-am cunoscut 
mai devreme pe vitejii nemţi - germani, neştiind că Beethoven 

şi Brahms sunt şi ei tot germani... e he hei câte am cunoscut şi 

câte n-am cunoscut... 

Epistolă, a treia, doamnei Ana Diana Pospai 
    Admirabil, cum trataţi problema franceză! Felicitări. „Cam” 
la fel am tratat-o şi eu în două mii patru când am scris setul de 

articole „Cocoşul românesc versus cocoşul galic” când m-am 
întors din Franța, a doua oară, Franța nemaifiind putere coloni-
ală, față de o mie nouă sute nouăzeci când încă mai era!  În ce 
priveşte orientarea americană a preşedinţilor noştri, ascunzişu-
rile ei, cred, trebuie mai multă meditaţie. În primul rând preşe-
dintele unei ţări este un alter ego al poporului acelei ţări! Cum 

e turcul, şi pistolul! În o mie nouă sute optzeci și nouă am re-
inventat sintagma, şi, am luat kalaşnicovul în mână şi-am o-
morât cizmarul şi cizmăriţa, am dat cu aghiazmă pe turc, l-am 
rebotezat ţigan! şi, uite aşa, ţiganii s-au făcut romi, şi romii, 

români curaţi! şi ca Pilat din Pont ne-am spălat pe mâini. L-am 
pupat pe cizmar şi cizmăriţa sa, ne-am lăudat, că frate ne-a fă-
cut cu americanul! Am luat clauza şi am construit avioane, ma-
şini de plimbat şi tractoare...în continuare! Ne-au dat şi cen-
trale nucleare, cadou!... În două mii patru, l-am ales, l-am adu-
lat, am numit un preşedinte ca să ne reprezinte în NATO şi la 

americani! Numai că pe lângă preşedinte ne-am ales şi guver-
nanţi, care să are şi să coase, şi, care ne făcură de râsul lumii. 
Adică nu! noi, ne-am făcut de râsul lumii, că am scos la lumină 

sintagma: ei, guvernanţii, sunt acolo fiindcă aşa am vrut noi! 

Corect politic, i-am votat! Noi îi plătim ca ei să ne conducă! 

Auzi vorbă! ce liberali! ce social democraţi! ce liberali şi de-
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mocraţi! ce...prostime - adunătură prin emisia particulară, te-
veristă!?...Acum vorbim, împroşcăm nepermis de mult, nu un 

preşedinte, ci mai mulţi! doi, şi câţi vor mai fi... Atenţie, nu 

mai este mult când îi vom împroşca cu noroi şi pe cei, care, pe 
munţi - precum Arnota, îi aşteptau pe americani! Şi-atunci, ce 
vrem noi? Nu cumva vrem din nou să fim valahi, moldoveni 

şi...ardeleni? Şi uite aşa, la ultimele alegeri prezidenţiale, îna-
intea lor, de frică ca nu cumva « sasul » să ne rupă în două 

ţara, băieţii mai patrioţi decât naţionaliştii, culţi şi deja eroi, 

ameninţau din gură prin şedinţele publice de la bibliotecă şi 

biserică că aşteaptă doar un semnal ca să intre cu arma în mâ-
nă, în Transilvania…Desigur, patriotismul lor era de natură 

naţionalistă și sovietică! 
Toschris Ceckirdas, 23 ianuarie 2015 
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     Fiindcă zilele trecute veni vorba de Ștefanache Stoicescu, și 

de Stațiunea Rânca, o invitație pentru concursul din două mii 

cinsprezece, și de excluderea mea prin decizie politică (fără să 

o merit) de pe lista susținuților cultural conform legii o sută 

optzeci și șase din două mii trei, adică o lege chiar din guver-
narea Hadrian Năsturescu, tutorele lui Micu Titulescu, s-o spu-
nem și pe asta! că eu atunci eram în criză mare de bani și i-am 
scris o epistolă primului ministru Micu Titulescu, care mi-a 
atras nefericirea financiară căci la putere în Orașul de Carton 

era chiar partidul său. Epistola mea era intimă ca orice scri-
soare privată, numai că ea era trimisă pe adresa cancelariei pri-
mului ministru și nu era o petiție cum i-au spus ei ulterior...era 
o informare făcută de un fan al sportivului Titulescu, tânăr, că 

a apărut într-un interviu în singurul ziar de cultură din județul 

Piatra, iar prietenii lui de partid, din Piatra, au ascuns ziarul, nu 



424 
 

i l-au arătat iar mie mi-au tăiat ajutorul financiar care se face 

pentru presa scrisă culturală cu adevărat liberă. 
   - Hai, dă și epistola, te rog! Este incredibil cum niște tăntălăi 

fără minte de loc, oricât de urâte ar părea faptele lor, pot să 

schimbe istoria culturii, istoria presei libere, de cultură, din 

România, fiindcă, este clar, nici un județ din România, nu face 

ce faci tu, aici! ...Și totuși, Piatra este până acum cel mai vechi 

în atestat, județ, din România. 
   - Bine, o dau! Dar trebuie să-ți spun că ei au făcut greșeala, 
zic ei căci așa ar fi legea, că au adăugat o petiție la o alta, tot a 
mea, prin care la fel îl informam, fiindcă îl cunoșteam, datorită 

lui Ștefanache Stoicescu care mă băgase reporter pe pista de la 

Rânca, că de opt ani nu primisem despăgubirea care mi se cu-
venea datorită legii compensațiilor bănești pentru evacuații 

basarabeni și nord-bucovineni din o mie nouă sute patruzeci și 

patru. Această primă petiție avea să schimbe situația amărâților 

dezmoșteniți de armata sovietică, a urmașilor lor, fiindcă Titu-
lescu i-a pedepsit crunt pe salariații din minister pentru această 

neaplicare a legii. La Piatra erau toți penali. Eu, datorită unei 

femei funcționar la Prefectură și fără caracter, și politrucă, ve-
cină cu mine de apartament, nu am primit pământurile părin-
ților. Prefecta de atunci, Dumnezeu să-i dea sănătate, a strigat 

în ședința de aprobare: - Dă-o-n judecată domnule Ceckirdas, 

că merită, o nesimțită!... După opt ani, un șmecher din prefec-
tură, și avocat pe ascuns, funcționar cu aplicarea legii, le făcea 

posibilă plata luând zece procente din sumă! Așa au luat cu-
noștințe de-ale mele. Eu nu i-am dat, în schimb, i-am dat în ju-
decată pe cei din minister...cazul de la Prefectură l-am lăsat 

pentru altă dată nevrând să fac rău prietenilor mei basarabeni 

care au acceptat mârșevia! Auzi să lucrezi la prefectură, să 

răspunzi de aplicarea legii compensațiilor, și tu să iei bani să 

favorizezi plata unor dosare ... 
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Epistolă, prima, primului ministru 
(Neaplicarea legii 290/2003) 

         Mă numesc Ceckirdas Toschris din Orașul de Piatră... 

adresă referire documente depuse ... cereri de despăgubire de-
puse cu nr. zece mii douăzeci și șase, din doisprezece dec. do-
uă mii trei (cu act de proprietate original din o mie nouă sute 

treizeci și trei), şi redepusă (cu alte dovezi - la cererea Pre-
fecturii) cu nr. cinci mii patru sute cincizeci și șase, treispre-
zece mai, două mii cinci.  
      Deţinem (cei cinci solicitanţi) Hotărârea Guvernului Ro-
mâniei nr. șaptezeci și șase din doisprezece oct. două mii șap-
te pe care am depus-o cu nr. patru mii nouă sute treizeci și 

nouă din trei dec. două mii șapte, însoţită de declaraţie (cin-
sprezece noiembr. două mii șapte) şi cerere de opţiune (cin-
sprezece dec. două mii șapte). 
      În data de cinci oct. două mii opt am solicitat primului mi-
nistru, de atunci, plata despăgubirilor conf. legii. Am primit a-
dresa șase mii două sute douăzeci și șapte din douăzeci și patru 

oct. două mii opt, care menţiona că nu sunt fonduri alocate... 
      Iată, după opt ani, aproape, de necomunicare şi aşteptare ca 

să se întâmple ceva, apelez din nou la dvs în acest context nou, 

două mii paisprezece - două mii cinsprezece, să interveniţi 

pentru ca legea să troneze în România şi nu numai pe calea li-
tigiului, apelarea la avocaţi, iar noi să ne primim despăgubirea 

hotărâtă de Dumneavoastră, acum opt ani! La sfârşitul anului 

care tocmai a trecut, prieteni ai mei, rude, apelând la avocaţi, 

au primit aceste despăgubiri... Este jenant, domnule prim mi-
nistru, să fiu persiflat, pe stradă: „de, domnule..., dacă scoteai 

banul, acum primeai şi tu bani!”...Eu care am fost singurul din 

tot neamul care am avut acte de proprietate originale şi care i-
am ajutat şi pe ceilalţi să-şi întocmească dosarul...Păi, chiar 

comisia, nu vede? păi ce lege îi dă dreptul să acorde despă-
gubirea diferenţiat de pe o listă, odată aprobată!? 
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      Cu scuzele de rigoare vă ataşez  încă odată cele două docu-
mente care îmi relaţionează acţiunea de revendicare, cu timpul: 

adresă către Cancelarie din trei dec. două mii șapte şi răspunsul 

Autorităţii Naţionale din douăzeci și patru oct. două mii opt... 
Toschris Ceckirdas, 05 ianuarie 2015 

 
Epistolă, a doua, primului ministru 

(de revenire, la aceeași lege) 
    Bună ziua, la petiţia mea din cinci ian. două mii cinsprezece, 
când credeam că începem un altfel de an, după aproape zece 

ani, acest serviciu defăimător de neam, ARNP, mi-a răspuns ca 

acum opt ani, retrimiţându-mi legea... Să apelez la Justiţie? De 

ce? Fiindcă cei care, în loc să vă solicite dvs respectarea unei 
legi, au plătit avocaţi sau jurişti sau ce-or fi ei ca să primească 

despăgubirea? imediat, până-n Anul Nou? fără să vadă nici o 

hotărâre de instanţă, ci numai o plată de Executor SRL? În 

procesul care îl voi deschide după ce voi face rost de lista ve-
cinilor mei care au primit despăgubirea, şi care au depus actele 

la prefectură în urma mea, vă cer permisiunea domnule prim 

ministru să vă numesc martor, aşa cum îl voi numi şi pe dom-
nul Miodrag Popescus Troianus şi pe domnul Emilianus Boi-
cescu. Măcar să afle fiecare ce se ascunde sub numele de înalt 

funcţionar de stat, şi cum se rezolvă toate prin mituirea aces-
tor funcţionari... 

Toschris Ceckirdas, 24 februarie 2015 
 

Epistolă, a treia, primului ministru 
(În legătură cu legea culturală a presei scrise) 

    Cer scuze cu această revenire domnule prim ministru. Să mă 

prezint! aş dori, poate îi sensibilizaţi pe „zăbăucii” ăştia din 

Orașul de Carton, de la primărie, să mă aibă în vedere... Eu 

sunt cel care în două mii zece v-am luat un interviu, la cald, 
chiar pe pista de coastă de la Rânca, l-am publicat în Cultura 
pietreană (www.culturaarsmundi.ro); nu eraţi prim ministru, e-
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raţi preşedinte de partid, eu eram şi sunt director de editură şi 

la patru ziare de cultură; acum voi face şi un lunar care se va 

chema „Forum pietrean”. Am dat ziarul cu interviul la şeful de 

partid al dvs, de la Piatra, Consiliul Județean - două mii zece - 
să vi-l trimită, şi el „canci”! Cred că eram primul ziar de 

cultură din lume care a întrezărit ascensiunea reală, a dvs. şi 

vroiam să ştiţi. Da, numai că zăbăucii care au venit la putere în 

două mii paisprezece, ce şi-au zis: să scoatem presa lui Ce-
ckirdas de sub incidenţa legii o sută optzeci și șase din două 

mii trei (cea care defineşte cultura scrisă), deşi, Biblioteca 

Naţională mi-a însoţit avizarea de rigoare cu atestatul de a fi în 

incidenţa ei. Da, de un an fac din banii de pensie (plătesc două 

locuri de muncă, la redacţie şi unul la tipografie) aceste ziare, 

un lunar, un trimestial şi un ziar permanent on line - Cultura 
Ars Mundi, şi din nişte contracte minore cu primării de co-
mună, ziare pe care le scot la lumină cu realităţi culturale! anul 

acesta mi-a ajuns cuţitul la os! Orașul de Carton nu a vrut să 

mă onoreze decât cu suma de trei mii de lei pe tot anul două 

mii paisprezece, în schimb banii locali strânşi, se spune, din 

taxa locală de Sport, Cultură şi Plimbăreală (sic!), a mâncat 

miliarde şi s-a îndreptat tot înspre alte „necesităţi” uneori de-a 
dreptul stupefiante, ilare, cărţi făcute de culturnici, ei despre ei 

și despre sportivi, elevi premiaţi pe la olimpiade, cărți cadouri 

la vârste rotunde, cărți aniversări onomastice, cărți pentru eroi 

din al II-lea Război Mondial, cărți pentru  revoluţionari, cărți 

pentru chefuri şi alte chefuri la ziare cotidiene aşa zise private! 
Adică cărți la tot ce interzice buna lege o sută optzeci și șase 

din două mii trei! Daţi-le prin Corpul de Control un telefon: - 
Bă-i, să nu auzim că nu respectaţi legea culturii scrise! Daţi cei 

cinsprezece do-uăzeci procente din valoarea totală a trei ziare 
de cultură: Po-vestea vorbii 21, Cultura vâlceană, Cultura Ars 

Mundi. În Orașul de Carton s-au exclus, de la aceste ajutoare 
băneşti care creează locuri de muncă, tehnoredactarea şi 

tipărirea desfăşurându-se sub Legea 31, toţi cei care au primit 
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ajutoare de la ceilalţi primari, anul trecut... Ori atitudinea asta 

ar trebui veri-ficată chiar sub incidenţa legii penale! şi mai 

spun tot ei că Primăria nu cunoaşte, nu se ghidează după legea 

o sută optzeci și șase din două mii trei! au curajul ăsta! că nu-i 
o lege bună! că spune în art. doi că cel care plătește „poate” și 

nu că „tre-buie”... Păi cum să spună o lege că trebuie să dea 

banii? 
Toschris Ceckirdas, 24 februarie 2015 

 
   - Aici au luat foc cei de la Primărie! Auzi tu: „zăbăuci”! mă 

completă Poe... 
   - Repet, întreg limbajul mesajului este ironic și pamfletar, și 

neoficial, și indirect, el părând a fi o discuție între un ministru 

și un gazetar nervos că într-un oraș se dau bani electorali din 

banii de taxe și impozite pe activități neserioase și care nu sunt 
prevăzute de legea presei culturale scrise. Legea locală, după 

care se dau banii, nici măcar nu amintește, nici măcar nu defi-
nește obiectul de cultură scrisă conform legii! Păi nu sprijin, 

eu, primărie care încasez de la cetățean bani pentru cultură și 

plimbăreală, și Olimpiadă la școală (!?), presa care chiar scrie 

despre actul de cultură locală fiindcă într-o discuție nepublică, 

privată (așa este considerat emailul!), ne-a făcut, un ziarist, ză-
băugi (năuci, cu capul în nori conf. Dex) niște funcționari care 

nici măcar nu există? Păi să-mi spună și mie primarul Orașului 

de Carton ce funcționari avea la biroul Cultură, Sport și Plim-
băreală în două mii paisprezece și cel fel de atestat aveau ei, 

dacă erau mai mulți!? În anii două mii paisprezece, două mii 

cinsprezece!?  
    - Băi, e formidabil cât de nepricepuți și proști sunt unii, și 

cum sunt puși ei în servicii de relații cu publicul! 
    - Păi nu înțelegi măi Poetule că ăștia sau alții ca ei vroiau ca 

Orașul de Carton să fie și oraș capitală culturală europeană!? 

Să-i găsească ceva, un brend, un târg de meșteri populari în 

Zăvoi, căci altceva de patruzeci de ani nu știu să facă, mărți-
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șoare mai știu să vândă de 1 Martie, și mititei pe malul râului 

să facă!? și cu cine? cu purtătorii de cuvânt de la primăria care 

și-a băgat trei primari la rând în pușcărie...păi nu-i asta băi Poe 

o mare rușine?... Zăbăuci! Ce zăbăuci, când în dreptul Filar-
monicii trona un poster care traversa strada! și pe care scria, 

auzi tu băi Poetule: „În Orașul de Carton nu se primește mită″! 
   - Incredibil! băi Christ, și primarul ăsta părea băiat cu carte! 

cel care era în două mii treisprezece, paisprezece...înțeleg, în-
țeleg, de aia avem DNA și atâtea pușcării pline! mai spuse 

prietenul meu Poe fost consilier la Curtea Constituțională a 

României și acum mort de patru ani și neapucând să se bucure 

și el de o pensie mai de doamne ajută, de la Curte... 
   - Incredibil, spuse din nou Poe, cum ai rămas tu în picioare, 

cum te-ai descurcat, și, cum, te-ai și dezvoltat!?  Adevărul este 

că i-a lovit Cel de Sus. Din primari au ajuns tâlhari...Să te opui 

tu presei pe hârtie de ziar de cultură scrisă? Numai în marile 

orașe europene există așa ceva! Toți nenorociții își fac reviste 

pe hârtie velină, ciocan, de laude, electorale, ilegale...Și vii tu 

și le faci degeaba și ei nici măcar nu te bagă în seamă! Păi ce 

consilieri culturali au ei la primărie? sau la CJ? 
   - Rahat, nu au niciunul, le ține locul un purtător de cuvânt 

care, desigur, stă bine mersi, politic, și acum; are un birou de 
patru metri patrați, nu știu, într-o anexă de clădire, la cucurigu,  

și singurul care îl mai vizitează este Johann Sonne, prieten 

drag, „și liberal și social democrat″!...așa îi place lui să-și spu-
nă, așa e în acest oraș de carton. Asta-i gaura și ăsta e peti-
cul!...toată viața lui nu a fost interesat de nimic decât de po-
litică și meseria de vânzător ambulant prin târgurile de artă 

populară, fiind extrem de activ numai la ședințele devastatoare 

pentru populație ale consiliului local (sic!) unde el pregătea nu 

știu ce pentru partida primarului în exercițiu! Vai de capul lor, 

ce arhivă de epistole am de la el și de la șeful lui, altul mereu, 

și care, împreună, judecau politic treburile orașului, mereu cu 

cuvinte grele, jignitoare, împotriva opoziției... 
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   - Este adevărat că primarul de la Posada (probabil cea din o 

mie trei sute treizeci), la consiliul județean, în scurta guvernare 

liberală, ți-a spus public să-i dai în judecată pentru presiune 

politică? doar tu aveai sprijin financiar de la ei, așa știu eu!? 
Până în două mii paisprezece... 
   - Lasă-mă, Poetule, nu-mi mai aminti, mi-e scârbă de ei. De 

șapte ani nu am mai dat pe la Primărie, iar ei mi-au făcut nu-
mai șicanii. Ce folos de primar nou, politrucii de sub el au 

rămas tot ăia... 
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    Stau ca un olog la masa de scris, între scaner şi display, co-
coşat pe claviatură, mă doare un picior; uneori scriu în pi-
cioare, dar nu mai văd - ochelarii mei sunt de apropiere - şi nu 

prea pot să scap de figura acestui Moise, din preajmă, la pro-
priu, având apartamentul lângă Arhiepiscopie şi, la figurat, dr. 

Calinic al II-lea intrându-mi în suflet. Nu pot să scap, îl am tot 

timpul în prezență iar acum a devenit asemănător cu patriarhul  

Noe! după ce i-am văzut caprele, şi curcanii, şi cocoşii, şi oile 

aşa cum nu am mai văzut pe undeva, toate, atât de frumoase și 

bine îngrijite; sigur, panseluţele nu-mi plac fiindcă stau în pi-
ramide la Primăria acestui oraş; şi, totuși, parcă resimt  lipsa 

mirtului care mărginea aleile din curtea celei mai frumoase și 

valoroase Arhiepiscopii. Stau la balconul meu şi meditez, ce  

s-a întâmplat cu prietenul meu de la Genova; nu mă mai sună, 

o fi supărat, nu mai îmi trimite măcar un mesaj... Curios, câte 

lucruri bune am făcut în cei patru, cinci, ani de când lucrăm  

împreună...poate, lucruri unice în lume! Cât s-a mirat şi el de 

acest oraş al meu, de carton în ţara asta ca o apă, cum pot eu de 

aici să fac cât nu pot face ei toţi la un loc, din celebra ţară a 

cantoanelor. Să fac ziare, să scriu cărţi, să circul în lume cu 
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idei pe aripile Internetului, să construiesc monumente... mi-a 
spus odată: - Doar securiştii sau cei care au colaborat au putut 

să „iasă”, cum ai ieşit tu prin toată Europa!? Era pe la început 

şi nu prididea să mă jignească; dar pe mine nu m-a  jignit că el 

spunea cuvinte, nici măcar idei, iar eu sunt înconjurat numai de 

fapte. Altă dată mi-a zis: - Cum ai putut să dai pe Internet, 

filmul cu vernisajul tău de la Cluj Napoca? ...Imagini de comu-
nism! specifice comunismului. Eşti comunist! Desigur, am pri-
vit aceste lucruri cu indulgenţă, mi-am dat seama că este un 

om de geniu şi trebuie să i se permită orice, chiar să și stea de 

patruzeci de ani în Italia și să nu-l macine dorul de acasă; mai 

ales ca la plasticienii ăștia de UAP... proşti de dau în gropi! 

Aşa vorbea şi gândea şi Constantin Lucaci când îi spuneam că 

vreau să mă fac sculptor...Artist de talent şi filosof acest 

Alexandru Cifru, din Genova, sufăr că nu mai lucrăm îm-
preună, dar o să revin...Înainte de tăcerea asta mi-a comandat o 
carte - „Revolta”- scrisă de el, nu ştiu cum, şi trimisă prin 

poşta internaţională; mi-a trimis şi două tablouri, cadou. Artist 

mare! eu i-am trimis şi-o ofertă globală pentru carte: editare şi 

tipărire; cu coperţi caşerate; da, asta creşte preţul, și s-a zgârcit.  
 

Epistolă, prima, lui Alexandru Cifru 
    Nu te speria, aşa se întâmplă când vrei să spui prea multe. 

Dar asta-i situaţia, cei mai mulţi mor cu opera neterminată, în 

braţe! Dar ăsta nu-i un bai! înseamnă că plouă bine şi rodu-i 
bogat. Şi tu nu eşti o legumă să mori liniştit cu o ţuică dată 

peste cap. Vei încheia cu succes cartea („Revolta”)  la care 

lucrezi. Eu tremur şi mă bucur că încă este vreme de iarnă, 

ninge şi plouă, că doar acuşi mă fac bine, cu piciorul drept şi 

pot să umblu şi să reiau lucrul la Gura Văii unde am început 
nişte capodopere reprezentându-l pe Toscris într-o „Cină de 

taină” şi într-o incintă arhimedică precum boabe protejate de 

aripi de Tată...E he hei şi până atunci trebuie să dau la tipar 

„Vulturul de la Pietrari” un roman în două părţi: scris şi video 
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roman! Vreau să pun în el şi aprecierea ta despre monument, 

poţi s-o revizuieşti şi să mi-o trimiţi pe cea veche, că va da 

bine la lansare, douăzeci și șase  martie două mii cinsprezece, 

să fie scrisă pe copertă, părerea unui artist adevărat despre un 
monument aprobat şi construit în vremea Regelui Ferdinand! 

Nu-ţi fie teamă, dacă e de politizat, îl politizez eu. Aşa, câteva 

fraze, scurte, ca de pus pe o copertă sau de băgat la interior 

într-un dialog, semnate de Alexandru Cifru, artist român de la 
Genova. Să vadă leprele ăstea ce moment istoric trăim! că nici 

nu vrem măcar să-l trecem într-un album...comunal! „Buhuhu 

la luna suie/ Pe gutuie să mi-l suie”. Da, o noapte siberiană am 

trăit toată această perioadă dintre o mie nouă sute optzeci – 
două mii cinsprezece! O noapte cu câteva ocazionale sclipiri 
pe cerul lunatic de turcoaz, cel inventat de mine! Cartea mi-a 
fost comandată de colonelul Giurcă I. Gheorghe, care vrea să 

serbeze cei 90 de ani ai săi, printre altele, şi mare slujitor al 

Armatei Române. Omul e sincer şi este cel care a finanţat res-
taurarea monumentului; m-am angajat, şi încă scriu la carte; va 

fi mortală! să se scape pe ei scriitorii de la USR, care, ca şi 

artiştii de la UAP au început să colaboreze între ei; să dărâme 

confraţi. Ha ha ha eu le-am copt colaborarea asta, mă rog în 

viitor: poet-sculptor şi pictor; dar eu am început din o mie nouă 

sute șaizeci și cinci, şi, precum Alexandru Ioan Cuza în Prin-
cipatele Române, voi ajunge mahăr peste două Uniuni.... Până 

atunci, trăiască Mihai Eminescu, că tot a fost ziua lui, şi prevăd 

că Arhiepiscopia va scoate la concurs statuia sa, iar eu îl voi 

câştiga şi voi face un monument cu acest Mihăiţă care i-a făcut 

proşti pe poeţi şi pe poetese, pe scribălăi; un Eminescu mai 

frumos decât cel din pictura lui Sabin Bălaşa, mai frumos decât 

Balzac al lui Rodin, nu cred că mai frumos decât l-a făcut An-
ghel în faţa Ateneului Român, dar, cine ştie? Eu, oricum, îl fac 

ca pe un Christos înainte de Înălţare, cu o Magdalenă înlăn-
ţuită de picior: „noli me tangere!”...încă nu m-am suit la Tatăl 

meu! Îi fac terci! Înaltul dr. Calinic al II- lea şi Preafericit al 
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Arhiepiscopiei a căzut pe spate când i-am prezentat proiectul! 
eu care lucrez zice-se fără atestat pentru munca pe hârtie şi cu 

creion. Şi mai gândeşte-te, sunt înscris la Sărbătorirea lui Brân-
cuşi din douăzeci și unu - douăzeci și doi februarie (eu sunt 
născut pe douăzeci și unu februarie) de la Tg Jiu şi sunt pro-
gramat cu trei lucrări şi cartea mea, acum în PDF pe Cultura 

Ars Mundi, dar acolo, trebuind musai să fie pe hârtie - cred că 

gândeşti ca mine, hârtia este o mare invenţie; „Spiritul 21 şi 

Aforismele lui Brâncuşi” se cheamă cartea şi care anunţă noul 

spirit artistic al secolului în curs...Aşa că nu te mai îndoi şi pri-
dideşte să termini cartea! Vezi că pe aici, o carte de trei sute de 

pagini, coperţi color şi interior alb negru, format A5, cinci sute 

de bucăţi, nu o faci fără cinci - şase mii de lei, şi mai adaug - 
câştig şi eu ceva pe lângă tipografie, dacă sunt editor şi redac-
tor, de ce nu, prefaţator!... deşi o Editură ca „Humanitas” şi un 

critic adevărat ar fi mai bune la un calibru ca al tău. Nu uita, 

bate fierul cât e cald căci francul elveţian...creşte! Nu uita, un 

Cifru mai bătrân ca tine a spus că homo ludens este înaintea u-
nui homo faber, homo sapiens şi un homo religiosus, dar Alex-
andru Cifru de la Genova este un homo faber - sapiens, ludic! 

Toschris Ceckirdas, 23 ianuarie 2015 
 
    Da, prietenul meu de la Genova, cu care am făcut atâtea 

lucruri pe care alţii nu au putut să le facă, am simţit, se temea 

să nu cred că are prea mulţi bani; că nu cunosc balanţa lor, a 

românilor din diaspora, de cheltuieli şi câştiguri; mai ales a ro-
mânilor stabiliţi acolo datorită insuportării regimului politic 

comunist. Eu i-am comentat opera, cu care am intrat în contact, 
fiind om de presă pe secţiunea „cultură”, i-am publicat-o în 
presa scrisă şi audio video. I-am tehnoredactat cartea, mai 
mult: corectură, indigenizare diacritice, am implementat-o în 
sistemul editorial legal din România, am creat un PDF pe care 
l-am plimbat pe Internet între noi până l-am curăţat de erori, 

atâtea câte am depistat noi… El a trimis la diferite edituri car-
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tea în PDF, dar nu a găsit nici una care să i-o accepte la pu-
blicare, datorită implicării politice; zic eu, dar ar putea să fi 

fost şi alte poticneli. Mi-a plătit pregătirea cărţii pentru tipar 

(eu îi găsisem unul rentabil, dar cu banii autorului) dar el s-a 
schimbat foarte mult şi nu a dorit să mai publice cartea. De 

editura mea, nici nu a vrut să audă, fiind  necunoscută! Ceea ce 

însă m-a frapat în mod deosebit a fost că prietenul meu mă ji-
gnea fără remuşcări şi nu îmi recunoştea competenţa profesio-
nală, comparându-mă mereu sau doar din când în când cu un 

novice provincial fără experienţă, lăsând de o parte tămâierile 
de tot felul după ce îi dedicam vreun text… 
 

Epistolă, a doua, lui Alexandru Cifru din Genova 
    Ce-mi spui tu mie acum, eu le spun zăbăucilor ăştia demult. 

De asta am atitudinea pe care o am. Azi dimineaţă am văzut o 

ştire pe televizor: Elveţia are patruzeci procente proprietari şi 

cinci mii euro salariu mediu, în timp ce România are nouăzeci 

procente proprietari şi două sute euro salariu mediu. Orice    
comparaţie e de prisos. Eu am făcut o glumă în mesajul trecut,  

cu ochelarii. Eu ştiu, în Germania o pereche de ochelari, de 
firmă, costă cât un salariu… Eu am lucrat sporadic în lumea 

occidentală, când eram la Avioane Craiova şi colaboram cu 

INCREST Bucureşti, până în o mie nouă sute optzeci, apoi, în 

Europa de Est, până în o mie nouă sute optzeci și nouă, la 

Hervil, Orașul de Piatră şi, în vest, Paris şi Frankfurt, în o mie 

nouă sute nouăzeci şi pot să vorbesc de economie comparată, 

contabilitate... Ce îmi spui tu, nu ţine de contabilitate, ci de 

filosofia convieţuirii în societate, de scrierea ei invers decât a 
prevăzut-o Marx (personaj generic)! America a greşit, în o mie 

nouă sute optzeci și nouă, când a lăsat Franţa şi Rusia să se 

bage în România, în loc să apeleze la Germania...Băiatul meu 

are treizeci şi patru de ani, două facultăţi, şi are, ca hobby, câi-
nii de rasă; şi lucrează cu salariul minim într-o firmă de produs 

ziare, presă scrisă. Firmă care produce tot ce fac eu. Ca să scap 
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de fisc şi contabilitatea aia socială pe care mi-ai sugerat-o tu 
(cea care arată modul de viaţă elveţian ultra comunist - adică 

foarte puţin la mine şi totul la cel care are grijă de mine) mi-am 
organizat viaţa pe firmă, făcând totul cu factură, pe societate! 

da, eu, existând doar prin firmă, economic, vorbind. La fisc 

sunt necunoscut ca cetăţean, legumă! totul se raportează pe fir-
mă după Legea 31. Ani de zile, în media, am criticat legea con-
tabilităţii franceze, Ciel, aplicarea ei în România. …Băiatul 

meu nici nu vrea să audă de străinătate, indiferent ce i s-ar 
oferi, fiindcă cunoaşte de la mine, vede ce-i oferă media, noul 
eşec al societăţilor superdezvoltate tehnologic; a celor foste cu 

colonii. Nici eu nu am putut să mă acomodez în aceste socie-
tăţi fiindcă eram prea liber, aici! real, prea bogat. Întotdeauna 

era o discrepanţă între mine şi colaboratorii străini: culturală şi 

materială. Poţi să-mi arăţi un elveţian sau un francez sau ger-
man, care face trei ziare şi trei reviste în regim privat? E drept, 

nu-s cunoscut, detest reclama - armă criminală în masă mai 

ales în jumătatea a doua a sec XX şi în prezent - poţi să fii 

criminal şi în acelaşi timp, star! nu pot să merg în Germania 

sau Italia, sau Franţa decât ajutat de nevastă fiindcă îmi trebuie 

bani contabilizaţi, nu de mine sau nu pentru mine, ci de către 

mafia internaţională care a impus costul transportului şi diurnei 
la nivel vestic şi nu la nivelul posibilităţilor cetăţeanului de 

oriunde. Un german sau elveţian poate merge oriunde căci ni-
velul lui de trai este acelaşi oriunde! România trăieşte această 

catastrofală situaţie după ’nouăzeci. Dacă atunci se liberaliza 
materia primă dimpreună cu manopera, indiferent de sistemul 

politic, astăzi eram ca Elveţia, în ceea ce credem noi că este 

bine, raportul dintre venitul personal şi cheltuiala pentru re-
producere. Îţi dai seama ce imposibilă comparaţie?... Numai 

fratele meu, dirijorul, ca şi tine, încearcă să mă convingă cât de 

mică este amenda în România faţă de Elveţia! În ’nouăzeci și 

patru, prietenul meu italian - director de firmă italiană de 

construit străzi - cu sediul în Orașul de Carton - primea salariu 
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în România un milion lei pe lună şi trei mii de dolari, acasă, în 

Italia. Când avea şi el nevoie de bani mai mulţi, de buzunar, 

pleca acasă la nevastă sau la Banka de acasă, să ia ceva bani! 

Transportul era zero pentru el...Şi, totuşi, eu, singurul probabil, 

atunci, în România, când îi ceream să-mi plătească manopera - 
regenerare acumulatori pentru semafoare mobile (pe care le 
cumpăra tot de la mine cu preţuri ca în Italia), mi-o plătea la 

nivelul din Italia şi nu din România, care era şi este condusă de 

imbecili. Acum cinci mii (oare?) de ani, Iosif a făcut contabi-
litate numărând boabe de grâu şi ascultându-L pe Domnul, a-
ducând renume poporului evreu. Astăzi contabilitate nu mai 

există fiindcă a dispărut etica şi morala, banul, înmulţindu-se 
prin inginerie şi nu ca rezultat al socotelii banului.  Astăzi se 

neagă fapta şi experienţa! atestatul şi reclama care impune va-
loarea. Şi ce este mai curios, astăzi, dar a început după al doi-
lea război mondial, se dau salarii şi se plătesc impozite din a-
celaşi sac!...şi ăsta este cel mai grav aspect al unei contabili-
tăţi voit chioare care nu vede maşina mondială de făcut bani, 

un adevărat perpetuum mobile! Normal, când se va trezi lu-
mea, acest urât ban va dispărea. 

Toschris Ceckirdas, 25 ian. 2015 
 
    Ideea că prietenul meu din Genova, pe care-l cunoscusem pe 
Internet, făcuse demersuri să mă cunoască, acum, mă ameste-
că cu toată lumea pe care el în general nu o suportă, mă urmă-
rește în permanenţă, şi nu ştiu cum să procedez să-i schimb pă-
rerea eronată despre mine, despre românii rămaşi acasă şi care 

sunt împăcaţi cu gândul că ei au suferit mai mult, mâncând 

spanac şi soia, şi, uitându-se două ore la televizor; și care nu 

făceau diferenţa între unii şi alţii, nici atunci, şi nici acum 

....Ura pe care o vedeam la prietenul meu, mă distra, părea că 

suferă organic, că nu se putea elibera de viaţa pe care o dusese 

înainte de a pleca, şi care era sinonimă cu tot ce a fost mai rău 

în societatea românească, el fiind un profitor: servicii false, pă-
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rinţi cu comportament fals, prieteni aşijderea, şi care nu aştep-
tau decât să li se dea, creduli în puterea sângelui albastru pe 

care zice-se că îl moşteneau. Cartea scrisă de el în Elveţia, re-
ală, testament spiritual este una care trece pe lângă genialitate, 

nemaifiind una la fel, care să zugrăvească mai bine realitatea 

românească, comparativ cu realitatea europeană, una înainte de 

optzeci și nouă, alta acum... O carte pe care eu am vrut s-o pu-
blic în orice editură ar fi găsit autorul, în editura mea, dacă el 

s-ar fi învoit. Cred şi acum, că „Revolta”, cea pe care am în-
grijit-o eu, fără finalizare în tipar, însă, ar fi scuturat bine so-
cietatea românească, mai ales acum după venirea la conduce-
rea ţării a lui Klaus Iohannis...Realitatea culturală românească, 

relicvă ruşinoasă a celor douăzeci şi cinci de ani de la trecerea 

României în mod fals de la socialism la capitalism! desigur o 
realitate falsă, capitalismul neputând exista în ţara noastră după 

cincizeci de ani de colectivizare forţată, şi, de comunism. Nici 

în celelalte, foste avansate, capitaliste, nu...   
 

Epistolă, a treia, lui Alexandru Cifru 
    „Toţi" sunt aceia care astăzi sunt bine mersi, şi au existat şi 

atunci. Normal că cei care au suferit nu intră în această cate-
gorie, dar nici să ne punem în pielea lor, că nu este drept. Eu 
sunt pui de român pe care românii l-au hăituit între douăzeci și 

trei august patruzeci și patru și cincizeci şi nu ne întrebăm, 

urmaşii, pentru ce? fiindcă suntem intelectuali şi înţelegem 

mersul lucrurilor; dar ce ne facem cu ăștia care acum abia se 
întreabă, după treizeci de ani aproape de la schimbarea din opt-
zeci și nouă! Care acum critică ce nu e de criticat. Atunci, în o 

mie nouă sute optzeci și nouă România a trecut de la un sistem 

la altul cu încuviinţarea majorităţii de ţărani şi muncitori, dar şi 

de intelectuali, aşa cum au făcut şi în Ungaria, şi în Cehoslo-
vacia, şi în Germania. Culmea, după nouăzeci, pe acel sistem - 
ca al nostru - l-a dorit întreaga lume.  Neam de neamul meu nu 
a fost militar, nu a lucrat în Siguranţa Statului, nu a fost la răz-
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boi - veterani de război, turnători sau în Securitate; bigoţi sau 

habotnici, din contră, eu m-am declarat ca urmaş al lui Iacov, 

fiul lui Isaac, fiul lui Avraam... Am avut în şcoală numai şapte 

la purtare, fratele meu Modest, mult mai înţelept, a ajuns diri-
jor cunoscut internaţional cu discuri Electrecord şi casete „Ga-
llo” în Elveţia şi Franţa, Italia...cu presă occidentală favorabilă, 

membru în comitetele politice judeţene ale timpului, membru 

de partid după treizeci de ani; cumnatul meu Petru, regizor 
muzical în radio televiziunea naţională şi director la opera 

română din Timişoara, făcut membru de partid la cincizeci de 

ani...eu, intrând în partid cu cinci ani înainte de optzeci și 

nouă... Trebuie să ştii că românii get beget intelectuali, din 
regat, au vândut ţara şi au profitat de comunism, şi nu românii 

transfugi din Basarabia, Bucovina, Ardeal sau Banat ...Comu-
niştii torţionari ne-au lăsat liberi ca să nu supere Occiden-
tul...iar noi oamenii adevăraţi, şi educaţi să fim gospodari, am 

ştiut să profităm de asta. Citeşte atent cărţile mele, ceea ce 

scriu, că doar numai asta fac, vreau să separ grâul de neghină şi 

nu mă ghidez după Arhiva Securităţii, din contră, şi nici după 

tratatele de cultură şi educaţie socialiste... Să ne fie clar eu te 
iubesc şi te respect pentru ceea ce eşti, pentru trilogia creată de 

tine, pentru prietenii tăi Costin şi Horaţiu! nu te respect politic 

şi nici nu te consider erou plecat din ţară urmare a vreunei re-
pulsii împotriva comunismului! Nu de asta ai plecat tu din ţară 

în anii ’optzeci, ci pentru că simţeai ce va urma în România 

după anul de graţie o mie nouă sute șaptezeci și opt!... Eu am 

făcut parte dintr-o echipă fantomatică de tehnicieni români 

care trebuia să inventăm ceea ce nu mai puteam să importăm, 

după ’optzeci. Atunci am creat Şoimul IAR 99 şi Avionul „Bac 

one ileven” pe care Henry Coandă l-a adus în R.S.Română... 

Cât de curând o să-ţi fac cunoştinţă dacă vrei cu cărţile despre 

Paul Goma şi Ioan Crişan scrise de Ştefan Dumitrescu şi care, 

probabil, va lua premiul Nobel... Poţi să crezi ce vrei despre 

mine, da, că mergeam singur prin străinătate, că am o sută de 
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invenţi şi inovaţii, că am primit „primă” în optzeci și nouă, 

două milioane de lei pe care am donat-o de frica teroriştilor în 

contul Revoluţiei...Dacă eram în legătură cu Securitatea sub a 

cărui oblăduire lucram ca orice lucrător cercetător în Aerona-
utică şi în lumea calculatoarelor, softurilor (nu uita că am luat 

două premii naţionale în Informatică aplicată şi Artă - Scul-
ptură Cibernetică - citeşte în Cultura pe ianuarie, interviul cu 

Lucaci), nu eram eu cel de astăzi cu pensie jignitoare de opt 

sute de lei pe lună! Repet, nu uita, că puii de basarabi adevă-
raţi, valahi, nu contează de unde, se pişe pe „legume" ca în de-
senele tale, şi trăiesc alături, gândesc, fără obsesia serviciilor 

secrete, de Brâncuşi, Coandă, Saligny, Lucaci, Miereanu, Ho-
raţiu, Dumitrescu Iancu, Stroe, Niculescu, Rostropovici, Pen-
dereţki, noi nu avem timp de Stalin, Hitler, Ceauşescu, lagăre, 

de torţionarii apăruţi după cincizeci de ani! ... Nu avem timp 

de filmele la Cannes cu avorturi în closetele mizere, de Fane 
Spoitoru, de toate TV urile astea penale care înjură şeful sta-
tului, fac curvă pe orice femeie din anturaj, îl fac prost şi hoţ 

pe Joe Biden, pe Obama chiar, nu se vede că vor să ne bage în 

căcat pe toţi?... Atât. Rămân prietenul tău. Uită că un ofiţer a 

avut patru mii de lei pe lună în timp ce tatăl meu avea două 

sute cincizeci de lei şi mai puţin, cu cinci copii, care purtau 

hainele unul de al altul... Asta-i realitatea şi noi trebuie s-o 
înţelegem şi, când trecem de ea şi ne este bine, s-o iubim! Că şi 

răul devine bine când finalul este bun. Atenţie, cartea nu su-
portă minciuna şi nici neînţelegerea şi subiectivitatea faptelor. 

Scriitorul, care face cărţi, se sinucide, dacă e descoperit cu rea 

voinţă în el! devine impostor, poate, mai mult, duşmanul 

comunităţii în care trăieşte şi mănâncă o pâine din pensia de 

profesor, publicist, strungar sau (şi) pensie de...scriitor. 
 

Toschris Ceckirdas, 29 martie 2015 
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     La viaţa sa, Poe C. Poe, făcuse multe ziare şi reviste încă din 

fragedă pruncie, până la douăzeci de ani ca nimeni altul, după 

douăzeci şi doi de ani, lucrând pentru alţii, aceeaşi meserie de 

editorialist, publicist, redactor, redactor şef adjunct... Acum la 
bătrâneţe ne-am pomenit cu Poe că se întoarce din drumul 

foarte aproape de pensionare şi trânteşte nici mai mult, nici 

mai puţin un ziar lunar, un Buletin de Presă... foarte, foarte 

bun! 
    - Zici tu, dar nu-i chiar așa! 
    - Ei, nu-i chiar așa, și pe cele din o mie nouă sute șaizeci și 

opt făcute de tine tot eu le-am lăudat. Cum îți explici tu dragă 

Poetule, că nimeni din cei care-și zic grei nu vor să scrie un 

rând, de tine, de mine etc... de cineva din neam, nici atât? 
 

Epistolă prietenului meu Poe C. Poe 
     Bravo Poetule pentru excepţionala publicaţie „Buletin de 
presă” care mă pasionează şi pe mine, care, nu sunt istoric de 

presă, dar, în faţa ei - a ta - constat că este „un ceva" fascinant! 

M-au bucurat articolele tale cu Eminescu şi cu presa străină în 

arhivele pietrenilor. Admirabil. Am mai scris, parcă, prin „Se-
niorii", nu ştiu în ce număr, că eu cred că Petrache Poenaru es-
te autorul cântecului „M-a făcut mama oltean"...ah şi câte şi 

mai câte nu se pot spune despre acest(i) brav(i) român(i) pi-
etrean(eni)...Ce domeniu vast de cunoaştere deschide omului 

acesta nou, de astăzi, mirabila artă a presei! presa adevărată. 

Ce satisfacţie! trăieşte un om de presă când constată, după ani, 

că ceea ce a scris cândva coincide cu realitatea. Ce satisfacţie 

extraordinară are când îşi vede numele scris într-un ziar de 
cândva sau de astăzi, care veşnic va mirosi a hârtie de ziar!... 

din care babele şi moşii noştri îşi răsuceau ţigări, după ce-l ci-
teau.  
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     Am scris undeva, deunăzi, că scrisul nu va dispare atâta 
timp cât limba vorbită nu va dispare. Acum îţi fac mărturisirea 

asupra unui fapt care pe mulţi i-a frapat atunci când l-am de-
clarat: de ce fac eu presă lunară sau trimestrială pe hârtie de 

ziar, alb negru?...deşi hârtia de astăzi, de ziar, culoarea, nu are 
calitatea - nobleţea celei de acum cincizeci, o sută de ani! 

...Consider că ea este mult mai nimerită pentru actul cultural, 

în sine, neamăgitor şi neinfatuat! Văd că şi presa de cultură, 

adevărată, occidentală tot pe hârtie de ziar subţire se face.... 
 

Toschris Ceckirdas, 29 ian. 2015 
 

 
 

74 
 
 
 
    Din ce în ce mai mult, odată cu inflamarea Internetului de 

către securiștii K.G.B. scoși de la naftalină, care să critice 

relația americană dintre țara noastră și SUA, materialele sosite 

fără autor, de pe Internet, sunt un atentat la libertatea cetățea-
nului de a gândi liber și neinfluențat. Foarte curios, nimeni nu 

te informează pe Internet în legătură cu realitatea în care tră-
iești în mediul tău local, nu te influențează...Nimic despre ne-
norocirile din jurul tău, din realitatea imediată. E clar că influ-
ențele din sfera de interes contează, ele nefiind cunoscute decât 

de experți în materie de dezinformare, denigrare. Materialul 

primit astăzi douăzeci și șapte aprilie două mii cinsprezece, 

însă, nu este din zona noastră de suportabilitate în care Rusia 

este capul răutăților. Cineva vrea să ne asigure că Rusia nu mai 

este o forță în regiune, că este un copil în suferință, foarte in-
teresant, că este fără voință și înaintea oricărui stat european ea 
va fi islamizată!... Autorul însă uită că jumătate sau mai mult 



442 
 

din teritoriul Rusiei dintotdeauna, și al populației, Rusia este 

mai mult altceva decât ariană în populație, altceva decât orto-
doxă și catolică, deși, încă din perioada Renașterii europene, 
Rusia s-a declarat a treia Romă! Iată ce am primit la redacție 

zilele acestea de la colaboratorul nostru Anton Spârlea. 
 

Epistolă, a treia, de la Anton Spârlea 
(Disperarea rusească) 

    « „Iată realitatea - războiul lui Putin este un război al dispe-
rării demografice!!!” (Interesant, nu? dintr-o dată totul este 

mutat în planul migrației siriene! în toiul ei ca să lovească 

Occidentul n.n). „Analizele KGB/FSB au arătat că trebuie pre-
luați rușii care mai trăiesc în Ucraina, Țările Baltice și zona 

Caucaz, aproape cu arcanul, ca să muncească în locul morților 

vii ce se târăsc prin grandioasa Rusie”. (Bețivii = morții vii 

n.n) Asta înainte ca să fie nevoiți a cere ajutor milioanelor de 

chinezi care bat din picioare la granițele Siberiei...Demografia 

Rusiei e la pământ, alcoolismul e pandemic, iar speranța de 

viață la bărbați a scăzut sub șaizeci de ani datorită alcoolismu-
lui. Economia Rusiei, dependentă de exportul de gaze, este în 

cădere liberă datorită sancțiunilor occidentale și prăbușirii pre-
țului hidrocarburilor. Se strânge lațul, iar Vladimir Putin știe 

asta. Puseul de agresivitate recent, amenințările cu război ato-
mic și bombardiere sunt o ultimă zvâcnire de agresivitate în 

mijlocul unei groaznice mahmureli. Un ultim pumn, tremurând 
de alcoolism, îndreptat amenințător asupra occidentului, îna-
inte de prăbușirea definitivă. Asta nu ar trebui să ne liniștească, 

bineînțeles, înainte să își dea sufletul, Rusia poate face încă 

mult rău. 
    Declinul demografic din Rusia este agravat de declinul con-
tinuu al speranței de viață, care e atât de extrem, încât e numit 

de demografii ruși „hiper-mortalitate”. Cauza principală, alco-
olismul. Problema nu e nouă. În secolul XVIII, Petru cel Mare 

a dat un decret care „condamna soțiile țăranilor la biciuire dacă 
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îndrăznesc să își scoată bărbații din cârciumi”, scrie Stan Fe-
dun în articolul publicat de theatlantic.com. 
    Stan Fedun citează un studiu al Organizației Mondiale a Să-
nătății care spune că unul din cinci bărbați din Federația Rusă 

mor datorită alcoolului, comparat cu șase virgulă doi procente 

la nivel global. În articolul „Primii pași: Alcoolicii Anonimi și 

alcoolism în Rusia” din două mii, citat de The Atlantic, Patri-
cia Critchlow estima că aproximativ douăzeci de milioane de 

ruși sunt alcoolici, asta într-o țară de o sută patruzeci și patru 

de milioane de locuitori. „Alcoolicul rus clasic zace pe o bancă 

ruptă, sau pe scările unei gări, fumând o țigară și gândindu-se 
de unde va face rost de următoarea dușcă, și dacă și-o va per-
mite”, scrie The Atlantic.  
      În o mie opt sute cincizeci, alcoolul reprezenta aproape ju-
mătate din încasările bugetare ale Rusiei, iar în anii o mie nouă 

sute șaptezeci, o treime. Un studiu citat de The Atlantic spune 

că între o mie nouă sute cincizeci și cinci și o mie nouăsute 

șaptezeci și nouă consumul de alcool din Rusia s-a dublat. În 
vreme ce rușii se sinucid cu sticla în mănă, milioane de mu-
sulmani din fostele republici sovietice vin să le ia locul.  
      „San Francisco Gate” estimează că până în două mii cin-
sprezece musulmanii vor fi majoritari în armata rusă și până în 

două mii douăzeci o cincime din populația Rusiei va fi musul-
mană. „Dacă nimic nu se schimbă în treizeci de ani, musulma-
nii vor deveni majoritari în Rusia”, scrie sfgate.com. 
       Pe de altă parte, aproximativ douăzeci procente din cetățe-
nii Rusiei sunt musulmani, iar declinul demografic rus poate 
deveni „catastrofic”, scrie ziarul pro-Kremlin... 
       Tatyana Maleva, șefa Institutului de Analiză Socială și 

Prognoză a Academiei Ruse de Economie și Servicii Publice 

spune că „Rusia este în faza de început a unei catastrofe de-
mografice”. Tatyana Maleva adaugă că „independent de criza 

economică, prețul petrolului și rata de schimb a rublei, piața 

muncii în Rusia intră într-o fază foarte complicată, una care are 
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consecințe profunde, de durată și care implică un declin pe ter-
men lung în numărul populației active”. Aceasta notează că 

„nimeni nu a supraviețuit vreodată unei astfel de situații”.     

Vladimir Mau, șeful Academiei Ruse de Economie și Servicii 

Publice declara în ianuarie două mii cinsprezece, citat tot de 

gazeta.ru, că „acum iese de pe piața muncii ultima generație 

dispusă să lucreze în producție.” Conform unui recensământ 

realizat în două mii zece citat de publicația rusă svpressa.ru în 
regiunea Smolenzk „peste jumătate din sate sunt pe cale de 

dispariție”. Cincizeci și opt procente dintre ele au mai puțin de  

zece locuitori. Conform aceluiași recensământ, treizeci și șase 

procente din totalul satelor ruse au mai puțin de zece locuitori. 

În Districtul Federal Central, în vestul Rusiei, patruzeci și șase 

procente din sate au mai puțin de zece locuitori - peste două-
zeci de mii de sate există doar pe hartă. 
      Conform publicației ruse „Svobodnaya pressa”, statiscienii 

ruși estimează că „în locul satului tradițional rus vom avea, în 
curând, întregi zone nepopulate”. 
      Tot în vestul Rusiei, în provincia Pskov, care are o popu-
lație de două sute mii de locuitori, peste douăsprezece mii de 

persoane suferă de afecțiuni cauzate de dependența de alcool și 

aproape o mie opt sute de persoane mor anual de cancer.     
Conform „Svpressa”, Alexandr Nsteruk, un oficial din Pskov, 

decalară că „populația moare mai des din cauza alcoolului de-
cât din alte motive”. 
        Anatoly Vishnevsk, directorul Institutului pentru Demo-
grafie al școlii superioare de economie spune că satele ruse se 

golesc, în multe dintre ele locuiesc doar bătrâni „care vor muri 

în curând”, multe sate există „doar pe hârtie”. Conform lui 

Vishnevsk, acest fenomen are un „caracter catastrofal”. Decli-
nul demografic a fost relativ încetinit, recent, de imigranții din 

Asia Centrală și Caucaz, dar odată cu prăbușirea rublei și a 

prețului petrolului, dacă aceștia încep să părăsească Rusia în 
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căutare de lucru în altă parte, iar orașele ruse rămân fără forța 

de muncă care poate asigura utilitățile de bază. »  
Anton Spârlea, 29 aprilie 2015 

     
   - Ăștia care scriu seamănă cu ai noștri, creează panică în Ru-
sia... Totuși, Rusia este cea mai activă țară pe majoritatea tea-
trelor de război. Rusia are un milion de soldați. 
   - Ascultă la mine se înfierbântă Poe. Rușii au dominat seco-
lul XX fiind jandarmii lumii, vor domina și în secolul XXI, 

chiar dacă se vor amesteca cu chinezii! 
 
              Epistolă, a șaptea, lui Anton Spârlea 
     Acest material trebuie să intre în atenţia tuturor organisme-
lor de asistenţă socială din întreaga lume. Nu alcoolul este vina 
acestei catastrofe lente - Apocalipsă - ci lipsa de preocupare 
pentru muncă - ţelul suprem al omului; şi nu speranţa pentru 

viaţa de apoi...România s-a înscris pe această traiectorie a de-
căderii statale, și ea, în anul două mii. Punct. Şi toţi care s-au 
înscris pe acest drum al abolirii muncii din viaţa omului sunt 

criminalii momentului. Știi, poporul, muncitorii, pulimea cum 

li s-au spus în glumă acestora de către ideologii neocomuniști, 

cei mai bogați liberali, au făcut loc clasei de mijloc și ea a de-
venit mai evidentă ca oricând imediat după anul două mii. 

Acest popor şi-a spus odată cuvântul: trei sute de parlamentari 

sau deloc! Se ştie ce a urmat, ce urmează! Iată, începem să vor-
bim tot mai mult de viitor, ca oamenii continuu beţi...Dragă 

Anton Spârlea, Rusia face parte din sistemul de siguranță al 

României. Eu nu cred că Rusia are interese antiromânești. Ru-
sia și Austria, întotdeauna, de la o mie șase sute încoace au fost 

interesate într-un stat puternic între ele și Turcia. 
 

Toschris Ceckirdas, 29 aprilie 2015 
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     Lucrurile decurg în continuă degradare. Se pierd alegerile 

dar nu demisionează nimeni. În oraşul meu de carton ziarele de 

cultură, care trebuie ajutate financiar până la obţinerea unui 
oarece profit, nu au nici o valoare. Primăria dă bani, subven-
ţionează, manifestările de propagandă, serbările, aniversările, 

editările de cărţi scrise în vederea aniversării diferiţilor actori: 

scriitori - fiţe intelectuale - activişti, foşti securişti, şi toată lu-
mea aplaudă; în primul rând cei care beau apă plată, de la 

chiuvetă, aplaudă pe cei care scriu panegirice, puterea asistând 

mulţumită, fotogenică, îngăduitoare, cu ea în prezidiu şi răco-
rindu-se cu apă minerală! Ce vremuri nenicule, ce vremuri, tu 
să stai două trei ore înghesuiţi între copii de şcoală aduşi cu 

arcanul, şi cei de la prezidiu să bea în faţa ta apă minerală! 

Când, până şi legea spune să nu faci discriminare, pe arşiţă, la 

apă minerală! Ştiu, când am fost eu la Paris, în ’nouăzeci, în 

timpul destabilizării şi odioaselor crime produse de minerii lui 

Miron Cosma, sticla de doi litrii de apă plată era patru franci, 

şi cea similară, dar cu Coca Cola, era unu, doi franci! Păi, cum 

adică! Ehe ce vremuri, Franţa încă avea sistem colonial, căci în 

două mii patru, când nu mai avea, mânca scoici murate… mă 

rog, bând «Vin de pays » care tot doi franci costa sticla bur-
duşită de doi litri. În oraşul meu de carton însă e linişte, pace, 

mulţumesc lui Dumnezeu! Majoritatea sunt la pensie, pensii a-
proape cât salariul mediu pe economie; ptiu! ce salariu, cei mai 
mulţi abia îl apucă pe cel minim. Adevărul este că pensia pă-
rinţilor ajută întrucâtva ajungerea la pensie a copiilor… Bănci 

de şezut sunt pese tot, şi panseluţe. Să stea toată lumea la 
taclale şi să privească cum creşte groapa din centrul oraşului, 

unde se face parcare şi subtraversări de străzi, ca să nu mai 

moară nimeni pe trecerile de pietoni. Şi cum sunt atâţia foşti 

ofiţeri, miliţieni, care au fost scoşi la pensie la cincizeci, pa-
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truzeci de ani, pentru că nu mai avem armată, alte categorii 

mai mult sau mai puţin defavorizate, toată lumea este la pensie 

nedreaptă după legea pensiilor unică care numai unică nu este, 

pensiile speciale făcând regula şi diferenţiind clasele..Păi cum 

să ieşi la pensie cu calcul pe tot parcursul vieţii, numai ca să 

faci plăcere principiului contributivităţii, când după douăzeci și 

trei de ani de muncă, după o mie nouă sute nouăzeci, salariul 

nu s-a mai dat pe de-antregul?… 
 

Epistolă, a patra, doamnei Ana Diana Pospai 
     Felicitări mai ales pentru „E dramatică situaţia”...La ultimul 

lui capitol aş mai adăuga că nu există mai mare ruşine, care s-a 
întâmplat în lume, la un popor, cum este aplicarea Legii unice 
a pensiilor în două mii trei - generalizarea prostiei şi a lenei-
care a însemnat de fapt generalizarea scandaloasă a pensiilor 

speciale!...Ce şmecherie ordinară! Ca să-şi asigure liniştea la 

periferia estică, sud estică (UE) se plătesc pensii speciale şi 

pensie unică, iar celor care au mare nevoie de bani - grosul 
populaţiei active - li se dă două trei sute de euro pe lună...Ce 

ţară, ce stat, ce situaţie nemaiîntâlnită să trăieşti pe spinarea 

părinţilor şi să te rogi să nu moară până nu ieşi şi tu la pensie. 

De mult trebuia să ne vindem statul sau să nu-l fi dărâmat pe 

cel care l-am avut. Suntem poporul care ne-am vândut pielea 
ursului din pădure. Doamnă Ana, Apocalipsa a început în anul 

două mii, după cum spuneau încă de mult bătrânii noştri atât 

de deştepţi, şi când baroana Nicholson negocia cu Hadrian 
Năsturescu ca acesta să-şi facă bine temele...la televizor! Şi 

trebuie să le spunem, măcar acum, celor care nu ştiu să citeas-
că în stele că în această apocalipsă pe care au dorit-o atât de 
originală...se moare încet! 

 
Toschris Ceckirdas, 15 iulie 2015  
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Epistolă, a opta, lui Anton Spârlea 
(Forumul Cultural al Orașului de Carton!) 

    Am primit şi amendăm excesele. Eu nu am nevoie de o 

asociere civilă, chiar şi ONG - mai ales, care să fie condusă de 

unul mai prost ca mine. De unul mai tânăr, fără maşină, fără 

bani, fără experienţă. Să lăsăm ONG-urile să se conducă cum 

vor. Până acum s-a demonstrat că nu ştie conducerea să-şi res-
pecte comunitatea. Stop. Forumul nu mai există pentru nimeni. 

Majoritatea cinci, șapte înseamnă nimeni, o majoritate, asta de 
acum, care prin acest Forum nu a căutat decât să se căpătu-
iască. La Forum nu te opui prin vot. La Forum nu se votează! 

Forumul nu poate fi ONG. A mers până acum trei patru ani 

fiindcă nu am avut o instituţie de cultură și nu avem nici astăzi. 

Fiindcă mergeau SRL-urile facultăţi! unde aceştia de astăzi 

erau ocupaţi cu răspândirea luminii între puştoaicele de la ţară, 

care acum nu mai au trotuar. Societatea românească este com-
plet distrusă - ruinată şi în asemenea cazuri votul se falsifică u-
şor cu o ceapă degerată. Securitatea română este distrusă, a-
cum, abia acum cea KGB-istă reală şi puternică a ieşit pe 

arătură... Da, s-ar impune o dictatură (ca să rimeze)!  Ăştia 

care ne înconjoară sunt niște prăpădiţi culturali, de doi lei, au 

învăţat cultura la şcoală, neștiind că ea înseamnă viață! Româ-
nii au greşit când au închinat ţara poetului Eminescu, fiindcă 

Eminescu le-o spusese: - Băi băieţi eu nu sunt poet. Eu am 

şcoala făcută în bătrâna Germanie, şi-n Germania cine nu mun-
ceşte nu are de mâncat şi de băut, darămite să mai spună - facă, 

şi versuri. Trebuia să le f-ți un muma-n cur şi să ieşi din sală, 

că un sfert de-acolo sunt penali. Au lătrat în gura mare, antista-
tal. Aşa au făcut şi la Anton Pann. Aşa fac şi la Forumul Ora-
șului de Carton ... Trebuie să înceteze orăcăiala la şezătorile 

literare şi, zice-se, artistice cu prezidii de zece-cincisprezece 
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persoane, cu cărţi care ne-au umplut de ruşine, onomastice, cu 

prieteni de care ne e milă, cu balerine şi zurgălăi...cu ziare po-
litice care ne înjură fără ruşine, cu frica de ele...dacă se găsesc 

trei patru derbedei precum cei din Forum, în continuare, a-
tenţie, prieteni cu ăia din presa cotidiană, comunitatea cultu-
rală locală e terminată. Soluţia? Se află în sertarele Forumului, 

cererile și sesizările nesoluționate! După mine faci cea mai 

mare greşeală că ceri o conducere (ce-i aia?) în Forum sub 
cincizeci de ani!...vezi, că lupii tineri nu-i suportă pe lupii bă-
trâni şi de aia cei din urmă devin lupi singuratici...Gata, să te 

aştepţi că voi scoate o carte cu tot ce se întâmplă în Orașul de 

Carton, alături de cartierul „Versail" (de la Versailles!) de a-
stăzi și care este un adevărat urmaș al Orașului de Piatră! 

Toschris Ceckirdas, 19 august 2015 
 
    Două ore mai târziu după ce am primit de la Mihai Spârlea 
articolul „Corabia Nebunilor” m-am pus iarăși pe treabă și i-
am scris o epistolă... 
 
   - Stai, strigă dintr-o dată Poe! nu merge mai departe, nici nu-
ți dai seama ce subiect ai atacat, ce scrisoare grozavă, dar nu 

poți merge mai departe, trebuie neapărat să arăți și epistola 

scrisoare pe care ți-a scris-o Anton Spârlea, „Corbaia Nebuni-
lor” cu N mare! 
   - Bine, totul să cadă pe tine! Scrisoarea este o intimitate, și 

nu prea am dreptul să o public în carte fără avizul expedito-
rului, mai ales că el este în viață. Dar nu cred că e mare daraua, 

căci ea mi-a fost trimisă ca să fie publicată! 
 

Epistolă, a patra, de la Anon Spârlea 
(„Corabia Nebunilor”) 

     « În plutire beată - acea Bateau Ivre  a lui Arthur Rimbaud, 
o corabie precum cea a lui Noe, la fel de dezorientată în apele 

unui deluviu de sfârșit de lume... poate fi și Parlamentul Româ-
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niei. Numit fără regula reprezentativității la ultimele alegeri, 
dar scufundând și pe Noe cu corabia lui prin prea mult balast 

de specimene, este în afara stării de trezie, evidentă fiindu-i 
lipsa de luciditate. De un an de zile societatea românească i-a 
spus de la obraz că are alte așteptări de la marea lui adunătură - 
mult prea mare! - aflată în Casa Poporului! Ca niște șobolani, 

care au simțit bascularea politică și-au luat măsuri, pe termen 

foarte scurt și s-au asigurat pe termen mai lung! Fenomenul 
este demult descifrat de „legile schimbării”, ca o rezistență la 

schimbare și conservare a privilegiilor, ori impunerea unor legi 
noi, pe picior de plecare, să le asigure o tihnă... până la o vre-
me, când toate nelegiuirile, ca niște josnice legiuiri vor fi date 

în vileag. Să ne lămurim! Din toamna lui două mii paisprezece 

societatea românească vrea la...Dreapta, dar majoritatea parla-
mentară, provenind dintr-o politică cu partide pline de corupție 

(Atâtea cazuri evidente, prin metodele matematice ale induc-
ției... ne permit o etichetare a ansamblului. Exemplele referi-
toare la primari, președinți de consilii județene, miniștri, prim-
miniștrii, șefi de partide etc., ne susțin demonstrația!) este de 
Stânga, perpetuând, inerțial, o orientare post-comunistă, cu 

toate racilele ei. Scapă cine poate...! și-au zis cei ce s-au căpă-
tuit prin politicianism înainte, și după 1989, în absența unei 

profesiuni onorabile. Cu ani în urmă susțineam, printr-un ar-
ticol în presa locală, că scena politică românească trebuie să-și 

clarifice, pe înțelesul tuturor, fără a lăsa societatea în confuzia 

și dezorientarea doctrinelor politice, ce este stânga politică ro-
mânească (cu clarificarea diferenței dintre social - democrație 

și extremismul comunist!) și ce este dreapta politică (ținută 

prin forța sistemului dictatorial, în afara legii o jumătate de 

secol!) și aici clarificând științific (vezi Academia Română și 

menirea ei!) și extrema dreaptă, cunoscuta mișcare legionară. 
      Ce face parlamentul României și consilierea prezidențială?  

Ia de bună compunerea partizană - să nu-i spunem inițiativă 

legislativă (la o comandă?!) a unei majorități de stânga, să pu-
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nă la colț, extremismul de dreapta, demonstrat încă înainte de 

`optzeci și nouă, prin hotărâri ale unei justiții, exponentă a sta-
tului dictatorial, condus de extremismul de stânga?  Nu s-au 
parcurs însă, etapele deparazitării de extremismul de stânga: 

procesul comunismului a fost un simulacru jenant; legea lus-
trației amânată, ocolită sistematic  (adoptată de alți vecini de-ai 
noștri, și ei venind din ... lagărul comunist!); torționarii pri-
mesc mai departe pensii grase, ca și procurorii și judecătorii 

care au trimis... legiuni întregi de oameni la canal, în temniță, 

la moarte, doar pentru bănuieli și etichetări lapidare cu stigma-
tizatul legionarism. Este posibil să deosebești albul - prea alb, 
de negrul - prea negru, fără a judeca echilibrat, nepărtinitor? 

Nu cumva pentru a arbitra corect este nevoie de un arbitru... 
neutru și fără traficarea unor influențe exterioare de la Instituții 

cu obiective partizane? 
      După legea salarizării demnitarilor, între care și parlamen-
tarii și-au tras partea, a urmat legea anti-legionari (fals consi-
derată anti comunistă și anti Ceaușescu - doar pentru a ascunde 
nemernicia și a păcălii o dreaptă adormită și nevigilentă, ca și 

consilierul prezidențial care l-a determinat pe președinte să o 

promulge, căzând în plasa... sfătuitorului! Cum rămâne dom-
nule președinte - în acest caz cu „p” mic! - cu decorarea  șe-
fului foștilor deținuți politici, ca act de reparație morală? Cum 

ai votat Titus Dobrin legea?, cum ai amendat-o în dezbateri? 
Spune-i și marelui patriot Dan Puric că una spunem și alta 

mâncăm! (te întreb pe tine pentru că tu mă reprezinți și pe 

mine și ai un respect pentru M. Eliade, Țuțea, Cioran, V. Mi-
litaru, Mircea Vulcănescu...ș.a!) 
      Legea care îmi îngrădește dreptul la clarificări prin dezba-
teri publice, impunând adevăruri dubioase (un singur caz, de-
monstrabil, de injustițe este suficient pentru a arăta slăbiciu-
nea legiuirii, aici amintind de marele Mircea Vulcănescu!) tre-
buie trimisă la Curtea Constituțională pentru verificare, deși 

chiar Constituția, invocând o restaurație comunistă prin necla-
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rificările revoluției din ’optzeci și nouă și a mineriadelor care 

au urmat, este în mare nevoie de rescriere și statuare, în clar, a 

regulilor de funcționare ale unui stat democratic, în sensul ne-
deformat al valorilor democratice autentice și consonante Uni-
unii Europene în care ne aflăm și pe care trebuie să le respec-
tăm. 
      Consecințele acestei  legi? Împarte societatea românească 

în două tabere. Cele enunțate! Pune în siguranță extremismul 

de stânga, imposibil de adus la judecata istoriei, după ce a a-
runcat toată vina  în cârca adversarului, cum a făcut-o de vreo 
șaptezeci și cinci de ani, fără întrerupere și fără o demonstrație 

argumentată. Se creează o îngrădire în actul de justiție autentic. 

Se dă frâu liber vânătorii de vrăjitoare și abuzurilor, acolo unde 
forma bate fondul, într-o societate încă departe de a fi perfor-
mantă în apărarea dreptății. Sperăm aici că acest Parlament, cu 

ultimă structură supraîncărcată (după cele promise și agreate 

de popor prin referendum!), să se scufunde sub greutatea pă-
catelor nemântuite, nespovedite, și odată cu el, marota rezis-
tenței, cu orice preț, a cripto-comunismului, încă în luptă cu un 

legionarism în care cel criminal este demult răposat prin cu-
noscutele și necunoscutele asasinate - tot politice! - căruia i-au 
condamnat militanții la moarte, fără o judecată imparțială. 

Acum se încearcă, oare? acoperirea propriilor crime prin pre-
lungirea vieții unui vinovat de serviciu, ca o deturnare a aten-
ției? Cât privește atrocitățile demonstrate, ale extremei drepte, 
acestea au fost exemplar pedepsite și apoi supraexpuse pro-
pagandistic, să nu se poată vedea crima cotidiană a sistemului 

totalitar de extremă stângă. Soluția aleasă prin adoptarea noii 

legi (perseverare diabolicum!) este atinsă, pe de-o parte, de 
calculul partizan al șobolanului care va părăsi corabia și trebu-
ie să se afle în siguranță, să poată duce ciuma mai departe, de 

cealaltă parte, de imbecilitatea celor ce i-au lăsat pe șobolani să 

se înmulțească și să puieze, cu larga lor incompetență par-
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lamentară, devenind și ei șobolani ai unui interes de corabie a 

nebunilor, plutind beată pe oceanul intereselor personale...  
      Am fi spus lucrurile acestea în dezbaterea publică premer-
gătoare, dar legea s-a adoptat prin colțuri umbroase, să nu înti-
neze cumva... comunismul, căruia i se evită cu delicatețe, pro-
nunțarea numelui. Nu este aici o lipsă de respect față de socie-
tatea românească, departe, prea departe, de o democratizare au-
tentică, amânată, sine die, de stafiile trecutului? Modul în care 
a apărut, cum a fost strecurată această lege, credem că merită 

un studiu de caz, ca analiza unei partide de șah... pierdute de 

cel desemnat Campion! » 
Anton Spârlea, 01 august 2015 

 
Epistolă, a noua,  lui Anton Spârlea 
(Autorul articolului „Corabia Nebunilor”) 

    Scuză-mi întârzierea confirmării. Între cinci și doisprezece 

august am stat în spital pentru un preinfarct sau ceva de genul 
ăsta. Am ieşit şi trebuie să merg să fac un examen coronarian 

la Timişoara la cei care au intervenit acum cinsprezece ani, pu-
nându-mi stenturile... Am primit cele două materiale - excep-
ţionale - „Corabia nebunilor” şi „Bălaşa...” care mă determină 

să nu renunţ la „Forum vâlcean” (de ceva vreme mă bate 

gândul să renunț la el dată fiind cheltuiala mult prea mare față 

de posibilitățile mele - în fond atunci când l-am creat nu am 
vrut decât să compensez Forum 10, o revistă anuală a Foru-
mului Cultural al Râmnicului desființată de Johann Sonne...din 

ură!). Cred, dragă Anton, că trebuie să ne adunăm şi să gândim 

soarta acestor două publicaţii „Povestea vorbii 21” şi „Forum 

vâlcean”, pentru că nesimţiţii ăştia de la conducerea oraşului, 

nu le suferă, iar eu nu solicit decât o ruşine de bani! Este ab-
surd să le facem total din buzunarul propriu, sau aproape... Eu 

aş da drumul în Cultura, pe iulie, şi la „Corabia nebunilor”... 

Nu uita, dacă nu ne adunăm într-un nucleu, iarăşi, nu avem 

nici o şansă. Forumul şi Seniorii, Asociațiile, s-au fumat!...ei 
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fac destul și numai pentru ei! Nu ne rămâne decât Ecostar 21, 

Grădina Maicii Domnului (apropo, refă ultima ediţie! ţi-am 
spus că aia trimisă nu am putut s-o deschid), Cenaclul Artelor 
21... pe care Arhiepiscopia ar vrea să-l sprijine cu o locaţie... 

Gândim totul, formal, din nou. Cred că toţi au evoluat între 

timp, s-au convins de anumite metehne. În toţi aceşti treispre-
zece ani de când acţionez pe acest tărâm al presei, profesionist, 

niciodată, eu, nu m-am simţit singur şi am suferit, când alţii au 

luat-o razna.. 
Toschris Ceckirdas, 19 august 2015 

 
    Domnul Spârlea, Anton, îmi trimite un material intitulat « O 
nouă viziune asupra învăţământului românesc (sau de la hare-
tism la reforma de azi a învăţământului) » în care dezbate o 
problemă care mie nu-mi place de loc, nici lui, dar prin care i-a 
excitat cultural pe toţi conaţionalii pietreni, căci de ceva vreme 
nu mai scăpăm de acest brend: Spiru Haret (?! autointitulat de 

susţinători) prin care trebuie să ne întoarcem la spiritul lui Ha-
ret, la haretism! De multe ori am încercat, cu diverse ocazii 
(moda haretismului fiind apanajul acestor aşa ziși pietreni, de-
păşiţi de vremuri, şi fără o bogată şi reală experienţă în ale 

învăţământului mediu) să le explic că doar prin anii șaizeci, în-
că, mai putem discuta de haretism căci democraţia populară era 

bazată pe învăţătura şi modelul de şcoală a lui Spiru Haret, dar 
că după ′șaptezeci nici nu mai poate fi vorba de aşa ceva… Ce 

vor aceşti haretişti să rezolve prin manifestările lor insuporta-
bile de vreun elev sau învăţător al acestui timp, pare a fi o 

pierdere totală de vreme, mai mult, cei care sunt alături de 
respectivii actori riscă să-şi piardă şi bruma de încredere pe 
care o câştigaseră până acum (la întrunirile lor venind neforţat, 

la cenacluri, copii - elevi, educatori şi învăţători)! O să public 

materialul, dar, cred, pentru mine şi deci şi pentru această epis-
tolă o să fac nişte precizări, care mă privesc.  
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Epistolă, a unsprezecea, lui Anton Spârlea 
(Haretismul și Spiru Haret...) 

    „Azi lumea întreagă este cuprinsă, cu, sau fără voie, de glo-
balizare şi respiră internaţionalismul (1)”. Ideile apăruseră cu 

mult înainte şi provoacă, chiar, declanşarea primului război 

mondial. Mai înainte, chiar Revoluţia din Rusia din o mie no-
uă sute cinci... Dacă vrei, orice imperiu a avut la bază cucerirea 

a cât putea să vadă cu ochii, cât ştia că se-ntinde lumea! Impe-
riul mongol a înfiorat lumea în secolele XIII şi XIV, iar anul 

două mii prevăzut pentru invadarea lumii de către rasa galbenă 

(Împăratul Roşu al Chitaiului) nu era chiar o glumă, ştiindu-se 
că China chiar a tras foloase propagandistice din această previ-
ziune băbească (pentru mine). 
    „Constatăm o schimbare radicală de sens!, între atunci şi 

acum. Nu spre unitatea centripetă a valorilor de dreapta (într-o 
definire a spectrului de putere cu asumare doctrinară!) ci spre 

disoluţia centrifugă al unui stângism care visa demult, mai în-
gust însă, internaţionalizarea muncitorimii (2) ”. Nicidecum! 

Este vorba de internaţionalizarea societăţilor de producţie! 

munca productivă, ca sursă de existenţă a comunităţii interna-
ţionale; fiindcă unele fără altele (statele) nu mai pot exista în 
legile aspre ale concurenţei conjugată cu dorinţa de aspiraţie. 

Nu poţi aspira la bunăstare fără muncă productivă care să tre-
buiască şi vecinilor; că şi scaunul şi banca tot din şuruburi şi 

cuie, şi lemn, şi oţel sau plastic se construiesc...chiar şi în Rai. 

Să nu confiscăm pentru noi înşine sintagma „Proletari din toate 

ţările uniţi-vă”. Întreg estul Europei este subjugat concepţiilor 

cu totul noi şi progresiste venite din Rusia ţaristă după ce ţarul 

Alexandru al II-lea, tatăl lui Nicolae al II-lea - părintele Rusiei 

moderne - în o mie opt sute șaizeci și unu liberalizează munca 

ţăranilor. 
    „Internaţionalismul de azi (3) depăşeşte aspiraţiile utopiei 
roşii pentru că a cuprins toate domeniile şi se insinuează tot 

mai … larg.” Astăzi nu mai există Internaţionalism, termenul 
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sau tendinţa fiind înlocuită defectuos, fără atributul de „de-
mocratic” (pe care în mod corect îl avea primul), de globa-
lismul care caracterizează începutul de mileniu III...  
    „Societatea  românească cu regim monarhic (aşezat şi recu-
noscut!) avea o scenă politică cu un echilibru al polilor de pu-
tere: dreapta şi stânga, funcţiona după regulile democratice, bi-
polar şi alternant (4)”. Până la o mie nouă sute douăzeci (a-
prox), căci mai apoi, totul devine sincopat prin apariţia comu-
nismului şi legionarismului. 
    „Azi societatea românească nu mai are valorile dreptei (5) 

(amputată de imperiul roşu!) iar stânga este încă nedeconta-
minată şi foarte lentă în înjumătăţirea unui proces natural (dacă 

ne gândim la alterare, ca la una care a afectat adânc nucleul i-
dentitar)”. De mult dreapta şi stânga, în sensul autorului, nu 

mai există!...de prin o mie nouă sute treizeci și nouă - Expo-
ziția Mondială de la New York, dacă nu chiar, o mie nouă sute 

douăzeci și unu - o mie nouă sute douăzeci și doi, stârpirea co-
munismului german! 
    „După cel de-al doilea război mondial, cu ştirea Apusului, 

imperiul comunist va fi sugrumat statele naţionale, impunând 

modelul omului nou, realismul socialist şi ateismul (6)”. In-
vers, Apusul sugrumă statele naţionale după al doilea Război 

Mondial, prin apariţia Companiilor transnaţionale: cartelul O-
ţelului, Piaţa Comună (anii ΄cincizeci)... 
   „După o mie nouă sute șaizeci și cinci, o anumită disidenţă în 

… lagăr, va fi recuperat o nuanţă seminaţională pentru socie-
tatea românească. Omul nou, trebuia să rămână ateu, cultura 

trebuia să fie … socialistă, iar stafia legionarismului trebuia 

ţinută în viaţă (să nu uităm aici pe legionarii încă stigmatizaţi 

fără judecata corectă a istoriei şi folosiţi de comunismul, rezis-
tent încă în substanța noastră, drept alibi la propriile atrocităţi, 

iar sub sovietici, mobil pentru lichidarea dreptei româneşti! 

Marea masă a acestora au fost preoţii şi învăţătorii satelor, 

adică chiar vectorul educaţional al naţiei! (7)”. Adică preoţii şi 
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învăţătorii au însemnat „dreapta”? E de gândit...în o mie nouă 

sute patruzeci și cinci preoţii au fost prefecţi!... 
   „De la hipercentralizarea economiei planificate a socialis-
mului trebuia să trecem la economia de piaţă, demult uitată 

(8)”. România a avut întotdeauna economie de piaţă. Numai că 

a existat componenta subiectivă, prea puternică, invers ca la 

americani, ce e bun dăm la export şi ce e rău ne rămâne nouă 

(vezi Roţile de Artur Halley). A existat drăcovenia dracului 
preluată acum şi mai puternic, că « Partidul e-n toate/ E-n cele 
ce sunt./ Şi-n cele ce mâine vor râde la soare/ E-n pruncul din 
leagăn./ Şi-n omul cărunt,/ E-n viața ce veşnic nu moare. » 
(George Lesnea - şi care spunea că în această poezie trebuie 
înlocuit Partidul cu Dumnezeu. Glod la chemat în realitate pe 
Lesnea!) Directorul tremura de frica Partidului de unde şi pros-
tia că R.P.R. şi R.S.R. nu a avut o economie de piaţă. Bine că 

are acum când mănâncă orice căcat care îi este pus de străini 

pe masă! Să nu confundăm planificarea cu concurenţa! care, 

ultima, ne-a cam lipsit în industria republicană, căci din cea 

specială, nu. 
(9) Ultimele cinci fraze sunt conforme cu realitatea care pe 
mine m-a făcut să scriu versul: „Să ne cumpărăm alt stat”! 
(10) Creierele capabile să lumineze pe alţii vin din învăţămân-
tul epocii trecute şi nu din învățământul acestui timp căci nu 

hekării constituie minte luminată, ci cea a celor care au ştiut să 

creeze o producţie, iată, competitivă. Deci „ciuma roşie” aşa  

cum îi spui tu, nu eu, a dat lumii oameni luminaţi pe care astă 

lume Est sau Vest nu îi mai au! 
Toschris Ceckirdas, 19 august 2015 
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   - Nu-l știi pe Tucu Răducu? 
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   - Îl știu, cum să nu-l știu, zise Poe, mai ales că publică de ani 

buni la tine! 
   - Ei, nu a fost el chiar așa de prezent în presa noastră, dar, să 

știi, ca prozator Puiu s-ar putea să facă o figură frumoasă. A 

scris „Femeia Diavolului” de exemplu, o carte teribilă, mai are 

pamfletele sale în proză scurtă, la fel de bune, desigur pe ici pe 
colea i-am mai camuflat eu îndrăzneala și i-am mai șters nu-
mele unor personaje reale, politice! Normal, căci nu aveam ne-
voie de represalii!...cu numele și imaginea, nu te joci! În po-
ezie nu a fost nimeni să-l domolească, și, după mine, a scris 

prea mult într-un timp atât de scurt, fiind posibil ca în unele 
cazuri, poetul să se repete inconștient fiind amețit de starea 

poetică! De data aceasta însă, Tucu Răducu mi-a trimis o 
epistolă cum puțini oameni au îndrăzneala să scrie! Atenție, ca 

și Spârlea, Tucu îmi trimite lucruri scrise pe care să le public! 

Iar asta cu arșii de la Colectiv este deosebit de interesantă și 

care atestă societatea prefăcută în care trăim, care atestă a-
ceastă generalizare a prostiei în comunitățile orașe de carton 

din România posdecembristă; dacă nu orașe din carton, atunci 

măcar cartiere și tot este ceva…Epistola domnului Tucu Ră-
ducu este extraordinar de instructivă, parcă ar fi desprinsă din 

„Femeia Diavolului”, putând să o numim chiar Copiii Dia-
volului, atât de urât manifestându-se în lume acești neinte-
resanți purtători de cercei și inele în nas și urechi, tatuați, unii 

zicându-și sataniști, veniți parcă din triburile premergătoare 

creării omului Adam de către Creator… Curentele satanice de 

astăzi, și din lume, nu-și au rostul. 
 

Epistolă de la domnul Tucu Răducu 
(I-auzi una și mai tare decât alta!) 

   « De mult, de la uciderea și rănirea în clubul de la București 

unde mergeau să-și bâțâie cururile și țâțele (aproape pe dina-
fară), tinerii care ziceau ei că se distrau, am vrut să scriu ceva. 

Mereu, mereu, am vrut să-mi dau și eu o părere, doar suntem 
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țara datului cu părerea, nu!? Nu cineva, ceva…special mă ținea 

în loc să scriu, ci faptul că aveam și altceva de făcut. 
   Știu că în urma celor scrise mai jos voi fi înjurat.  
   Știu că mulți îmi vor scrie; bă, nenorocitule! dacă era copilu’ 

tău acolo!? 
    Iată o explicație, care nu prea…interesează…„cetitorul”.  
    Am și eu doi copii cuminți, medici amândoi.  
    Am făcut sacrificii „monstruoase” ca să-i pot ține la facul-
tatea de medicină, particulară, având o soție căreia pensia nu-i 
ajungea nici de țigări. 
    Am căutat să fiu prieten cu copiii mei.  
    Niciodată nu i-am urmărit la școli, ori pe unde umblau. Dis-
cutam prietenește totul. Toate bune și frumoase, numai că du-
pă ce au terminat facultatea, rămas plin de datorii la prieteni, 

care au ajuns să mă dea în judecată, ori la instituții (bănci) - cu 
casa gajată, soțioara mea scumpă și copilașii mei dragi și fru-
moși, au considerat că trebuie să mă părăsească. 
    Timp de vreo zece ani am tot plătit ceea ce mă împrumuta-
sem, să termine facultatea, copilașii mei. 
     În doisprezece ani, pe fata mea am văzut-o o singură dată și 

o singură dată, anul acesta mi-a zis „La Mulți Ani” - de Sfântul 
Gheorghe.  
     Pe nepoțica mea, care este la școală, nu mi-a fost permis s-o 
văd.  
     N-am văzut-o niciodată. Niște rude mi-au trimis poze. 
     Cu băiatul mai vorbesc, dar nu cum aș dori, cum ar fi nor-
mal - prietenește, ci așa… mai pe scurte.  
     N-aș vrea să lungesc această problemă, această epistolă cu 

de-ale mele, ci să mă refer la tragedia de la București, unde au 

fost omorâți atâția tineri, iar alții, foarte mulți - mutilați. 
      Toți vinovații: M. Titulescu, gen (r) Oprescu (cu tricou ne-
gru ori cu multe stele pe umeri căpătate-n războaiele pentru 

binele țării), unicul Arafat, ori marele om al dreptății, primarul 
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gras, și  câțiva popi, ies pe micile ecrane să-și exprime …„pă-
rerea de rău”.  
      „Deabia se abțin de la plâns”, sărmanii, ba, mai decretează 

… doliu național. 
      Un lucru este clar: acei oameni au fost omorâți! 
      Cine i-a omorât trebuie să plătească!  
      Cei care i-au ucis, declară Doliu Național și ne îndeamnă 

să fim aproape de durerile oamenilor, să fim uniți, dar ei zi și 

noapte fură și dezbină. 
       De ce să fiu eu privat de anumite lucruri pentru crimele u-
nor nemernici, unor golani nenorociți, unor nesătui? 
       Cine i-a omorât să le plătească totul, să-i înmormânteze 
după datinile noastre creștinești, nu după cele satanice la care 

se rugau răposații! 
       Ce au căutat, aia au găsit! La cine se rugau și se dănțuiau, 

acela i-a luat! 
       Ca să abată atenția de la situația grea a țării, de la afacerile 

lor murdare, de la hoțiile și măgăriile pe care le fac, măgarii, 

ne bagă-n doliu. 
       Au rezolvat guvernanții și parlamentarii toate problemele 

țării:  
       - Pământurile sunt muncite!  
       - Gâlgâie țara de locuri de muncă, ba, avem și pentru 

migranți!  
       - Bisericile sunt atât de puține față de spitale, încât condu-
cătorii consideră că este cazul să ne construiască și niște mos-
chei! 
       - Sănătatea este puternică și râgâie!  
       - Învățământul lucește ca niciodată!  
       - Biserica nu cere nici un ban, ba oferă totul… gratis!  
       - Pensionarii o duc așa de bine… că donează țării din 

pensii! 
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       - Mai gâlgâie țara și râgâie de fericiți și preafericiți, care, 

bagă mâinile pân’ la coate în buzunarele săracilor, mai ales ale 

lor, iar la acest carnagiu n-a venit nici un popă! 
       Ai văzut, omule blând, vreun „slujitor al Domnului”  ve-
nind undeva unde ... „nu-i iese nimic”!?? 
       Avem de toate, românilor! Doliu Național nu aveam.  
       Durerea este durere, dar, marele nostru Coșbuc ne spu-
nea:  „Nu cerceta aceste legi,/ Că eşti nebun când le-nţelegi!/ 

Din codru rupi o rămurea,/ Ce-i pasă codrului de ea!/ Ce-i pasă 

unei lumi întregi/ De moartea mea!” 
       Noi nu avem voie să întrebăm, să cercetăm, că înnebunim 

când ne dăm seama de hoțiile celor pe care-i alegem.  
       Nici când omoară nu trebuiesc luați la întrebări, trebuie 
doar să-i alegem și să-i lăsăm în treaba lor.  
       De ce trebuie oropsit și pedepsit codrul!?  
       De ce trebuie întristat, dacă niște „braconieri” feroce dis-
trug câțiva copaci? Trebuie să le facem statuie lor, braconie-
rilor!? Plâng ucigașii cu lacrimi de crocodil, dar nu spun nimic 
despre câte locuri de muncă au distrus, despre câte fabrici și u-
zine au trimis la fier vechi, câți codrii au tăiat și jefuit, câți ro-
mâni au gonit din țară! 
       Iată, au ajuns până să și omoare - fizic - tineri făr-de min-
te, care, merg în locuri unde destrăbălarea se face în mod orga-
nizat. Oameni buni! Nu tai un pui de găină! Sunt un om sim-
plu, dar nu mai vreau să mă alătur acestor nenorociți, care, iată, 

au ajuns să omoare și oameni, au acest drept, dar, mai consi-
deră escrocii că trebuie să rămână acolo sus,  până ce ne vor 

ucide pe toți. Nu sunt de acord cu Doliu Național și criminalii 

în libertate și în funcții! Nu sunt de acord să se întrerupă com-
petiții (de orice fel) emisiuni (de orice fel) pentru ca niște 

criminali să stea pe locurile lor, să continue să facă ceea ce 

știu: să fure, să jefuiască, și, mai nou, să ucidă!... Înjurați-mă 

cât vreți, dar asta este părerea mea! 
 Tucu Răducu, 03 noiembrie 2015 
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Epistolă domnului Tucu Răducu 
(Mai mult decât…tristă!) 

    Bravo Tucule! aşa le-am zis şi eu. Am întrebat pe unu, ce e 

domnule cu atâtea lumânări la statuia lui Mircea cel Bătrân? 

Aoleu, nu ştii? Nu ştii, cum au murit atâţia copii la Bucureşti? 

Păi am auzit, dar, odată, că nu erau copii ci „tineri", nu maturi 
sau bătrâni că pe ăștia ia luat de mult dracu! ...Dar, ce vină are 

Mircea cel Bătrân? de ce să fie el solidar...şi tocmai aici, unde 

se sapă groapa Orașului de Carton? Doamne iartă-mă! Şi ăla de 

ce filmează întruna, chiar şi pe noi că vorbim!? Vrea să ştie 

„cine e cu noi azi în douășidoi” şi cine e contra?...de ce nu s-au 
pus lumânările lângă panseluţele Primăriei sau Prefecturii? 

doar  politicienii organizează astfel de sindrofii (aşa cum s-a 
întâmplat şi cu tribuna dărâmată de la Cenaclul Flacăra sau 
concertele apocaliptice pe banii cetăţenilor din nopţile de groa-
ză ale oraşelor? sau cum spunea una la televizor, de ce nu bat 

clopotele? Eu mai naiv ca alţii dau să nu întârzii la Filarmonică 

unde se cânta Beethoven, dar nu Oda Bucuriei, ci Simfonia a 
VII-a! Păi şi la comunişti când era doliu naţional se da muzică 

simfonică! ...Prozator trebuia să te faci Tucule, nu poet, publi-
cist! Nu uita, şi Eminescu a fost publicist, chiar mai mare ca 

poet! Numai că unui poet poţi să-i dai un şut în cur, să stea 

dracu în banca lui, dar unui ziarist cu năbădăi greu îi închizi 

gura! Aşa e, chiar de aia a murit Eminescu! Mi-a plăcut că ai 

făcut apel la Coşbuc, merita şi numele lui puţină alinare...Eu ţi-
am făcut propunerea, ăştia chiar vor să-mi închidă ziarele! dar 

Povestea vorbii 21 sau Forum vâlcean chiar că ţi le-aş fi dat, 

unul sau amândouă... Dă-i înainte, „Femeia Diavolului” a fost 

o premoniţie de bun augur. De câte ori mă gândesc la tine, mi-
aduc aminte de ea... Bravo, încă o dată! 

Toschris Ceckirdas, 03 noiembrie 2015 
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    O ho ho, ce doamnă, ce domn, și ce zi astă seară, luni do-
uăzeci și doi noiembrie două mii cinsprezece, la Filarmonica 

pietreană! Și miercuri, când are loc recitalul de pian al Luizei 

Borac. Astă seară Filarmonica din Orașul de Carton, fost de 
Piatră, găzduiește un concert Mozart și Schubert: dirijor Theo 

Wolters (Olanda), solistă Luiza Borac - pian: Uvertura „Cosi 

fan tutte” și Concertul pentru pian și orchestră în Do major 

ambele de W. A. Mozart, și Simfonia a VI-a de Franz Schu-
bert...Ce vremuri, până în două mii paisprezece când ne mai 

ajuta financiar, Primăria, mergeam la toate concertele de la 

Filarmonică și la toate spectacolele de la Teatru Ariel și Anton 

Pann și făceam cronicile spectacolelor, în timp ce astăzi sun-
tem în grevă și nu mai scriem de loc (așa, doar când ne place 

ceva în mod deosebit cum este și concertul cu Luiza Borac - 
pietrenii au dreptul să știe ce le mai face acest copil minune al 

pianului, cândva) pentru că forțele malefice ale urmașilor co-
muniștilor au suspendat aceste ajutoare date conform Legii o 
sută optzeci și șase din două mii trei, acum, trebuind să plătim 

din pensii apariția ziarelor!!...Un concert extrem de atractiv 

datorită protagoniştilor, cunoscuţi în lumea mare a muzicii, a 

artei, în general a civilizaţiei, dar şi datorită structurii progra-
mului. Ce este şi muzica asta cultă, care, incredibil dar logic, 

şi-a creat o Filarmonică în Orașul de Carton cu gândul la Ora-
șul de Piatră şi, care, astăzi se luptă să schimbe rostul acestui 

oraş! Dintr-o dată micul nostru Oraș de Carton a tresărit şi s-a 
trezit, încă nu l-a udat apa. Uitând de necazurile cotidiene 
provocate de lipsa de activitate - muncă şi de permanenta 

scormonire a infrastructurii sale în căutarea fără rezultat a unei 

aluri citadine, şi rămânând un oraş fără viitor, după ce mai 

înainte fusese un oraş patriarhal botezat în prima jumătate a 

secolului XX „al pensionarilor” dar care şi-a extirpat orice le-
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gătură cu trecutul său de aproape o mie de ani!…Săpături şi iar 

săpături, canalizări şi recanalizări, asfaltări şi reasfaltări, dâ-
mburi şi frezări de asfalt pentru reducerea vitezei…amarul ăsta 

de tehnologie retardată în care întâi se betonează strada şi mai 

apoi se introduce canalizarea face ca munca inutilă, ca pentru 

gură cască, să însoţească viaţa orășeanului mai bine de patru-
zeci de ani! Da, s-a trezit, fiindcă un produs pietrean al elitei 

locale dinainte de o mie nouă sute optzeci și nouă, după ce a 

cucerit lumea s-a întors să-şi ajute conaţionalii, să le amin-
tească de ce au fost capabili cândva, de ce, şi cum mai pot fi în 

continuare. Este vorba de fata domnului Borac - directorul de 
la BJATM-ul Pietrei, înfloritor cândva, când preţul oţelului era 

de zece ori mai ieftin decât ora de muncă a celui care îl tăia! 

cum este în lumea occidental, și astăzi. Luiza Borac l-a adus şi 

pe Theo Wolters, din Olanda, tânăr şi experimentat dirijor stu-
diat la şcoala lui Roberto Benzi şi Mariss Jonsons şi care acum 

conduce Filarmonica din Sibiu fiind dirijor şi la Cluj Napoca. 

Suntem dominaţi, taraţi de trecut, şi, trebuie să legăm, iată, nu-
mele lui Theo Wolters de cel al lui Henry Selbing (fără o mână 

- pierdută în război) care în o mie nouă sute șaptezeci venea în 

Orașul de Piatră, o lună el, o lună Teodor Costin, să întreţină 

viaţa muzicală a acelor ani, organizând aici o stagiune alterna-
tivă, Sibiu - Craiova…În anul o mie nouă sute optzeci și șapte, 

douăzeci și șapte martie, ora optisprezece, în sala Consiliului 

Judeţean Piatra, Luiza Borac concerta cu Filarmonica din Cra-
iova condusă de Modest Ceckirdas într-un program cu George 
Enescu - Rapsodia a II-a în Re Major, Ludwig van Beethoven - 
Concertul nr. doi pentru pian şi orchestră, Felix Mendhelsson 

Bartholdy-Simfonia a III-a „Scoţiana”. Atunci, de la ora șai-
sprezece, Modest Ceckirdas susţinea şi un concert şcoală! 
     Revenind din incursiunea istorică pe care ne-am simţit obli-
gaţi să o facem, muzicală, pietreană, atunci când pe scenă evo-
luează un muzician de talia Luizei Borac, desigur, dorim să-i 
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stabilim o solidă legătură, de stâlp al tradiţiei muzicale culte 
pietrene.  
    În seara de nouăsprezece noiembrie două mii cinsprezece, 

cei doi, Luiza Borac şi Theo Wolters au dat curs unei serate 

muzicale cu totul deosebite, în valoare, după părerea mea, dând 

un real impuls vieţii muzicale, evoluate, în oraşul nostru 

cuprins de furia postmodernismului edilitar, citadin, târgoveţ şi 

cu alură anacronică cu ce se întâmplă în oraşele lumii civiliza-
te, când se tratează despre un oraş cu o istorie ca a noastră. 

Impuls în arealul spiritual pietrean care cere altceva decât ceea 
ce se face şi care se cere de cea mai înaltă calitate!   
   Concertele de calibru, cum este şi cel din seara cu pricina, nu 

fac altceva decât să aducă în inimile pietrenilor, tineri şi bă-
trâni, o undă de speranţă că dorinţa de progres şi calitate a vie-
ţii urbane nu a părăsit cetăţeanul, familia, biserica, da, şi „stra-
da” acestor locuri.   
 
   Suportul muzical ales de organizatori, de un optimism de-
bordant, interpreţii săi, protagoniştii serii: pianist, dirijor, su-
flătorii orchestrei, întreaga orchestră, au fost la mare înălţime 

aducând speranţei de viaţă un omagiu şi subliniind un mare 

adevăr: fără speranţă nu există viaţă! şi ea, speranţa, se în-
treţine prin calitate şi muncă asiduă. Nici Mozart, nici Schubert 

nu au fost genii ale învăţăturii, ale ştiinţei, deşi opera lor este 

una supusă de vremuri, mai mult ca oricare, cercetării ştiinţi-
fice! ea este rezultanta unei excepţionale experienţe şi ambiţii, 

este rezultatul unei munci plină de inventivitate şi invenţie!... 

desigur, în muzică! 
 

Epistola doamnei Luiza Borac către Intol Press 
 (Stimate Domnule Ceckirdas!) 

   Vă scriu ca să vă mulțumesc foarte călduros atât din partea 
mea cât și a dirijorului Theo Wolters pentru cuvintele atât de 

frumoase și sensibile cu care ați descris serile muzicale la care 
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am luat parte. Domnul Wolters, căruia i-am tradus la telefon 
articolul Dvs. a fost foarte impresionat de pasiunea Dvs. pentru 
muzica clasică și de modul în care încurajați arta și artiștii cu 

cronicile Dvs minunate. Astfel încât și cei mai puțin norocoși 

care nu pot lua parte la evenimentele muzicale să poată simți 

puțin din atmosfera acestor concerte. De asemenea pentru noi 

interpreții amintirile muzicale rămân astfel și prin descrierile 

Dvs. literar-artistice. Domnul Wolters vă transmite mulțumirile 

sale deosebite pentru comentariile Dvs competente și sensibile! 
    Am privit cu emoţie afişul cu Maestrul Modest Ceckirdas, o 

amintire atât de prețioasă şi dragă! Transmiteţi vă rog Maestru-
lui urări de sănătate şi numai bine! Cu multe mulţumiri şi cu 

cele mai bune urări de sănătate şi bucurie, şi de la domnul 

Wolters,  
Luiza Borac, 22 noiembrie 2015 
 

Epistole doamnei Luiza Borac 
(1) 

     Sărut mâna, felicitări pentru cele două seri. La recital, nu 

am putut rămâne decât patruzeci de minute. Recitalul atât cât l-
am urmărit a arătat cât de minunată este muzica, instrumentul 

dumneavoastră, pianul. Au fost momente fascinante. Am înre-
gistrat primele două mişcări. Vă rog să-mi trimiteţi şi mie lu-
crările, titlurile și autorii în ordinea interpretării, dacă se poate. 

Pentru recenzie aş avea nevoie de toate, pentru secvenţele fil-
mate, doar de primele două...Trebuie să vă mărturisesc că mi-
zeria socială în care a ajuns oraşul nostru a început să cuprindă 

şi...arta! ...Sindicatul de la Filarmonică, mi-a interzis să filmez. 

Desigur, o fac discret, pe ascuns, dar numai asupra soliştilor. 

De aceea maestrul dirijor din seara respectivă nu apare în sim-
fonie, ci numai în secvenţa destul de izolată cu dvs. Pe mine 

mă interesează scrisul şi mai puţin imaginea. Scrisul nu poate 
fi oprit. Invidia nu mai are limite şi ea se întinde de la Con-
siliul Local al Primăriei la Filarmonică în asemenea hal că vor 
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să-mi sisteze presa! De aceea în ultima vreme sufletul îmi este 
îndoit. Aceşti imbecili nu pot să-şi estimeze darurile inte-
lectuale pe care le primesc şi care li se aduce prin Măria Sa Ar-
ta - Muzica în special - şi presa culturală scrisă! Încă odată 

Felicitări pentru această prezenţă în concert şi recital. 
Toschris Ceckirdas, 23 noiembrie 2015 

 
(2) 

     Mulţumesc pentru încurajări, căci pentru mine arta nu este 

un element de salon, ci unul de luptă pentru fericirea noastră 

comună. Iubind şi apreciind sincer actul interpretativ al mu-
zicii, al artei în general, cei care construiesc şi îngrijesc lumea 

vor deveni mai buni. 
Toschris Ceckirdas, 23 noiembrie 2015 

 
 

(3) 
    Sărut mâna!...mână de pianistă, divină! La Mulţi Ani! Mul-
ţumesc pentru afişe. Am rugat pe multă lume: şefi, șefi de la 

Direcţia de Cultură, să-mi pună la dispoziţie afişele dintre o 

mie nouă sute șaizeci și opt, şi o mie nouă sute nouăzeci, dar se 

pa-re că mai mult i-am supărat. Noroc că eu nu uit ceea ce îmi 

place şi sunt obiectiv. Pentru mine afişul este document de lu-
cru. Vedeţi, pe acest Francesco Ionaşcu, eu l-am urmărit în 

anul două mii cinci la Festivalul și Concursul Tinere Talente; 

el nu a luat premiu, dar, în cronica mea, atunci, l-am lăudat, 

spunându-i „Micul Oistrach”, acum zece ani, când avea pai-
sprezece ani... Acum, el, nu numai că este mult mai mult, nu 

decât Oistrach - este încă tânăr - dar, comparându-l cu rușii 

formidabili, este colosal! un fel de Vasili Alexeev când era 
tânăr, la pian. ...Deci rolul meu, al scriitorului de ziar, al ar-
tistului consumator, acesta este! să scriu despre ceea ce văd şi 

aud, şi să am păreri personale, să fac comparaţii, să exprim tră-
iri, căci asta este ceea ce caută şi vrea interpretul (în cazul 



468 
 

muzicii)!...Din păcate în cronicile celor mai mulţi care lucrează 

ca angajaţi, zic domniile lor că sunt profesionişti, cronica este 

mai mult o ştire dublată de CV-ul interpretului... 
Toschris Ceckirdas, 01 ianuarie 2016  
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    De prin anul două mii unsprezece am fost invitați, noi pi-
etrenii, Anton Spârlea și cu mine, prin Ștefanache Stoicescu, la 

Seminarul anual al Centrului „Constantin Brâncuși” de la Târ-
gu Jiu pe care cel puțin eu l-am considerat unul dintre impor-
tantele evenimente ale anului pentru că nu era încrâncenat în 

lupta pentru existență ale artiștilor plastici reuniți în marele lor 

sindicat mai ceva ca în timpul comuniștilor, Uniunea Artiștilor 

Plastici (cea înființată în anul o mie nouă sute patruzeci și no-
uă, odată cu Miliția și Securitatea Statului!) Au fost niște reu-
niuni excepționale în care tonul era dat de scriitorimea româ-
nească și presa culturală scrisă. Prin anul două mii optispreze-
ce, dacă nu mă înșel, angajaților Centrului li s-au dat salarii 
babane, au devenit profesioniști și, binențeles, ne-au eliminat 
pe noi și au afiliat la el Uniunea Artiștilor Plastici, Universi-
tatea (Marga personal a anunțat schimbarea și a direcționat 

Centrul spre activitatea de acordare a doctoratelor în… Brân-
cuși!). Vă dați seama ce vacă de muls le-a dat Ministerul Cul-
turii  pictorilor și sculptorilor, palavragiilor în istoria artelor și 

în critica de artă!  
    Încă de la înființarea Centrului, întreg efortul românesc cu 
tentă politică a fost îndreptat către naționalizarea sculptorului 

și internaționalizarea lui Constantin Brâncuși, către un mare 

proiect, acela de a înscrie tripticul „C. Brâncuși”, de la Târgu 

Jiu, în Patrimoniul UNESCO!...și l-au numit „Ansamblu Mo-
numental închinat Eroilor din Primul Război Mondial”!? Că 
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așa s-a născut este una, că valoarea lui artistică de interes mon-
dial este alta! Cu alte cuvinte s-a mers pe prezentarea și 

înscrierea lui pe faptele istorice de interes local, luptele eroice 
ale târgjienilor în primul război mondial și nu pe valoarea sa 

artistică, filosofică, care a schimbat în pozitiv fața artei plastice 

- sculpturii - în secolul XX !! Am observat și eu, cum ani de-a 
rândul se bătea apa în piuă legat de apartenența lucrărilor, de 

simbolistica celor trei lucrări, de eroismul poporului târgjian, 

de partidul aflat la putere care dădea banii pentru o săptămână 

de distracții la Tg Jiu!  
    Cele mai multe slogane le auzeam: Brâncuși să fie materie 

de bază la școală de la clasa întâi și până la Facultate! Păi ce 

să-l intereseze pe turistul din Argentina sau Spania despre răz-
boiul unor târgoveți din Tg Jiu împotriva nemților din primul 

război mondial simbolizat printr-o biserică fără nici o valoare 

istorică așezată între o poartă simbolizând o ladă de zestre scri-
jelită în piatră și un stâlp înfipt în pământ inspirat din stâlpii 

cerdacurilor din satul românesc cu precădere din satul Hobița, 

unde nici măcar o casă nu se află cu asemenea coloane sau ca 

fiind a sculptorului care a schimbat soarta sculpturii mondiale! 
Nouă ni se pare chiar o utopie de adormit copiii să credem că 

stâlpul intitulat Coloana nesfârșită este inspirată din frumoșii 

stâlpi de lemn de casă din frumoasele sate românești din 

Oltenia de sub munte! nici măcar ca într-o poveste de adormit 
copiii!... 
 

Epistolă, prima, de la Nickis Cărbunarius 
(Anunțul dezastrului!) 

   Ansamblul Brâncuşi de la Tg Jiu a fost eliminat din concur-
sul de admitere în UNESCO... 
 

Nickis Cărbunariu, 05 decembrie 2015 
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Epistolă de la Mihai Ovidiu Dreaptă 
(Către întreaga lume și retransmisă de Nickis Cărbunarius) 

    „Cea mai mică notă posibilă, de la UNESCO pentru Ansam-
blul Brâncuşi! 
    UNESCO a conchis că nu se mai poate reveni cu o nouă 

candidatură a Ansamblului Brâncuși pe Lista Patrimoniului 
Mondial, întrucât nu este cunoscut, nu formează un tot unitar, 

suferă la capitolul autenticitate și nu este o operă de geniu, în 

integralitatea sa.  
    Aceste concluzii au fost favorizate de modul extrem de ama-
toristic în care statul român a susținut candidatura a ceea ce 
obișnuiam să numim drept capodopera sculpturii moderne.  A-
utoritățile mint că nu ştiu nimic, deşi au aflat încă din ianuarie 

a.c. 
       Reunit, recent, la Bonn, în Germania, Comitetul Patrimo-
niului Mondial UNESCO a respins într-o manieră cât se poate 

de brutală înscrierea Ansamblului Brâncuşi în Lista patrimo-
niului mondial. Atât autoritățile guvernamentale cât şi cele din 

Târgu Jiu nu au prezentat absolut niciun detaliu referitor la a-
cest eşec, mințind că nu dețin niciun document oficial care să 

expliciteze decizia UNESCO. În realitate, evaluarea forului 
mondial este cât se poate de publică şi disponibilă la o simplă 

căutare pe Google. Mai mult, Guvernul României a fost infor-
mat oficial, în scris, încă din 16 ianuarie a.c. că Ansamblul 
Brâncuşi a picat cu cea mai mică notă posibilă examenul de 

accedere pe Lista patrimoniului mondial, dar acest eşec a fost 

secretizat.”  
 
       (...)        
      „Cel trimis să susţină proiectul la UNESCO a fost marele-
borfaș cu manualele alternative şi cu emisiune ce ne învăţa 

istorie la tvr....F. Ciriperu!”  
Mihai Ovidiu Dreaptă, 05 decembrie2015 
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Epistole lui Nickis Cărbunariu pe tema C. Brâncuși 
(1) 

    Problema nu este cine susţine proiectul - F. Ciriperu fiind în 
tinerețe campion la aruncarea suliței! problema este cine face 

proiectul şi cum se aplică el! Și ce se face pentru el...Păi ei au 

considerat că dacă fac dezbateri cu Andrei Marga și dau docto-
rate, se consultă cu Pavel Șușară și cu Gh Ciobanu, dacă fac 

campanii electorale mascate îi câştigă pe cei de la UNESCO? 

... Nu, organizația mondială nu ia în patrimoniu artişti, ci opera 

produsă, dacă ea înseamnă ceva pentru civilizaţia lumii! Ori 

dacă ei vorbesc numai de Brâncuşi şi tradiţia folclorică, şi de 

aforisme... La revedere cu implicaţia lui Brâncuşi în civilizaţia 

lumii.    
Toschris Ceckirdas, 05 decembrie 2015 

(2) 
    Am dispărut de pe harta lumii, între popoare, acum trei ani 

când ne-am dat cu stângul în dreptul, am rânjit şi ne-am bucu-
rat de răul făcut altuia. Atât de uşor ar fi fost să analizăm, să 

observăm, şi să ne corectăm; dar, nu, noi am continuat să 

minţim, să denaturăm, să ne dezbinăm - singuri! Rezultatul co-
misiei de la Geneva era previzibil când oameni fără şcoală, go-
lani, conduc monumentalistica românească încă cu un an îna-
inte de a intra în Uniunea Europeană - două mii șapte! când ti-
neri cu doctorate false (mii, nu unul singur) sunt puşi să ia 

hăţurile ţării în mână şi, ce este mai rău, hățurile comunităţilor 

proprii. Acest popor nu poate exista în viitor pe sistemul creat 
încă din două mii doi, două mii trei, când guvernul a hotărât 

schimbarea legii pensiilor şi recalcularea lor în două mii cinci 

...E he he şi câte, şi mai câte, nu sunt de spus şi nu se arată 

acestui popor care vrea posmagii muiaţi şi pensii nesimţite, şi 

salarii la fel şi obţinute din bani împrumutaţi impozitaţi anapo-
da... Cum domnule ne-au trebuit cinsprezece ani să ne cumpă-
răm ciocane şi ilaie de la ăia cărora le-am vândut în o mie nouă 

sute nouă zeci?... păi altfel cum ar fi înflorit gospodăriile celor 
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care le-au furat atunci, de-acolo unde lucrau şi le-au vândut în 
Cipru şi la turci?..  

Toschris Ceckirdas, 05 decembrie 2015 
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     Şi iată ce ne scrie după trei ani Gh Păun în legătură cu ple-
carea sa de la Clubul Artelor din Curtea de Argeș.  

Epistolă de la acad. Gh Păun 
(Atențiune, atențiune...) 

„Pentru ca am fost întrebat, pentru a preveni neînţelegeri, luna 

aceasta nu ne mai întâlnim la Club. Editorialul de pe luna de-
cembrie al revistei (www.curteadelaarges.ro) se încheie cu Le 
roi (Clubul) est mort, vive la reine (revista)!... 
    Îndatorare pentru că aţi fost aproape Clubului în cei zece 

ani, urări de bine, la început de iarnă, în prag de Moş Nicolae, 

la poarta Crăciunului... De pe Dealul Olarilor, Ani Mulţi, Ani 

Buni, tuturor! 
Binegândindu-vă, 

Gh. Păun, 05 decembrie 2015” 
 

Epistolă lui Gh Păun 
    Regret că nu sunt mai aproape de dvs. Trebuia să se întâm-
ple asta. La mine s-a întâmplat mai demult. Ca şi dvs am con-
tinuat să fac „Povestea vorbei”, anul acesta împlinind zece ani 
sub redactarea mea! 
    Vă reamintesc că aşa am procedat şi eu în două mii unspre-
zece, când am părăsit Societatea „Anton Pann” fiindcă locul lui 

Costea Marinoiu fusese luat de cei care şi-au pus poalele în cap 
şi au arătat cum se digerează noua cultură. Aceşti oameni sunt 
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şi acum mai tari mai înfipţi iradiind şi în alte părţii razele lor 

nocive... 
Toschris Ceckirdas, 05 decembrie 2015 
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    Ce straniu, aţipisem şi m-am trezit speriat, fiindcă am visat, 

am văzut mesajul, o scrisoare, epistola pe care i-am trimis-o  
„Înaltului” după aproape un an, chiar în preajma Crăciunului, 

şi când lucrurile cu rostogolirea culturilor în planul european o 

luaseră razna...Se săvârşea emigraţia. Germania tipărea Cora-
nul în limba germană şi Constituţia proprie în limba arabă! Mă 

gândeam... de ce tocmai acum, căci, tocmai la începutul lumii, 

în o mie nouă sute optzeci și nouă, Frankfurt pe Main, eu, la 

hotel românesc, abia am prins un loc, căci era ocupat de un fel 

de turci, toţi la fel, care stăteau în camere cu uşi deschise, şi pe 

hol, povestind, nefăcând nimic, tocmai într-o ţară cu adâncă 

filosofie a muncii! ...Crăciun însângerat, mai rău decât în o mie 

nouă sute optzeci și nouă, căci în acest an, două mii cinspreze-
ce, papa Francisc le spunea la televizor cetăţenilor lumii că nu 

merită Sărbătoarea de Crăciun, şi le mai spunea că „şi ateii vor 

intra în Rai”! Crăciun două mii cinsprezece, visam în ianuarie, 

început de an, şi vedeam groapa enormă din centrul oraşului, 

căscată ca pentru vreo doi trei ani ca mai apoi să se astupe adă-
postind o parcare subterană şi o subtraversare de stradă prin-
cipală pe care nu aveai şi nu ai voie să opreşti maşina; oraş de 

carton, cu cetăţeni de carton, cu miliţieni de carton, hârtie cre-
ponată, şi fricos ca un iepure speriat de luna cât roata carului 

care se culcă după creasta dealului Capela, oraş, care, cândva 

în locul acestei uriaşe gropi, gigantică, până la ceruri căscată, 

chiar, înghiţindu-le, avea cel mai frumos centru, desigur, din 
lemn, nisip şi piatră, cu miros de Europă parfumată, şi care a 
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fost măturat, dat jos, demolat ca să nu mai existe şoareci şi şo-
bolani... Acum după această groapă va fi tot maidan betonat, 

cum a fost până astăzi, fiindcă atunci, de mult, a renăscut fiind 

blestemat să rămână ca o babă ştirbă fără dinţii din faţă!... Ne-
mernicii, nu au reuşit să dărâme şi să astupe cele două cimi-
tire, evreiesc şi catolic, din nordul oraşului, oamenii de carton 

de astăzi, căutându-se mai mult pe sub pământ, ca şobolanii, 

când se simt priviţi de crucile şi pietrele celor care au stat cân-
dva în centrul oraşului... 

* 
     Din nou Parisul a fost ţinta atacurilor teroriste acum la 

sfârşit de an două mii cinsprezece, şi, întorcându-mă de la o 

întâlnire cu arta teatrului, de la Arhiepiscopie, unde s-a derulat 
spectacolul cu piesa „Iona” de Marin Sorescu în interpretarea 

noii trupe de teatru condusă de Doina Migleczi, „Constantin 

Popian”, a Arhiepiscopiei, şi avându-l în rolul principal pe 
Mihai Călugăriţoiu, am găsit pe adresa de email o piesă de 

teatru „Civilizaţia va fi distrusă de la Paris” trimisă de Ştefan 

Dumitrescu, care scrie de mama focului, arătând decăderea 

Occidentului. Mai scrisese, el, „America, Calul Troian al ome-
nirii” un poem delirant, scris în o mie nouă sute șaptezeci și 

opt! despre falsa democrație - civilizaţie pe care America o 

răspândeşte în lume. Falsa bunăstare a modelului ei!...În o mie 

nouă sute șaptezeci și opt!? De data acesta scriitorul de la Tul-
cea descrie drama celor doi intelectuali emigranţi în Franţa 

anilor ’optzeci, şi imposibila lor reîntoarcere. Ceva de genul, 

ca idee, a cărţii lui Alexandru Trifu, „Revolta”...O modă, a in-
tuit-o şi Ştefan Dumitrescu, s-a încetăţenit în diaspora româ-
nească ca ea să trăiască o „Imposibilă reîntoarcere”. Ca un fă-
cut, nici un român care s-a realizat mai mult sau mai puţin în 

Occident, nu poate să se obişnuiască cu gândul la o posibilă 

reîntoarcere, ceea ce ne dă de gândit...Ne gândim la faptul că 

în România sunt aceleaşi condiţii de trai şi politice ca în pe-
rioada post anilor ΄cincizeci! Da, şi politice, în sensul că acesta 
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contează, primează chiar, înaintea profesionalismului, muncii, 

culturii... Da, şi de trai, mai rău ca în anii ΄70, când natura-
litatea în hrană şi distracţie era net superioară occidentului; şi, 

ceva mai bine ca în deceniul opt, căci avem televiziune multă, 

multă și pe toate drumurile, dar de foarte proastă calitate, iar 

hrana e şi ea mult schimbată...Toate sunt însă poveşti de a-
dormit copii, cea mai gravă problemă a situaţiei din ţara noas-
tră de după ’nouăzeci, fiind politicul! ... extrem de pervers. 

Falsul şi prostia; tăcerea şi frica!...Ori, românii de „dincolo” s-
au învăţat să trăiască în afara acestor pedepse aruncate asupra 

unei populaţii de către chiar Dumnezeu!  
 

Epistolă, a noua, lui Ștefan Dumitrescu 
( La mulţi ani!) 

     1. Am primit piesa am citit-o odată, o mai citesc a doua 

oară, în seara asta, cu însemnări. Este uluitoare. Trebuie urgent 
să-mi spuneţi, să vă concentraţi, când aţi scris-o şi unde aţi mai 

transmis-o! Mă ajută pe mine la recenzie.  
     2. Să-mi comunicaţi dacă sunteţi de acord (eu vă rog să 

fiţi!) să public un fragment în Forumul meu vâlcean din care 

zilele acestea scot nr. 3 (primele două numere sunt pe Cultura 

Ars Mundi). Insist cu această piesă fiindcă eu am făcut două 
vizite în Franţa, una, prima, în interes de servici în o mie no-
uăsute nouăzeci în timpul mineriadei, în acelaşi grup cu Mir-
cea Dinescu şi Gabriel Iliceanu chiar când s-a sinucis Popa, 
procurorul care l-a condamnat pe Ceauşescu şi care avea fata la 

ambasada României din Franţa; a doua, în două mii patru, la 

Bayonne pe coasta Atlanticului lângă Spania; iar pe a treia n-
am mai făcut-o în două mii șapte fiindcă am protestat împo-
triva intrării noastre în Uniunea Europeană pe baza minciunilor 

lui Hadrian Năsturescu şi minciunilor lui Miodrag Popescus 

Troianus... Vizita din  două mii patru s-a lăsat cu patru articole 

publicate în același an sub titlul „Cocoşul galic versus cocoşul 

românesc” în care deplâng căderea Occidentului; de Franţa, 
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nici nu mai vorbesc! Am fost bulversat să descopăr o ţară, 

Franţa, care nu mai avea nici o legătură cu Franţa anilor ’no-
uăzeci, înţelegând numaidecât că întreg Occidentul a rezistat 

crizei postbelice, atât de vizibilă în anii ’optzeci, numai dato-
rită sistemului colonial care avea, însă, să se scuture după ’no-
uăzeci...Articolele mele din ciclul „Cocoşul galic..." sunt repu-
blicate în volumul "Secolul XXI. Un cetăţean între milenii" 

ediţie tipărită şi PDF pe Cultura Ars Mundi! 
 

Toschris Ceckirdas, 20 decembrie 2015 
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Epistolă, a doua, lui Dragoș Comancea 
    Mulţumesc. Te felicit pentru site-uri, dar şi pe fiul meu (lui 

nu i-am spus-o, încă) care mi-a respectat dorinţa, demon-
strându-se, astfel, faptul, că Ascultarea este prima - înaintea 
tuturor faptelor (Apostolul Pavel spune că „ascultarea în iubire 

şi faptele bune” definesc credinţa omului - să recunoaştem - o 
definiţie prin care biserica poate rezista încă o mie de ani, de-
sigur, dacă instituţia respinge habotnicia). Mă rog la Natură, 

dar mai ales la tine! ca anul două mii șaisprezece să-ţi aducă 

ceea ce-ţi doreşti cel mai mult pe lume, viaţă şi sănătate, bani. 

Pentru asta trebuie să încercăm să fim perfecţi în ceea ce facem 

şi să muncim cu drag. Trebuie adăugat pe posterul site-ului 
ceckirdas.ro, sub rândul doi, care este un citat: (Leon Dură, 

Prefaţă, „Transfigurări”, Ed. Intol Press, Orașul de Piatră, 

două mii opt) - cu caractere mai mici...Să ne vedem cu bine. 
 

Toschris Ceckirdas, 26 decembrie 2015 
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    Ce visuri Doamne, ce visuri, puzderie de imagini şi gânduri 
de altădată; din o mie nouă sute optzeci, când edil şef al ora-
şului încă cu amintiri de piatră era Theodor Coman, înalt per-
sonaj din conducerea de partid: prim secretar al Judeţului Pia-
tra... Îmi amintesc de el cu plăcere că mi-a mijlocit prin CEC 
să-mi cumpăr apartament aici cu faţa la Episcopie, nefiind 

membru de partid, dar fiind cunoscut cu fapte ca unul din pri-
mii specialişti din CAER în proiectarea asistată de calculator - 
Comenzi Numerice!...m-au adus prin demisie de la I. Av. Cra-
iova şi mi-au dat apartament în Ostroveni, uzina - statul român; 
şi am fost nemulţumit!...într-o noapte m-a inundat căcaturile de 

pe coloana comună de scurgeri zoaie, eu stând la etajul unu, şi 

am spart conducta de plastic să opresc revărsarea de fecale, din 

coloana comună...deversând astfel căcaturile în holul central de 

la intrarea în bloc. Au dat toţi din umeri, dar eu m-am luptat şi 

am mers la primul secretar şi acesta m-a ajutat să obţin banii 

de avans, nouăzeci de mii de lei! Pentru un apartament pro-
prietate personală. Bani, nu glumă, pentru un apartament de 

două sute treizeci de mii de lei lângă Episcopie, cu faţa la gră-
dina ei, o sfântă grădină lângă care am copilărit. Aici primiseră 

apartament toţi şmecherii oraşului pe daiboj, dar scara mea era 

una care abia se făcea după alte planuri, alte scopuri, fiind şi cu 

faţa la spaţiul mirific. Ţin minte, mă lăudam, că în acest bloc 

primise apartament tot de la primul secretar, o mare hamba-
listă care acum este nevastă de primar...ce primar! autorul gro-
pii îngrozitoare din centrul oraşului de carton, fiind primar in-
terimar şi grăbindu-se să arate că face treabă!...că nu dă bani la 

cultura scrisă, ci numai la cei care pot să-l ajute electoral: eroi 
din Primul Război Mondial, olimpici de şcoală cu părinţi şi 

profesori bine plătiţi, clubului de hambal al nevestii, la beto-
nierele sale abonate la lucrările publice, la parohia din Nuci, la 
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Episcopie (mai cu lehamite, binenţeles, că religia sa este ateis-
mul învăţat de la vechiul sistem)! Are o meteahnă acest pri-
mar... i-a pedepsit pe toţi cei care au colaborat cu foştii primari 

- meteahnă KGB-istă de negare a predecesorilor... KGB-işti 

care, acum, de patru ani, poate trei, dacă luăm în calcul şi Mai-
danul kievean, întărâtă poporul şi vor izgonirea americanilor, 

după ce amar atâta de vreme...i-au aşteptat!...vai ce val! ce 

valuri neruşinate de reinstalarea puterilor de creaţie unitară-
sanki, numite ONG-uri, în dauna concurenţei libere, democra-
ţiei adevărate! Şi uite aşa oraşul de carton a rămas fără cultură 

scrisă, fără încă vreo două trei reviste, culmea, ale Forumului 

al cărui preşedinte de onoare, chiar este tovarășul primar! Dar 

ce să-i faci când la Primărie lipsesc consilierii...când sunt unul-
doi sportivi rataţi, ziarişti fără ziar, foşti uşieri şi portari, trâm-
biţaşi, sindicalişti, vezi Doamne, chiar din unităţile de cerceta-
re ştiinţifică!... acum au votat să li se dea şi lor pensii pe de-
geaba, ca la militari, parlamentari, lucrători ai dreptăţii, artişti 

de tot felul, paraşutişti, politicieni (am mai visat parcă - odată), 

poliţişti, pensii şi salarii nesimţite... 
   Dar iată a doua epistolă la un an faţă de prima către Arhie-
piscopul numit acum un an şi jumătate peste oraşul de carton...   
  

Epistolă, a doua, Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop 
 (La Mulţi Ani! la trecerea între ani...) 

   La începutul anului acesta v-am scris o epistolă în care vor-
beam de pericolul escaladării terorismului atunci când habot-
nicia de orice fel se manifestă, când proliferarea unui cult, cu 

orice preţ şi în dauna celorlalte valori care formează cultura u-
nei comunităţi, are loc.  
  Astăzi, în prejma unui Crăciun pe care Papa Francisc îl consi-
deră ca nefiind demn de sentimentele nobile ale europenilor 

(căci în lumea noastră au loc atâtea atrocităţi, unii din noi, con-
siderând că şi cele din o mie nouă sute optzeci și nouă stau la 

baza nenorocirilor venite asupra-ne de un sfert de secol) m-am 
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gândit să îmi limpezesc gândurile, să mă liniştesc, şi să vă 

scriu din ipostaza celui care observă realitatea culturală din jur, 

şi, care, lucru extrem de grav şi nejustificat, a fost eliminat din 

interesul cultural public, pietrean, al autorităţii locale, aşa cum 

a fost scos orice este artă independentă, reală, aducându-se pre-
judicii libertăţii de creaţie, concurenţei în arta adevărată! În 

fapt, aducându-se prejudicii profesionalismului, făcându-se 
sluji unui profesionism inexistent în câmpul real al experienţei 

de orice fel, inclusiv celei artistice (toţi membrii uniunilor de 

creaţie fiind salariaţi sau pensionari ai altor profesiuni...)!  
    Într-un material recent scris după spectacolul de la Arhie-
piscopie, din douăzeci și șapte noiembrie două mii cinspreze-
ce, având în centru figura excepţională a poetului V. Voicu-
lescu scriam, citez: „A fost prezent ÎPS Arhiepiscopul Orașului 

de Piatră, acum de Carton, care la sfârşit a rostit un scurt dis-
curs legat de această perioadă a sărbătorilor de iarnă, de co-
memorarea unor importanţi şi iubiţi sfinţi - începând cu „dar-
nicul” Moş Nicolae; legat, de asemeni, de programul manifes-
tărilor cultural - religioase din acest sfârşit de an... Am remar-
cat, cu această ocazie, un al treilea gest al dumneavoastră (pe 

parcursul acestei scurte perioade de la instalare), pentru care vă 

felicit, şi care ţine de conduita morală în societate în vremuri 

cu totul noi şi surprinzătoare!... A început spectacolul, şi s-a 
încheiat, fără obişnuitele rugăciuni dând astfel un semnal, care 

era necesar (foarte mulţi vulgarizând actul religios şi de ca-
litate - de demnitate), anume, că, starea de veneraţie şi iubire 

către Dumnezeu nu este una care trebuie să însoţească cetă-
ţeanul oriunde şi oricum, că închinatul la  icoană şi rugăciunea 

nu pot fi populiste şi nici publice ca la religiile orientale, şi-n 
afara intimităţii fiinţei personale sau mânăstirii, sau bisericii... 

Vedem, cum, astăzi se ucid în masă oameni în numele unei di-
vinităţi, ucigaşii, compromiţând-o definitiv. Orice cult care se 
supralicitează devine pentru orice democraţie un mare...rău! 

Am numit gestul, „al treilea”, reamintind, că, la Întronarea du-
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mneavoastră aţi spus că Biserica trebuie să se îndrepte către 

oameni, să iasă din templu!...un prim gest pe care l-a mai fă-
cut, aici, la Piatra, Mitropolitul Olteniei; iar, al doilea gest fiind 
cel de la Mănăstirea Bistriţa, când aţi pronunţat deja celebrele 

cuvinte: „Toţi care suntem aici avem un interes”...Aceste ges-
turi vă duc pe dumneavoastră şi Eparhia pe care o conduceţi, 

către starea de normalitate şi modernitate a unei credinţe de 

înaltă demnitate...  
     Vă spun în continuare ceea ce am observat ca vecin de lo-
caţie - domiciliu, văzând din balconul meu întreaga mişcare 

din gospodăria dumneavoastră pe care o admir, mai ales grădi-
nile, liziera pădurii, animalele, amenajările... Când am scris că 

semănaţi (la propriu) cu Moise - după chipul sculptat de Mi-
chelangelo - îmi dau seama că nu am greşit, dovadă fiind, chiar 

poza publicată alături de cel al Maicii Domnului din icoană şi 

de al „Diaconiţei Ana”, pe viu! Acum, văzând - simţind - a-
ceastă gospodărie - ecologie - lecţie de naturalitate - mă gră-
besc să vă asemăn, după fapte, patriarhului Noe, fiindcă pe  

„Arcă” - Arhiepiscopia Pietrei - a timpului prezent, de data 
aceasta într-un oraş complet eşuat, moral şi social economic, 

aţi găsit de cuviinţă să arătaţi ce înseamnă dragostea pentru na-
tură, pentru animale, pentru cultură, pentru ambient... Credem, 

însă, că trandafirii din incita Arhiepiscopiei trebuie înmulţiţi ca  

şi extinderea gardurilor de tuia. Se simte, credem, nevoia de 

consilieri (din afara spaţiului Arhiepiscopiei) la valoarea tim-
pului pe care îl trăim şi nu a unor exemplare afirmate profe-
sional şi cultural după anul două mii (an după cum bine ştiţi, în 

tradiţia orală a poporului român, rezervat Apocalipsei - inva-
ziei rasei galbene - prezenţei generalizate a împărăţiei Kitaiu-
lui!... în Europa!). ...Rămân mari succese, excepţionale, specta-
colele- conferinţele sprijinite şi iniţiate de dumneavoastră şi 

care ne-au adus în faţă şi în inimă valori precum cele ale cora-
lei -Tomisului, pieselor cu Marian Ciprian sau Ana Calciu, „i-
conicului” lui Sorin Dumitrescu - maxim de cultură al anului - 
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recitalul lui Theodoros Vassilikos (uluitor), dezbaterea cu cei 
doi corifei ai istoriei literare despre Eminescu, spectacolul de 
la Salina Ocnele Mari cu Ioana Maria Lupaşcu şi Daniela Nane 

(Muzică şi Poezie)!... Să mă iertaţi pentru îndrăzneală, dar 

vrem să vă ştim alături de noi care luptăm pentru eliminarea de 

pe frontispiciul vieţii culturale al Orașului de Piatră şi al Pietrei  

a acelora care au exclus din istoricul lor această poveste fru-
moasă, personală, a CV-ului scris pe fapte, l-au inversat şi l-au 
înlocuit cu atestate, de cele mai multe ori cumpărate, titluri în-
grămădite în timp scurt, recent, unul nepropice nouă, creşti-
nilor  români, celor care am trăit şi ne-am afirmat profesional î-
nainte de două mii...Dar noi suntem generaţia anilor ΄șaptezeci 

şi avem cele mai multe drepturi să apărăm această realitate ro-
mânească, pozitivă, de atunci şi până în anul două mii, neru-
şinându-ne cu faptele noastre - cei care le avem! La ora actu-
ală, Orașul de Piatră, în general, are o cultură măsluită similară 

perioadei apariţiei creştinismului în lume, a fariseilor conduşi 

de marele Anania, cel căruia Apostolul Pavel îi spunea „perete 

văruit”, desigur, sugestie, care ascunde imobilitatea unei gân-
diri obtuze, învechite, care nu admite schimbarea răului în bi-
ne... Aceşti culturnici puteau să treacă neobservaţi, să  doarmă 

liniștiți, dar obiceiurile lor (spectacole, reviste şi cărţi fără rost 

- chiar ilegale) au pătruns la cele mai înalte nivele şi produc 

numai rău (reviste dispărute, suplimente literare, abolirea con-
curenţei, cheltuire ruşinoasă a banului public stors din impo-
zite - orice ban trebuie să facă alţi bani!)... 
     Ziarele pe care le edităm au recenzat revelaţiile artistice de 

mai sus, dar, se pare, aceiaşi consilieri culturali afirmaţi după 

două mii şi care mişună pe lângă autorităţile statului, din păca-
te, şi care au încercat să pătrundă şi în Biserică, au avut un rol 

nefast asupra percepţiei acestor autorităţi asupra publicaţiilor 

noastre, trecând doi ani şi nici o instituţie în drept, nemaibă-
gându-ne în seamă... De aceea continuăm această epistolă cu 

rugămintea de a interveni în acest sistem creat de autoritatea 
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publică şi de care depinde bunul mers al activităţii culturale a 

aşezării, de a face lumină în definirea actului de cultură, pro-
fesionismul trebuind a fi frumos armonizat cu profesionalis-
mul. Cheltuirea banilor publici, luaţi din impozite trebuie să-i 
aibă în vedere, în primul rând, pe cei care nu sunt salariaţii sau 

beneficiarii sistemului public de cultură! şi artistic; altfel banii 

se întorc de unde au plecat fără...plusvaloare şi, ceea ce este 

mai rău, în pierdere! În societatea pietreană a acestor timpuri 

nu mai poţi să porţi o discuţie despre aceste lucruri fiindcă in-
terlocutorii apţi să aducă schimbarea înspre bine s-au stricat la 
minte nerespectând legea. Legi locale fără legătură cu Legea 

statală, parlamentară... Cultul morţilor a luat locul, semnifica-
tiv de mult, cultului viilor, faptelor şi al bunăstării; investiţiile 

se fac de dragul cheltuirii banilor acordaţi... Cultul sportului 

neperformant, al învăţăturii „sport” (olimpiada), al religiei (aşa 

la exterior şi nu în fiinţă) au luat locul sportului care trebuie 

făcut în şcoală şi ce este mai rău, au luat locul culturii adevă-
rate, scrise! Au proliferat pe banii publici adunările cu iz elec-
toral (susţinute de edili prin regulamente locale şi care evită 

cadrul legal) care se desfăşoară prin biblioteci, cluburi, disco-
teci, restaurante; care fac numai rău sistemului nostru cultural, 

artistic, real şi concurenţial... 
        Înaltpreasfinţite Părinte. Aţi spus că biserica trebuie să se 

îndrepte spre oameni, înspre centrul cetăţii, cetăţenilor ei! In-
terveniţi, cereţi locuri în Consiliul Local, Judeţean, învăţaţi-i să 

nu facă politică cu patimă! învăţaţi-i fapta reală în actul cultu-
ral, şi nu atestatul să fie cerinţa la cheltuirea banului public, 

pentru că la bunăstare, care înseamnă mare cultură, marea cul-
tură! serioasă, la orice nivel, nu se ajunge prin politică şi ates-
tate, ci prin oameni cu multă experienţă şi...fapte. Să facem la 

Arhiepiscopie o formaţie de muzică veche (voci şi instrumen-
te - deja au sărit unii că ortodoxia nu permite instrumentul în 

naosul bisericii! dar cine îi pune să cânte acolo, când spaţiile 

bisericilor şi mânăstirilor sunt pline de spaţii vii! ca şi oraşele 
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de altfel); şi, undeva, în grădină sau în Palatul episcopal, să 

facem - refacem Cenaclul Artelor 21 care să întreţină presa de 

cultură, cultura scrisă pentru care avem o lege atât de gene-
roasă, dar pe care o sfidează tocmai instituţiile de cultură, ca şi 

autoritatea publică... Şi fiindcă recent am asistat la colindele 

(excepţionale) desfăşurate în naosul Catedralei Sf. Nicolae (ce 

frumos!), închei, rugându-vă...să înlocuiţi aglomerarea speci-
fică slujbelor oficiale, să o înlocuiți cu aşezatul pe scaun; eu 

voi veni primul să cumpăr un scaun! ...Am scris aceste gându-
ri, vă cer iertare dacă am deranjat, din prea mari considerente 

pentru personalitatea dumneavoastră şi instituţia Arhiepisco-
piei, aşa cum sunt ele, amândouă, drepte, înalte şi necocoşa-
te!...  

Toschris Ceckirdas, 27 decembrie 2015 
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    Am primit de la domnul Lucian Pintilie în treizeci decem-
brie două mii cinsprezece...După câtă vechime am în lucrul pe 

Internet nu pot să-mi explic aversiunea pe care o am pentru 
facebook, neînţelegând de ce s-a renunţat la bloog, acces liber, 

în favoarea primului care necesită parolă şi, dacă înţeleg bine, 
este dirijat...Astăzi prin facebook se schimbă şefi de state (de 

ce şefii de state nu au rămas pe bloguri?), iar un om ca Lucian 
Pintilie (pisica câinele), care nu ştia mai deunăzi să creeze un 
folder şi cred că încă nici nu ştie, în câteva zile, a ajuns lider de 

opinie pe facebook! Iar o domnişoară secretară de Filarmonică 

mi-a spus că ea nu are nevoie de Cultura Ars Mundi fiindcă fi-
larmonica are facebook! Nu cumva omul a ajuns în imposi-
bilitatea - neplăcerea de a fi liber, singur, şi mai apoi cu prie-
tenii din societate? Nu cumva eticheta „I ΄m alone” (sunt sin-
gur) pe care Daniel Medvedev o afişa pe piept, în o mie nouă 
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sute șaizeci și nouă (fiind simpatizant Beathles), astăzi este o 

ruşine! omul, căutându-şi speranţa sau rezolvarea în  grup? Să-
i fi trebuit atât de puţin timp individului (patruzeci de ani) pen-
tru a trece de la conceptul individual (cât de sănătos şi anti-
comunist) la cel colectiv (cât de paralizant astăzi şi comunist?) 

Am greşit eu când am scris pe coperta revistei Seniorii „Se 

poate capitalism, în sensul știut, după comunism?” Important 

totuşi pentru mine ca veriga principală a naturii şi societăţii 

umane să rămână omul în entitatea sa deplină şi naturală, du-
mnezeiască şi în colectivitate, om cu om să nu fie precum câi-
nele şi pisica!  
 

Epistolă către „Câinele Pisica” 
 

Colosal. 
„Am găsit...” 

Omul viitorului 
omul colectiv! 

Ode an die Freude 
Ludwig van Beethoven. 

 
Japonezii au creat 

ştiinţa artă. 
Religia  

dimpreună știinţa şi arta 
deviza mileniului III 

deviza Fiilor lui Israel. 
Arta germană rămâne 
Ode an die Freude & 

Ludwig van Beethoven; 
homo ludens, homo faber 

homo sapiens, 
homo religiosus! 

Asta e viaţa 
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Bucurie în lacrimi. 
 

Da. 
Foarte mult avem 

de învăţat încă 
mai ales de la ei! 

Şi câţi nu mai sunt 
și cât ne-am îndepărtat 
ne-am depravat spiritul 

și cât am pierdut 
când în anul 

o mie nouă sute 
patruzeci și nouă 

am înfiinţat Institutul 
Naţional de Folclor 

Miliţia şi 
Uniunile de Creaţie… 

Toate odată!... 
 

Iar acum în 
două mii cinsprezece 
nu le putem desfiinţa 
nici măcar pe rând. 

 
Să lăsăm omul în creaţie 

ca păsările cerului 
să-i zboare gândurile 

păsări ca păsări 
și păsări ca oameni! 

 
Toschris Ceckirdas, 30 decembrie 2015 
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   În viață, când vrei să faci ceva, când reușești să construiești,  

înseamnă cu nu vei mai avea liniște, somn profund niciodată, 

mai ales acolo unde îți asumi riscuri, atribute, de care alții nici 

nu vor să audă. Întreaga organizare a societății, mai ales după o 

perioadă de aproape o sută de ani de comunism, în Europa, es-
te una care nicicând nu a avut pe ea ștampilată atâta indife-
rență față de bunul mers al lucrurilor în comunitate, deși, tra-
tăm despre jumătate din populația globului, enorm, nu? La fel 
și despre populațiile țărilor. Jumătate din populația țării noastre  

trăiește pe spinarea celelaltei jumătăți, nicicând și niciunde ne-
existând în societate atâția băgători de seamă care practic nu 

fac nimic dar trebuie să cheltuiască fondurile care li se alocă 

pentru un interesant consum! 
    În Orașul de Carton, dar și în județul care încă se mai chea-
mă Piatra, vedem, adevărul fiind, că noi suntem cei cu adevărat 

foarte mulți, care așteptăm revenirea la o atitudine - schimbare 
care să-i aducă pe fruntașii comunității la vârfurile ei, care să 

respecte cerințele fostului Oraș de Piatră, acesta, chiar, să re-
vină așa cum în o mie nouă sute șaizeci și cinci a revenit la or-
ganizarea pe județe! Să se revină la un timp și vreme în care 
oamenii să aibă preocupare întreaga vreme și nu la particular 

sau la stat, ci pentru că așa se cere!! Așa ne cere Dumnezeu. 

Nu vreți Dumnezeu? atunci Cel de Sus, cel mai puternic decât 

noi, cel de la natură pus! 
    - Făceam prototipuri la Fabrica de avioane care erau puse să 

zboare și care dacă cădeau erai supus oprobiului colegilor, șefi-
lor...publicului, căci avioanele cădeau pe casele lor! De multe 

ori leșinam de emoție când după luni de zile de calcule și în-
cercări experimentale de condus mașina de frezat în gol sau 
material necostisitor - ușor, când testam programele, obțineam 

piesa frezată fără nici o abatere sau produceam o gaură în masa 
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mașinii de frezat pentru care puteam sta la închisoare! Zece ani 

de lucru continuu în programarea mașinilor cu comandă nu-
merică trebuia să facă la pensie cât cincizeci de ani...Din expe-
riența noastră desfășurată în țară și străinătate nu credem că 

cineva să fi lucrat zece ani continuu la întocmit programe nu-
merice pentru astfel de mașini în industria aerospațială (unde 
trebuie să stăpânești programarea în 3D - piese cu geometrie 
spațială!). 
   -  Păi nu ai avut spor la salariu la Fabrica de Avioane? 
   - Vezi să nu, i-am replicat Poetului. Am avut spor de tăcere 

cinsprezece procente! Apoi iar am lucrat la prototipuri, pro-
iectare și execuție la Hervil S.A din Orașul de Piatră, Hervil, 

întreprindere construită în anul o mie nouă sute optzeci...în 

care construiam acumulatoare pneumohidraulice la trei sute de 
bari presiune. De trei ori eu cu mânuța mea am găurit tavanul 
halei industriale prin ruperea filetului de la capacele pe sursa 
de aer comprimat la șapte sute de bari când făceam probele de 

încercări! Sau știi tu dragă Poetule ce însemna să livrezi un va-
gon de marfă cu „Cilindrii hidrauluici” sau „Capete de coman-
dă” în Germania și să ți se facă proba de recepție prin încercare 

statistică probând două produse dintr-o mie? Și dacă două nu 

mergeau, să ți se respingă întreg vagonul!? Știi sau nu știi? A fi 

sau a nu fi aceasta este întrebarea... 
    - Lasă că ai scăpat viu și nevătămat și cu avere în acest sfâr-
șit de viață care se preconizează mai lungă decât a mea... 
    - Poetule! Știi ce mi-a răspuns un general de Securitate când 

l-am întrebat dacă este mulțumit de pensia sa de zece ori mai 

mare decât a mea?...Domnule inginer, dumitale nu ți-au trecut 
gloanțe pe la ureche!? 
    - Dă-i în p--da măsii pe toți! Dar după două mii măcar te-ai 
liniștit... 
    - Ce vorbești maestre poet, Poecică dragă! Cine s-a spurcat 
în treabă, cu treabă trăiește până la moarte...Cine s-a luat la 
trântă cu dracul, cu dracu moare de gât și nu ca Israel care s-a 
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luptat cu Domnul! și a rămas puțin șchiopătând...În o mie nouă 

sute nouăzeci și nouă, puțin înainte de sfârșitul lumii – preco-
nizat m-apuc și particip la un concurs național de ridicare în 
fiecare județ a unui monument închinat foștilor deținuți poli-
tici... Singura avere a mea era un garaj închiriat pe moșia lui 

Vasile Jianu, celebrul tăietor de lemne, cu motorul, din carti-
erul meu poreclit „Versail”. Cumpărasem de la el și câteva te-
renuri din care unul la ștrandul zis „Căcăcioasa”, ulterior deve-
nit cel mai frumos loc al orașului. 
    - De ce Căcăcioasa? 
    - Zice-se, în vechiul ștrand, se căcau românii țigani!...Dar să 

mă întorc la povestea mea; după o mie nouă sute nouăzeci și 

trei începusem să mă mișc mai bine! Construiam instalații mo-
bile de semaforizare, prinsesem și două contracte în două mu-
nicipii, de semaforizare citadină, după venirea la putere a Con-
venției Democrate!... He hei, hei, asta, altă belea, semaforiza-
rea mobilă, să nu se întâlnească două mașini pe un tronson 

bandă unică de un kilometru! - ca la Cârligul Mic, pe viaduct! 
după Cozia. Sau, la oraș, pe culoarea galbenă a semaforului să 

nu se întâlnească două mașini...În două intersecții din Orașul 

de Piatră au murit doi cetățeni, în două rânduri, pe trecerea de 

pietoni, pe culoarea galbenă!... Am câștigat concursul de ma-
chete, cu monumentul...Ca să ofertez un preț cât mai mic și să-
l câștig am luat în regie întregul monument, bronz la erou și 

marmură la soclu. Ceva colosal pentru dimensiunea mea, ero-
ul - patru sute de kilograme bronz, soclul patru tone marmură. 

Modelul în ipsos, scara 1/1, șaizeci de kilograme! doi metri 

treizeci pe cincizeci centimetri! Mijloc de transport, o Dacie o 
mie trei sute, berlină cu portbagaj montat pe caroserie. Mode-
lul l-am plimbat prin trei județe pe portbagaj până am găsit la 

Craiova la secția IUG-ului, „Calul mort”, pe cineva care să 

aibă curajul să mi-l toarne. Făcusem infarctul și stopul cardiac 

și mă alesesem cu cinci inele pe venele inimii! 
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    - Și l-ai făcut, și după aproape zece ani, Iordache - primarul 
ți l-a montat pe șest la Ocnele Mari, tu fiind un nume prea mic 

pentru un oraș atât de mare ca Orașul de Carton...orașul p-lii! 
...hai că știu și eu, mai zise Poe. 
    - Nu asta e problema, eu eram liniștit până la montaj, a 

așteptat în curtea primăriei din Orașul de Carton vreo cinci ani 

dar când l-a montat i-a tăiat limba de bronz care trebuia să intre 

în soclu și au dat patru găuri în colțuri (creând un sistem static 

nedeterminat și foarte șubred) prinzându-l cu patru șuruburi... 

Iată sunt unsprezece ani și șuruburile mai ruginesc...Mă rog, a 

mai lipit primarul fără nici un aviz de la mine, proiectant, două 

folii de plastic cu numele eroilor - vreo trei sute - pe laturile 
soclului. Mă simt foarte prost, când merg și-l văd lipsit de aju-
tor...lipsit de lumini noaptea!  
   - De ce spui „lipsit de ajutor”? 
   - Din cauza foliilor lipite și scrise, părând a fi fără stăpân! E-
ra necesar ca literele numelor să fie sculptate, să apară în re-
lief, în marmura soclului, și era un monument nemaivăzut plin 

de litere de jur împrejur. Nu trebuiau să încapă toate numele, 

se mai putea pune o placă lângă ușa celulei. Sunt vremuri în-
grozitoare, nu avem cu cine să vorbim...Băi, un control, ceva, 
de oriunde! Patru mii de lei!...băi, nu se poate așa ceva, mi-e 
rușine de mine!...cioplit soclul și pus lumini și devenea o bi-
juterie! Și numai că ne aduce aminte de oameni, de protecția 

crucii, de suferință, de bucurie și victorie, de speranță...Cum 

poți să lași monumentalistica țării pe mâna unor cretini? Aces-
te două decenii, două mii, două mii douăzeci, vor fi de cea mai 

mare rușine a țării și, dacă, încă, s-a mai făcut ceva, acest ceva 

s-a făcut cu un sacrificiu nemaiîntâlnit de care va râde, da, 

chiar așa, va râde întreaga posteritate! Deceniul două mii zece-
două mii douăzeci, rămânând în istorie ca fiind cel mai prost, 

mai neîntâlnit de prost, din istoria lumii întregi! 
   - Zic și eu acum în anul două mii douăzeci: bravo ție Mare 

Britanie pentru acest gen de desconsiderare față de această no-
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uă țară a Uniunii Europene, care a lăsat România să moară în-
cet, să moară fără lumânare...mai zise Poe.    
 

Epistolă, a treia, Înaltpreasfințitului Arhiepiscop  
   Subsemnatul Toschris Ceckirdas din Orașul de Carton, stra-
da, numărul, autor al monumentului închinat foștilor deținuți 

politici din județul Piatra, realizat în urma concursului desfă-
șurat în o mie nouă sute nouă zeci și nouă în Orașul de Piatră 

organizat de AFDPR-Piatra, care a finanțat și crearea sa, nu din 
bani publici!...după lungi tergiversări (au existat, succesiv, trei 

certificate de urbanism: în fața Tribunalului, două, și între Bi-
serica „Toți Sfinții” și Muzeul de Istorie, sub salcie, aceasta,  

parte din decor - „plângând” pe umerii eroului - în anul două 

mii nouă (a fost gata în două mii patru) s-a instalat prin efortul 
primarului Petre Iordache la Ocnița, lângă fosta pușcărie de la 

Salină. Soclul, unic în țara noastră și nu numai, este un bloc de 

marmură roz, masiv (patru tone), cumpărat de la Simeria, co-
mandă unică!... 
     Cu tot respectul vă rugăm să interveniți - sugerați la Pri-
măria Ocnele Mari pentru a fi înlocuit plasticul pe care sunt 

imprimate numele foștilor deținuți politici, și care îmbracă so-
clul pe două laturi, cu săparea literelor numelor în relief, în 
marmură, așa cum prevede autorul, litere în relief, jur împrejur, 

pe toate fețele ceea ce îi va da monumentului un aspect cu totul 

nou, sacru, singurul monument din țara noastră, care este o re-
prezentare în figurativ stilizat (toate monumentele din județele 

României închinate AFDPR sunt reprezentări gen placă come-
morativă sau reprezentare modernistă, așa cum este cel din Bu-
curești din fața Casei Scânteii) a luptei și chinului prin salvare 

divină. Suntem buni de Cartea Recordurilor la capitolul incul-
tură (ca să nu zicem altfel) să inscripționăm nume eroice pe 

folie lipită pe marmură! incredibil dar adevărat. Când primarul 

Iordache se hotărâse să sape literele în marmură, după proiect, 

acesta a pierdut alegerile. Atunci, în două mii șaisprezece, cos-
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tul umplerii întregului soclu cu litere costa patru mii de lei, 
ofertă făcută de subsemnatul care aveam colaborator pe cel ca-
re săpase literele pe spatele soclului! Numele care nu mai încap 

prin reliefarea lor pe soclu vor fi săpate pe plăci suplimentare, 

tot în marmură, montate alături de ușa metalică care reprezintă 

ușa unei celule!...  
 
   Vă rugăm să aveți înțelegere pentru gestul nostru de a ne a-
dresa Dumneavoastră, noi, în nenumărate rânduri, încercând să 

convingem responsabilii cu întreținerea monumentului de a-
ceastă necesitate... De asemenea credem că este necesară mon-
tarea a două micro proiectoare de lumină pe fața și spatele mo-
numentului, precum și interdicția de a se agăța eșarfe, steaguri 

și coronițe pe umerii personajului turnat în bronz. Mai men-
ționăm, că soluția prinderii monumentului de soclu cu patru 

șuruburi, nerecomandabilă, dar aplicată în cazul de față de 

ADP Ocnele Mari trebuie din când în când revizuită - veri-
ficată, de ce nu, înlocuită! Și, să nu uităm că proiectul era ca 

soclul să nu fie îngropat în pământ (marmură monolit!), ci să 

fie înălțat pe două trepte, ancorat lejer în beton, având o gre-
utate însemnată, și să fie scris în relief pe toate laturile, chiar și 

pe față, să aibă luminatoare noaptea!...Mulțumesc Domnului că 

m-a inspirat, deși neocomuniștii m-au pus să rad crucea și să 

ascund nuditatea, să scriu „moarte comunismului!” - a fost ma-
re scandal - numai că eu am acoperit nuditatea atât cât trebuia, 

am majorat crucea din spatele personajului care îl simboli-
zează chiar pe deținutul intelectual fără vină și fără faptă re-
probabilă, îl simbolizează pe însuși Domnul nostru Iisus 

Christos, căci dacă nu era așa, acum ar fi zăcut pe fundul lacu-
lui alături de zidurile pușcăriei odioase în care au murit unii 
dintre fiii acestei țări cum nu au mai fost alții...  

 
Toschris Ceckirdas, ianuarie 2016 
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     Din când în când fratele meu Modest avea gânduri mari, 
probabil trăia nostalgia zilelor în care sala de concert îi ovațio-
na numele la Botoșani, la Craiova, la București, la Timișoara, 

în toată lumea din Italia și Elveția până în Japonia...Și cine era 

el? Era fratele meu din același tată și mamă din aceeași pere-
che de pantofi sau pantaloni pe care i-am purtat eu după el sau 

el după fratele nostru mai mare Ceckirdas Vasile Ilie. Vasile l-
a chemat pe tata și Ilie pe bunicul din partea lui tata. Ilie și 

Modest ce frumoase nume, ce sfinți, Modest la chemat pe na-
șul de botez al fratelui ajuns compozitor...și cel care mie mi-a 
canalizat viața!... Avea gânduri mari fiind și mai bogat ca 

mine, moștenise o mare familie din Valahia Mică - Ungrovla-
hia, Oltenia cum i-au zis austriecii; și acum stăpânea de la 

Dunăre până la Craiova și după, până la proprietățile de la Co-
țofeni care se pare erau marea lui realizare pentru care s-a lup-
tat foarte mult; întrucâtva așa cum m-am luptat și eu, desigur - 
fiecare cu dimensiunea lui, să cumpăr dealul „Cosota” din Oc-
nele Mari, numai pentru faptul că acolo mi s-a spus că a fost 

locul unde locuiau dacii care stăpâneau minele de sare!...  
   Parcă visase frumos fratele meu și apoi s-a gândit la mine să-
mi împărtășească visul său. 
 

Epistolă fratelui meu, în care-i confirm  
proiectul Coțofeni 

    O simplă evoluție în vreme a investiției monahice, excep-
tând-o pe cea de mulțumire și siguranță adusă divinității. Din 

start trebuie să spun că idea cu mânăstirea curatoare este mai 
grozavă decât cea a unei comunități specifice socialismului u-
topic. « Poate că primul socialist utopic a fost Thomas Mo-
re (o mie patrusute șaptezeci și opt - o mie cincisute treizeci și 

cinci), care a scris despre o societate imaginar socialistă ima-
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ginară în cartea sa Utopia, care a fost publicată în o mie cinci 

sute șaisprezece. Definiția contemporană a cuvântului englez 

„utopia” derivă din această operă. Multe aspecte ale descrierii 

Utopiei lui More a fost influențată de viața în mănăstiri.  … 

Deși va sucomba în anul o mie opt su-te treizeci și șapte 

(Charles Fourier, o mie șapte sute șaptezeci și doi - o mie opt-
sute treizeci și șapte), neapucând să vadă vreun proiect mate-
rializându-se, o parte a discipolilor săi vor continua pe linia 

inaugurată de falansterul francez, constituind societăți egalitare 

în alte spații geografice (cele mai multe și mai durabile for-
mându-se pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, dintre care 
merită amintite La Reunion - colonie fondată în o mie opt sute 

cincizeci și trei lângă actualul oraş american Dallas, Brook 

Farm (o mie opt sute patruzeci și unu), Wisconsin Phalax, 

North American Phalax … Fourier credea că o casă tradițio-
nală era un loc de exil și de oprimare a femeilor. El credea că 

rolurile sociale ale sexelor ar putea progresa prin traiul în 
cadrul unei comunități, mai mult decât prin susținerea liber-
tății sexuale sau a altor concepte propagate de contele de Saint-
Simon.   
       Conceptul de falanster a fost adus în Țările Române de Te-
odor Diamant, care a studiat matematica la München și la Pa-
ris, unde a intrat în contact cu ideile socialismului utopic și a 

devenit discipol al lui Charles Fourier. Reîntors în țară, și-a ex-
pus concepțiile social - economice. A fost bine primit în cercu-
rile liberale din București, reușind să-l atragă cu ideile sale pe 

tânărul Emanoil (Manolache) Bălăceanu, fiul lui Nae Bălă-
ceanu din Ploiești, care moștenise o avere însemnată, ce cu-
prindea și moșia Scăeni, aflată pe teritoriul actualului oraș 

prahovean Boldești - Scăeni. Bălăceanu își arendase dezavan-
tajos moșia unui anume Teodor Zaplan, cu care a intrat în 

conflict, ajungând în urma unor acțiuni în instanță dator aces-
tuia. Pentru a evita plata datoriei, Bălăceanu a acceptat să dea 

moșia în arendă unei colectivități de familii, aduse de Diamant, 
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care dorea înființarea unui falanster, un fel de colonie agricolă-
industrială care funcționa după principiile socialismului utopic. 

Falansterul de la Scăieni a fost înființat la zece martie o mie 

opt sute treizeci și cinci și avea denumirea Societatea agrono-
mică și manufacturieră sau Colonia soților agronomi. Înainte 
de desființare avea aproximativ o sută de membri. Ea a eșuat 

după mai puțin de un an, „soții agronomi” părăsind-o, nemul-
țumiți de rezultate, de condițiile de muncă, și de lipsa interesu-
lui lui Bălăceanu față de proiect.  
      Henri de Saint-Simon (o mie șapte sute șaizeci-o mie opt 
sute douăzeci și cinci) a fost unul dintre principalii teoreticieni 
sociali și unul dintre primii fondatori ai socialismului, ducând 

în același timp o viață marcată de suișuri și coborâșuri. Prove-
nind dintr-o familie aristocratică, Saint-Simon avea să se în-
roleze în armată de la vârsta de șaptisprezece ani, să fie încar-
cerat în timpul Revoluției Franceze, să se îmbogățească apoi, 

pentru a ajunge la faliment personal și a trăi de pe urma gene-
rozității prietenilor săi, încercând între timp să se sinucidă.  

Saint-Simon nu a fost un gânditor care să exceleze la capitolul 

coerență sau stil, ci mai mult un reacționar la ororile Revoluției 

și la cele ale regimului lui Napoleon, acesta elaborând multiple 

lucrări științifice ce priveau aspectele industriale și politice ale 

societății. În elaborarea lucrărilor sale, acesta a colaborat cu 

Auguste Comte, până la momentul în care aceștia s-au certat în 
mod iremediabil. În ceea ce privește viziunea economică a lui 

Saint-Simon, principalele sale idei au fost următoarele: 
    - A anticipat industrializarea care a urmat ulterior vieții sale 

și a opinat că știința și tehnologia vor rezolva o mare parte 

dintre problemele omenirii; 
    - Vedea o societate organizată, în care diviziunea muncii să 

fie organizată în funcție de productivitatea oamenilor; 
    - Credea că scopul societății este să producă lucruri utile 

oamenilor; 
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    - Spre finalul vieții a aderat către calea religioasă, conside-
rând că aceasta este calea prin care comunitatea poate ajunge 

să-și îndeplinească țelul principal, acela de a îi ajuta pe cei să-
raci; 
    - Saint Simon-ismul avea să se dezvolte mai mult după 

moartea protagonistului, acesta având un rol important în con-
turarea socialismului francez. Prin gândirea sa, Saint-Simon i-a 
influențat inclusiv pe Engels și pe Marx, în dezvoltarea ulteri-
oară a teoriei lor privind comunismul. » (wiki 18 febr. 2020)   
     Să mai notăm că Fourier a dezvoltat expresia „Noua religie 

- Religia lui Newton - religia cunoașterii a cărei linii de dez-
voltare sunt create de chiar Dumnezeu” care ne pune pe gân-
duri în ceea ce privește socialismul ateu! subliniez, eu, religia 

cunoașterii! de unde ne vine noțiunea de păcat originar… 
  
       Dragule mă impresionezi plăcut. Un proiect mai nimerit ca 

acesta, care mi l-ai trimis, despre Coțofeni, nici că se putea mai 

bun. Doar că el mi se pare „gigantic” și asta trebuie să te pre-
ocupe cel mai mult. Cu alte cuvinte să pornești de la simplu la 

complex. Cum vei rezolva problema pe care o ridică giganticul 

în aceste vremuri puerile care înlocuiesc valorile mari cu valori 
puerile, de prost gust, mici… Exemplu, încă din timpul ime-
diat, postbelic, un pod suspendat din SUA costă mai puțin de-
cât  un tablou semnat de Pollock! Dar să o luăm mai ușor…   
      1. Ideea cu mânăstirea „curatoare” este pozitivă și pe de-
plin plauzibilă, realizabilă. Și modernă (deși așa ceva nu s-a 
văzut până în prezent nici măcar la francezii lui Fourier…), 

căci se bazează pe funcția (total depășită astăzi) de reproducție 

la o mânăstire! Modern, o mănăstire care se autogestionează, 

autoreproduce prin muncă. Dar munca a fost cu totul abolită 

din societatea noastră, iar tu crezi în valorile ei, în continuare. 

Mânăstirea va îngriji un domeniu de patrimoniu muzeal colo-
sal - un muzeu - fiind ea însăși un muzeu, unul al muncii, căci 

ea a ajuns o raritate. Mânăstirea trebuie să aibă Editură și Ti-
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parniță! Eu aș gândi și o galerie de artă create în idea Ecostar 

21. Toate costurile le suportă mânăstirea, din munca sa în 
exploatarea celor câteva zeci de hectare arabile care se adaugă 

patrimoniului. Tu proprietar vei primi o rentă. Ideea aceasta cu 

mânăstirea este extrem de originală, acum, pentru că în viitor 

biserica ca instituție va dispărea treptat, dar mânăstirea va 

rămâne și se va  întări, chiar! Va crește, ea păstrează specifi-
cul medievalului românesc, târziu, modern, care începe încă 

din timpul primilor Basarabi. Este tradițională și eficientă da-
torită naturalului, relației firești dintre om și natură, este creată 

pentru a ține omul cât mai aproape de natura sa materială, dar, 

și, mai ales, spirituală. Sunt calități - caracteristici ale mână-
stirii care mi se par a fi ca o aplicație care tratează și vindecă 

cât de cât moralitatea societății românești contemporane acum 

extrem de bolnavă! În ideea aceasta am conceput și eu presa 

mea culturală care are ca senior editor un Arhimandrit, și nu 

unul oarecare, Arhim. Valeriu Miclănean, probabil, unicul că-
lugăr cu optzeci de cărți realizate cap coadă de unul singur, de-
monstrând ceea ce vreau, crezul meu: mâinile, trebuind să fie 

pe primul plan și mai apoi capul! Așa vom scăpa de creierul 

artificial, Calul Troian al mileniului trei cum l-a definit pro-
fesorul universitar Alexandru Trifu, care ți-a fost profesor, la 
Conservatorul bucureștean! Focarul cultural mânăstiresc, unic 

ca valoare, românesc, cel pe care îl sugerezi prin proiectul tău, 

trebuie să se definească prin legături absolut obligatorii cu Mâ-
năstirile Bistrița și Arnota - care-i sugerează pe Barbu Craio-
vescu și Matei Basarab, cu Mânăstirile Cozia și Ostrov, fiindcă 

este mare nevoie de Mircea cel Bătrân, de Filotei, dar mai ales 

de Neagoe Basarab; de Mânăstirea Hurezi care ține în spate 

întreaga personalitate a lui Constantin Brâncoveanu Basarab. 
      2. Apoi se urnesc toate ca un tren de marfă, pas de pas, 

tampon pe tampon, oprire în fiecare haltă, înspre scopul urmă-
rit, ctitoria acestei așezări monahale, zidită și decorată în tonul 

și linia tradițională a artei medievale românești extrem de sim-
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plă și netotemică, cu un iconic specific lui Sorin Dumitrescu, 

complet depersonalizat, dar cu simboluri valabile ambelor gân-
diri testamentare ale Vechiului și Noului Testament! Da, sco-
pul este de a îngriji, păzi și dezvolta funcție de cerința timpu-
lui, acest patrimoniu medieval românesc, ungrovalah, basara-
besc, oltenesc… Atenție, tot ce se face în planul decorației, 

spiritual și religios, va fi avizat numai pe bază de mostră care 

devine probă de lucru și proiect, concurs și susținere teoretică, 

probe colectate din mai multe situri; concursuri plătite pentru 

primele trei locuri! Probe a căror suprafață se realizează numai 

cu materiale tradiționale! Cu juriu format din proprietari, in-
vestitori, monahi învățați sau desemnații lor. Toate vizionările 

vor fi publice.  
     Te felicit pentru acest demers, pentru idea ta de a aduce ro-
mânul pe tărâmul pozitiv al construcției, căci de prea multă 

vreme, nu este decât un dărâmător!... pentru demersul tău sută 

la sută privat - particular și grandios artistic. Numai munca 
individuală cu capul și mâna mai poate salva omenirea. Numai 

ea, da, munca individuală. Paradoxal, nu? Doar zi de zi mer-
gem la Mall și ne trezim parte dintr-un întreg; desigur, rău ne-
cesar, dar nu pentru vecie, așa…precum totul se leagănă ca 

într-un cadril nemaipomenit dirijat de Lucifer (fii sigur eu nu 
cred în prostiile ăstea și nu sunt bigot, dar cred că lumea bună - 
pozitivă - se trage din Iacov-Israel și aici trebuie să fie com-
parația, permanenta buclă feed-back).   

Toschris Ceckirdas, 06 ianuarie 2016 
 
 

87 
 
 
    Ioan Duruleț este noul meu colaborator, unul dintre preoții 

cei mai deștepți pe care eu i-am cunoscut vreodată, dar și fi-
indcă așa îmi spunea fratele lui, din Orașul de Piatră, încă de 
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Carton, Leon Duruleț!...După părerea mea prin activitatea pe 
care a depus-o la parohiile sale din Olanda și Belgia, dar mai a-
les cea de publicistică, Ioan Duruleț, care a editat douăzeci de 

ani „Mărturisiri ortodoxe” este unul dintre cei mai mari publi-
ciști români, preoți! dacă nu, chiar egal cu Arhimandritul de la 
Bistrița. Recent mi-a trimis prin poștă o excepțională carte 

scrisă de Aurel Sergiu Marinescu... 
 

Epistolă lui Ioan Duruleț de la Bruxelles 
(Referitor la cartea lui Aurel Sergiu Marinescu) 

   Anul acesta, două mii șaptesprezece, se împlinesc zece ani de 
la trecerea în nefiinţă a jurnalistului şi scriitorului Aurel-Ser-
giu Marinescu, personaj important al exilului românesc, expa-
triat în o mie nouă sute șaptezeci și patru în Statele Unite, năs-
cut în o mie nouă sute douăzeci și nouă la Zimnicea, Tele-
orman. „Aurel Sergiu Marinescu, erou al neamului românesc 

în perioada întunericului comunist abătut asupra României şi a 

locuitorilor ei, dar păstrător şi dezvăluitor al evenimentelor din 

acei ani, spre a fi cunoscute de cei de azi şi de mâine. Domnul 
să-l aşeze în ceata drepţilor şi suflarea românească să nu-l ui-
te!”, scriau despre acest autor al cărţii „Năsturescu şapte case”, 

Bucureşti, două mii doisprezece, Rev. dr. Ioan Doruleț şi Pre-
oteasa Christina, în capitolul „Aprecieri”... Atât de puternică 

este impresia românilor, teama lor, istorică, de fostul partid 

unic, şi KGB-ist, din România postbelică, încât, parcă şi mie, 

mi-a tremurat mâna când a trebuit să scriu titlul cărţii pe care 

mi-am propus să v-o prezint. Frica la români este încă puter-
nică și nu fără explicație, dacă ne amintim de ce au fost în 

stare, cei care ne conduc, în ziua de Crăciun o mie nouă sute 

optzeci și nouă. Cu atât mai mult şi mai mare este meritul aces-
tui român exilat în America anilor șaptezeci, Aurel - Sergiu 
Marinescu, că a avut curajul şi onoarea de a dezvălui publi-
cului american în anul două mii patru, dar şi celui românesc în  

(vai de capul nostru, ce înseamnă frica de totalitarism, prezen-
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tă, în esenţă, şi după cinsprezece ani de la „Revoluţie”), două 

mii doisprezece! adevărata faţă a unui înalt demnitar îmbol-
năvit fără recuperare de doctrina comunistă - totalitaristă! Înţe-
legem curajul, dar şi onoarea!? ...Da, pentru că autorul se au-
todezvăluie spre sfârşitul dizertaţiei complet neplăcute sieşi, şi, 

ne spune, rămânem uluiţi, că este chiar văr prin alianţă, după 

mamă, cu politicianul român, subiect!...era, cu alte cuvinte de 

datoria sa, să spele onoarea unei mari familii bucovinene, a 

Dragomireştilor, pe care soarta a intersectat-o în perioada in-
terbelică cu familia Năsturescu din Tărtăreştii de lângă Bucu-
reşti. O carte uluitoare şi mai mult decât necesară pentru a 

înţelege căderea fără oprire a societăţii româneşti îmbolnăvită 

(nu bolnavă! căci nu a fost aşa, românii, înainte, având şi o 

clasă de mijloc nepartinică) de corupţie, minciună şi prostie! 

cu precădere după anul două mii. An, care, după predicţiile 

românilor bătrâni din anii ’șaptezeci ar fi coincis cu sfârşitul 

lumii. Aşa îmi spunea, în o mie nouă sute șaizeci și cinci, bu-
nica, pe care chiar atunci am cunoscut-o! şi, care, a forţat 

graniţa României (da, bunica mea, după mamă, de optzeci de 

ani! din Basarabia, R.S.S. Moldovenească, Ana Ciubotaru, 

fostă Hâncu, din satul Hlina, trei km de Lipcani) şi a trecut în 

ţara mamă, în care, la şase sute de km, în Orașul de Piatră, trăia 

unicul ei copil, în viaţă, Paraschiva Ceckirdas (cu cinci copii şi 

soţul Vasile, din Lipcani), după ce fusese evacuată (împreună 

cu familia) din Basarabia anului o mie nouă sute patruzeci și 

patru; evacuare comandată şi organizată exemplar de Mareşa-
lul Antonescu! urmare a invaziei Armatei Roşii, care urma să 

aibă loc în Basarabia; armată în care bunica avea doi băieţi 

(unchii mei), doi români!...aceştia au murit, unul (Vladimir) pe 

frontul de apărare al statului sovietic şi unul după încheierea 

păcii, la nouă ani, în satul Hlina. Aşa îmi spunea bunica, că în 

anul două mii va veni sfârşitul lumii, când „Împăratul Roșu va 

stăpânii lumea”. Desigur, noi trăim acum în anul două mii 

șaptesprezece, am citit şi Biblia, şi nu ne aşteptăm la un sfârşit 
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al lumii, brusc, imediat, ci la o schimbare a ei care poate dura 
şi două mii de ani! Dar, chestiunea aceasta mi-a dominat copi-
lăria, şi, când, după Convenţia Democratică a urmat ce a ur-
mat, şi mai ales în anul două mii cinci, recalcularea pensiilor 
după noua lege a pensiilor, nivelatoare, dată de guvernarea 

Năsturescu (pe mine arucându-mă de la trei puncte la un punct, 

pentru ca în două mii șaptesprezece să ajung cu pensia sub sa-
lariul minim pe economie, iar salariile şmecherilor, fără nici un 
merit, să depăşească sute de milioane!, atunci mi-am zis că 

într-adevăr în două mii a început sfârşitul lumii!...Apocalipsa 

după două mii. Pensie unică şi numai pensii speciale, demon-
strându-se faptul calculului fondului de pensii şi cel de salarii, 
schimbător prin ordonanţe după cum vor muşchii fiecăruia, 

puternic, nu are nici un Dumnezeu la bază, nici o lege obiec-
tivă; România părăsind drumul logic de desfăşurare a vieţii. 

România devenind, astfel, o ţară fără stat! O ţară în care va-
loarea personală şi omul în sine, munca lui, nu mai au nici o 

valoare! O ţară în care săracii fac copii pentru indemnizaţia de 

mizerie pentru copii!...şi după aceea? un nenorocit al soartei 

care face copii pentru indemnizaţie mi-a spus: „Dacă ţara asta 

nu poate, va putea Uniunea Europeană”, căci de soldaţi, copii 

de trupă, va fi întotdeauna nevoie!... Prostul adevărat grăieşte! 

Daţi-mi un exemplu bun, sănătos pentru patrie şi popor, făcut 

de guvernările post două mii şi eu mă las de presă şi mă apuc 

de cultivat...duzi!...că dudul a hrănit secole de-a rândul poporul 
român, crescând liber pe marginea drumului!...şi mănânc dude, 

şi beau apă, căci, eu de când sunt în ţara asta nu am văzut vân-
zându-se la taraba din piaţă, dude şi apă! Aş dori să mai adaug, 

pentru ca nu cumva să fiu crezut că fac oarece politică, fiindcă 

românii ştiu să facă politică, nefăcând după războiul mondial 

decât o singură politică! a strecurării în viaţă fără muncă, că 

am făcut referire la Convenţia Democratică deoarece între o 

mie nouă sute nouăzeci și șase și anul două mii a fost singura 

dată în cei douăzeci și șapte de ani, când, contra muncă - bi-
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nenţeles, am primit bani din fondul public, fiind o întreprindere 
SRL, în urma unor licitaţii la care am fost admis! Batjocorirea 

SRL-urilor muncitoare între nouăzeci și nouăzeci și șase, şi 

între două mii și două mii patru, dar şi după (prin exterminare, 

nici o guvernare, nemaipunând bază pe munca cinstită şi cu 

adevărat muncă - pricepere) a fost atât de evidentă şi reală în-
cât nu cred că timp de o sută de ani urmaşi de ai noştri să mai 

construiască vreodată un SRL adevărat! Totuşi, fiind o carte 

care reliefează extraordinar apucăturile comuniste ale celor do-
uăzeci şi şapte de ani ai românilor din interiorul graniţelor pa-
triei, să mai relatăm un fapt, două, diametral opuse şi care 

justifică, de data asta, deliciul românilor după două mii patru, 

când a fost înfrânt candidatul de atunci al foştilor comunişti! 

...tânăr ce-i drept, căci şi Domnului lui Israel (să mă ierte sfin-
ţii părinţi, fiind doar o comparaţie plastică) îi plăceau tinerii în-
tâi născuţi, berbecuţii şi tăuraşii de un an! Deliciu, fiindcă a-
tunci când le era lumea mai dragă, mai ales a primului ministru 

nou numit, preşedintele nou ales îi amintea numele lui Hadrian 

Năsturescu - progenitura veteranului Ion Ilicenco!... În două 

mii trei, mă caută unul din lingătorii de tălpi, obişnuiţi cu lin-
sul, de la Direcţia de Drumuri şi Poduri şi îmi cere să sema-
forizez, pentru o zi, pasarela din dreptul Combinatului, căci a 

doua zi va sosi H. Năsturescu în vizită la CIPA. Doar o zi, şi 

îmi dă de trei ori preţul unei închirieri lunare de semafoare 

mobile! Aveam nevoie de bani şi am acceptat, toată ziua, şi 

toată seara, orbecăind şi târându-mă după cabluri (având firma 

momentan închisă, fiind operat de inimă, dar, şi fiind singurul 

capabil să fac lucrarea);  a doua zi premierul a trecut pe pasa-
rela semaforizată conform celei mai moderne organizări de 

şantier graţie unui produs „Made in România” (nu erau proşti, 

ştiind cum se cucereşte „pulimea”) ... A doua zi, iarăşi, am lins 

pe jos şi mi-am ridicat semafoarele, fericit că premierul a fost 

mulţumit, dar nefericit pentru bieţii muncitori care îşi reluau 

dirijatul manual în vederea reabilitării pasarelei... Dar, eu a-
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veam de încasat de trei ori preţul... (contract semnat)! ...Aiurea, 
trei luni m-am certat cu D.R.P. Piatra să-mi primesc banii şi 

am rămas pe vecie certat! Nu am mai „pupat” nici un contract 

nu numai cu D.R.P. dar şi cu Primăria din Orașul de Piatră, 

unii cu alții, politicienii, avându-se ca frații!... Ce mai, pietreni 
post două mii, oameni de nimic! Cetățeni de carton. Aceeaşi 

situaţie, în două mii cinci (să nu credeţi că în două mii cinci 

conducea Troian Bibescu!...conducea primul ministru în fun-
cţie cu fostul prim ministru în spate), când se dărâmă muntele 

la Câineni, după Anul Nou şi alergau toţi îngroziţi după mine 

să le semaforizez, mobil, drumul pe o singură bandă, în toiul 

iernii, eu de zece ani, atunci, semaforizând fără galben, cu un  

extraordinar succes, cum nu se mai văzuse niciodată, neavând 
accidente şi nici o coliziune de maşini, semafoarele mele cu 

leduri (iluminat rece) încă din o mie nouă sute nouăzeci și pa-
tru, mergând aproape continuu nesupravegheate întreaga zi şi 

noapte. Urma să vină, de aia era așa grabă mare, preşedintele 

statului, şi trebuia organizare fără cusur, ministrul transportu-
rilor şi directorii AND, dormind acolo, sub căderea de bolo-
vani, la Câineni! A fost o lucrare extraordinară, apreciată de 

prefect şi preşedenţie, dar care s-a lăsat cu demisia ministrului 

şi sancţionarea AND Craiova pentru că încercaseră, ulterior, să 

mă tragă pe sfoară, şi să nu-mi plătească lucrarea, normal, de-
stul de scumpă! Fie-mi scuzate divagaţiile, dar ele sunt în tonul 

cărţii, una pe care deşi nu mai este nevoie, o recomand oricărui 

cititor, dar mai ales acelora care au băgat de seamă, că aseme-
nea oameni, precum personajul cărţii, protejaţii lor, se află la 

originea acestei năruiri a României, fără şansă de a mai fi re-
dresată vreodată! Să nu mai vorbim de creştere economică, de 

dezvoltare, când săracii fac copii ca să aibă ceva, şi ei, nu se 

ştie cât timp, de mâncare! 
 

Toschris Ceckirdas, 07 ianuarie 2017  
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    Gata, am sfârșit romanul meu epistolar, mă simt mai liniștit, 

după câte am spus, scris, am avut de spus. Așa se întâmplă în-
totdeauna, te liniștești, te gândești deja la un nou proiect, o no-
uă carte...Dar surpriză mare văd pe raftul virtual o epistolă, nu 

știu de la cine mi-a sosit și de unde...formidabil, scrie pe plic 

anul două mii cincizeci, an în care mai toată lumea spune că ne 

vom dezintegra ca nație și ca stat (ca stat eu le-am spus de mult 
că cei care au fost la putere de mult au vândut statul, și mintea 

nu i-a mai dus să împrumute sau să cumpere altul... Mă uit la 

Orașul de Carton, al meu, și simt o părere de rău că el nu se 
mai cheamă Orașul de Piatră, cu toate că se nasc cartiere noi, 

mai sunt și cartiere vechi, cum este cel din nord sau artera din 

centru, Calea Imperatorului, care duce până la bisericuța Cetă-
țuia; dar, ele, totuși, merită mai mult, sunt peste nivelul mediu 
care caracterizează un oraș modelat în perisabilul carton și ar fi 

în prezent de toată lauda în fostul Oraș de Piatră. Dar asta este 

realitatea, oamenii care răspund de el, în marea majoritate și 

foarte foarte mulți locuitori sunt niște oameni de carton! Restul 
nu mai contează, li s-a inoculat cam dintotdeauna, după ’pa-
truzeci și patru, ideea că viața lor nu există decât pentru viitor! 

De unde și sloganul mai multor generații: că este fiecare una 

de sacrificiu. Sau cum le-a spus un mare poet contemporan... 
„oameni de ipsos”! oameni vopsiți cu var așa cum sunt văruiți 

primăvara copacii...pentru ca să dea ideea de curățenie, ideea 

de înnoire, întinerire în viață. În mod sigur această comunitate 

va trebui, cât de curând, să se cheme din nou Orașul de Piatră! 

...după ce vor dispărea acești inconștienți care merg la servici 

ca să aibă de unde veni! 
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Epistolă sosită din anul 2050! 
   Stimate domn, nu mă cheamă nici Poe, prietenul tău, nu sunt 

nici un urmaș de-al tău. Sunt un anonim, dar bun cetățean, care 
m-am născut în anul două mii douăzeci, în Orașul de Carton pe 

malul drept al Oltului, iar acum coordonez, deși destul de tânăr 

(așa cum nu ți-a plăcut ție să fie șefii după anul două mii), cen-
trala de rachete cu rază medie de acțiune construită recent aici 
în frumoasa comună urbană, Voineasa! de către un concern ru-
so american chinez care a iubit atât de mult Orașul de Carton, 

încât a ales această locație pentru super investiția de care se 

vorbea încă de acum o sută de ani, ajutând astfel țara noastră să 

treacă peste impedimentele pe care i le-au creat statele din jur, 
nedorind ca aici să existe un stat puternic și hotărât, care să 

apere o țară atât de frumoasă și valoroasă așezată ca un scut 

între marile culturi agresive dinspre cele patru puncte cardina-
le; de la Nistru până la Tisa și din Maramureș la Dunăre, și, 

peste, până la Marea Neagră... Știu cât ai suferit pentru ce s-a 
întâmplat în România, fostă Dacia, fostă provincie romană, cu 

precădere după anul de grație două mii, când țara ajunsese ca o 

curvă regulată de toți. Știm cu toții cât ai suferit pentru ce ți-a 
răpit statul până în anul două mii, dar, după cum știi, noi ne-am 
trezit, nu toți, cea mai mare parte și le-am pus gând rău gola-
nilor, hoților și trădătorilor de oamenii gospodari care încă nu 

au ajuns cu mâinile atrofiate, gurile la fel; ciungi și muți din 

lipsă de interes pentru propria prosperitate și care și-au consu-
mat întreaga energie pentru prosperitatea partidelor politice!... 
cine mai văzuse așa ceva: să fii prost dar să înființezi un partid 
ca să primești sute de mii de euro salariu pentru munca în acest 

partid!? Acum când am aflat că ai terminat de scris acest inte-
resant roman vreau să te informez cum se vede acest oraș al 

nostru de aici, de la Voineasa în acest an două mii cincizeci, 
Orașul de Carton redevenind acum Orașul de Piatră, după ce 

timp de treizeci de ani pietrenii s-au trezit și s-au luptat să 

schimbe ce era de schimbat. În primul rând trebuie să știi că 
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Orașul de Piatră a refuzat să mai lucreze prin consiliile sale, lo-
cal și județean, cu reprezentanți ai partidelor politice, aceștia 

nemaiavând rolul decât de a promova tovarăși pe bune în Par-
lamentul țării. Acum, Parlamentul este singurul loc unde 

membrii partidelor își găsesc un loc de muncă, calitatea de 

membru de partid fiind o condiție, și numai în acest loc. Când 

ajung în parlament ei au un salariu egal cu salariul avut înainte 
plus o sumă de bani care să le permită să poată trăi decent, dar 

mai bine decât înainte...restul cheltuielilor la fel cu ale oricărui 

alt salariat fără posibilitatea ca din acest salariu să se poată 

destrăbăla! ...Nu tu pensie specială, nu tu birou în teritoriu, nu 

tu secretară, nu tu scutire de impozit, nu tu, gratuități!... nici-
una. Cine dorește să fie parlamentar trebuie să se obișnuiască 

cu gândul că societatea îl plătește fără să-i ceară altceva decât 

calitatea de membru al partidului din care face parte și atât...În 

consiliul local și județean sunt salariați din localitate sau pen-
sionari, care primesc o indemnizație de consilier și care nu 
poate depăși jumătate din salariul minim pe economia orașului. 

Consilierii au obligația să participe la maxim două ședințe de 

consiliu pe lună! Consilierii nu au voie să fie membri de partid. 

Nici un serviciu public nu are voie să angajeze pe orice post 
nici un membru de partid care să-și declare apartenența politi-
că. În afara serviciului poate să fie orice, dar nu are voie public 

să facă declarații în numele partidului politic. Recent în Orașul 

de piatră s-a inaugurat calea ferată dublă, electrificată: Orașul 

de Piatră - Curtea de Argeș - Pitești, Orașul de piatră - Sibiu. 
Trenurile de persoane circulă cu viteza de o sută douăzeci ki-
lometri pe oră și au o singură clasă! Podul peste Olt, de cale 

ferată, lăsat în paragină decenii - inexplicabil - este acum o 
bijuterie și el are două benzi de parcurs. La Râureni și Bujoreni 

sunt amenajate cele mai mari rampe de cale ferată, platforme 

pentru TIR-uri sau/ și containere, și trenuri de marfă. Lacurile 

de acumulare de pe Olt sunt permanent drenate și s-a dat liber 
sportului nautic și construcției de ambarcațiuni ușoare de pes-



506 
 

cuit și agrement. Se practică pe scară largă crescătoria de pește 

și floră acvatică. Se studiază în continuare transformarea Oltu-
lui de la Brezoi la Dunăre în șenal navigabil, ușor! Se studiază 

în continuare transformarea hidrocentralelor de pe Olt în cen-
trale simple de mică putere, dar numeroase, model Vasile Ga-
vrilescu, celebru scriitor desident de la Craiova și care expe-
rimentează un asemenea model în romanul „Raiul nemerni-
cilor”. În centrul orașului s-a ridicat statuia prefectului Gheor-
ghe Sabin, doctor, autorul moral al celor două monumente de 

la începutul secolului XX din Zăvoi și de pe Dealul Capela... 

Orașul nu mai are groapă în centru, aici s-a reconstruit vechiul 
centru cu fațadele ca odinioară dar în interior cu utilități ultra 

moderne, în centru, deasupra, ridicându-se un bloc turn din be-
ton și sticlă cu pasaj acoperit pe locul vechii Terase...Blocul 

curb din centru a fost demolat, cetățenii mutați în blocul turn, 

astfel că s-a deschis fațada către Hala veche a orașului între ea 

și magazinul Cozia tronând o fântână arteziană; în localul ve-
chii Hale, aflându-se Filarmonica... Desigur, Bărăția este așe-
zată pe vechea locație vizavi de piața Maxim Gorki, acum Mir-
cea cel Bătrân. În fața Arhivelor Statului se ridică monumen-
tul ecvestru al lui Basarab I turnat în bronz și așezat pe soclu 

de marmură, pe două trepte. O șosea suspendată se ridică peste 

Calea lui Traian și face legătura cu Olăneștiul și nordul ora-
șului îndreptându-se spre Autostrada care leagă Curtea de Ar-
geș de Sibiu, culoarul european IV. S-a repus în funcțiune 

Motelul Capela. Anul acesta Orașul de Piatră, pentru eforturile 

populației sale de a reconsidera vechea sa cultură interbelică și 

postbelică din ultimii treizeci de ani a fost numit oraș capitală 

culturală europeană! 
 

Sfârșit 
 
21 februarie 2020 
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