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Moldova, Iaşi, 1991 şi 1996: prefăţuită de Aurel Pantea & Mircea Mihăieş;
încoronată cu Premiul pentru Eseu al Uniunii Scriitorilor din România,
refuzat de auctor, Premiul de Eseu al Convorbirilor literare şi al Fundaţiei
«Poesis»; Editura Opera Magna, Iaşi, 2014 • Însem[i]nările Magistrului din
Cajvana, Nemira, Bucureşti, 2005: cu o prefaţă de Ciprian Şiulea şi o
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de filosofie, ediţia a doua, Nemira, Bucureşti, 1998 • «Justa», roman à clefs
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1999 • Fragmente dintr-un discurs in?comod, Institutul European, Iaşi, 1993
şi 2000: cu o prefaţă de Gheorghe Grigurcu: Premiul «Radu Enescu» pentru
Eseu al Revistei Familia • Breviarul nebuniilor curente, Institutul European,
Iaşi, 1998 • Eros Doxa & Logos, ediţia a doua, Timpul, Iaşi, 2004: cu
mertatextele domnilor Andrei Bodiu şi Gheorghe Grigurcu • La Cafeneaua
hermeneutică, ediţia a doua, Editura Nemira, Bucureşti, l998 • Temele deocheate
ale timpului nostru, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2002 • Lautréamont, la
rhétorique et nous, Aula, Braşov, 2006 • Dinspre ei şi dinspre mine, Paralela
45, Bucuresti, 2006 – « Brazde peste haturi» revisited, Biblioteca Argeş,
Piteşti, 2008; Editura Opera Magna, Iaşi, 2011 (împreună cu Sorin Antohi, Dan
Petrescu şi George Pruteanu) • Le néant roumain/Neantul românesc, Polirom,
Iaşi, 2009 (împreună cu Sorin Antohi şi E.M.Cioran) • Documentele antume
ale «Grupului din Iaşi», Opera Magna, Iaşi, 2010, 2011, 2012 • Descinderi
patafizice în dumbrava narativă a Cinexegeticului Povestaş din Humuleşti,
Opera Magna, Iaşi, 2012 • Trei într-o carte, Opera Magna, Iaşi, 2013 •
Explorări ontoteologofalocentrifuge în cîteva subiecte niţeluş rebarbative,
Opera Magna, Iaşi, 2014 • Chansons de gest(uell)e paillarde, Opera Magna,
Iaşi, 2014 • Dialoghisiri la ceas de taină, Opera Magna, Iaşi, 2014 – Adaosul
cel humuleştean, Opera Magna, Iaşi, 2014 • Anarho-eseuri de ieri şi de
alaltăieri, Opera Magna, Iaşi, 2014 • Prolegomene la o teorie a cumetrialităţii
universitare, Opera Magna, Iaşi, 2014 – Temele delicate ale timpului nostru,
Opera Magna, Iaşi, 2014 – Lexiconul figurilor căjvănare, Opera Magna, Iaşi,
2015.
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Prefaţă
de
Bedros Horasangian
Al cincilea muschetar
Luca Pițu s-a jucat mereu cu floreta. Cu spada. Cu sabia. Cu
mîțu.A fost un vajnic duelgiu.Nu totdeuna. Mereu și cu folos. S-a
jucat, s-a duelat și a jonglat mereu cu cuvintele și cu limba română.
Nu doar cu limba română. Cu ideile și în multe, multe limbi. Erudiția
lui nu era o formă de a impresiona studentele din anii mici. Erudiția
lui multilingvă nu era o formă de a epata și lua maul – Was ist Das? –
colhoznicilor din lumea culturală românească.Dinainte de 89, și
Kultur undKultur, o specie nouă și dizgrațiaosă,după 89. Erudiția și
știința lui de carte erau o formă de libertate. Pecare și-a asumat-o. Cu
un preț mare. Establishmentul cultural (+ universitar + administrativ)
românesc a strîmbat din nas și l-a ținut departe.(În contabilitatea lui
N.Manolescu nu apare nici măcar la indice de nume!Warum, warum,
asta e!) Atunci cînd nu l-a ținut sub observație. Toate tribulațiile cu
turnătoresele universitare ot Yassy nu au încetat să-l bîntuie pe
vajnicul jemanfișist. Zicea că e, dar nu era. Punea totul la suflet. A fost
asumat de o samă de mulți admiratori cu titlu individual și prieteni cu
cu titlu colectiv. Nu era un tip ușor de suportat la nivelul polemicilor
de tot felul pe care le genera precum Oceanul Atlantic mareele în
timpul debarcării din Normandia, dar era minunat dacă se trecea de
granița asta. Omul era fermecător, eseistul – pentru că asta a fost în
primul rînd Luca Pițu,din stirpea rară a lui Paul Zarifopol, unde știința
de carte se conjuga cu ironia tare și umorul fin – pînă la cartea din
urmă, care l-a pus, cu căjvănenii lui cu tot, în prima linie a prozatorilor
români de secol XX – era flamboaiant.Multe de spus, multe de tăcut.
Și mai multe de citit din tot ce a pus pe hîrtie sau pe net Luca Pițu.
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Cine l-a cunoscut pe Luca Pițu, cît de cît, poate mărturisi ce
om serios era pe dedesubtul ființei lui. Erudit și citit dădea cu tifla la
tot ce era superficial și ciordit. Nu degeaba l-a iubit pe Ion Creangă.
Pe care l-a analizat și răsucit în toate felurile, intus et in
cutae.Bucovinean prin geneză, Luca Pițu devenise universal prin
cunoaștere, studiu, curiozitate intelectuală, cititul ca mare bucurie a
vieții,bucuria de a vedea și simți tot ce mișca prin jur. Oameni,
cuvinte, întîmplări. Din trecut și un prezent pe care l-a parcurs cu
opinteli existențiale, nu puține luări de atitudine, refuz, revolte și
angajări etice. Cînd iaşioţii – multe expresii cu carene jucăm noi astăzi
și ne dau satisfacție că nu avem cîteun Bentley - lui de pripas treceau
pe partea cealaltă a trotuarului dacă auzeau numele lui Dan Petrescu,
Luca Pițu era alături de cel prigonit și luat la refec de securiștii
abilitați să frece ridichea celor care nu făceau sluj în fața sistemului
naționalist-ceaușist. Multe de pus pe tapet. De rememorat. De
amintit.O istorie, cît de mică, dar cuprinzătoare a atitudinilor celor din
grupul de intelectuali ieșeni (și nu doar ei) care nu se păltinişară (sic!)
ar aduce noi nuanțe și detalii despre așa zisa rezistenţă prin cultură, de
care s-a tot pomenit pînă la plictis după 1989. E complicat, nu vom
ajunge la nici un rezultat dacă alunecăm pe acest tobogan al
adevărului, care, oricum, azi nu mai produce decît ridicări din umeri.
Luca Pițu a murit.
Lasă după el un morman – cuvînt deja bine indus populației
românești după incidentul (cam nasol, nu?)cu gologani în care s-a vîrît
și fratele mult iubitului președinte de mai ieri – de cărți și un munte de
amintiri. Bașca e-mailuri. Din acestea se aglutinează cartea de față.O
carte care să adune din fărîme și cioburi de conversații internaute
conturul unui om. Un prieten pentru destui dintre noi, care între noi nu
ne cunoaștem. O formă de implicare într-o realitate virtuală la care
Luca Pițu contribuia din plin. Comenta.Citea bloguri cu nemiluita.
Scria comentarii pe care le vom regăsi în această antologie de
contribuții, de tot felul. Puneri la punct, precizări, zîzanii. Băga fitile și
se amuza. Așa îi plăcea lui. Să se dueleze cu te miri cine. Cu el însuși.
Refuza lenea, refuza dormitul și adormitul locurilor comune și
grandilocvența,emfaza cu panaș, refuza somnul minții.În ultimii ani,
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cînd Luca Pițu devenise pensionarul retras la FocșaniDumbrăveni,mai mult forțat de caracatița universității iașiote, decît
din propria-i dorință, prezența lui în spațiul virtual l-a transformat întrun muschetar de primă mînă. A fost pe baricadele net-ului pînă la
ultima suflare. A murit precum acel soldat sovietic cu pieptul pus pe
ambrazura unei cuib de mitralieră,pentru victoria celor curajoși, “Mî
pobedimsia”(Noi am învins), că tot sunt acum Putin și rușii în
actualitate.Mult am mai rîs cu Luca Pițu. Nu doar eu, ci și prietenii lui.
Rîsul ca formă de refuz al prostiei și ticăloșiilor de tot felul. Ultima lui
carte, cu căjvănenii lui cu tot m-a lăsat cu gura căscată. Ca și
dedicația.Nu mai era nimic de rîs, era lumea lui și a marii literaturi. A
istoriei pe care nu a boicotat-o și n-a stat “lăturiș” de ea.Pe care a
consumat-o cu demnitate/voluptate, atunci cînd n-a produs-o cu
aceeași bucurie de a povesti.Nu faptele conteză (ba contează al
naibii!), ci povestea lor. A oamenilor, a lumii.Asta a și făcut Luca
Pițu. A tot povestit. Lumea.Pe el însuși.Cu dedicata lui consoartă (“din
dotare”, cum hîtru se exprima el vizavi de femeia care i-a fost mulți
ani alături), Ani tot mereu în preajmă. Lumea nu s-a schimbat, n-o să
se schimbe, doar Luca Pițu a dispărut dintre noi.Vorbe. Ne lipsește
foarte mult Luca Pițu. Retras acum în neantul absenței ne poate da cu
tifla în continuare.Eu n-am murit, voi sunteți niște mortăciuni!
De aceea apare și acest volum.
(București, 18 octombrie 2015)
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Post-prefaţă
de
Şerban Foarţă
LINGUA LIGNEA

Lucăi Piţu

O limbă de lemn
într-o gură de lemn
cu buze de lemn
pe-o figură de lemn
încleştată solemn
ca un cleşte de lemn
care scoate solemn
lungi piroane de lemn
din mormanul de lemn
de un roşu solemn
al tribunei de lemn;
iar în gura de lemn
cu buze de lemn
orice cui e un semn
ascuţit şi solemn
al strigării de lemn,
al chemării de lemn
la noi fapte de lemn, –
un fierbinte îndemn
adresat de un lemn
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unor oameni de lemn
într-o lume de lemn
care are consemn
ca doar ouă de lemn
să prăjească solemn
în tingire de lemn
fără,-n ea, untdelemn
pe o plită de lemn
cu, sub ea, nici un lemn,
lemn de foc, – foc de lemne
de care, pesemne,
de-a pururea demn e
doar Strâmbă-lemne.

(12 decembrie 2010,
Dar de Crăciun, pe blogul Certocraţia, al poetului Dorin Tudoran)
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2015
„Eu m-am retras la ţară până către toamnă, nemuritor în
păpuşoi, rupt de lume…

Duminică, 14 iunie, ora 10,15…
LP

Înmormântarea va avea loc marţi 16 iunie, la Focşani.
Ani Pițu.”

*
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*
Luka Lukici Potamianov
Postat pe 23-01-2015 la 4:36 pm
De unde probabilitatea ca Varujan Vosganian să înşface Nobelul
Literar anul acesta. Pe merit, dar… nu atât pentru el cât pentru
încercata comunitate armenească a planetei.
*
Codobelc
Postat pe 22-01-2015 la 11:18 am |
”Omul, când îmbătrâneşte, se face ca cucobelciul” – spusa tătânelui
meu şi veche amintire cajvaniană. O proferase, vorba, într-o duminică
postmeridiană, stând pe băncuţa din faţa porţii, la trecerea unui
consătean de vârsta a patra care trecea pe uliţă, foarte gârbovit, neatent
la oameni şi cu mintea la ale lui.
*
Ildirim de pe caldarim
Postat pe 14-01-2015 la 12:08 am
AFERIM!
PS. Reproşuri de prietenie + subiectivitate a primit şi Perpessicius,
destule, la viaţa lui. Nu i-au erodat însă MENŢIUNILE. Într-o cultură
miculuţă ca a noastră – sau poate medie? – ai loc pentru foarte mulţi,
munţi de mulţi, mulţi de tot.
*
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*
Luke O’Pitsoo
Postat pe 23-12-2014 la 11:00 am
Dear Basil Gogea, Thane of Maramures,
May (the Force of) Santa Claus & Claus Iohannis be with you! May
they protect your beloved relatives and friends against bad boys, bad
weather + bad thoughts!
*
Chiscofil de la Moldova
Postat pe 19-12-2014 la 9:07 pm
”Găzdoaie cu două căşi,/Ai voi să nu ne vezi…”
Colindătorii presupun că existăşi gospodari neprimitori, zgârciţi,
hapsâni,cărpănoşi, răi la suflet sau pur şi simplu nerespectuoşi cu
datinele, de unde, în foarte adânc subtext, posibilitatea aplicării către
aceştia a unor ”practici negative”, cum le numeste slavistul,
folcloristul şi etnologul Petru Caraman în opul sau magn
DESCOLINDATUL. În AMINTIRI DIN COPILĂRIE cărpănosul e
chiar popa ortodox al satului Humuleşti, care îi alunga pe colindători
şi căruia aceştia îi fac urarea negativă următoare : ”Zdrele pe podele/Şi
bureţi pe păreţi,/Câte pene pe cucoşi,/Atâţia copii burduhoşi!…” În
anii adolescenţei noastre se ura tuturor, cum se ştie: ”Aho, aho de
Anul Nou,/Că găina are ou/Şi cucoşul are guşă,/Dă-mi un colăcel,
mătuşă./Că, de nu, mă piş pe uşă!” Doar că maramureşenii, oameni
foarte mândri, nu au cum să nu primeascăşi să nu omenească pe
colindători… o vreme şi încă o jumătate de vreme.
*
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*
Luca Paccioli
Postat pe 16-12-2014 la 10:25 am
Alex, zis şi Laszlo Alexandru, a fost, este şi va rămâne un tip special,
ceea ce nu este deloc uşor la vremi de cacofonie generalizată. Îi ţinem
pumnii în continuare.
*
Don Alfons de Brebenel y Sarata Monteorului
Postat pe 12-12-2014 la 3:48 pm
În ce mă priveşte, spre a contra babele uteciste, mari ducătoare de flori
la mormintele ceauşine, am ouat cândva o textulă cu titlul TO SHIT
ON COMRADE CEAUSESCU’S TOMB?, unde argumentam căşi
defecarea în respectivele locuri de veci tot cult devine, chiar dacă pe
dos, cu semnul inversat al profanării, căci profanările întăresc sistemul
de credinţe – sau superstiţii – de ele vizat prin parodiere. Şi încă una:
nu toţi oficianţii cultului floral sunt nostalgici ai cuplului sinistrodios,
ori satanişti, cei mai mulţi dintre dânşii sunt doar nemulţumiţi de
prezent, gică-contrişti, dornici de mediatizare tembelizuală,
autofotografiere, SELFIES carevasăzică, amintiri ghenceene. Ce, la
Moscova nu se duc proaspeţii căsătoriţi să se pozeze lângă mumia lui
Lenin din Kremlin? În Correea de Nord, lângă căsoiul ce-o
adăposteşte pe-a tovaraşului Kim Ir Sen? Ce, tovului Ceau nu i se
spunea pe vremuri, la cozile interminabile, Kim Ir Gol?
*
Alfonsina de Evora
Postat pe 12-12-2014 la 12:02 pm
Lucia Hossu-Longin avea planuri şi mai mari: un alt memorial al
durerii, consacrat, acesta, deţinutului politic Bombonel. Dacă ieşea
Victor Viorel prezident, îl reabilita pe Varan numaidecât, cântându-i
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suferinţele precum poeţii staleninieni p-ale închişilor comunişti de la
Doftana. Antena 3 atât aştepta.
*
Alfonsina de Evora
Postat pe 11-12-2014 la 11:31 pm
S-a ajuns Boierul Gogea. Răsfăţat de Irina Petraş, Gheorghe Grigurcu,
Dorin Tudoran, iată-l velboier, ocen’ velikii.
*
Locatarul cajvaneu de linga blog
Postat pe 10-12-2014 la 9:44 pm
Mulţumesc velboierului Vasile Gogea pentru exemplarul, cu dedicaţie
măgulitoare, din cartea-i, scoasă la Charmides, cu, la cheie, paratexte
de Letiţia Ilea + Dorin Tudoran. Aferim… bogatir! Azi l-am depistat
în cutia postalăşi deja i-am titilat aparatul iconografic, urmând ca, de
mâine, să-l introduc în maşina cetiturii personale + personalizante.
(Referinţă la volumul “La scara blogului.Jurnal dedus (2010-2014).
N.m. V.G.)
*
Gulliver Twist
Postat pe 10-12-2014 la 1:46 pm
May Santa Claus & Klaus Iohannis protect them against bad luck, bad
weather and hard times!
*
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*
JE
Postat pe 10-12-2014 la 1:31 pm
Magda Ursache, Liviu Antonesei + ceilalţi companioni editoriali, fiţi
în formă de zile mari!
*
NOUS AUTRES
Postat pe 10-12-2014 la 1:29 pm
Urăm – de pe malul înzăpezit al Milcovului năbădăios – succes de
faimă, nu de stimă, şi editorului şi autorilor.
*
EU
Postat pe 09-12-2014 la 1:35 pm
A învăţat şi el, Iliescul, să-şi facă mari cruci, în perioade preelectorale
mai cu seamă, dar, vai, s-a dezobişnuit de când e numai preşedinte de
onoare al PSD. Nici la moaştele Sfintei Parascheva nu se mai duce în
pelerinaj. Lasă căşi El Chivo Constantinescu mult a aburit
populaţiunile danubiene cu al său Călugăr Vasile! De Geoană,
Prostănacul, ce să mai spunem? Nu pretindea – în confruntarea
tembelivizuală, din 2009, cu Băse + Crin – căîl are ca model moral pe
Patriarhul Daniel?
*
LP
Postat pe 01-12-2014 la 1:21 pm
Emoţionantă rememorare. După lectura ei, ca să nu plâng, m-am
îmbătat. Să fiţi mereu mândru de părintele D-Voastră şi să-i cinstiţi
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cum se cuvine amintirea! Întotdeauna! VIVAT, CRESCAT,
FLOREAT EU-ROMANIA MAGNA!
*
Eine Frau, ein ganzes Woerterbuch
Postat pe 30-11-2014 la 10:34 pm
So helfe uns Gott!
*
Observatorul de pe Siret
Postat pe 30-11-2014 la 7:11 pm
O completare şi un reproş amical.
Completarea: Aş fi fost încântat să fi creat eu cuvintul-valiză
”circumbotezat”, dar, vai, l-am pescuit de la genialul actor şi textier
din FRIZERIA POLITICĂ, secvenţa cu Petre Roman ca liberal vopsit,
uşor de accesat cu Mr.Youtube.
Reproşul amical: Dacă după un sfert de veac postlovilutionar studenţii de
la Litere, limba romănă principal, nu au aflat că fruntaşii Şcolii Ardelene
erau grec-catolici, uniţi carevasăzică, nu e cumva şi vina ardelenilor?
L-au avut pe Moş Calorifer, napocan sadea, ministru al învăţământului.
Nu putea veghea ca să existe măcar o frazăîn manualele liceale de istorie
şi literatură, să se strecoare măcar o propoziţie, ce să afirme răspicat
lucrul acesta şi să explice de ce fruntaşii transilvani, o parte măcar, făceau
studii la Roma, DE PROPAGANDA FIDE şi împrejurimi?
PS. M-am lăsat la vatra postuniversitară în 2012, însă, de fiecare dată
când puneam studenţilor din Iaşi întrebarea despre religia (credinţa,
legea ) corifeilor luminismului ardelean, obţineam invariabil raspunsul
următor : ”Păi, ce întrebare? de ce lege să fie dumnealor ? Ortodocşi,
domnule, ortodocşi.”
*
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*
Obsevatorul de pe Siret
Postat pe 30-11-2014 la 12:04 pm
Şi eu o să vă pun o întrebare, d-le Iancu Moţu. Aceasta: ce putem
crede noi despre o mare de ardeleni veniţi la Alba Iulia să asculte, pe 1
decembrie, poliloghia unui ”circumbotezat” care – în momentul când
ia cuvântul Corneliu Coposu ca să spunăşi el câteva cuvinte despre
Marea Unire, –- face un semn cu ochiul, vizibil la tembelizor, iar
transilvanii respectivi, ”fruncea + mintea ţării”, încep să huiduie un
fost deţinut politic, apropiat al lui Iuliu Maniu şi cu ani grei de
închisoare la activ? Acum Petre Roman e bine mersi, ultraliberal şi
aşteptând ca babele din toată România să-i pupe în curând moaştele,
iar Coposu, nume de bulevard.
*
The Plescoy Sausage Maker
Postat pe 26-11-2014 la 11:54 am
La puterea economicăşi la prestigiul filialei transilvane, carele cu
cheltuială se ţine precum obrazele subţiri, mă aşteptam la un adevarat
POTLATCH, aşa cum a fost el descris de Mauss, nu la un simplu
POTLUCK ori la vreun DINER A LA FORTUNE DU POT. Ardealul
e fruncea…. sau nu? Acum că ne-a dat şi preşedinte….
*
The Plescoy Sausage Maker
Postat pe 23-11-2014 la 1:17 pm
Dar de cârnaţii afumaţi lent, în podul caselor, de fumul pe sub
streaşină ieşitoriu ce ziceţi! Dar de colbas ori caltaboşi? Caltaboşul nu
era, Doamne-fereşte, un colbas destinat boşilor de altădată, o, nu.
*
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*
Der Feinschmecker aus Kronstadt
Postat pe 23-11-2014 la 11:51 am
Vedeţi că la origine, în turceşte, MEZEL trimite la ”dulciuri”, care,
ele, nu au cum să nu vă placă niţeluş.
PS. Era unul cu prenume de floare ce se declarase la Timişoara, într-o
cuvântare de antzartz, nu alta decât ”cârnat berlinez”, Berliner Wurst,
că nu agrea parizerul, ”Pariser Wurst.”. Acuma stă cuminte în banca
lui. Şi bine face.
*
Carnatarul din Plescoi
Postat pe 23-11-2014 la 11:43 am
Dacă ieşea Plagiatorele presh săptămâna trecută, acum, vai, însuşi
spaţiul s-ar fi numit: oleacă altfel, şi anume: CARPATODANUBIANO-PONTAIC.
*
stihuitorul prilejual
Postat pe 22-11-2014 la 1:31 pm
Iubito, în genunchi îţi cer,/ALCOOLS de Apollinaire,/ Dar şi horinca
nazdravană/Din pivniţa ion-mureşeană,/Unde s-a strecurat/Pe
înserat/Şi cu gândul la degustat/Boierul Gogea din Napoca
transilvana/Carele şi-a umplut acolo un clondir,/Nu o întreagă
damigeană,/Treabă de care eu mult mă mir/ Gâdilindu-mi cu deştul, pe
şest, brişca din chimir.
*
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*
observatorul de pe Kierkegaard
Postat pe 21-11-2014 la 11:29 pm
”Disidenţii” lui Emil Constantinescu erau cei cărora le preleva dânsul
cotizaţia de membrii PCR pe când se afla mnealui secretar pececeriu
pe Universitatea din Bucale, dragă doamnă. De presupus că o parte
mică dintre ei veniserăşi în sală, nu neapărat ca să-l vadă pe Lech
Walesa, ci ca săştie dacă e p-acolo şi comandantul penitenciarului cu
deţinuţi politici din Sighet, comunist, decorat de fostul preşedinte ,
actualul pensionar de rang înalt + votac al Pontei în turul doi, mare
dătător de sfaturi, în scrisori deschise, tutulor. D-Voastrăîncă nu aţi
primit nici o epistola aperta de la el, de la EL CHIVO? Că lui Iohannis
i-a trimis una zilele trecute fix.
*
Granicerul de la Nasaud
Postat pe 21-11-2014 la 8:53 am
Nici pe basarabenii săteşti nu-i cunosc bine politicarii sau varanii lor.
”Că uite cum s-o tâmplat, dragă domnule, între Prut şi Nistru.
Plahotniuc, voiculescul de acolo, mogul tembelizual, amic de-al
Pontagiului, le-o trimis peizanilor moldavi sute de autobuse şi
microbuse, le-o făcut cadou mii de ceasuri + alte sticle de oloi, i-o
căruţat gratis pâna la localităţile cu urne, iar ei, nemernicii, ştiţi ce-or
făcut? Profitând de faptul că rămâneau singuri în cabine? L-or votat
majoritar pe Neamt, în turul doi, pînăşi în satul de baştină al
Cocălarului, al Gogâldăului, al Plahotniucului cu pricina (găinaţa-l- ar
cucul armenesc la hurta cu pupăza din tei!). Aşe, da, feţii moşului.
Ruşine mare! Ţăranii basarabeni să hie mai isteţi decât turiştii
electoral, fie ei chiar puţintel coloraţi, ai Dragnei, Zgonei, Pontei +
Bombonicăi? S-o-ntors lumea cu guru-n sus, dragă Domnule!”
*
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*
Robert Schulmeister
Postat pe 20-11-2014 la 7:35 pm
Să nu uitaţi, fraţi români de obârşie transilvană, că pluralul de la LIED
e LIEDER. Sau că: EVERY LEADER PLAYS/SINGS HIS LIEDER.
JEDER LEADER SPIELT/SINGT SEINE LIEDER. CHAQUE
LEADER JOUE/CHANTE SES LIEDER. Vă rog eu frumos!
*
Luca PITU
Postat pe 17-11-2014 la 12:31 pm
Dragă Andrei, am semnat şi eu, şi din toată inima, apelul tău ( doar că
nu mi-am atribuit statut de scriitor + publicist, cum s-a specificat in
”Revista 22”, ci,modest din fire, m-am trecut drept ”pensionar doctor
inDOCent al Universităţii Cuzane de pe vijeliosul Bahlui”, ceea ce nu
e acelaşi lucru). (Este vorba despre Apelul lui Andrei Ursu pentru
redeschiderea Dosarului uciderii tatălui său Gheorghe Ursu,în
închisoare. N. m. V.G.) În fine, odată cu triumful lui Klaus Iohannis în
recentele alegeri prezidenţiale, sprijinit şi de doamna Monica
Macovei, pare să răsară soarele şi pe strada încercatei familii Ursu.
Îi ţinem în continuare pumnii.
Te îmbrăţişez fratern,
Luca PIŢU
Pensionar Dr.InDOCent al Universităţii Cuzane de pe vijeliosul
Bahlui
*
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*
Ion Holbura
Postat pe 16-11-2014 la 2:38 pm
Rubaşca, între 23 august ( întoarcerea armelor) şi 12 septembrie 1944
(semnarea armistiţiului), a luat prizonieri şi i-a trimis NA SIBIR pe
toţi militarii întâlniţi între Iaşi şi Bucureşti, vreo două sute de mii, a
demontat toate instalaţiile industriale întîlnite în cale şi le-a expediat
înspre răsărit; de jafuri, de execuţii sumare, de violuri, nu mai vorbesc.
Apoi, în stil mongol, armata neluată prizonieră, pusă sub comanda
sovietică, e folosită drept carne de tun la forţarea Tisei, asediul
Budapestei, cucerirea Tatrei.( Pentru modul cum or procedatără
Mongolii în vestul Transilvaniei, şi nu numai, a se reciti CARMEN
MISERABILE, disponibil acum pe Internet. La asediul unui oraş
fortificat, întâi trimiteau prizonierii, cosângenii asediaţilor, apoi ostaşii
aliaţilor cu forţa, la urmă de tot venind mongoli înşişi pentru jefuirea
localităţii cucerite, violuri şi restul tacâmului.) Stalin nu a făcut nici un
cadou nimănui. Poloniei i-a luat Galiţia orientalăşi i-a oferit,
compensaţie, Silezia + Pomerania, împingând-o spre Vest. Germaniei
i-a luat Prusia konigsbergiana, Finlandei, Karelia, Cehoslovaciei,
Transkarpathia. Stalin respecta convenţiile semnate la Ialta cu
Roosevelt şi Churchill, relative la partaj, dovada fiind faptul că
acceptă referendum în partea de est a Austriei de el ocupatăşi nu
intervine să-i ajute pe patizanii comunişti din Grecia sau nu invadează
Iugoslavia în timpul războiului rece.
PS. În atenţia babelor fesenisto-pontaice de la Haznalele Varanului,
prompte în a-i acuza pe americani că ne-au adus gândacii de Colorado,
musai să repetăm AD NAUSEAM că, fără interventia lor în WW I,
masivă, Antanta nu câştiga rezbelul cu Tripla Alianţă, iar Ardealul
rămânea al Ungariei, al unei Ungarii Mari, pe vecie.
*
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*
El Casvaneo
Postat pe 15-11-2014 la 1:29 pm
De aceea şi prefer eu un termen mai neutru, fără prefixul iteraţiei sau
revenirii la punctul de plecare, termenul de, VOLUTIE – cu un gând
la OMUL REVOLTAT al lui Camus, cu altul la calamburul hexagonal
cu VEROLUTIA (VEROLE = sifilis; VEROLE + REVOLUTION =
VEROLUTION). Involuăm, evoluăm sau, pur şi simplu, voluăm,
probabilisticamente, precum particolele subatomice din teoria
fizicianului Heisenberg. La Braşov, din fericire, a fost o REVOLTĂ
camusiană, premergătoare, dreptu-i, a LOVILUŢIEI din 1989.
*
El Casvaneo
Postat pe 06-11-2014 la 11:16 am
Emoţionantă-i e evocarea ta, Leo.
Şi ţin să-ţi spun că, acum trei ani, la Facultatea de Litere de pe
vijeliosul Bahluviu, am întâlnit sudente basarabene care – nu numai că
nu ştiau alfabetul chirilic, ehehei, dar – nici cu limba rusă nu prea le
aveau. Ceea ce nu m-a mâhnit foarte. Dimpotrivă.
*
Shri Lucullus Casvanaeus
Postat pe 04-11-2014 la 1:01 pm
Treabă bună făcut-ai, ca de obicei, Bedroase!
Iar socru-meu iţi mulţumeşte mereu pentru cartea lui Morgenthau, din
care deseori reciteşte la ceas de taină.
*
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*
Shri L.Pitullus Casvanaeus
Postat pe 28-10-2014 la 11:45 am
Bravo, doamnă Mihaela Gligor. Un gând pios pentru Amita Bhose,
care visa un asemenea centru, dar, în ultimii săi ani de activitate la
Universitatea Bucureşteana, a prins numai mizerii birocratice.(Se
referă la înfiinţarea în cadrul Universităţii Babeş Bolyai a Centrului
clujean pentru Studii Indiene. N.m. V.G.),
*
Eti, omul barbilor de altadata
Postat pe 27-10-2014 la 6:59 pm
Doi scriitori de prima-ntâi, doar că unul din ei, cel cu barba mai
semeaţă, e şi filosof. EX LONGA BARBA COGNOSCIMUS
PHILOSOPHUM NAPOCENSEM.
*
Eti, omul nametilor de altadata
Postat pe 27-10-2014 la 6:53 pm
La Focuri-Fântânele, între Iaşi,Botoşani şi Paşcani, e domeniul
rezervat al poetulului Liviu Antonesei. Unul din părinţii lui era de pacolo. Tot la Focuri a predat, o vreme, poetul betivorfic Daniel Lascu,
lesne traducatoriu din spaniolăşi unul din junii corespondenţi ai lui
Noica (Dumnezeu să-i ierte pe amândoi!), însurat cu o verişoara
antonesiană. Am descins cu Liviu la ei – din avtobuz, inopinat – pe la
jumătatea Anilor Şaptezeci. Era toamna frumoasă, culesul viilor în toi,
veselie mare, inclusiv la şcoala sătească unde predau gazdele noastre.
Ne-au răsfăţat cu vin negru din anul precedent şi mâncăruri
moldovineşti alese. Atunci ne arată Daniel Lascu şi o scrisoare de la
filosoful Nicasius, mulţumire pentru o prezentare ce-i făcuse poetul, la
una din cărţi, în revista”Orizont”. Focuri, Focuri… iată-ne recăzuti în
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butoiul cu nostalghii, pentru cîteva minute, dar ne luăm traista în spate
şi mergem mai departe, pînă la Coarnele Caprei (She-Goat’s Horns),
din acelaşi judet.
*
Eti Emble
Postat pe 27-10-2014 la 12:38 pm
Dar ”focuri de Bengal” unde se pot găsi în urbea napocană? Sau pe
astea le-a confiscat Gil Mihaiu şi le-a dus, cumulard cum îl ştim, la el
în şură?
*
Mustafa Vadimovici Benimbok
Postat pe 27-10-2014 la 10:31 am
Book Corner? Cornes du Bouc? Poate fi, credem noi, şi o aluzie fină a
beutoriului Mure la toarta ţapului de bere (”Bierbock” pe germăneşte),
asimilabilă poetic unui corn de ”caper emissarius”, de ”bouc
emissaire”, de ”scapegoat”, de ce nu? Că nu crez să se fi gândit la
deşucheata frază a turcaletului din Mangalia ce îl capcaniza – cu un
”Ceauşescu, benimbok!” – pe însuşi Adrian Păunescu, vestitul
cântăreţ de curte veche…
*
Eseistul liric, epic + dramatic
Postat pe 27-10-2014 la 10:16 am
Cărţile au dat în clocot ( pe frigul asta!) … sau, poate, auctorii lor leau dat în corner?
*
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*
Alexandru Enel Lavastin
Postat pe 24-10-2014 la 11:41 am
Apropo de ratare: i se atribuie lui Nae Ionescu, cel care avea deseori
simţul formulei, că ar fi zis, într-o zi, la curs: ”Ratza nu rateaza, omul,
da.” De unde intervenţia, explicativăşi totodată textualistă a lui
Dumitru Ţepeneag (căruia-i plăcea uneori să se ”derrideze pe
telquelie”), cu ceva de genul: ”Ratza nu ratează, ea ratzează, iar asta…
graţie TZ-ului din dotare.” ”Nomen omen est’, ştim. Vasile Gogea era
n o me n a l pre-destinat să blogheze, să blogarisească, să – vorba
prefaţatorului său – ne umple de blogdaproste. Aşa c-ar merita să-l
cognomim, din când în când, dar amicalmente şi fără abuz, Vasile
Blogogea/Boier Blogogea, ba chiar, amintindu-ne fermitatea cu care a
gândirostivieţuit refuznicul nostru din 1987 încoace, i-am şi cânta la
ureche şlagărul remaniat: ”Vodă da, Blogogea ba!”.
*
Locatarul de pe acoperisul blogului
Postat pe 24-10-2014 la 11:13 am
Îmi place şi numele editorului (în care avem ecou şi dinspre ţărmul
eminescian şi de la Mure, Ion Mureşan, poetul napocan).
*
Marica Grigorescu-Kis
Postat pe 19-10-2014 la 3:56 pm
L’offre vinicieuse, cela ne se refuse jamais. Qu’on se le tienne pour
dit!
*
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*
Pagorum incolae Valachorum
Postat pe 17-10-2014 la 12:21 pm
Vivat, crescat, floreat Cornelii Ruralis musica!
*
Der Spengler/Le Ferblantier
Postat pe 15-10-2014 la 6:43 pm
Din FRIZERIA POLITICĂ (episodul 1, cu Monica Macovei) aflăm,
prin iutubare, şi de ce filosofii de vârf ai neamului, humanitaşii, le ţin
pumnii candidatelor la prezidenţiale, nu candidaţilor, mai cu seamă
uneia dintre ele, inflexibilă ca un tinichigiu, spaima cleptocraţilor din
zona dadanubiană, neiubită nici măcar de Aripa Divorţată a PNL.
*
Ho Sykophantes
Postat pe 15-10-2014 la 3:11 pm
Socrate, Socrate, da, a fost victima sicofanţilor, delatori/acuzatori
publici la Atena, beotienii lăudându-se că nu au din ăştia. Le ştim, din
Apologie, numele celor trei care i-au obţinut moartea şi o parte din
bunuri. Bine, bine, dar, sub Tirania Celor Treizeci (unii dintre ei foşti
elevi ai săi), tot umblând prin pieţele oraşului, ca să steie de vorbă cu
oamenii, nu o fi remarcat niciodată hoţi de fructe din smochinii sacri
sau traficanţi ilegali cu smochine cărate din altă parte? Nu o fi adus el
astfel de fapte reprobabile la cunoştinta autorităţilor, cum cerea legea?
Dacă da, e şi el un SYKOPHANTES, un dezvăluitor de smochine
vândute ilegal, un sicofant? Nu ştiu ce să spun, întreb numai şi îmi
suspend sextus-empiriceste judecata.
*
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Der Buchenlaender aus Kan(t)schwana
Postat pe 15-10-2014 la 2:57 pm
Cu Platon treaba pare simplă în desemnul medieval reprodus +
deconstruit de Jacques Derrida în CARTEA POSTALĂ/LA CARTE
POSTALE.. Medievalii, chiar şi târzii precum Francois Villon în
”Balada doamnelor de altădată”, îl credeau pe Alcibiade, elevul şi
junele prieten al lui Socrate, fată, femeie, curtezană (ARCHPIADE NI
THAIS/QUI FUT SA COUSINE GERMAINE). De unde faptul că, în
imaginea medievală antepomenită, Socrate e reprezantat aşezat,
scriind la un pupitru sub dictarea unui Platon stând în picioare la
spatele său. Platon dictează, Socrate (ale cărui opere complete le citea
doar laudărosul Petre Roman în biblioteca tatălui său), Socrate, dară,
notează, nu? Un Măgureanu, un Pleşiţă, un Turcescu, un Boţârlan ar
deduce imediat că e vorba de o cameră conspirativăîn care oficeriul
mulgător de informaţii îl ajuta pe mulsul său să-şi redacteze ca la
carte, conform cu uzanţele Serviciilor, nota: ”Sursa raportează că…”
*
Carvunariul din Focsani
Postat pe 15-10-2014 la 2:36 pm
Treaba, fătul meu, e că, o vreme măcar, ”Stagiritul” a fost şi agent dublu,
lucrând şi pentru fiu şi pentru tata în Macedonia. Ce se întâmplase? Păi,
tot ţinându-le predici nicomahice despre virtuţile ca buna mijlocie între
viciantele extreme, i-a înfuriat pe tinerii învăţăcei, care i-au copt-o
profului de virtuologie punând-o pe curtezana Kampaspe să defileze,
sumar îmbrăcată, pe sub fereastra locuinţei aristotelice. Filosoful, stârnit,
a invitat-o înâutru şi… au început jocurile amoroase ale celor doi, mai
ales următorul, ”Stagiritul” mergând prin cameră în patru labe,
practiciana iubirii tarifate călărindu-l, dând-i pinteni cu genunchii şi
ţinându-l de imaginari dârlogi – spune legenda medievală poematizată de
Andely. Preveniţi de fată, Alexandru şi colegii vin de bat în geam, îl
moralizează pe moralizator şi-l ameninţă cu pâra la rege. Ce să facă
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senectutul atenian? Acceptă să-i transmită suveranului doar note info
laudative, lecturate în prealabil de învăţăcei. Redevine, fireşte, agent
simplu la moartea năprasnică a lui Filip al II-lea, de data asta pentru
viitorul cuceritor al lumii.
(PS. Ai primit al doilea capodop, ăla cu documentele antume, Nicule?)
*
Carvunariul din Tecuci
Postat pe 15-10-2014 la 11:50 am
La curtea lui Filip al Macedoniei, unde îl învăţa carte pe junele
Alexandru, credeţi că Aristotel nu-i transmitea note info periodice
tătânelui despre rezultatele la învăţătura şi indisciplina fiului, semnate
toate cu numele de cod ”Stagiritul”? Iar după moartea lui Filip şi plecarea
lui Alexandru să cucerească Eghipetul şi Asia, credeţi că nu-şi păstrase
numele de cod şi nu-i expedia, de data asta fiului ajuns mare mahăr,
informaţii preţioase despre ce se întâmpla în Atena + împrejurimi?
*
Il Carbonaro Tecucino/Carvunariul din Tecuci
Postat pe 14-10-2014 la 6:22 pm
Bravo, Gianina! Te îndrăgim tot mai mult. De-am avea cât mai mulţi
oameni de teatru ca tine!(Gianina Cărbunariu, după spectacolul realizat pe
baza documentelor securiene din Dosarul lui Dorin Tudoran. N.m. V.G.)
*
Bernard Dort
Postat pe 14-10-2014 la 4:41 pm
Brecht, marxist angajat. Pentru el şi stăpînii săi ideologici de la
Kremlin, ”cine nu e cu noi, acela e împotriva noastră.” Neutrii, la
Gulag cu ei. Arta se pune, de voie, de nevoie, în slujba proletariatului
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condus de Partid spre un viitor luminos. Dăm legi şi împotriva
suspecţilor, vinovaţi, ca în Revoluţia Franceză, de a nu fi vinovaţi.
*
Aurel Cordovan bis
Postat pe 14-10-2014 la 12:30 pm
”Morţii cu morţii, viii cu viile.” (Păstorel Teodoreanu)
Errata: Duşi în câmp, dar vii, ar fi utili oamenii gunoitului ogoarelor,
precum în China Rurală tradiţională, unde era un mare hatâr pentru
gospodar să-i foloseşti umblătoarea.
*
Aurel Cordovan
Postat pe 10-10-2014 la 10:10 am
Mi-ar fi plăcut să se producă, într-o altă versiune a Târgului, Ion Pop
şi ceteraşii de la Grupul”Echinox”, alături însă de Doru Vartic şi
interpreţii Grupului ”Ars Amatoria”
*
Gary Cooper Secundus
Postat pe 17-09-2014 la 10:26 am
Nici Ion Barbu, în Petrilater, nu se lasă mai prejos. An de an câte ceva
coace în amintirea lui Gary…
*
Acelasi Geopoet
Postat pe 15-09-2014 la 6:48 pm
Mi-l şi închipuluiesc pe Ilderim Rebreanu mergând cu viteza fulgerului
până la Gura Humorului să regăsească strada unde, prin 1935, ruda sa
romancieră, în vizită pe la monastiri, trăgea la judecatorul Grosari, socrul
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viitorului meu prof de limba latină şi director de şcoală medie liceală,
regretatul Nicolae Popescu, absolvent de universitate cernăuţeană, om de
mare fineţe si bunătate sufletească, trecut, vai, pe tărîmul fără manele.
Nu mi-i ruşine însă nici cu Viluţ Carbon, doar să fie 14 şi, prin urmare,
util întru datat mumii de faraoni din a paişpea dinastie, ci nu ipochimeni
din satele moldoveneşti cu numele FARAOANE…
*
Geo Bistroe
Postat pe 15-09-2014 la 10:30 am
Reamintim exodul măierenilor după revolta grănicerilor năsăudeni.
Sunt o mulţime în Bucovina Meridională, pe valea Soloneţului mai cu
seamă, în satele Părteştii de Jos, Liuzi, Comăneşti, Soloneţ, Todireşti.
Numele de Măierean e frecvent p-acolo.
PS. Mi-a plăcut prenumele ILDERIM (Fulgerul) purtat de o rudă a lui
Liviu Rebreanu, aşa cum îmi place CANTEMIR ( de la Han Temir, un
lider viteaz al tătarilor din Hanatul Crimeii), poreclă, NOM DE
GUERRE transformat în nume familial de tătânele, războinic, al
beizadelei Demetrios… Kantemiroglu.
*
Lukas, Buchenlaender aus Kantschwana
Postat pe 13-09-2014 la 10:34 pm
Într-o DILEMA VECHE mai veche, Liiceanu prezintă mărturia
inginerului Dan Casassovici, nepot al lui Noica emigrat contra cost în
Germania, apoi Francia. Inginerul, cu stil alert, povesteşte cum se
realizau tranzacţiile, printr-o firmă – a unui evreu din Anglia – cu
sediul la Intercontinental. Secretara sa româna, o fostă iubită a
filosofului, dactilografiatoare a POVESTIRILOR DESPRE OM şi, ca
urmare, condamnată în lotul mistico-legionar, apoi, după eliberare,
recuperată de Organe şi pusă la treabă, îl ajută chiar pe inginer, fiind
prietenă cu mama lui, să emigreze… spunîndu-i şi suma de care
prietenii din Occident trebuiau să facă rost. Suma e aceea indicată de
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D-Voastră, ceva între 4000 şi 5000 de DM. I-o plăteşte un neamţ fugit
din România după 1945, amic de-al părinţilor săi.
*
Lukas, Buchenlaender aus Kantschwana
Postat pe 13-09-2014 la 9:26 am
Au plecat mulţi, în septembrie-ctombrie 1944, pînă nu au apărut în zonă
trupele ruso-mongolo-calmuce, dar nu toţi. O parte vor fi duşi în lagăre
de muncă sovietice, iar mai tîrziu, sub Ceaşcă I de Scorniceşti, după
reluarea relaţiilor diplomatice cu RFG, avea loc emigrarea lentă,
emigrarea legală, pentru care nemţii plăteau fără să se tocmească. Aşa
s-a dus şi colegul meu de liceu Karl Prelitsch/Prelicz din Gura Humorului
( absolvent de Mate la Iaşi, apoi repartizat la Bistriţa, unde preda în limba
germană la un liceu local).. Se însură cu o săsoaică de familie bună din
partea locului şi… iată-l…,PEDAGOGE, DANN RENTNER, la
Nurnberg, ba şi SCHACHSPIELER cu rang înalt al Bavariei, premiant
pentru diversele-i succese, fala a publicaţiilor săseşti din zona +
împrejurimi.. Cu observaţia că, asemeni altor repatriaţi în Germania
untului şi a culturii, aproape an de an revenea în România – la Gura
Humorului, Iaşi + Bistriţa – ca săîşi revadă familia sau numeroşii amici.
Exodul saşilor îl interpretăm, în sensul lui Emile Durkheim, ca
”sinucidere anomică”. Nu i-a speriat invazia mongolă, care a distrus
din temelii Rodna, ci ocupaţia sovietică şi bâlbul tembel din
Scorniceşti, carele merita nu puşcat cu glonţuri soldăţeşti, ci tras în
ţeapă şi lăsat trei zile în Piaţa Universităţii din Bucureşti. O cultură, un
dialect, un mod de a fi, o civilizaţie de artizani, de orăşeni, de
gospodari, iacă, nu mai e… Şi bine nu are de ce să ne pară.
*
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*
Cory Daleu
Postat pe 12-09-2014 la 2:23 pm
O bună prezentare a lui Julien Benda ai în Antoine Compagon:
”Antimodernii”.. Mai ales polemicile lui cu Jean Paulhan, eminenţa
cenuşie de la NRF (Nouvelle Revue Francaise) şi Gallimard, după război.
Paulham merge pînă la a-l acuza pe Benda, intelectual evreu, că a fost un
precursor teoretic al Europei Unite sub egida hitleristă… tocmai prin
ideile avansate în ”Trădarea cărturarilor (diecilor, intelectualilor)”, care
lovea în apărătorii spiritului local şi/sau naţional. Râsul gurului, n’est-ce
pas? De aici poate şi trecerea finală a lui Benda la stalinişti.
*
La Bandaison de Benda, la Fouffe du Caator Beauvoirien et la
Trahison de Sarte
Postat pe 11-09-2014 la 2:54 pm
Julien Benda? Il banda tant et si bien qu’a la fin , après la Seconde
Guerre Mondiale, il devient plus ultrabolchevicieux que son cadet
Jean-Sol Partre, maître lui aussi es trahisons clericales.
*
Neh Liudov
Postat pe 09-09-2014 la 9:42 pm
Visele intens visate devin adeseori realitate.
*
Observatorul Melancolic
Postat pe 07-09-2014 la 8:06 pm
Frumoasă si emoţionantă ceremonie, dar, vai, drăcuşorii şi-or băgatără
coada şi p-acolo, comme d’habitude, măcar că foarte discret, căci am
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identificat, între participanţii laici, meclele unor Bombonel,
Bălăceanu-Stolnici sau Berindei Senectutul, jenaţi parcă ei înşişi de-a
lor prezenţă deocheată. Or fi fost acolo cu misie de advocati diaboli în
procesul de beatificare a monseniorului, mai ştii?…
*
Geo Bistroe
Postat pe 25-08-2014 la 11:13 am
Bravo, boier caragialeolog Vasile Gogea, pentru inopţiunea din 2000,
atât de coerent motivată! Nu o ştiam, căci, în anul acela, lectoream pe
la Strasbourg (şi doar pe nevasta din dotare am convins-o,
telefonicamente, de frumuseţea abţinerii). Iar despre listaşii
”antifascişti” de la REVISTA 22 aveam sa aflu din jurnalul Gomii,
unde se află dânşii înveşniciţi, încondeiaţi, bine scărpinaţi. ET POUR
CAUSE! Pînăşi nişte membri pecerii provinciali ştiau, sub Ceau, de:
CINE ESTE PENTRU, TOVARAŞI? CINE ESTE CONTRA? CINE
SE ABŢINE? Electorii ”liberi” ai anului 2000 (mă refer la telectuali şi
alţi profesori) aveau cumva discernământul, spiritul critician, cultura
politică, etc, foarte jos coborâte? Sau se luau, ca oile lui Panurge, după
zvonerii isterizatori şi tembelizualizanţii Capitalei?
*
Teobald Martinescu
Postat pe 25-08-2014 la 10:02 am
Am un cumătru la Cheatra Neamţ, foarte POT-LOG-AIR de felul său,
care a semnat, în 2000, apelul pentru alegerea lui Ion Iliescu
Mineriadov şi, ca urmare, a primit de la alesul său, ceva mai târziu,
ordinul Meritului cultural în grad de cavaler, doar că, în siviuri şi pe
coperţi de volumioare cu fantezii lirice, spune, pentru a ne aburi, că i-a
fost acordat de preşedinţia României, neprecizînd numele
cotroceanului răsplătitor. Aşa e, cumetre Adriene?
*
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*
levantin velicusas
Postat pe 22-08-2014 la 6:44 pm
…postarea rugăciunii înseamnă foarte mult pentru sufletul
Profesorului `ntrale ETNOSOFIEI…consacru această rugăciune
domnească DOMNIEI SALE PROFESORUL…
*
Le Cajvanien Melalcoolique
Postat pe 17-08-2014 la 10:50 pm
Austriecităţi din amintire. Comparaţia cu jandarmul maghiar
fantasmat de Cioran, jandarm a cărui mustaţă, zicea el în ”Schimbarea
la faţă a României”, se întinsese o mie de ani asupra Transilvaniei.
Născut în 1911, nu avea cum săşi-l reamintească prea bine pe cel din
Răşinari. Îi erau suficiente experierile mai vîrstnicilor din jur sau
traversarea Ungariei Mici cu trenul. Cu jandarmul austriac din
Bucovina stau trebile niţeluş diferit. În Anii Cinzeci-Şaizeci, bâtrâneii
cajvanieni narau cum, la trecerea lui săptămânală prin sat, puştimea
îngrozită se ascundea unde putea – în podul grajdului, în podul casei,
în păpuşoi. Cînd apărea în Dealul Oarzei, cu chivăra de oţel sclipind în
soarele generos, doar cei cu armata făcută mai aveau coragiul de a
rămâne în curte sau în faţa porţilor mari. Jandarmul, însoţit de un
soldat în termen ştiutor de românâ, se ducea însă agale, dar ţanţoş, la
primarele (vornicul) locului, ales dintre ăi mai gospodari, deşi
neştiutor de carte.Acesta îi desemna la o adică răufăcătorii, dacă erau,
jandarmul îi ridica şi duşi erau o vreme. La horele duminicale, ţinute
în bătătura vreunui crâşmar din zonă, primarul + gospodarii de vază
stăteau la un pahar de holercăîntr-o cămăruţă lor rezervată. Dacă,
afară, se încăierau ”băietanii”, flăcăii, voinicii, atunci vornicul
primarial afla, prin trepăduşi, cine erau perturbatorii, îi chema la el, ei
veneau spăşiţi, îşi plecau frunţile, iar întâi-stătătorul vilajual îşi scotea
ştampila imperială din chimir şi le imprima cu mare putere pecetea
chezarului între ochi, de cădeau aceia imediat în fund. “Data viitoare
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vă dau la şindari dacă nu sânteţi cuminţi, măi boulenilor!” LA VIE
UNANIME DU VILLAGE BUCOVINIEN, QUOI!
*
Xeno Fonful
Postat pe 17-08-2014 la 9:58 pm
Anabaza, catabaza şi parabaza. Le avem pe toate trei in Xenophon
(EXPEDIŢIA CELOR ZECE MII): ANABASIS pînă la Kunaxa,
KATABASIS de la Cunaxa pînă la Marea Neagră (ocazie pentru
mercenarii greci de a clama din vârful muntelui: THALATTA!
THALATTA! iară nu THALASSA! THALASSA!), apoi PARABASIS,
de-a lungul litoralului Pontului Euxin, pe apă, în corăbii, până la
Helespont. La fel şi cu voluntarii români în Siberia: anabaza pînă după
Urali, alături de amiralul Kolceak, pe urmă catabaza pînă la
Vladivostok…. şi parabaza – de la Vladivostok la Constanţa. Interesantă
analogia, nu? (Aceste “lămurir” le face L.P. după postarea noastră despre
Aventura transsiberiană a grupului de prizonieri români, din primul răboi
mondial, rămaşi în spatele frontului, după decretul lui Lenin de încheiere
a păcii cu Austro-Germania. N.m. V.G.)
*
Luca lui Vasile alui Casian Goticul
Postat pe 17-08-2014 la 4:39 pm
Bucovinenii, nefiind băgaţi, după compromisul austro-ungar din 1867,
în maşina de maghiarizare insistenta, aveau un alt raport, ceva mai
suplu, cu Împăratul de la Viana, grosshertzogul lor. Cei ce-şi făcuseră
serviciul militar se întorceau foarte fuduli şi plini de poveşti în satul
cajvaian. Ăl mai băţos fusese unul ajuns subofiţer, FELDWEBEL sau,
în pronunţarea locală, FAFELBAL. Nu-i ajungea nimeni cu prăjina la
nas în zonă. Un altul, simplu soldat şi încă argat la cai,
PFERDPUTZER adicătelea, cerca să impresioneze şi el, dar nu-i prea
mergea, localnicii, ironici foarte, zicând că a fost MARE PUTZA la
Viana.Fuduli erau şi cei de făcuseră puţină limbă germană la şcoala
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primară, înainte de a începe WWI, când toate sunt date peste cap de
du-te-vino-ul frontului.. Un vecin de-al părinţilor mei, dar de vârsta
bunicului, învăţase scrierea limbii germane cu litere gotice. Şi ni le
desena, prin 1960-1965, pe o foaie, apoi ne întreba dacă le
recunoaştem. Mica lui revanşă asupra puţinilor liceeni din sat (patru la
număr, dacă nu mă înşel).
*
Luca lui Vasile alui Claude Levi-Strauss
Postat pe 17-08-2014 la 12:24 pm
O amintire claude-levi-straussiana a unceşului Luca Piţu al lui Precob
al lui Zaharie. ‘
Era, îmi povestea el odată, când coseam împreună la grâul ceapizd
(folosind coasa cu grivală), era, dară, în tranşeu galiţian, cu muscalii în
faţă. Camaradul de lînga el, un rus, adică un malorus, un ucrainean din
sudul Poloniei austriecizate. Moment de acalmie. Pe peretele
tranşeului urca o furnică. Malorusul arată cu degetul către ea şi
şopteşte: MURAVEI, MURAVEI! Apoi, în tăcere, filosofau amîndoi
la biata insectă, bine calibrată, capabilă să urce, să coboare, să se
deplaseze în toate direcţiile şi indiferentă la grozăviile rezbelului
mondial în curs. Ne reamintim că, la fel, în tranşeu, dar la începutul
rezbelului mondial second, pe linia Maginot, Claude Levi-Strauss
observa, a longueur de journee, o păpădie, un pissenlit, îi studia
nervurile, pălăria, staminele, sepalele, petalele etc. – şi avea intuiţia a
ceea ce va descrie un pic mai târziu ca structurăîn antropologia-i
”curat structuralistă, coane Fanica!”
*
Luca lui Vasile alui Casian a lui Precob
Postat pe 17-08-2014 la 12:06 pm
Alt caz de figură: badea Filip Bucşa, vecinul imediat al unceşului
Luca Piţu al lui Precob al lui Zaharie. Plecase, înainte de WWI, la
lucru în America, asemeni atîtor altor bucovineni şi transilvani,
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strînsese ceva bănuţi, dar, la întoarcere, vasul pe care se îmbarcase era
arestat de francezi. Luat prizonier, trimisu-i-au ca argat în diverse
gospodarii hexagonale, unde lipsea mâna de lucru, bărbaţii fiind la
Verdun şi împrejurimi. În anul de graţie 1960, când stăteam, toamna,
de vorbă cu el, ieşit la păscut vacile pe o mălăişte, sau în locul numit
Toaşca, îşi mai amintea diverse expresii curente, de genul:
COMMENT ALLEZ-VOUS? OU VAS-TU? VIENS MANGER
QUELQUE CHOSE!, expresii pe care le fona cu un accent cajvanian
inconfundabil. Alţii de vârsta lui căzuseră prizonieri în Italia, pe
frontul de la Isonzo. Unii se înrolau în trupele de voluntari, alţii nu,
însă toţi descopereau cu încântare asemănările dintre română şi
italiană. Cutare, care era, în 1962-1965, socotitor la ceapeul din
localitate, mai ştia de PANE, MANGIARE, SERGENTE
MAGGIORE. Un altul căzuse prizonier la francezi pe frontul din
valea Vardarului şi fusese internat într-un lagăr din Albania. Şi aşa
mai departe.
(Nu-l uităm nici pe Topârceanu, făcut prizonier la Turtucaia. Ofiţer
fiind, are un alt tratament, e mutat în diverse lagăre, învaţă cuvinte
bulgăreşti si turceşti. CIORBAGI de exemplu, echivalent cu ţăran
înstărit, chiabur. Volumul lui de amintiri din WWI se cheamă PIRINPLANINA, nu-i aşa?).
*
Luca lui Vasile alui Casian a lui Precob
Postat pe 17-08-2014 la 10:16 am
Ceva mai mult noroc documentar am avut cu fratele mai mare al
bunicului meu, care frăţâne a făcut patru ani de WWI, principalmente
pe frontul din Galiţia, ca şi bunicul Domniei Voastre, doar că nu a
căzut prizonier la muscali, cum îi numea el pe ruşi, căci prin ”ruşi” el
înţelegea ucraineni, maloruşi, iar prin polonezi, ruteni, ucraineni din
Galiţia. Bunicul meu pristăvindu-se în 1944/1945, înainte de a fi venit
Ipseitatea Mea pe lume, de la unceşul respectiv – Luca Piţu alui
Precob alui Zaharie – învăţam comenzile nemţeşti precum
VORWAERTS ! ZURUECK ! RECHTS ! LINKS ! UND SO WEITER.
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Başca formula de adresare ICH MELDE GEHORSAM/Raportez
supus, regăsită, un pic mai tirziu, în AVENTURILE BRAVULUI
SOLDAT SVEJK. O groază de istorii trăite mi-a transmis, din
tranşeele galiţiene, din gările Austro-Ungariei, despre pedepsele foarte
dure aplicate pentru orice fleac soldaţilor de rând, cea mai barbară
fiind legatul cu măinile la sapte şi atârnatul, şapte minute, de o cracă.
Suferise şi el pedeapsa, ceea ce nu-l împiedica să rămână IN
AETERNUM un nostalgic al Împăratului de la Viana, care era în
acelaşi timp şi Mare Duce/Grossherzog, sau Arhiduce/Erzherzog, al
Bucovinei Integrale. Prin Anii Şaizeci încă-l mai aşteptau bătrânii
cajvanieni pe arhiducele Otto de Habsburg-Lorena să preia putereaşi
să refacă Austria Mare. Cam cât îl aşteptau celţii medievali pe regele
Arthur să se reîntoarcă din insula Avallon.
*
Luca lui Vasile alui Casian a lui Precob
Postat pe 17-08-2014 la 9:52 am
Din păcate, bunicul meu patern, Casian alui Precob alui Zaharie,
născut în 1900, n-avea cum să cadă prizonier şi să facă turul lumii prin
Vladivostok. Prindea doar lunile de istrucţie sub Chezaro-Crăiie, apoi
trecea, la început de 1919, în armata României Dodoloaţe, unde în
locul cizmelor austriceşti primea opinci regăţene, sub comanda unor
subofiţeri inculţi, necivilizaţi şi şpăgari. De aia şi nostalgia lui după
K.U.K (sau Kakania lui Robert Musil), transmisăşi tătânelui meu.
Vasile alui Casian alui Precob alui Zaharie, carele deseori mi se
lamenta, pînă prin Anii Şaptezeci-Optzeci, cam aşa: ”Mi-a spus moşutău că pe vremea Austrii Mari nu era ca acum. Funcţionarii erau
corecţi, nu primeau plocoane. În sat era ordine şi linişte. Şindarii îşi
făceau meseria. Nu întîlneai toată ziua la primărie activişti de partid şi
miliţieni beţi.” Etc. Dar, mă rog, înţelegem. Şi Goga, într-un eseu din
”Mustul care fierbe”, analizează cazuri de nostalgici, în Ardeal,
dupăÎmpăratul de la Viana, la Chişinău, dupăţarul moscovit. Asta e.
*

41

*
Zetetistul vessel
Postat pe 17-08-2014 la 9:30 am
Ce roman tulburator despre WWI în estul Europei poate să scrie un
englez născut în 1962 care, e de presupus, şi-a copiat datele, cu
fabuloasele greşeli inerente, de pe Internet? Ca şi Jonathan Littell, în
”Eumenidele”, despre WWII, poate fi politicamente corect, antifascist
cât listaşii apelului din revista 22 pentru votarea lui Ilici în turul doi,
filosionist, antipetainist, filoamericanist. Partipriuri cu căruţa, nene!
Reamintim ca Obama, la sarbatorile debarcarii anglo-americane din
Normandia, nici măcar nu l-a pomenit pe De Gaulle şi Delattre de
Tassigny uitând şi de cei zece mii de dezertori americani produşi de
ofensiva lui Von Rundstet din Ardeni, şi de miile de violuri comise de
coloraţii armatei ianchee asupra civilelor francize. Să nu ne dăm artişti
şi când nu e cazul, cumetre!
*
Acelasi
Postat pe 14-08-2014 la 11:06 pm
Revin la colonelul Sturdza, trădătorul din munţii Vrancei. Argumentele
lui, atent ascultate de ofiţerii germani şi austrieci, între aceştia fiind şi
baronul Kapri, nu sunt de neglijat. Armatele ruseşti care intrăîn România,
vâleat 1916, ca aliate, comit, de la bun început, toate blestămăţiile
posibile, violuri, confiscări de vite, furturi, împuşcari de ţărani refractari,
mârlănii cu ofiţerii români, camarazii lor teoreticamente. Şi nici nu sunt
eficiente pe front, căci, din februarie 1917 începe debandada în Rusia,
agitatorii bolşevici sunt peste tot, soldaţii nu mai ascultă de superiori etc.
Cfr. Pamfil Şeicaru: ”Vulpea roşie” (biografie a Magdei Lupescu – ea
conţine o bună descriere a celor întîmplate la Iaşi în timpul refugiului din
1916-1918). Cfr. şi Lucian Boia: ”Germanofilii”, capitolele despre
Slavici, P.P.Carp, Titu Maiorescu, Arghezi, Constantin Stere, partizani ai
neutralităţii în conflictul dintre Antanta şi Tripla Înţelegere.
*
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Voiajorul din Foisor
Postat pe 14-08-2014 la 10:47 pm
Fotografiile sunt nemaipomenite. Documente de epocă unice.
Apropo de WWI: nu ar trebui oare să fie reeditată cartea baronului
Valeriu Kapri despre trădarea colonelului Sturdza (ginerele lui P.P.Carp)?
Se găsesc de vânzare unele exemplare pe saituri internetice.
*
L.L.Meletiev
Postat pe 14-08-2014 la 7:46 pm
Din păcate, corpul de armată cehoslovac s-a dat pînă la urmă cu
bolşevicii şi l-a trădat pe Amiralul Kolceak, ba li l-au şi predat EN
BONNE ET DUE FORME. A se vedea filmul rusesc destul de recent,
cu titlul AMIRALUL sau paginile pasternakiene, despre conflictele
siberiene ale rezbelului civil, din DOCTORUL JIVAGO.
Pe de altă parte (sau pe de aceasta?), fost-au şi prizonieri ardeleni ce
s-au inturlucat, din varii motive şi pentru o scurtă durată, cu bolşevicii
lui Lenin, după care au revenit în România Dodoloaţa şi au militat, ca
fruntaşi, in Partidul Naţional-Ţărănesc, perceput, în interbelic, drept
un partid de centru-stînga.
*
Farfuz
Postat pe 12-08-2014 la 8:35 am
Te pui cu ciocoii postmoderni, domnule1 Nu uita căşi la pandaimos ei
tot cu avantaje de ciocoi rămân – plagiază cărţi de pe internet, au
bloguri, îşi dau cu părerea despre toate celea, comit greşeli ortografice,
înjură pe Băse, deşi, mă gândesc eu, nu i-ar sta rău actualului
preşedinte al Uniunii scriitorilor o şedere de măcar câteva zile în
aceeaşi celulă cu domnul professor Felix Varanu, ca să vadă cum e
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când te asfixiază, noapte de noapte, voiculescienele gaze toxice de
luptă politică. La ieşire, şi-ar aminti poate şi de Valea Vinului şi de
casa în ruină a Veronicăi Micle de la Văratec şi de multe altele.
*
Asterion Karakulakov
Postat pe 08-08-2014 la 8:45 pm
HRP intră, mai degrabă, în rândul cinicilor potlogari, prea puţin
diogenieni, slugi interesate şi bine remunerate la barosanii – şi alţi
oieri – ai zilei. A se vedea, pe blogul lui Ben Todica, ”Râsul lui
Patapievici” de Pouchy Dinulesco. A nu se uita nici studiul lui Sorin
Matei despre: “boierii zilei”, că merită un scurt popas.
*
Voiajorul din Foisor
Postat pe 08-08-2014 la 8:34 pm
Dar şi Bădiţa Nick O’Stephen O’Pieter, pe malurile Bahluviului
tumultuous, ce-mi făcea? La Parigi uneori se credea şi cărţi cumpărate
de la anticari locali le semna, în glumă, aşa: LE DIACRE
CREANGUE. Cfr. Luca Piţu: ADAOSUL CEL HUMULEŞTEAN
(Opera Magna, Iaşi, 2014, p.6). Asocieri între mansarda filosofului,
din arondismentul 5, şi bojdeuca, din Ţicău, a celui mai koyos dintre
povestaşii limbei româneşti merită, vorba ceea proastă, antamate. Nu?
*
L.L.Potamianov
Postat pe 06-08-2014 la 11:15 pm .
O fi bun învăţămîntul privat în USA – pentru a forma hiperconsumatori
semianalfabeţi, nu şi specialişti, nu şi artişti, nu şi intelectuali. Având
bani, amerlocii îşi cumpără specialiştii gata formaţi în şcolile de stat ale
Bătrânei Europe. Jmecherie mare, mon cher!
*
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L.L.Potamianov
Postat pe 06-08-2014 la 8:50 pm
Jalnică cetatea unde ai navitatea de a te adresa cu scrisori deschise mai
marilor dintre potlogarii zilei. Judeţul de Apoi nu-l aştepta,
fraţioare!/Ascultă la Bătrânul Kant:/ Ia-l pe securicomunist de
semnificant /Şi dă-l prin răzătoare!
*
Kaas Van Aeus
Postat pe 31-07-2014 la 9:43 pm
Pentru controlul securitic al marelui Hotel Unirea, din Piaţa unirii
ieşene, recomand călduros textula unui foarte apropiat de-al meu: LA
LETTRE A UN AMI OCCIDENTAL (A l’Ecart, Muizon, 1990 +
Opera Magna, Iasi, 2011).. Auctorele ei, numitul Luca PiŢu,
Cajvaneul, povesteşte acolo, dialogal, cum, aflîndu-se într-o cabină
telefonică din holul hotelului buclucaş, îl suprinsese pe colonelul
Boţârlan, şeful serviciului contrainformaţii, cum urca scările spre
camera de ascultări cu tehnică operativă, situată la mezanin, şi-i
înmâna cheia, foarte discret, un coleg pe care venise să-l înlocuiască.
Ditamai colonelul? la mezanin!? de ce? Ieşind, o leacă mai târziu, din
hotel, ce observa în faţa acestuia? O maşină cu numar de RFG. Tout
s’explique alors, se disait-il in petto et se mettait a imaginer le dit
colon entamer des recherches moult serieuses, encore que
comparatives, sur l’excessive fecalite de ses compatriotes socialistes.
*
Traductologul Prilejual
Postat pe 29-07-2014 la 8:59 am
Teoretic, fiecare instituţie avea un serviciu de protocol, şeful acestuia,
informator sau persoană de sprijin, lucrând oficial cu ofiţerii

45

responsabili de bunul mers al instituţiei în cestiune. Practic, discuţia
cu străinii era înregistrată prin mijloace specifice, dar ofiţerul nu asista
la întrevedere, doar şeful de protocol şi translatorul. Ştiu asta de la un
coleg germanist, Octavian Nicolae, care, întorcându-se în biroul
rectorului să-şi ia pixul uitat, dădea peste un sexcurist ce se afla în
toiul debranşării sculelor sale…. şi îi zambea jenat. Mai erau şi
înregistrările conversaţiilor telefonice sau din camerele de hotel. De
astea se ocupau, secretomania fiind mare sub Ceaşcă, doar ofiţerii
recrutaţi la terminarea studiilor de limbi străine (cazul sătmărean de
mai sus): unul ca Felix nu era suficient, idealul fiind un universitar de
talia lui Valentin Lipatti, prof.dr.colonel… sau aşa ceva.
*
Zavai Dock
Postat pe 29-07-2014 la 8:17 am
Am să compun,zilele acestea fix, un cântec în cinstea căpitanului
bistriţean. Ceva de genul: Căpitane de judeţ./Ţii misiva la
coteţ/Sperând să scoţi din ea preţ:/O leafă ceva mai mare/Şi niţică
avansare….
*
Adso von Karex
Postat pe 29-07-2014 la 8:08 am
Subofiţerul le tria, iar ea le traducea: diviziunea muncii funcţiona. Da,
aşa e logic, foarte logic, şi nu mai am comentarii de făcut. I le las
excelentului antropolog Viorel Rogoz, fost doctorand al lui Mihai
Pop, ultimul mohican, acesta, din echipa de sociologi a lui Dimitrie
Gusti.
*
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*
Adso von Kodobelk
Postat pe 27-07-2014 la 6:50 pm
Găsiţi un comentariu interesant în Luca Piţu: “Anarho-eseuri de ieri şi
de alaltăieri” (Opera Magna, Iaşi, 2014, pp.60-65) –
*
Adso von Melk
Postat pe 17-07-2014 la 8:56 am
RFG (refugiu în fundul grădinii)?
*
Adso von Melk
Postat pe 14-07-2014 la 9:52 am
Pro sua salute sit!
*
Adso von Melk
Postat pe 13-07-2014 la 7:41 pm
Şi Adrian Lăcătuş e un tip de ispravă, demn de Andrei Bodiu,
precursorul său decanal la Universitatea din Braşov.
*
Adso von Melk
Postat pe 13-07-2014 la 3:05 pm
O mică neatenţie: NANDRIŞ, nu NANDRA. Nandrişii sunt o familie
importantă din Bucovina Septentrională. Cei mai cunoscuţi dintre ei,
înaintea Aniţei, erau: Grigore Nandriş, istoricul, şi Ocravian Nandriş,
filologul de la Universitatea Marc-Bloch din Strasbourg. Ca să nu o
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mai pun la socoteală pe regretata mea profă de latină, din Gura
Humorului, verişoară cu Octavian Nandriş. Viorel Marineasa ot
Temesvar e rudă prin alianţă cu Aniţa Nandriş Cudla, fiind aceasta
mătuşa nevestei din dotare.
Cu scuzele de rigoare pentru intervenţie,
Adso von Melk .
*
Adso von Melk
Postat pe 13-07-2014 la 12:36 pm
Foarte frumoasă-i coperta – şi gasteropo(i)etică, frate! căci deja, cu
dîrele sale din environ, produce melcul urme derridauane, care, ele, ţin
de scriitura generală, putând fi citite de cine se pricepe în râpa
Uvedenrodelor, şi nu numai. Un melc înzestrat cu unealta de scris ce
alta poate fi decât un metapo(i)et? Străbate poienile si imprimând câte
ceva peste propriile sale dâre anterioare ne lasă un palimpsest,
propoieziţii prin urmare (unde ai cultura bine dozată, inteligenţa
iscoditoare şi sentimente discrete). Au mă trompez eu în suputaţiunile
mele? (Referinţă la coperta volumului “Propoieziţiile din Salonul 9 (6
fiind ocupat)”. N.m. V.G.)
*
L.L.Potamianov
Postat pe 07-07-2014 la 2:52 pm
Păltinişenii aveau un cult pentru Imre Toth. I se şi publică o carte la
Humanitas, după Loviluţie fireşte. Noica îl plângea că părăsise
România pentru a scăpa de marxism şi …se trezea, în RFG, cu
obligaţia profesională de a preda nefasta doctrină, din raţiuni
alimentare, la nu mai ştiu ce institut sau universitate.
(Am auzit despre el de la regretatul Petru Creţia.)
*
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*
Carpatinul de la cotul Siretului
Postat pe 07-07-2014 la 2:45 pm
Mi-l pune într-o lumină favorabilă pe d-l A.I.Brumaru -şi nu
măîntristez. Dimpotrivă.
*
Camusologul ocazional
Postat pe 05-07-2014 la 11:11 pm
Cumetre sartrolog, ai uitat vivandiera ochioasăşi zdumpesa din
MARA lui Slavici, capitolul despre verbonc/Werbung. Erea utilă, cu
nurii ei cazoni, să-i ademenească pe tineri, alături de păhăruţele cu
alcool, la semnarea contractului de angajare în armata înaltatului
împărat de la Viana.
*
Sartrologul Prilejual
Postat pe 05-07-2014 la 2:29 pm
Într-unul din romanele Divinului Marchiz de Sartre, poate în
DRUMURILE LBERTĂŢII, un personagiu soldăţesc fredonează
următorul cânticel de uliţă verde: Prends ta pine a la main,//Mon
Copain,//Nous allons en guerre//Faire la chasse, faire la chasse//Aux
putains!
(Era să zic Le Divin Mac de Sartre, MAC de la
MAQUEREAU/peşte/proxenet, fiindcă mă gândeam la serviciile sale
ideologice aduse vacilor din URSS, care vaci, spunea el într-un
interviu, dădeau o sută de litri lăptoşi pe zi.)
Ehehei, feţii moşului, în vremuri premoderne armatele europenilor
aveau vivandiere, muieri cu multiple întrebuinţări: găteau, spălau,
descărcau preaplinul boaşelor mlitare etc. Apoi veneau bordelurile de
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campanie, cântate într-un roman postmodern al lui Mario Vargas
Llosa. Cfr. PANTALEON ŞI VIZITATOARELE, pentru că nu numai
d-lui Le Pen îi plăceau, iar la Iaşi, prin 1947-1949, un năsăudean de-al
vostru, indimenticabilul Gavrilă Istrate, vreo treizeci de ani decan
staleninist al Facultăţii de Filologie, îşi începea cariera scientifică,
uau, cu un studiu lexicologic despre sinonimele expresiei FEMEIE
STRICATĂîn opera Divinului Marchiz de Sad…oveanu. O
TEMPORA! O HUMORES!…
*
Philologos
Postat pe 05-07-2014 la 12:50 pm
Ştiaţi că fetele de moravuri lucrative ce acţionau în gări trenuale, gări
rutiere, în porturi şi pe aeroporturi, se numeau, înainte de WWII,
caravele? Alain (nu Henry) Corbin povesteşte asta, şi bine face, în
LES FILLES DE NOCE? GRUES (macarale + berze) era un termen
generic, iar PROSTIPUTES, un cuvânt-valiză.
PS. Aveţi dreptate, fofoloanca dadanubiană, valahă sau rrromă, merge
în forţă la export. Cu toate epifenomenele aferente. Autocarele
ducătoare în Grecia sau la Istambul, înţesate cu fufe şi deversoare de
manele, ne stau mărturie pentru partea estică a continentului.
De acum înainte vom putea vorbi, fără jenă, de ceva precum LA
ROUMANIE DES MACS/România Codoşilor Proxenetici. Cu
Mondialu şi cumetrii săi politicari în frunte, or urma succesuri
multe… şi la mare şi la munte.
*
Maidan Maidanovici Bisov
Postat pe 05-07-2014 la 11:13 am
Aşa e cu vienezele, boierule. Unguroaice însă mai găseai în
stabilimentele din Regat, cum ne documentează O VARĂ DE
NEUITAT (filmul lui Pintilie după nuvela lui Petru DumitriuCanaliu), unde una dintre ele îşi arăta, la geam, fesele către o unitate a
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armatei române, ba strigaşi lozinci întru bolşeviciosul Bela Kun.
Andrei Blaier şi-a luat – şi el – revanşa cu al său CRUCEA DE
PIATRĂ, în care Fănuş Neagu joacă rolul unui general sovietic
depistat de nefasta din dotare la un bordel dâmboviţean. Cel mai
frumos tematizează subiectul acesta deocheat/delicat Paul Morand,
văleat 1936, in BUCAREST, opu-i temeinic… Însurat cu o româncă
bogată, des venitoriu pe la noi, ştia dumealui şi de Crucea de Piatrăşi,
chiar, de LA FONTAINE DU SPERME, tradusă de el, haios, prin
FÂNTÂNA SPERMULUI. Demetrios Kantemiroglu, hop şi el, doar
că practicile proxenetico-prostituţionale mnealui le numeşte, în
DESCRIPTIO MOLDAVIAE, şugubinat. Nu-i exclus ca SUGUBĂŢ
să aibe vreo legatură cu ŞUGUBINATUL. Ne reamintim, din
UMBRE ALBE, că la eschimoşii vremii a face amor se spunea A
RÎDE CU CINEVA. Temă generoasă, boierule! Şi încă nu am citat,
din propria bibliotecă, de Alain Corbin, LES FILLES DE NOCE, de
unde aflăm ce însemnează LES FILLES EN CARTE/fetele cu
condicuţă. Ehehei, popor de zmei….
*
Maidan Maidanovici Bisov
Postat pe 05-07-2014 la 9:58 am
Observ o treabă frumoasă, occientalocentrată, pe abonament: prenumele
clientului înaintea numelui său de familie, şi o salut retrospectivamente cu
respect, semn că napocanul stabiliment erotic nu erea ţinut de
maghiarofonfi sau maghiarofoanfiţe (ale căror practici onomaseologice =
diferite de ale indo-europenilor: Petőfi Sándor, nu Sándor Petőfi)… Din
păcate, după 1947, odată cu republicanizarea forţată aRomâniei, graţie şi
unor minoritari deveniţi cozi de topor ai suzeranului kremlinez, urma să
se revină, insidios + indirect, la vechile metehne chezaro-crăieşti, de care
nici azi nu prea putem scăpa, în toatăţara, nu doar în Ardeal, habitudini
utile, o vreme doar, populaţiei evreieşti, care nedorind autonomie
teritorială, numai promovare economico-socială, accepta, et d’un coeur
leger, ungurizarea şi postpunerea prenumelui … în vremea dualismului
desigur. Nu şi după.
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*
Philologos
Postat pe 04-07-2014 la 12:06 pm
La doftor şi la potică?
În ungureşte PATIKA, dar termenul e greco-latin la bază, de unde
nemţescul APOTHEKER şi francezascul APOTHICAIRE (Homais, în
DOAMNA BOVARY, exersând el însuşi meseria de spiţer). Sfântul
Gheorghe Poticariul: ce admirabil sună! Se luptă poate cu partea
animalică din el însuşi, cine mai ştie?
Oricum ar sta treburile, mai bine poticariu în firidă decât politicariu în
pandaimos, dragi vacantieni…
*
Luca Laurentiu
Postat pe 03-07-2014 la 9:53 pm
Politrucii umplu câmpul/Când roiesc după un semn /Şi-n clitorisul
dogmatic/Bat cu limba lor de lemn
*
Maidan Maidanovici
Postat pe 02-07-2014 la 7:32 pm
Treaba cu antologia separată a ucrainenilor avangardişti ne
reaminteşte de strategia anarhiştilor lui Nestor Mahno în Rezbelul
Civil: cu Lenin, Troţki + Armata Roşie când le convenea, de capul lor
în rest, de unde cântecul lor de luptă, fredonat, în context şpriţual de
poetul Virgil Mazilesu:
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...Întâmpinând
noul
an (23)
plesneam
de bucurie!
Şi beam
pentru futurism
pentru Semenko
şi Maiakovski.
Rămâne şi chestiunea limbii în care s-or manifestat: în velicorusă (de
cele mai multe ori)? în malorusă (arareori + din întâmplare)?
Răspunsul îl dă pesemne bunul Leo Butnaru, bazileul antologiei, în
prefaţa sa însoţitoare.
*
Der Matratzenjaeger
Postat pe 28-06-2014 la 11:54 am
Meine liebe Nina Katze
Suferă de matze
Wenn sie Wasser trinkt
În portul Corint
*
Luka Lukici Potamianov
Postat pe 28-06-2014 la 11:34 am
Era şi timpul!…
Rămîne însă o întrebare, lancinantă, ea: Avea-va romancierul Aurel
Pantea norocul unui interpret la fel de serios cât acela (Virgil
Podoabă) de-l va fi exegetat pe poetul cu acelaşi nume?
*
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*
Dan Sovaiala de la Autostrazi cu licurici vii
Postat pe 22-06-2014 la 8:53 pm
Atenţie mare, fraţilor BUDAPESTA, la Iaşi, însemnează două lucruri
– numele talciocului acoperit de lângă, mda, Gara Internaţională şi
titlul unui roman, poliromizat, ce-i nemureşte acestuia existenţa
multicoloră de zi cu zi.
*
Pastorel
Postat pe 22-06-2014 la 8:46 pm
Grossu traducea EN GROS din Hašek, eu stilizam, ca unul ieşit de la
pandaimos cu buzunarele goale şi telefonul ascultat. Diviziunea
muncii, QUOI!
*
Diodor Secuiul
Postat pe 22-06-2014 la 12:09 pm
Doi se întîlneau dominical în talciocul mundan cel mai important al
Iaşilor anilor 70: boemul Mihai Ursachi şi Rihard Valter, prodecanul
de la Filologie (responsabil însăşi cu laboratorul fonetic, unde pululau
magnetofoanele + alte instalaţii electrice). Unul căuta potcoave pentru
Pegasul său neastâmpărat, poate şi EPEA PTEROENTA rămase de la
bunul Homer, celălalt, mai pragmatic, piese de schimb pentru
ustensilele din laboratorul fonetic. În anii 80, altă mâncare de peşte.
Norocosul, atunci, Aurel Dumitraşcu, îşi cumpăra, tot de acolo, un
Cortazar, ”Sfârşitul jocului”, cu trei lei, ba chiar şi, tot la un preţ de
nimic, volumaşele ”Celui mai iubit dintre pământeni”.
*
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*
Sus ex Epicuri grege
Postat pe 22-06-2014 la 10:54 am
Un iarmaroc de cuvinte deschisese şi poetul Mihai Ursachi pe o
tolocuţă din mahalaua celestă a Ţicăului, unde vindea doamnelor
pânăşi vorbe de amor, de pus, acestea, pe noptieră, în dormitor.
*
Sus ex Epicuri grege
Postat pe 22-06-2014 la 10:49 am
În dealul Feleacului se vînd fel de fel de fleacuri numai feleacuri?
*
Ilia Iliescovici, miner din Dombas
Postat pe 18-06-2014 la 10:30 am
Da, acum e un moment bun pentru vizitat Cernăuţii. Hoholii lui Gogol
sunt în conflict cu Kaţapii lui Putinel şi nu mai au timp să se ţină, zi şi
noapte, după fundamentul oricărui excursionist român, iar mafiile
ucrainene, care controleazăşi talciocul din urbe, sunt, ele,
transpartinice sau internaţionaliste. Şi – apropo de kaţapi – să nu uităm
de Ţapul Emil-Constantinescian, însurat cu o rusoaică, semnatar al
păgubosului tratat cu Ukraina vecinăşi (ne?)prietenă prin care pierdem
definitiv sudul Basarabiei (Bugeacul), Bucovina Septentrionalăşi
Hotinul, oferite cadou de Nikita Porkovici Hruşciov, ucrainean la
bază, patriei sale baştinale, în 1958-1960. Mai koyos, Putinel şi-a
recuperat Crimeea, cedată Ukrainei de acelaşi Porkovici. Dar cu asta
ne îndepărtăm îngrijorător de la subiect.
*
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*
Sus ex Epicuri grege
Postat pe 01-06-2014 la 7:07 pm
RFG = refugiu în fundul grădinii, unde, la o adică, poţi face băi de
soare şi la poponeţul nud, dar şi conversaţii cu prietenii ori vecinii, în
stil akademosiac. Sau, de ce nu?, epicureico-hedonist, că de
peripatetizat în draci nu prea poate fi vorba….
*
Ilia Iliescovici, miner din Dombas
Postat pe 19-05-2014 la 6:21 pm
An de an, aceeaşi gâscă/Se înfruptă – nu cu pască./Ci, ca pe un
stadion,/Bând ulei de maraton/Oferit de Nea Ion./Ce le-a dat şi
”cocoraţii” /Stihuieţilor din staţii/Căci la anul 2000/Speriaţi de
fascizare/ l-au votat foarte zglobii/Cu ochii beliţi la zare./Pe minerul
lor suprem/Emanat din Iosif Bem…
*
Ilia Iliescovici, miner din Dombas
Postat pe 19-05-2014 la 5:37 pm
Şi totuşi: Crimeea, o felie de tort pe care ucraineanul Nikita Porkovici
Hruşcios o tăia, cu de la sine putere, şi o cadorisea simpatrioţilor săi
hoholi, alături de sudul Basarabiei, la aceeaşi dată. Cu Alaska e altă
poveste. Americanii o au cumpărat, pe dolari grei cât roata carului, de
la Ţarul tutulor Rusiilor. Putin o poate răscumpăra – dacă are cu ce,
dar nu prea are. Cât despre indisciplina, mizeria şi bizutajele din
armata ex-sovietică actuală, chiar filmele muscăleşti ne stau mărturie.
Vai de cozonacul ei!… Arma cea mai teribilă a lui Putinică e bomba
cu bioxid de carbon, flatulentă. Poate şi bomba cu cacarţ. Nici ucrainii
nu-s mai breji.
*
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*
Martorul Oculauricular
Postat pe 19-05-2014 la 2:28 pm
Ei, feţii mei, ce ştiţi voi?… Am trecut sâmbătă prin Iaşi cu varii
treburi. Copoul era în fierbere. Pe marele stadion local or intratără
câteva zeci de mii de pelerini ca să asiste la ceremonia beatificării
episcopului martir Anton Durcovici, iar în toate satele catolice de pe
valea Siretului (şi nu numai), sărbătoare, mare sărbătoare, portrete
uriaşe ale beatificatului la locuri de cinste. Mai ales în ButeaMiclăuşeni, unde cei miruiţi (confirmaţi) de Antonius Episcopus au
izbutit, într-o primă fază, la începutul periodului staleninian, să alunge
trupele de Securitate venite să-l aresteze pe parohul lor.
*
Optim Pesimescu
Postat pe 19-05-2014 la 1:59 pm
”MOURIR POUR DANTZIG? MOURIR POUR DES POLDEVES?”
(Marcel Deat: 4 mai 1939)
Săraci lipiţi crâşmelor, rrromânii lupta şi ei cu ce pot… pînă la ultimul
pahar. După care se predau… AU PLUS OFFRANT.
*
Salcamul lui Moromete
Postat pe 16-05-2014 la 10:48 am
Gigi Nichita, vornicul ieşean cu cel mai adânc ţucal (cfr.Mihai
Ursachi: …’şi marile/ţucale de fontă/ale/primarilor”), a fost, pe
vremuri nu prea îndepărtate, selecţionat, pare-mi-se, chiar de Liviu
Antonesei, dar, vai, se va fi orientat dorohoianul rapid şi a trecut la
iliescacanii pesedişti cât a zice peşte. Un realist, un machiavelic
personagiu, nu fără oarece merite comerciale în Târgul
Bahluviaşioţilor, dacă ar fi să ne gândim numai la Zona Palas, ce
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flanchează, până spre El Puente Rojo, faimosul Palat al Culturii +
tunurile aferente. VIVE LE DOROHOI LIBRE!
*
Trascanele lui Morocane
Postat pe 16-05-2014 la 10:37 am
La deforestările violente există un leac: se găseşte, şi-i gratuit, în
sadovenienile NOPŢI DE SÂNZIENE. Păcat că e ficţional.
Deocamdată.
*
Cobe Abe
Postat pe 16-05-2014 la 10:33 am
Conform ultimelor ştiri, or privatizatără ţara, ci nu pe Tristan Tzara,
urmând să-i facă feliul, acuşica, şi patriei, smulsă norodului cu hapca,
apoi oferibilă, contra unui comision mănos, tagmei jăfuitorilor…
*
Lukas von Pitzow
Postat pe 14-05-2014 la 12:06 pm
Die Mauern stehen sprachlos und kalt,
Aber im Winde klirrend nicht die Pfannen,
Sondern die mehrsternigen Fahnen
Vom Neuen Europa…
*
Lobod & Nelivaiko
Postat pe 05-05-2014 la 6:33 pm
Păi, nu e pacea continuarea războiului cu alte mijloace? Sau
viţavercea? Are nenea Drumeţu putina plină cu diverse soluţii
oximoronice: războaie paşnice, păci belikoyoase, conflicte calme.
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VAINA I MIR, desigur, doar că el vrea să le bage în maşina
materialist-dialectică a negării negaţiei. Să vedem ce bâzdâganie va
ieşi de-acolo, poate chiar antihristul cel profeţit de Soloviov şi urmaşii
acestuia…
*
Luchino da Volterra
Postat pe 05-05-2014 la 11:33 am
Rase, rase, rase-Poutine,/Russia’s greatest fart machine!…
*
Doru Velimace
Postat pe 19-04-2014 la 11:17 am
Andrei Ciurunga are o notiţă bio-biblio pe Internet, în Wikipedia mi se pare.
*
Marechal Lyautey
Postat pe 19-04-2014 la 11:12 am
Păcat că antologia Soţilor Ursachi nu are, pentru fiecare autor, o notiţă
bio-bibliografică. Andrei Ciurunga ar fi meritat-o în mod special.
Provine dintr-o familie de nemţi românizată, convertităşi la ortodoxie.
A fost deţinut politic. La Canal, în Anii Cinzeci, când era, ca deţinut,
schimbul doi sau trei, de gardă la intrarea în baracă, în noaptea de
Paşte, şi vine ofiţerul ca să primească raportul, el ia poziţia
regulamentarăşi-i spune: ”Să trăiţi, cetăţene căpitan! Permiteţi să
raportez: În timpul serviciului meu s-a întâmplat ceva extraordinar: A
ÎNVIAT IISUS HRISTOS!”
*
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*
Lucot de Heusch
Postat pe 16-04-2014 la 11:39 am
Cette elite de jadis, le vent de notre histoire, si mouvementee, l’a bel
et bien delitee et emportee. Il n’en survit, helas, que le bon vieux roi
Michel. Quand meme…
*
Mihail Caine-de-cerc-hermeneutic
Postat pe 15-04-2014 la 6:40 am
Foarte bună observaţia că politicacarilor nu le pasă de ţară sau de
neam, doar de neamuri şi de famiglia sporindă, c-au intrat cu ea tot
mai lărgităîn Europa Unită. Cât priveşte pupatul în tuhaz, eu l-aş
recomanda însă de la mare distanţă, că au gogâldăii iştea de
puli…ticieni buze foarte-foarte reci, cam cât căţelul Mihalache din
bancul acela cu baciul, ciobanii şi haita lupilor spăimiţi de o singură
potaie (singură, singură… dar cu labii frigorifice).
*
Postcoitum Triste
Postat pe 14-04-2014 la 6:01 pm
L-a denunţat opinionului public, pe gogâldăul prahovean , cine?
Propriul său inconştient!
Nu e rău, nu e rău…
Revedem şi întâmplarea cu Vasile Blaga declarând guvernul
Pontagiului drept cel mai corupt dintre guvernele postlovilutionare,
subînţelegând noi din spusele lui căşi guvernul pedeliu a fost corupt,
însă nu aşa de mult cât al Iresponsabilului Vesel. Alt păcătos, altă
gură…
*
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*
Francisc Pecorarius
Postat pe 12-04-2014 la 10:07 am
După Fracisco Goya, Boier Gogea; după MAJA DESNUDA,
magnolia în veşmântul Evei. Semne bune anul po(i)etic are.
*
Le Cajvanien
Postat pe 04-04-2014 la 1:14 pm
În loc de introducere, o digresie. Unul din prietenii lui Robert
Brasillach (poetul, traducătorul din greacă, ziaristul condamnat la
moarte şi împuşcat, în 1945, pentru germanofilie), unul din prietenii
lui avea să scrie, ceva mai târziu, extraordinarele vorbe: ”Am început
să mă dispreţuiesc, definitiv şi irevocabil, în ziua când am înţeles că
nu am curajul de a-i împuşca pe cei ce l-au împuşcat..” Pe noi,
apropiaţii unor Gheorghe Crăciun, Sandu Muşina sau Andrei Bodiu,
ne plesneşte doar tristeţea – infamanta, lancinanta tristeţe – că nu am
izbutit să murim în locul lor.
*
Scripcarul de pe acoperisul de dranitza
Postat pe 31-03-2014 la 10:21 am
La capitolul vacarm înăbuşitor de voci ierunco-lovinesciene nu e nimeni
mai neîntrecut decât Petru Dunca, başkanul Faculei de Filosofonfie din
Baia Mare, care şi-a adus, maramureşeste, gospodăreşte, toate
neamurile unde trebuie, la el în instituţie, nu doar nevasta şi fiica. Nicu
Gavriluţă şi Fănică Afloroae din Tg.Ieşilor sunt nişte copilaşi oarecari în
comparaţie cu el, care şi la supt fonduri europene pentru te miri ce se
pricepe mult mai bine decât colegii iaşioţi.
*
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Kremlinologul de dupa sura
Postat pe 31-03-2014 la 10:11 am
Nicu Gavriluţă şi una din lecţiile lui nemuritoare a fost când era decacan
la Sociologie-Pedagogie-Psihologie, să-şi aducă în învăţământul
superior ieşean şi s-o promoveze până la cel mai înalt nivel didactic, pe
propria lui soţie. Mai mult decât atât ce putea să facă bietul om? Mai
scria câte ceva, printre picături, despre Ioan Petru Culianu, despre
Mircea Eliade, despre Petru Ursache, praf în ochii lumii desigur. Dar
nu de aceea îl iubim noi pe Nicu Gavriluţă despre care a auzit mai ales
el însuşi, poate şi cumătrul său Ştefan Afloroae de la aceeaşi
Universecumetrie.
*
Kremlinologul din boscheti
Postat pe 30-03-2014 la 10:38 am
Cea mai severă carte despre Regimul ultrabolşevicului Bela Kun e a
fraţilor Jean & Jerome Tharaud (unul din ei membru al Academiei
Franceze): QUAND ISRAEL EST ROI), aproape un reportaj în direct.
Sunt câteva fragmente din ea pe Internet. De interes, unele, pentru
istoricii români. Numele bolşevicului maghiar apare şi în nuvela O
VARĂ DE NEUITAT, a lui Petru Dumitriu, după care Pintilie şi-a
făcut filmul cu acelaşi nume. Acolo, un ofiţer român îl porecleşte Bela
Cur pe veroluţionarul budapestan ce trimisese un comando în judeţul
Sălaj ca să o ia ostatică pe mama lui Iuliu Maniu…
*
Kremlinologul din flori si de pripas
Postat pe 28-03-2014 la 12:45 pm
Volodea Putinovici Kremlinov pare a ne face cu ochiul din pozna de
mai sus. Ceea ce ne incită să recitim, din ”Sentimentul românesc al
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urii de sine”, anarho-eseul dialogal cu titlul de ”Logica secretă a
Kremlinului”, unde Cajvaneul ne sugerează, inspirat de Salvador
Dalinicul, că la baza istoriei ureseseşti sta alternanţa părului abundent
cu pleşuvia evidentă. Aşa: Lenin, chel – Stalin, păros – Hruşciov,
pleşuvos – Brejnev, miţos – Gorbi, chelios – Elţin, pilozitos – Putin,
nepăros – Medvedev, tufos – Putin II, craniu lucios. Doar dacă după
Putin, mereu reales, va veni la timonă tot un calviţios, doar atunci vom
putea clama, bătându-ne cu pumnul în cheptul de aramă, că ceva
esenţial se va fi schimat în Nesfânta Rusie.
*
Az Navour
Postat pe 28-03-2014 la 10:13 am
Un Bedros de nota 1o, cum ne-a obişnuit de peste două decenii. Mai
bun decât toţi consilierii de la Cotro sau Guvernoy. Aş mai da un
exemplu completativ la articuletele său. Nu doar imnul fostei URSS a
rămas intact pentru Rusia Putinească, dar şi, în Armata Roşie,
apelativul ”tavarisci”, folosit ostentativ,la marile parăzi militare, în
momentul când se dă raportul. Sau, în administraţie şi mai peste tot.
postpunrea prenumelui, plasarea sa după numele de familie, ceea ce
nu s-a întâmplat niciodatăîn Imperiul Rus de altădată, grijuliu şi cu
tradiţia bizantinăşi cu formele occidentale.
*
Corcodel Mirobolantu
Postat pe 26-03-2014 la 9:36 am
Parcă exista, de Emil Manu, şi o ”cafenea literară”, carte nu revistă.
Urmează să mai verific. Oricum Iaru, caţavencian la bază (că nu le are
cu iarovozarea agriculturii capitalistice), nu avea cum să nu-şi deie în
petec, odatăşi odată, şi prozastic.
*
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*
Cautatorul de noduri in papura
Postat pe 26-03-2014 la 9:31 am
După LA CAFENEAUA HERMENEUTICĂ a lui Don Luchino
Pizzutti da Focsangeli şi CAFENEAUA LITERARĂ a Diaconului din
Piteşti, după ele dară, vine în forţă CAFENEAUA CRITICĂ a Iarului
Dâmboviţian… şi rău nu ne pare. Florin e haios, Florin e – şi – prozos,
nu numai poeticos.
*
Strigatura de la Ieud
Postat pe 10-03-2014 la 5:13 pm
Aurel e Şorobete,
Bea horincă, vrea şi fete,
Dar se-ascunde printre Shvezi
Şi nu prea ai cum să-l vezi!
*
Degustatorul Focsaniasiot
Postat pe 10-03-2014 la 12:55 pm
Mă asociez şi eu, Ioane, firitisirilor pentru Aurel Pantea (prefaţatorul
NAVETEI mele, nu ştiu cât de ESENŢIALĂ), pentru AP, nespăimitul
de tării, aulicul poet glosat de Virgil Podoabă + alba-iulicul didact. Săi fie glasul (THE GLASS, DER GLAS, LE VERRE, EL VASO, IL
BICHIERE) plin şi chilerul (DER KELLER, LE CELLIER) aproape!
*
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*
Betivanelul de la braseria din colt
Postat pe 07-03-2014 la 7:54 pm
Dacă şi romanul e aşa de frumos cum e comentariul de mai sus, beau
un chil de palincă în cinstea celui ce l-a aşternut pe hârtie virtuală de
calculator. Sănătate şi la mai mare!
*
Betivanelul de la braseria din colt
Fără legătură aparentă cu subiectul: Ştiţi de Robert Brasillach, poetul,
romancierul, traducătorul din greaca veche, gazetarul – condamnat la
moarte de gaulliştii învingători în 1945 (măcar că au petiţionat pentru
graţiere toţi scriitorii francezi importanţi ai vremii, în frunte cu
Francois Mauriac). Ei bine, un amic de-al lui a scris douăzeci de ani
mai târziu, într-un volum comemorativ, aceste mirabile cuvinte: ”Am
început să mă dispreţuiesc definitiv şi iremediabil în ziua când am
înţeles că nu am COJONES ca să mă duc să-i împuşc pe cei ce l-au
împuşcat”.
*
Dobermann
Postat pe 06-03-2014 la 9:56 pm
Adrian Severin nu e încă la pandaimos? Fără ruşine, gagiul. După
potlogăriile făcute în Parlamentu UE, iată-l şi filosofând. Mi-era mai
drag pe vremea când, îmbrăcat în ciobănaş, îl întîmpina folcloriceşte
pe Tovul Ceauşiu venit în vizită de lucru…
*
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*
Coropcarul din Folticenii Vechi
Postat pe 03-03-2014 la 2:40 pm
Şi pleşuvilor celor mai cheli părul li se face măciucă atunci când
asistă, întîmplător, la un travaliu de vorbitură privindu-i pe dePUTAţii
ori senilatorii din zonă…
*
Goret Pirgou
Postat pe 03-03-2014 la 10:43 am
Deziranţii deleuzieni spuneau oare altceva când vorbeau de sursele
interne ale puterii, “Quandoque bonus dormitat Homerus”. Din
psiheea individuală, a Puterii? Dar consăteanul Cajvaneului, imediat
după Loviluţia Decabrie (”Destul m-au exploatat comuniştii până
acum! De-acum înainte vreau să mă exploatez singur!)?
*
Bibliofagul de la raspantie
Postat pe 03-03-2014 la 10:34 am
…Jaspers e o bună referinţăîn ce priveşte filosofia servilismului, dar
nici Etienne de la Boetie (prietenul, mort tânăr, al lui Michel de
Montaigne), cu ”Discurs împotriva servituţii voluntare”, nu-i mai
prejos. A nu se uita că a scris la vârsta de optspe ani un text de
referinţă, irefutabil şi incocoşabil.
*
Miguel de Dosmunos
Postat pe 03-03-2014 la 10:05 am
”Iobagi duplicitari şi cleptomani”: extraordinară zugrăvire, sânt
invidios pe autorul ei şi pe mica sa bijuterie analitică! Aşa cum sânt
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gelos pe InimaRea, pentru formularea : ”săraci lipiţi cârciumelor”. Ori
pe Julio Cortazar, pentru ”suntem săraci, c-aşa am apucat”.
*
Miguel de Dosmunos
Postat pe 25-02-2014 la 5:57 pm
S-a repliat în Pleroma, în Plenitudine (sau în Tenebra Divina a
misticilor renani?), poetul Daniel Lascu, din tată născut, ca şi Alecu
Russo, pe valea Bicului, exeget revistual şi unul din primii
corespondenţi juni ai filosofului Constantin Noica, debutat odată cu
Mihai Ursachi în ”Antologia poeţilor ieşeni”, drag, pe vremuri, şi lui
InimaRea (cel zgârcit, din neatenţie pesemne, la jinars). !Una lagrima
para el! !Vayase con Dios!
*
Mimi Peau-de-chien
Postat pe 21-02-2014 la 6:36 pm
O federalizare a Ucrainei, cu regiuni foarte autonome, o să fie o
soluţie agreatăşi de moscoveţii putinişti, care au interese + majorităţi
rusofone în partea de sud-est a ţării. În rest, Dumnezeu cu mila! E o
ţară prea mare, cu multe disparităţi, pentru nişte politicieni de două
parale. Poate, cine ştie, România îşi va recupera sudul Basarabiei şi
Bucovina Septentrională, Polonia - Galiţia de Est, iar Slovacia…
regiunea transcarpatică, împărţind-o apoi frăţeşte cu Ungaria şi
România. Ehehei, visăm şi noi.
*
Mimosa punica
Postat pe 21-02-2014 la 2:45 pm
Cei decoraţi şi premiaţi de Ion Ilici Mineriadov pentru că au făcut, în
”Revista 22”, apel ca să-l voteze lumea în turul doi al alegerilor din
2000, dacă au sânge în instalaţie ar trebui să-i înapoieze Bătrânei
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Şandramale Bolşeviciante zdrăngănelele şi ”cocoraţiile” primite drept
jegoasă răsplată. Dacă au sânge în instalaţie, dar se pare că nu prea au.
Preferă să spunăîn continuare, în notele bio-bibliografice, că au fost
decoraţi de Preşedinţia României, evitând să-l numeascăpe infamul
decorator şi să precizeze în ce an şi-au primit salariul ruşinii, pişca-i-ar
purecii – şi mai ales ţînţarii – noapte de noapte!
*
Mimosa impudica
Postat pe 19-02-2014 la 8:28 pm
De când LIS a predat şefia Bandei de la Durău, numită altădatăşi
”banda lui Stoiciu”, aceasta, cătinel-cătinel, s-a transformat într-o
cumetrie de pântecoşi ce ies la iarbă verde, cu balabustele şi nepoţeii,
ca să frigă cârnaţi, să cinsteascăţării, să pună la cale intertămâieri prin
reviste sau premii prin rotaţie şi să polueze environul cu superfluităţile
dezasimilaţiei lor de peste zi. O tempora! o mores!
*
Ion Migdale
Postat pe 19-02-2014 la 11:41 am
Daniel Cristea-Enache/Ştie el bine ce face:/Poetul Liviu Stoiciu/E din
ce în ce mai viu,/Iar Doina, nevasta sa,/Semneaza mereu Popa,/Caltminteri se dezminţea/ Şi n-o mai luam drept ea.
*
Ion Trivale
Postat pe 19-02-2014 la 11:31 am
Bravo, Sergiu Vâlcu! Un poem frumos, colţuros, rezistent la
măcinarea temporală ca un os, în amintirea unei voci care, vai, a tăcut
anul trecut, dar ne-a lăsat atâtea şi atâtea postume, de-ar fi să cităm
doar ”Dactar Nicu & His Skyzoid Band”, volumior de poeme
prozastice (ieşit recent la TracusArte), sau grozava corespondenţă cu
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Livius Ciocârlie, încă nepublicată, despre care se făcea vorbire la
Librăria Cărtureşti, cu ceva anişori în urmă, când se lansau, în
prezenţa unor mari boieri ai literaturii contemporane, ”Scrisorile unui
fazan”.(Un poem dedicat IN MEMORIAM lui Al. Muşina. N.m.V.G.)
*
Ion Trivale
Postat pe 03-02-2014 la 3:33 pm
Sunt câteva scăpăciuni în alocuţiune. Titu Maiorescu a studiat
principalmente la Viena, nu în Germania; doctrinarii catolici au făcut
dintotdeauna distincţie clarăîntre păgâni, eretici şi schismatici
(acestora din urmă acordându-li-se totuşi statut de creştini, măcar ca
devianţi); importanţa comunităţilor catolice din Moldova; minimalizarea rolului bisericii unite cu Roma. (Fruntaşii Şcolii Ardelene erau
uniaţi, mama ei de netrebnicie românească!) Morala fabulei: Şi
AGAdemicienii au obligaţia de a mai pune mâna pe carte din când, în
când, credem noi, nătângii…
*
Frankfurter Wurst
Postat pe 01-02-2014 la 2:35 pm
Trebuie spus, în avantajul lui Ovidiu Pecican, că, atunci când îşi iese
din inerţie şi se apucă de istoria ideilor în România, le dă clase
multora de la fostele catedre marxist-leniniene. ”Moş Calorifer” însuşi
ar avea câte ceva de câştigat frecventându-i scrisele.
*
Daniel PrepeLeak
Postat pe 01-02-2014 la 11:57 am
THE PERSECUTION AND THE ART OF WRITING: Leo Strauss,
1952. În Hexagonerie tradusu-i opul amerloc abia spre 1989, ceea ce
însemnează că puţini din lumea filosofiei europendice ştiau de existenţa
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sa ori de polemica, oleacă mai târzie, a autorului cu Aleksandr
Hegelovici Kojevnikov privind relaţia Gânditorului cu Tiranul. Avea să
facă Leo Strauss pui, la noi, abia cu o carte, discutabilă, a lui Andrei
Cornea despre Platon, carele şi-ar fi camuflat, în scrierile-i persecutate,
homosexualitatea. Hmmm! Boier Gogea, familiarizat, ca studinte, cu
Jankelevitch, autoironia romanticilor germani şi ”influenţa lui Hegel
asupra lui Taine”, a mers pe propria lui cale, găsind la Cugetătorul
Tedesc o artă a fentării subtile a Statului Prusac, graţie tocmai ironiei şi
dialecticii clădite pe AUFHEBUNG. O fentare mai subtilă poate decât
KETMAN-ul drag unor Gobineau şi Czeslaw Milosz.
*
Doru din Costuleni
Postat pe 30-01-2014 la 5:17 pm
Mă bucur de două ori: o dată pentru că am putut da, cândva, o vorbă
de ajutor la publicarea de către Institutul European din Iaşi a cărţii ”Cu
garda deschisă”; a doua oară, că o aveţi în propria d-voastră bibliotecă.
*
Dorel Popescu
Postat pe 30-01-2014 la 10:06 am
Dacă sunteţi egocentratul pe care-l bănuiesc, m-aş mira să vă
nedumerească vreodată ceva.
*
Talasoterapeutul din Costinesti
Postat pe 30-01-2014 la 10:00 am
Laura Albulescu, la Art, avea în proiect o editare a OPERELOR
COMPLETE ale lui Gheorghe Crăciun. O fi dus-o pînă la capăt
(sarcina aceasta)?
*
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*
Talasoterapeutul din Costinesti
Postat pe 23-01-2014 la 11:39 am
Bombastic sau nu, ştie despre ce vorbeşte, niţeluş filosofeşte. Câţi din
ziua de azi cunosc distincţia CATABAZIC/ANABAZIC? Îi numărăm
pe degetele ambelor mâini. Şi mai puţini au citit, la vremea lor, cartea
lui Xenofon, în ediţie bilingvă, despre EXPEDIŢIA CELOR ZECE
MII, capaci fiind să găseascăîn PARABAZA (navigaţia de-a lungul
ţărmului) medierea hegelianăîntre KATABASIS şi ANABASIS. Or,
băiatul ăsta septugenar din Tecuci City, a conspectat pânăşi traducerea
lui Ion Pillat din a lui Saint John Perse ANABASE şi ori de câte ori
ajuge în preajma Pontului Euxin exclamă pentru sine (dând totodată
cuvenitul citat din Xenofon): ”THALATTA! THALATTA!”
*
Nonnullus
Postat pe 20-01-2014 la 10:21 pm
Iată-vă o victimă inocentă a omonimiilor internetice. Mulţi Ionei
Neculici or fi pe Internet şi alte reţele de socializare, gen Feisbucile,
dar numai unul dintre ei are cojones de hermeneut, deci acces la
zăbava lecturii. C’est pas grave. Şi nouă ni s-a întâmplat să le cădem
pradă. O dată, de două ori. Şi Monica Lovinescu îl confunda, o dată
numai, pe cel mai cunoscut opozant politic iaşiot cu un faimos
fotbalist. Asta e. Mergem mai departe. Sans rancune aucune.
*
Kaas Van Aeus
Postat pe 19-01-2014 la 7:57 pm
Nu l-am tămâiat niciodată, Maria Ta. L-am încurajat doar să
persevereze în lecturi de calitate şi comentarii de specialitate. Poate
am izbutit, poate nu. E însă printre puţinii din generaţia lui, azi
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septuagenară, care, între două steacle de vin ales şi zăhăit de nepoţii
din dotare, o mai face. Ş-apoi contribuţiile lui la restituirea, dinspre
CNSAS, a destinelor unor Ion Petrovici sau Aurel Cioran nu-s
neglijabile. A avut o cronică favorabilă chiar în ACOLADA
grigurcuană. Prudent l-am găsit deseori, politicamente corect
niciodată. Cu Ilie Nevastuica ori cu Irinel Charogne nu a făcut învoieli
deocheate. VIVE LE TECUCI LIBRE(şi noi pe lângă el)!
*
Kaas Van Aeus
Postat pe 18-01-2014 la 11:58 am
Un Ionel Necula de zile mari. Primul pe lista celora care ar fi meritat
să facă, după Loviluţie, un doctorat cu Petru Ursache sau, într-o lume
românească postbelică nebolşeviciată, cu însuşi Petru Caraman,
marele, inegalabilul slavist + etnolog.
*
Neculai Taiemalai
Postat pe 17-01-2014 la 1:00 am
Ambasadoriul pare că a folosit metodul gabonez al preşedintelui
Bongo ( fost, acesta, amic ceauşin). În campania electoralăîşi
cumpăra, cu un sac – sau un tzuhal – real de dolari contracandidatul cu
oarece şanse. Ăla făcea o campanie moale, iar Bonga era reales a
enşpea oarăîntâi stătător al ţărişoarei africane.(Ştiu din sursă sigură.
Fumeia-mi din dotare a fost, pe vremuri, prietenă cu soţia vrânceancă
a unui văr bongouan cu studii în România Socializdă). Cipariu, la
ultmele elecţiuni ale Huniunii, jucă rolul contracandidatului moale, şi
nu pe degeaba – cum se va fi văzut. De unde a învăţat Ambasadoriul
viclenia în cestiune? Aşa cum afirma cânda, în scris, un bahluvian din
Grupul Heraclitorisiac de la Iaşi, Ilici, la alegerile din 1992, îi făcuse
oferta cu campania moale, după care devenea viitorul amabasdoriu al
nostru, ce? ”Dama de companie a Cucuvelei de la Cotro” (luabilăîn
călătorii avionale prin Africa şi America de Sud), vorba nefericitului
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Cezar Ivănescu, ai cărui electori îi fuseseră furaţi, de sub tur, de către
acelaşi... cu minciuni şi amăgele că-i va trimite consilieri culturali pe
la diverse ambasade. Pus-au botul, între alţii, Nichita Danilov şi
Cumătrul Adi Van Georg. Mă rog, coţcării moldo-valaho-transilvane,
ci nu ale lui Moş Nechifor Perlocuţionariul.
*
Neculai Taiemalai
Postat pe 16-01-2014 la 10:40 pm
La colocviul de la Sinaia, consacrat, pe 1 decembrie 2013,
(in?)actualităţii conceptului de specific naţional, profesorul Mircea
Martin i-a propus ca ”icoane” ale României, mereu viitoare, pe Mircea
Vulcănescu, Liviu Babeş + Călin Nemeş. A şi motivat de ce. Nu intru
în amănunte. SAPIENTIBUS PAUCA!
*
Neculai Taiemalai
Postat pe 14-01-2014 la 9:37 pm
Interesantă observaţia d-voastră despre prosopopee (termen provenit
din PROSOPON, cu înţeles mai degrabă de chip decît de mască, şi
POIEIN, ” a face”, ‘a realiza”), echivalentă uneori, dar nu întotdeauna,
cu personificarea. Mă gândesc eu că, în româneşte, posedăm avantajul
de a o traduce la o adicăşi prin ”întruchipare”, unde avem ”întru” +
chip”, aşa cum în limba veche ” întruparea” se mai numea şi
”împieliţare”, de unde expresia ”drac împieliţat”.
În engleză există vocabula IMPERSONATION, de origine latină, cu
două accepţii, una din ele negativă, descriptoare, între altele, a unor
practici internetice de genul postărilor parşive în numele unor
persoane fără implicare în poveste.
PS. Pe lângă prozopopeea Legilor, utilizată cândva abuziv de regretatul
Petru Poantă (Dumnezeu să-l ierte!), îmi mai stârnesc emoţii intelectuale
Prozopopeea Adevărului din Lacan (”Moi, la vérité, « je » parle…")şi
Prozopopeea Mitralierei. Pe aceasta din urmă o am savurat la o
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concentrare, prin Anii Şaptezeci, când soldaţii în termen uitaseră o armă
pe terenul de instrucţie din Dealul Şorogarilor ieşeni. Mitraliera, în
cuvântarea mustrătoare a maiorului, se plângea de inconştienţaşi
nemernicia cătanei flatulenţioase, neglijentă cu echipamentu din dotare.
*
Neculai Taiemalai
Postat pe 14-01-2014 la 9:15 pm
”Heterologie”, un termen creat de Georges Bataille, caruia VM îi dă
(şi bine face) o inflexiune levinasiana. Diferenţa dintre l’Autre şi
l’autre s.a.m.d. Oricum, Emmanuel Levinas operează distincţii
importante între FACE (facies, faţă) şi VISAGE (obraz, chip). Vizajul
celuilalt ne interpelează, ci nu mâna întinsă după ajutor. Pe el se
întemeiază Etica, depăşire a Ontologiei… de vreme ceşi Platon
argumentează că Binele, ideea sa de Bine, se află EPEKEINA TES
OUSIAS, ”dincolo de fiinţă”. Heideggerienii însa nu prea achiesează.
Acceptă depăşirea/distrugerea Metafizicii, dar nu în scopuri eticeşti.
Derrida, el, o de-construieşte. Asta e: filosofăm, poate trece mai
repede iarna.
*
Gingishanul Ancutei
Postat pe 14-01-2014 la 4:35 pm
Sigur, aşa e cu PROSOPON in KOINE DIALEKTOS, greaca
vorbităşi scrisă pe vremea Mântuitorului, mai puţin în ceea a tragicilor
atenieni.
Comentarii similare ar merita si HAMARTIA, termen înlatinizat de
VULGATA, precum ştiţi, prin PECCATUM.
*
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*
Gingishanul Ancutei
Postat pe 14-01-2014 la 1:02 pm
Articolul lui Miron Constantinescu e publicat, aşa cum ne semnalează
Mircea Handoca, în nr.28 al ”României literare” din 1970, anul
apariţiei cărţii eliadiene în franceză, la Payot (cred), nu în traducere.
MC rade originalul, nu versiunea românească. MEA MAXIMA
CULPA! Vă râmân colegialmente recunoscător pentru intervenţie.
*
InimaBuna
Postat pe 14-01-2014 la 12:26 pm
Interesantă sugestia. Mai ales ca ”hypokrites” poate fi pus în legătură
nu numai cu ”kratos”, ”kratia”, dar şi cu ”krisis”, ”kriterion”, cu
capacitatea de a discerne prin urmare, aşadar + de aceea. (Aş adăuga,
dar in petto, ca să nu mă audă fanii corectitudinei politicare, şi cu
”Krisis”, titlul faimoasei reviste a lui Alain de Benoist).
*
LARVATUS PRODEO
Postat pe 14-01-2014 la 12:13 pm
Cu titlu de anecdotă, amintesc soluţia la care a recurs Mihai Şora pe
vremea scandalului cu Meditaţia Transcendentală, când era exclus din
PCR şi avea intericţie de semnătură. Posedând amici şi complici
destui, a semnat o recenzie la ”Anatomia suferinţei” (de Mihail
Nasta), în ”Cahiers roumains d’etudes litteraires”, cu numele doamnei
Irina Bădescu, ba încasând şi drepturi de autor pentru ea, tot pe
numele ei. Dar – şi cu asta revenim la subiectul tratat de Nicolae Iuga
– a ouat pentru ”Opinia studenţească”, sub pseudonim şi cu
complicitatea lui Valeriu Gherghel, o textulă speculativă despre
termenul grec desemnator al măştii, ”prosopon’ (de unde pare să se
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tragă românescul ”prosop”), încheind, el, cu o scurtă glosare a devizei
lui Descartes: ”Larvatus prodeo/Înaintez mascat.”
PS. Mi-a plăcut mult, în intervenţia d-lui Iuga, şi relaţionarea între
”persona”, ”personare”, ”personanţă”, ”persoană”, ”personaj”. ”Persona”,
un termen latin mult mai norocos decât ”larva”, sinonimul său aproximativ.
*
Cuviosul Hilarion Ciobanu
Postat pe 14-01-2014 la 11:56 am
Aveţi dreptate cu notarea rusească a numelui shakespearian. Ori
voltairian. Ceea ce creează mari greutăţi traducătorilor când e vorba de
personaje istorice franceze sau olandeze sau portugheze mai puţin
cunoscute, uneori neprezente în enciclopedii şi dicţionare. Dacă POL
LEOTO e uşor de indentificat ca PAUL LEAUTAUD, LUI
OTKER/LOUIS HAUTECOEUR de exemplu, dă bătăi de cap.
Uitaţi-vă doar la notele finale ale unor transpuneri din Cehov sau
Dostoievski: gafe şi rateuri cu nemiluita. Grecii actuali au rezolvat
problema punând, foarte des, pe coperta întâia numele autorului
tradus… şi în litere greceşti şi în latineşti.
Să nu uităm însă excepţia rusească principală: HAMLET devine
GAMLET, tot aşa cum HOMER devine GOMER, ceea ce nu se
întîmplă la ucraineni. Din motivele bine cunoscute de lingvişti.
*
Gramaticul Macarie
Postat pe 14-01-2014 la 11:35 am
Până la urmă, judecând bine, tot un ardelean de-al D-Voastră, Titu
Maiorescu, a impus, în jurul anului 1900, prin Academia Română,
scrierea aproape completamente alfabetică (aşa cum era şi pe vremea
literelor chirilice), victorie la limităîmpotriva muvantei lui August
Treboniu Laurian, etimologizantă şi latinizantă, aceasta, ce ar fi
apropiat mult limba noastră de suratele portughezăşi franceză mai cu
seamă, căci de italiană era apropiată deja (notarea pentru CHE , CHI,
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CE, CI, GHE, GHI, GE, GI), ca şi de spaniolă (notarea S-ului
intervocalic). Un partizan înflăcărat al revenirii la scrierea
etimologizantă era, imediat după Lovilutie, regretatul Alexandru
George, eseist, traducător şi romancier de marcăîn ţinuturile noastre.
Am fost, o vreme, tentat să-i dau apă la moară.
*
Cautatorul de noduri in papura
Postat pe 13-01-2014 la 7:55 pm
Mi se pare că piatra dragă musulmanilor se cheamă, în transliterare latină,
KAABA, nu KABBA. Cât despre locul lapidării simbolice a şeitanului de
către pelerini, ştiu că se afla undeva prin apropiere de KAABA, dar nu
chiar lângă ea. În apropiere, totuşi, de MECA/MAQA.
(MEA CULPA: Sînt scârţar şi tipicar, c-aşa am apucat!)
*
Filologicarul
Postat pe 13-01-2014 la 7:46 pm
Nu cred că e scăpăciunea autorului, mai degrabă intervenţia
calculatorului, care ortografiază americăneşte tot ce-i cade în labă.
Scrii: EFORT, iar el îţi dublează pe şestache F-ul şi, astfel, iese
EFFORT. Mă refer, privind minunatul articol, la modul românesc de a
scrie cuvintele APOLINIC şi DIONISIAC. Fireşte, în transliterare
latină,
găsim
APOLLO,
genitiv
APOLLONIS,
găsim
DIONYSOS/DIONYSUS, genitiv DIONYSI, dar, pre limba noastră,
cu scriere fonetică, avem adaptările de rigoare.
*
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Gingishanul Ancutei
Postat pe 13-01-2014 la 2:34 pm
Foarte frumos articuletele, îndeosebi în părţile întâia şi mediană. O să
revin cu două-trei observaţii filologice, benigne, ceva mai târzior.
*
Gingishanul Ancutei
Postat pe 13-01-2014 la 11:05 am
Petru Vintilă jr ne aminteşte de intervenţia, în ”România literară” , a
sinistrului politruc bolşeviciot Miron Constantinescu după traducerea
în româneşte a cărţii ”De la Zalmoxis la Gingis Han”. Dumitru Micu,
mi se pare, scrisese o cronică nu doar deferentă, ci şi entuziastică pe
alocuri, inclusiv în ce priveşte înţelegerea eliadiană a ”Mioriţei” şi, pe
cale de consecinţă, a pesimismului sau stoicismului implicate în etosul
românesc. Sinistrul antecitat contraataca, precum un simplu Vintilă
Junior, deplângând apariţia cărţii lui Mircea Eliade şi afirmând,
marxisto-leninisto-ceauşeste, că poporul român este completamente
optimist, născut sub zodia speranţiei, şi excelent făuritor al societăţii
socialiste multilateral dezvoltate. Concluzie: nepoţii lui Miron
Constantinescu şi ai lui Leonte Răutu colcăie în continuare printre noi,
tot anul din păcate, nu punctual… cât hâzii, purtătorii de obrăzare,
dracii Vifleimului (evocaţi de Nicolae Iuga în frumosu-i articol relativ
la mascare şi ipocrizie).
*
Nepotelul lui Tarski
Postat pe 12-01-2014 la 11:07 pm
Adrian Rezuş, trăitor în Nijmegen/Olanda,doctor în logică
matematicăşi informatician, a scos un e-book sau poate un audio book,
nu sânt sigur, cu poemele lui Petru Creţia, de el transpuse în limba
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străină. Dar şi cu scrierile multor altor autori români, inclusiv o
plachetă a Luizei Palanciuc. E un generos, un tarskian. Are poza pe
Internet + coordonatele + prozeme haioase despre parcul din
Nijmegen. Aviz amatorilor!
*
Polihistor Deleanu
Postat pe 12-01-2014 la 10:34 pm
Adrian Rezuş a terminat Filosofia la Bucureşti cu un an sau doi
înaintea dumneavoastră, apoi, căsătorindu-se cu o fată emigratoare, a
ajuns la Geneva, iar de-acolo, după un timp nu prea lung, în Olanda.
Era însă un tip studios, serios, şoarece de bibliotecă, nu extravagant ca
Monciu-Sudinschi sau Cezar Mititelu. Plecând peste fruntarii, a ratat
prilejul de a deveni un nume de vârf al intelighenţiei valahe actuale.
Studii de specialitate, în reviste de specialitate occidentale, a izbutit să
publice însă, şi încă destule.
*
Polihistor Valeanu bis
Postat pe 12-01-2014 la 10:25 pm
CONTINUAREA LA POSTAREA PRECEDENTA:
Aveam de gând, prin urmare, săînlocuiesc peste tot JE TE SALUE, VIEIL
OCEAN! cu JE TE SALUE, VIEILLE UNON SOVIETIQUE!, în cântul
lautreamontian fără să-mi devoalez direct, ci numai indirect, ”travaliul de
lucrătură”, mulţi prinzându-se din start că operez în registru ironic, ceea ce
nu era cazul, vai, cu dacizarea taoismului în plagiatul poetului, marelui poet
Ion Gheorghe, semnalat Europei Libere de Dorin Tudoran. Necum cu
placheta moscopoleana, unde operaţia de antonimizare a apoftegmelor
gogeene nu-i semnalată, după câte înţeleg, în vreo predoslovie auctorială,
aşa cum ar fi fost cinstit şi… în buna tradiţie isidore-ducassiana.
*
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Polihistor Valeanu
Postat pe 12-01-2014 la 10:02 pm
Îmi dau şi eu cu părerea despre Afacerea Moscopolitană. În fond, ce sa întâmplat? Nesemnalându-şi, precum Isidore Ducasse/Lautreamont
în POESII I şi POESII II, procedeul de rescriere a unui text preexistent,
iată-l pe gagismen precursor al Cleptocratului Pontaic. La fel păţea, în
Anii Optzeci, poetul Ion Gheorghe, rescriitor – nedeclarat însă – al unei
versiuni româneşti din TAO TO KING, rescriere dată drept scriere: în
care cuvântul TAO e înlocuit cu vocabulul DAC, urmarea fiind că Dorin
Tudoran punea pixul pe fundul lui şi, la Radio Free Europe, de cacao îl
făcea. Or, procedeul are un nume dat de Ou.Li.Po (Atelierul de Literatură
potenţială): se cheamă antonimizare în cazul operaţiei moscopoliceşti.
Înlocuieşti, bunăoară, un adjectiv cu antonimul său semantic "le tour est
joué" (Aşa procedam chiar eu când, mergând anual cu maşina de scris la
miliţie, trebuia să copiez, între altele, un fragment de discurs ceauşin
nesemnat. Dacăîntâia dată, l-am pus doar între ghilimele, în anii următori
am trecut la antonimizarea, rând pe rând , a verbelor, adjectivelor,
adverbelor s.a.m.d. Înlocuiam, de exemplu, CREŞTE cu SCADE, MARE
cu MIC, RAPID cu ÎNCET, căci, oricum, ”plotonerul” nu avea vreme să
verifice atent toate foile dactilografiate.).
Revin acuşica…
Pe de altă parte, impulsionat de rescrierea ion-gheorghescă, aveam în
plan să intervin în cutare strofă lautreamontiană din CÂNTURILE
LUI MALDOROR şi săînlocuiesc peste tot JE TE SALUE, VIEIL
OCEAN! cu JE TE SALUE< VIEILLE
*
Polihistor Deleanu
Postat pe 12-01-2014 la 1:08 pm
Aş mai găsi unul care, în Anii Şaptezeci-Optzeci, se ridica, în
lucrătura de licenţă, la nivelul, înalt hegelian, al lui Vasile Gogea. E
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vorba de Adrian Rezuş, fost coleg de liceu, la Suceava, cu proful şi
istoricul literar Constantin Pricop. Am stat în acelaşi cămin, din
Tg.Copou, cu el: o vreme. Căci după un an de filosofiri prin Iaşi, s-a
mutat la Bucale. Bucovinean fiind, adicătelea din Rădăuţi, citea fără
probleme germana, ba chiar se pregătea săînveţe daneza spre a-l
parcurge pe Kierkegaard în original, şi dormea cu L’ETRE ET LE
NEANT de Sartre sub perină. În anul întâi fiind, consultaţii dădea
celor din anul terminal când îşi elaborau teza licenţială. Oua un dialog
pentru revista ALMA MATER, pe care şi azi îl invidiez, pornind de la
FRAGMENTELE DESPRE CUVINTE ale lui Toma Pavel.
În capitală îi impresionase pre vreo câţiva, în frunte cu Liiceanu, dar
se pierdea în masa gălăgioasă si fremătândă. Făcea şi greşeala de a
emigra, prin căsătorie, în Olanda, unde urma, spre a-şi găsi o slujbă, să
se recalifice în informatică. Ceva mai norocos decât Imre Toth, silit,
acel amic al lui Noica,din necesităţi alimentare, să predea marxism la
nu ştiu ce universitate nemţească. Dar, vai, mai puţin fericit
intelectualiceşte şi autoriceşte şi scriitoriceşte, azi, decât Boer Gogea.
O spun cu toată responsabilitatea-mi cajvanee.
*
Paharnicul Luca Stroici et ses Orteils
Postat pe 27-12-2013 la 12:39 pm
Avem destui Ştefani a pomeni azi: de nu ar fi decât tătânele puţativ al
lui Nica, nepoţelul lui David Creangă din Pipirig; Fane cel Baban +
Sacrosanct; Şt.O.Iosif, Ştefan Zeletin; Ştefan Vasiliu, teologul din
Puieşti şi genitorele fiului său Lucian; sfântul patron al Domului din
Viana; sau Ştefăniţă Vodă, nepotul marelui său bunel.
(Adineaori m-or sunat doi poeţi din Iaşi, ambii iuţi la pahare cu vin
domnesc de Cotnari, să-mi spună că se îndreaptăîn pas vioi către
Bojdeuca Ţicăuană a lui Ion Ştefănescu, dar nu pentru a-l aghesmui pe
acesta ci… chiar pe soţul mamei sale, Ştefan după numele său de botez.)
*
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*
Vazduhovnicul
Postat pe 27-12-2013 la 9:37 am
Iar la anul care vine/Să gândirostivieţuim mai bine/Decât Pontii
Kăkărăi,/Felix, Băse şi ai săi!/Ia mai mânaţi, măi,/Hăi, hăi…
*
Die Weltgeschichte als Weltgericht
Postat pe 19-12-2013 la 10:39 am
Fie-ne Hegel nouă, administratorului + amicilor acestui blog, avocat al
apărării la Judecata de Apoi!
*
Schiorul de la Curbura Carpatilo
Postat pe 15-12-2013 la 12:56 pm
Întrebarea mea, retorică, era doar un pretext de a comenta, oleacă mai
târzior, iconurile propuse neuitării româneşti de către Mircea Martin,
în cadrul colocviului de la Sinaia (consacrat rediscutării conceptului
de specific naţional) din 1 decembrie curent. Între ele, intre iconuri,
figurează, alături de Mircea Vulcănescu şi Călin Nemeş, schiorul
Babeş, amintitor de Jan Palach, autoimolatul praghez din 1968.
Dădeam, acolo, exemplul poemului, scris de Ioan T.Morar, dedicat lui
Jan Palach şi publicat într-un număr al revistei FAMILIEI din 1988.
Poemul trecuse de cenzură tocmai fiindcă, după doar două decenii,
autosacrificatul ceh dispăruse completamente din conştiinţa colectivă.
De aici necesitatea repetiţiei comemorative: fie că e vorba de
evenimente precum revolta de la Braşov din 1987, marşul de protest al
studenţilor ieşeni din februarele aceluiaşi an ori Timişoara anului
1989, fie că e vorba de oameni de excepţie precum Mircea
Vulcănescu, Gavrilă Ogoranu, Elizabeta Rizea, ”sfinţii închisorilor”,

82

Părintele Calciu, Părintele Iustin Pârvu, Călin Nemeş sau …
”Schiorul-de-Foc”.
*
Schiorul de la Curbura Carpatilor
Postat pe 15-12-2013 la 11:57 am
Dar de Babeş, imolatul prin foc pe o pârtie din Poiana Braşov (ca să
atragă atenţia turiştilor occidentali asupra revoltei din 1987), când ne
reamintim? (L-am comemorat pe blog, în fiecare început de martie.
N.m.V.G.)
*
Don Eulert de California y La Jolla
Postat pe 14-12-2013 la 11:02 am
Reîntâlnirea cu Messiaen a fost una de zile mari. Am reascultat cu
această nobilă ocazie, iutubicamente desigur, şi EXSPECTO
RESURRECTIONEM MORTUORUM, performată cândva, la
Catedrala din Chartres, chiar în prezenţa Generalului De Gaulle, la
orgă aflându-se compozitorul însuşi.
(Cât despre colindul napocan cel stârnitor de vălureţe mediatice
printre corecţii politicului, am părerile mele proprii, dar, deocamdat:
BOTUS ET MOUCHE COUSUEMOTUS ET BOUCHE COUSUE!)
(Extraordinar de frumoasă – şi evocatoare – poza de epocă aflătoare
pe coperta MEMORIILOR doamnei lui Mircea Vulcănescu,
postumamente ivite editorial. Asta e. Mai bine mai târziu decât
niciodată. Felicitări Comunităţii Gustiene!)
*
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Mona Musca-Tzetze
Postat pe 11-12-2013 la 12:31 pm
Cioflingarii Grupului Cumetrial din Durău nu au auzit nici măcar de
Mihai Pop, acest Petru Caraman al Universităţii Bucureştene, sau de
admiratorul său Claude Karnoouh, folclorist francez, filosof,
antropolog, sociolog şi maramureşan de onoare, darmite de Viorel
Rogoz, ”etnolog secret în Iepoca de Aur Anal a ceauşităţii”, darmite
de Vasile Băncilă , Anton Golopenţia, Gail Kligman (aia cu ”Nunta
mortului”, tradusă la Polirom acu câţiva anişori) ori de Dimitrie Gusti,
asta e! Pocherişti şi gagicari la vremi de restrişte, votaci ai lui Ilici la
vremi de democratură, potlogari ai lui Moş Calorifer la vremi de
cumetrializare a ICR, ocupanţi cumetriali ai şefiilor la instituţii
deconcentrate, anchiulatori de muşte şi fabricanţi cu comision de
busturi eminesciene sau de noi membri ai Huniunii Scriitoare, vai de
frământările lor identitare şi de cozonacul lor!
*
Monahia Ana din Cojanii Covasnei
Postat pe 11-12-2013 la 9:26 am
Ăştia ştiu oare că universitarul loren Jean Borella, cel cu criza
simbolismului religios, tradus şi la Institutul European din Iaşi, are un
capitol, foarte simpatetic, despre ”Rugul aprins” în una din cărţile sale,
în aia despre ezoterismul guenonian şi gnoza creştină? Nu prea cred.
NB. O mică asemănare a lui Borella cu Părintele Avramescu: amândoi
au fost, la un moment dat din viaţa lor, discipoli ai lui Rene Guenon
(dar nu cât, în ”Dacia Hiperboreană”. Vasile Lovinescu-Geticus, pe
care-l preţuiau deopotrivă), apoi au luat-o unul spre ortodoxie şi
preoţie, celălalt spre metafizicăşi catolicism militant.
*
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Protopsaltul Evtichie-de-Margaritar + Sandu Tudor Vladimirescu
Postat pe 10-12-2013 la 8:09 pm
Doar Grupul Cumetrial de la Durău e ceva mai tinerel (nu are nici
măcar două decenii de când ek-sistă, sub-sistă, per-sistă, in-sistă, ci nu
întotdeauna cu exploatarea gazelor şistoase din zonă, doar cu
intertămâierile aproape reciproc avantajoase). Cât priveşte oalele
sparte, OLLAS PODRIDAS mai degrabă, ni lelasă nouă, amatorilor
de POTS-POURRIS şi alte Précisde decomposition…
DEDECOMPOSITIONS…
*
Nicanor
Postat pe 10-12-2013 la 1:30 pm
”O expresie sofisticată a simplităţii perfectate”: nu e rău spus în ce-l
priveşte pe Brâncuşi, a cărui brâncă dată orizontului epocal de aşteptare
artistică mai e captată încă, după un veac de convulsii multiple, în
seismografele receptărilor criticiene contemporane nouă. (V-am zis-o!)
*
Kozlo DUI
Postat pe 02-12-2013 la 6:27 pm
Anii 1990-1995, excepţional de interesanţi. Anii când paradigmatica
babă din judeţul Vaslui, întrebată de un reporter al publicaţiei
”Express”, înalt nistoresciene, dacă mereu îl va vota pe Ilici, niciodată
pe Emil Constantinescu, dădea mirificul răspuns: ”Când o să hie
preşedinte o să-l aleg şi pe el, dragă!” Da, populaţia de dincoace de
Carpaţii Orientali e foarte conservatoare, mai ales în materie de vechi
metehne, că restul îl vinde, ieftin şi rapid, la orice talcioc din zonă. Zic
şi eu, aşa, reamintindu-mi supărările punctuale de altădată.
*
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Rebarbor
Postat pe 02-12-2013 la 5:43 pm
Dacă nu ar mai rămâne despre periodul 1990-1995, frământatul period
al coţcăriilor minereşti, iliesciene şi virgil-magureano-sereiste, dacă nu
ar rămâne despre ce am zis decât ROMÂNI, VI SE PREGĂTEŞTE
CEVA!, lustrul în cestiune ar putea fi înţeles perfect de către istoricii
actuali şi alţi sociologi, fără prea mari pierderi. Iar ancheta despre
moartea lui I.P.Culianu, a unui Cornel Nistorescu deplasat special la
Chicago pentru a înţelege ce s-a intemplat cu adevărat acolo, rămâne o
capodoperă a genului.
*
Vica Mandra-Blohina
Postat pe 02-12-2013 la 5:35 pm
E pe cai mari Cornel Nistorescu, precuvântat de Petru Romoşan,
introdus de Bogdan Creţu, plasat, de acesta din urmă, în descendenţa
reportajisceaşcă a unor Brunea-Fox şi Geo Bogza. Cât despre apariţia
textulelor în ”Flacăra”păunească, ce să spun? Nu toţi care au scris
acolo, mă gândesc la Tania Radu, nevasta lui DCM, au făcut şi rabat.
Omul sfinţeşte locul. Sau la ”Biografii” şi ”Caractere comune”,
interviurile-capcană, şi ale lucrături îndrăzneţe, ale lui Alexandru
Monciu-Sudinschi, ivite cam tot p-acolo şi meritând reluate, cu mare
dichis, de vreun editor îndrăzneţ (cum este Adina Kenereş).
*
L.Pitullus Casvanaeus
Postat pe 19-11-2013 la 7:28 pm
Gaudeamus igitur,
Lectores Boyaronis Gogeae dum sumus!
*
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Viorel Karakulakow
Postat pe 19-11-2013 la 10:18 am
Ştire deocamdată confidenţială: câteva reviste literare (între care
ACOLADA şi PRO SAECULO) pregătesc articole sau mesaje de
firitisire la o aniversară curândă a doamnei Magda Ursache. A BON
ENTENDEUR, SALUT (LES COPAINS)! Rămâne între noi. Să nu
povestiţi, rogu-vă, decât megieşilor în care aveţi încredere maximală.
*
Luc de Heusch
Postat pe 16-11-2013 la 9:45 pm
Mulţumescu-vă frumos. M-am edificat. Nu e Marc al Bahluvienilor,
ortodox postloviluţionar, ci unul din stirpea lui Olivier Clement, dar mai
jun decât acesta, freceventator, şi el, cu vechime al Părintelui Staniloaie.
N.B. Olivier Clement? Aveam de el, în bibliotecuţa personală,
L’ORTODOXIE, în faimoasa colecţie ”Que sais-je?”, unde Dumitru
Stăniloaie citat iaste la tot pasul. După Loviluţie, când lectoream la Nancy,
furăm invitaţi, nevasta din dotare şi cu mine la nişte doamne, catolice +
pensionare + coproprietare ale unei ferme dezafectate din sătucul Chelles,
nu prea departe de Clermont-Ferand. În biblioteca asociaţiei lor se găseau,
alături de EXPERIENŢA INTERIOARĂ a lui Georges Bataille, şi
dialogurile antecitatului Olivier Clement cu Patriarhul Ecumenic
Athenagoras ( pe care mi le recomandase, în 1987, când l-am vizitat cu
Liviu Cotrău la Rohia, Parintele Steinhardt).N.B. bis. Acu, ce să zic?
Olivier Clement aflându-se repliat în tenebra divina, părintele
Marc-Antoine Costa de Beauregard rămâne, pare-se, lumina principală a
ortodoxiei hexagonale de înrâurire românească… stăniloaiască…
*
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Luca Stroici
Postat pe 16-11-2013 la 5:29 pm
Părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard o fi una şi aceeaşi
persoană cu Fratele Marc, tânărul fratuz ce ucenicea, acum peste
douăzeci de ani, la Catedrala Metropolitană din Iaşi… aşteptând să fie
hirotonit preot ortodox? (Mai era un altul, de meserie prof la
Universitatea din Caen, ce ucenicea, în anul sabatic, pe lângă Părintele
Ioanichie Bălan şi stătea în gazdăîn sătucul Agapia.)
*
Condorul din Valea Bacului
Postat pe 16-11-2013 la 10:42 am
Eu am, de Philippe Labro, albumul cu fotografii istorice din 1968:
LES BARRICADES DE MAI, o raritate bibliograficăîn momentul de
faţă, şi măîntreb dacă o fi vreo relaţie, fie şi de rudenie, între Philippe,
reporterul de la Agenţia Gamma, şi Michel al D-Voastră. Am să
intreprind cercetări pe tema asta. Nu de alta dar… reporterii care au
reuşit sa ia interviu lui Dan Petrescu, în 1988, erau tot de la Agenţia
Gamma. Descinseseră la Hotelul Traian din Iaşi. Interviul, plasându-l
imediat iubitei poloneze a lectorului francez Thomas Bazin, avea să
fie salvat şi trimis, pe căi secrete, la televizia franceză, unde s-a
celebrizat de ziua Ceauşescului. Doar că ei nu s-au astâmpărat. A doua
zi s-au dus să filmeze cu camera ascunsă atmosfera dintr-un spital
neîncălzit, au luat câteva interviuri A VISAGE COUVERT inclusiv la
lectoratul francez. Urmarea: find urmăriţi pas cu pas, i-or arestatără,
interogatără fără succes şi le-or confiscatără aparatura sofisticată. De
aici că Sandrine Lavastine, la Braşov, s-a descurcat mult mai bine.
Mai puţin bine avea să se comporte, la vârsta adultă, cu Eliade, Cioran
+ Ionescu. Nimeni nu-i, HELAS, perfect. Atunci, la juneţe, în
1987,fost-a ea totuşi perfectăşi pentru asta o iubim. Restul e literatură
de gradul doi.
*
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Condorul
Postat pe 15-11-2013 la 11:29 pm | În răspuns la El Condor pasa.
Scuze pentru prea multele greşeli de cules din intervenţia precedentă!
Graba a stricat treaba, dar nu total, cred.
*
Wild Carpathian
Postat pe 15-11-2013 la 11:14 pm
Ce impresie v-a făcut atunci, în 1987, juna Alexandra Lavastine,
reporteriţa trimisă de L’EVENEMENT DU JEUDI? (Întrebarea mi-a
fost sugerată, cu oarece ani în urmă, de doamna Adina Kenereş şi,
iată, îi dau curs… destul de târziu, însă la moment aniversar.)
*
Martorul Inaudibil
Postat pe 15-11-2013 la 10:54 pm | În răspuns la Martorul Invizibil.
A mai dat seama despre manifestaţia studenţească din februarie, în vara
lui 1987, Dan Petrescu, sub pseudonimul Ion Sebelius, în NOVELLE
ALTERNATIVE, revista franceză unde erau activi Mihnea Berindei şi
fata doamnei Cornea, Ariadna Combes. După 1989, participanţii la
demonstraţie văzând cum se implementează principiul ”La vremuri noi,
tot noi”, au devenit, din acest motiv, foarte puţin vocali, mai mult
silenţioşi, având şi amintirea anchetelor decanalo-securiste la care
fuseseră supuşi, iar profii care aveau ceva de spus în cestiunea respectivă
fost-au ei îmblânziţi cu câte o vilă universitară pe daiboj (precum ilustrul
Al.Cal., ajuns prorect responsabil cu tunsul ouălor şi ascuţireaovăzului,
dar promt în a chema la ordine şi a ameninţa cu desfacerea contractului
pe colegii săi mai guralivi, gen profesorii Petru Ursache sau Mihai
Dragan, singur Magistrul Cajvaneu, didact marginal şi patafizic, având
curagiul de a le plasa flegme stradale bine ţintite, cu martori, şi lui şi
rectului Viorel Barbu. C-aşa ierea p-atunci.)
*
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Martorul Invizibil
Postat pe 15-11-2013 la 9:42 pm | În răspuns la El Condor pasa.
Da, Liviu Antonesei a copiat din registrul de procese verbale mesajele
schimbate între rectul Viorel Barbu, (actualul gagademician,
responsabilul cu tăierea căldurii), prorecţi şi directorii educativi ai
căminelor studentine, ceva mai târziu, cred că în 1988, şi le-a
transmis, prin Dan Petrescu, pe filierele acestuia, Europei Libere, unde
au fost citite şi comentate cu talent, la un an după evenimente, de Emil
Hurezeanu.
PS. Profesorii au fost şi ei chemaţi in Aula Magna, unde au fost
beşteliţi de prim-secretarul judeţean de atunci, în prezenţa lui
Constantin Ciurlău, şeful Securităţii, şi a rectorului Viorel Barbu, ud
în izmene, ce îşi exprima convingerea că studenţii buni + foarte buni
nu se aglutinaseră cu derbedeii şi ”golanii” manifestanţi prin oraş. Din
fericire, evenimentele de la Braşov 1987 au suscitat multe lucrări de
referinţă, graţie domnilor Vasile Gogea şi Marius Oprea (între alţii). A
TOUT SEIGNEUR, TOUT HONNEUR!
Din nefericire, nimic de acest gen nu va fi fost întreprins pentru
evenimentele, ceva mai mărunte, e adevărat, ce se vor fi petrecut la Iaşi
în februarie 1987. Era şi greu, din varii motive. Rector al Universităţii
Cuzane era ales, în 1990, Ignat, cumnatul fostului rector Viorel Barbu,
iar decanimea ameninţa discret cu represalii pe profesorii ce ar…
*
El Condor pasa
Postat pe 15-11-2013 la 9:24 pm
La Iaşi, doar cu câteva luni bune înainte, avea loc, tot anno Domini
1987, protestul studenţesc din februarie împotriva închiderii luminii
electrice şi a căldurii şi a apei în căminele studenţeşti din TârguşorCopou, căminele ”Puşkin/Maiorescu”, ”Codrescu”, ”Bagdasar”,
”Tudor Vladimirescu” etc. Iniţiatoare par să fi fost studentele de la
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Universitatea Cuzană. Li s-au adăugat studenţii din celelalte complexe
antemenţionate, iar liderii lor aleşi din CUASAC s-au pus în fruntea
cortegiului care a defilat prin tot oraşul (încadrat de maşinile pecerii +
securiste) clamând: ,,Vrem apă să ne spălăm./Lumină ca să-nvăţăm!”,
”Nu trăim în grote!”, Iaşule, trezeşte-te!”, ”Ceauşescu, până când?” A
avut loc, în final, o defilare prin Piaţa Unirii, în jurul statuii lui
Al. I. Cuza. La întoarcerea în cămine îi aşteptau securiştii deghizaţi în
miliţieni şi îi listau, urmând ca, a doua zi, decacanii şi alii prorecţii săi cheme pe cei listaţi, să-i urecheascăşi ameninţe cu exmatricularea,
chemându-le şi părinţii la interviuri muschiuloase. Printre cei mai
zeloşi, decanul Alexandru Andriescu de la Filologie/Litere, şi, speriată
ca de bombe, prorectoriţa Elena Puha, secretară PCR pe Universitatea
Cuzană. Meritul lui Liviu Antonesei fu că, de permanenţă la Căminele
Puşkin/Maiorescu, avea să noteze, din registrul de procese verbale,
toate mesajele schimate în zilele cu pricina între rectorat şi directorii
educativi…
*
Textouatorul Vesel cu drujba subsuoara
Postat pe 14-11-2013 la 5:14 pm
Ar textua Gelu Iova cum aţi zis. Din păcate, de la o vreme, s-a repliat
în amărăciunea lui şi nu mai face semne, nici noduri la batistă, nici
valuri în environul poluat al politicăriilor de peste an.
*
Luke O’Pitsoo
Postat pe 14-11-2013 la 1:34 pm
There is no next, no Ness, no Nessy: only my yesterday’s dream.
*
Samir Soyum
Postat pe 14-11-2013 la 1:29 pm
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Deleuze! Deleuze! turcii răcneau/Sărind pe Ghiu-o sută,/ Pusese însă
steag derridean/P-a lor metafizică redută/Şi-acum le răspundea DU
TAC AU TAC pe şleau,/Ba-i şi deconstruia…în van?/ O, nu, căci
Ataturk îl sprijinea în jută.
*
Luka Lukici Meletiev
Postat pe 14-11-2013 la 11:48 am
Bravo, Bogdane! (Şi nu uita cum am lansat, la târg bucureştiot,
martori fiindu-ne Bogdan Lefter, Marius Ghica & Sorin Antohi,
ANTI-OEDIP-ul celor doi; nu dimentica, rogu-te, nici discuţia
aferentă despre cum înţelegem – şi mai ales traducem – conceptul de
AGENCEMENT.)
Felicitări şi pentru NADJA bretoniana, deunăzi poliromizată (căştii tu
de ce)!
*
Saman
Postat pe 12-11-2013 la 10:44 pm
Şi în cătunul meu natal, aparentemente bucovinean (dar cu locuitorii
veniţi, majoritar, din zone năsăudo-maramureşene, după rebeliunea
grănicerilor lui Moş Tanase Todoran),”a se cânta” însemnează ”a
plânge”, iar bocitoarele profesioniste nu lipsesc… deşi nu le întrec
încă pe VOCERATRICI-le corsicane. Aşa săştie D-l Goe + comparşii
săi!
*
Saman
Postat pe 11-11-2013 la 8:52 am
Foarte bine că e în format PDF, iară nu PSD, PDL ori USL! Bravo
pentru Traian!
*
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Saman
Postat pe 09-11-2013 la 9:10 pm
Mure, Mure…
Dispar pădurile, dispare murea, ne rămâne mângâierea cu Mure,
mângâierea poetului cea dintâi.
*
Saman
Postat pe 08-11-2013 la 1:45 pm
FRAGMANTE nu e rău, nici, de altfel, FRAGMANTRE (de
considerăm fragmentul pascalian ca având asupra cititorului efectul
unei mantre… creştine, al unei rugăciuni iaculatorii). FRAGMANTE :
nu e rău acest cuvânt-valiză (existând şi o mantică biblică, iudeoeleno-creştină, vetero- sau neotestamentară): i-ar fi plăcut şi lui Pascal,
ştiutor de greacă veche, doar că ”gândemele sale” sunt mai puţin
obscure decât profetizările Pitonisei Delfice ori manipulările
imaginale ale Magicienei din Endor (consultată, la ananghie, de Saul).
*
Nick Vacaroy
Postat pe 08-11-2013 la 1:29 pm
Nu e o chestiune de onoare să trimiţi scrisoare dechisă unor specimene
din clasa nevertebratelor, ID EST: unui plagiator şi unui fraudator
multilateral dezvoltat, certaţi amândoi şi cu bunul simţşi cu justiţia.
Părerea mea!
*
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Karan Figlio
Postat pe 08-11-2013 la 11:03 am
Nici soluţia franţuză nu e de lepădat. Ai, acolo, un cinema nestatal cu
mai multe săli, unde rulează simultan mai multe tipuri de filme: îţi
rămâne, dacă eşti împătimit, doar L”EMBARRAS DU CHOIX între
ultima noutate şi oferta cinematecii (aici, la cinematecă, fiind filmele
etranjere subtitrate, nu dublate, cu actori, pe hexagonaleşte, ceee ce îţi
permite, ca la noi, să auzi limba streinăîn toată frumuseţea ei).
*
Angelo Merkel
Postat pe 08-11-2013 la 10:43 am
Cam în aceeaşi vreme le-am citit şi eu, memoriile aroniene, graţie unui
exemplar pe care-l primise Iolanda, juna nevastă a poetului Lucian
Vasiliu. Încântat eream când găseam referinţe despre Alexandre
Kojeve, nedumerit de ce se întâmpla la Paris în Mai 68, şi o
menţionare a unei discuţii, prin Grădina Luxemburgului, cu Cioran.
Un mare domn, Raymond Aron. Îi datorăm destule. Ceva mai târziu
aveam să parcurg integral memoriile altui evreu fancez, laic + integrat
valorilor franţuze conservatoare, ale lui Andre Maurois, fost elev al
filosofului Alain şi biograf al atâtor autori dragi nouă, ba şi al unor
politicieni precum Disraeli sau Mareşalul Lyautey, pacificatorul
triburilor marocane. Disraeli, căruia îi datorăm, între altele, retragerea
trupelor ţariste din Principatele Unite după victoria lor, obţinutăşi cu
ajutor valah, în războiul ruso-turc din 1877/1878. Fără presiunile lui şi
ale lui Bismarck, muscalii nu s-ar fi dat duşi prea uşor, iar Eminescu
avea tot dreptul să clameze: “Bieţii turci, Dumnezeu să-i ierte!”
Aron, Aron, semper vivus. Ca şi, pentru noi, Arune Pumnul,
braşoveanul stabilit în Cernăuţii Habsburgici. Cât despre Aaron Bass,
fiul cel mic – dar îmbârzoiet şi hiperisteţ – al Mariei Mailat, altă dată.
*
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Iconostas si Fragmentar
Postat pe 08-11-2013 la 10:11 am
Văd că nu vă legaţi de refuzul oratorului să transpună ”Les Pensees”
prin ”Cugetări”, ”Gânduri”, ”Gândeme” (ca să rimeze cu ”moftemele
Boierului Gogea”). Eu aş fi transpus prin ”Gândeme”, dar aş fi
precizat ce înţeleg prin acest termen, regăsind totodată recenta
dezbatere dintre Fractalişti şi Constructualişti, utilă luminării statutului
scriitural al ”fragmentelor” din ceea ce urma să fie o ”Apologie a
creştinismului”. Fiindcă ”fragment”, în sens blanchotian sau chiar
nietzschean”, trimite la ideea unei ”scriituri fragmentare”, fractale,
neconstructuale, fragmentul respectiv netrimiţând la un tot, la un
întreg anterios destructurat, eclatat, plesnit, aruncat în aer, necum,
asemeni unui chirpic, la o totalitate hegeliană viitoare. Îşi e suficient
sieşi, e suveran, autonom, independent, dar nu precum aforismul
(construit entimematic, silogism incomplet, spăimându-ne însă cât un
castel fortificat cu sceleraţi sadieni). De unde întrebarea, pentru
fragmentele pascaliene: fractale ori constructuale? Personal, am decis
deja şi… ţin secret. O vreme.
*

Coca Naum
Postat pe 08-11-2013 la 9:52 am
Dacă aşa stau lucrurile cum spui Matale, însemnează că ”umbra lui
HRP la Cluj”, măcar printre junii economişti, poate o să fie roditoare,
fecundantă, multe minţi sau inimi rămânând gravide cu ea, capaci să
gesteze (gestatio in cerebro, in anima, in corde) ceva serios, dorinţa de
lectură, pofta de cărţi, mers mai des prin librării şi biblioteci.
Altminteri e risc să le fete mintea, vorba unui bănăţean (Vasko Popa),
”adieri pestriţe”.
Şi o observaţie tehnică AD USUM ORATORIS NOSTRI: ”apologie”
– şi la Pascal şi la Tertullianus – însemnează ”apărare”, ”justificare”,
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argumentare în favoarea a ceva”, nu glorificare, lăudare, elogiere.
APOLOGIE DU CHRISTIANISME, adicătelea apărarea lui, a
creştinismului, cu argumente, mai ales raţionale. Lucrul acesta trebuia
spus studenţilor din start. Nu?
*
Curiosul bine temperat
Postat pe 08-11-2013 la 9:37 am
Am citit, în fine, textula conferinţei patapieviciene de la Facultatea de
Ştiinţe Economice Napocane. Impresiile, vorba celui, foarte bune,
bune, chiar bunicele. Mă explic: e o prelegere de tipul celor junimiste
din periodul maiorescian, care era bine pregătită acasăşi memorată de
orator, necitită de pe varii hârtii. Se adresa nu specialiştilor, dar unui
public dichisit, cultivat, uneori snob, alteori majoritarmente cuconesc.
Am spus asta, cu ceva anişori în urmă, chiar despre conferinţa lui Pata
– relativă la Dante şi surâsul Beatricei – din Aula Mare a Universităţii
Cuzane de pe impetuosul Bahlui al impermanenţei noastre
fenomenale. FULL de dudui universitante, prorectori raliaţi
conjunctural regimului băsescian, ceva studenţi, dar nu de la Litere,
ziarişti locali şi mulţi gură-cască. Veniseră, cei mai mulţi, să fie
văzuţi, nu să urmărească prelegerea, bine vânturată, caci e H.-R.P un
orator histrionic desăvârşit, mimează naivitatea, modestia, inocenţa,
are organ vocal şi insolitează ori înfrumuseţează nimicurile debitate cu
mult har. La fel, înţeleg, se petrecu, la Cluj, cu economiştii studentini.
Le-a povestit, că e povestaş maestruos, biografeme pascaliene aflate în
toate manualele secţiilor de franceză din lume, gen Lagarde &
Michard, le-a explicat şcolăreşte ce e cu jansenismul, apoi a speculat
ingenios, nu ştiu cât de convingător, despre teorema lui Gödel ,
folosită ca analogie pentru saltul pascalian de la gândirea raţională la
aplecările inimii, credinţă, argumentele existenţei lui Dumnezeu.
*
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Ramon Merkel Mercader
Postat pe 08-11-2013 la 9:15 am
Simone de Beauvoir îşi găsise, sub Mareşalul Petain, o slujbuliţă grasă
chiar la Radio Vichy, unde cerca să-l aburce şi pe Jean-Paul.
Biografeme, biografeme. Nedumerirea noastră e când citim, în
L`ETRE ET LE NEANT (1943), la sfârşit, că e omul UNE PASSION
INUTILE. Mai trec doi-trei ani, înving Aliaţii Atlantici, revine De
Gaulle, şi conferinţa sartriană din 1946 (aia rescrisă ficţional de Boris
Vian în SPUMA ZILELOR, cu Jean-Sol Parte şi contesa de Bouvoir)
se intitulează, ţineţi-vă bine!: L`EXISTENTIALISME EST UN
HUMANISME. Iar dacă ar fi câştigat PCF alegerile în Hexagonerie, e
de presupus căşi-ar fi retitulat conferinţa, înalt patapievicioasă, drept:
L`EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME SOCIALISTE…
Da, da. AINSI VA LE PET DE L`HISTOIRE, MONSIEUR!
*
Ramon Merkel Mercader
Postat pe 07-11-2013 la 6:45 pm
În locul Zeilor Veroluţiilor a răspuns la întrebare Anatole France prin
titlul romanului său LES DIEUX ONT SOIF (cu trimitere şi la
Teroarea Iacobinăşi la divinităţile aztece, de sânge însetate). Da, da,
zeii respectivi – cu Robespierre,Marat, Hebert, Lenin, Stalin, Mao, Pol
Pot, Fidel Castro sau Lev Troţki în fruntea alaiului – nu sunt paidofagi
incestuoşi, devoratori ai propriilor lor odrasle, ci: beţivi, sugative,
vampirizatori, SUCKING GODS, dependenţi de sângele victimar.
Amintiţi-vă, rogu-vă, ultima poză a Tovului Ceauşin, cu buze groase,
draculeene, de pe coperta unei reviste americane, NEWSWEEK mi se
pare, unde se titra: THE LAST STALINIST (o am răsfoit, adusă
clandestin, în 1988/89, pe balconul Casei Veronicăi Micle din Iassyles-Bains).
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NB. Daca Virgil Ierunca nu ar fi fost, între 1944-1945, troţkist
independent, din simpatie pentru cel asasinat la comanda lui Stalin în
Mexic, aş murmura aşa, într-o doară: Troţki rimează cu Skaraoţki. Mai
ales că neoconii amerloci de azi şi filosofii miliardari din Hexagonerie
or troţkizatără toţi, la juneţe, iar acum sunt fierul de lance al şacalului
planetar, neoliberalismului cinic şi (vorba Marxulinei) comprador de
Roşii Montane.
*
Branko Olar
Postat pe 07-11-2013 la 5:20 pm
Una din minciunile, mărunţele, ale lui Jean-Paul Sartre fu că el, om de
stânga, nu a colaborat la revista COMOEDIA, considerată
filogermanăşi interzisă, în 1944-1945, de Gaulliştii Învingători. Or,
mnealui ţinea acolo varii cronici, simpla răsfoire a colecţiei respectivei
publicaţii (între 1940 şi 1944) arătându-ne că lucrurile stau altfel. Şiacum o curiozitate de istorie literară: Cioran a publicat în
COMOEDIA, văleat 1943, două textule importante, primele scrise de
el în francezăşte: una despre Eminescu, alta despre LE DOR OU LA
NOSTALGIE, dar niciodată, ca om cu sensibilitate de dreapta, nu a
ascuns lucrul acesta. Şi încă ceva: aflai recentuţ cine l-a prezentat pe
Cioran redacţiei revistei în cestiune. Cine? Luc Badesco/Luca
Bădescu, proful de French, din Râmnicu Vâlcea, al lui Virgil Ierunca,
ajuns, proful, dupa WW II, marele specialist în Baudelaire şi
simbolişti. Iar Luc Badesco va fi publicat, chiar în 1942, tot în
COMOEDIA, un articulete despre Brâncuşi în al cărui titlu se întreba
dacă divinul sculptor de la Hobiţa era MYSTIQUE OU
MALIN/mistic sau pişicher.
CON UNA LAGRIMA PARA ALBERT CAMUS, !SENORES Y
AMIGOS!
*
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Michou Onf
Postat pe 07-11-2013 la 5:04 pm
Sartrii beauvoirici, după ce au terorizat secolul cu doctrina angajării
(mereu de partea celui mai tare şi mai balşoi), o iau acum dur peste
cocoaşă, şi nu numai de la Michel Onfray. Minciunile lor sfruntate,
mai sfruntate decât ale unor Ponta & Pata & Kăkărău, sunt
dezghiocate de toată lumea bună, inclusiv pe saituri internetice. O
revanşă postumă, binemeritată, pentru independentul, libertarul,
defensorul obidiţilor şi umiliţilor, revoltatul Albert Camus. Şi zău că
nu ne pare rău!
*
Imnul lui Nestor Mahno fredonat de Virgil Mazilescu
Postat pe 07-11-2013 la 4:50 pm
Ia ne za Lenina,
Ia ne za Trotzkovo,
ya toliko ptitzkii gheneral,
*
Dorel Forever
Postat pe 07-11-2013 la 4:43 pm
Da, da, pe 7 noiembrie serbează unii veroluţia din 25 octombrie, iar Ubu
Rex cânta ceva şi mai şi la beşofonul său indimenticabil: anume că pe 14
iulie aniversează Hexagonalii Francofonfi masacrele din…. septembrie.
Why can’t we all get along? Pentru că nu mai suntem strâns uniţi în
jurul Partidului şi avem, ca atare, multe dezacorduri, inclusiv cu noi
înşine, dar o vom scoate noi cumva la capăt – şi fără Patanalizele lui
Pata, şi fără Moş Calorifer Margaonul.
*
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Liza Patananaliza
Postat pe 07-11-2013 la 11:49 am
Vi s-a pus pata pe viciu şi… bine procedaţi. Aţi intuit pesemne un
viciu de fabricaţie la maşina discursivă cu pricina. (Pe sticlă e mieros
şi fariseu,dă citate din Pascal sau Leibniz, la birou însă, când e şefuleţ,
vorbeşte cu subalternii mai vulgar decât ultimul manelist, fiindcă i se
pare, ca odraslă de nomenklaturist dejian din Cartierul Primăverii, că
eşti TRENDY – HIPSTER, BOBO – când înjuri birjăreşte sau dai cu
”nula mea” în dreapta şi în stânga. S-a emancipat binişor D-l Goe,
schimbându-şi de la o vreme, între altele, muierile cum îşi schimbă
alţii cămăşile.)
*
Leo Chirvais
Postat pe 07-11-2013 la 11:24 am
Subscriu cu ambele mâini la scrisele D-Voastră.
În ce-l priveşte pe Don Virgil Ierunca, om aproape la fel de generos, în
vremuri de restrişte, cât Mircea Eliade, ce să spun? Mulţi l-or
dezamăgit după Loviluţia Decabrie (de la Eugen Simion până la Marin
Sorescu şi Dan Laurenţiu), unul numai l-a păcălit însă cu cioara
vopsită: povestea tatălui persecutat de comunişti – şi sub Dej şi sub
Ceau -, iar acela fu simptomaticul nostru gargaragiu, care îi smulgea şi
o prefaţă la unul din primele sale producte pixuale.
*
Gavril Marturisitorul
Postat pe 07-11-2013 la 5:49 am
Întâmplarea a făcut sa fiu invitat de Vladimir Tismăneanu la şedinţa
parlamentară de condamnare băsesciană a comunismului. Am fost,
i-am auzit pe fluieraşii vadimici, am văzut şi scena când Pata,
100

”limbricizat” de Tri(ne)bun, îi striga din lojă, încadrat de Liiceanu &
Pleşu, antemenţionatului: ”Te dau în judecată! Te dau în judecată!”
Curaj, demnitate: zero. Pe tonul unui elev de clasa a şasea care îşi
pârăşte colegul de bancă des flatulatoriu la dirigintă. Oleacă mai
târziu, am onorat (cu Ruxandra Cesereanu, Romulus Rusan, Ana
Blandiana, Băcanu, Doina Cornea, Riga Mihai, Lech Walesa etc.)
cocteilul oferit de Preşedintele în funcţiune la Cotroceni, unde
prezenţe mai degrabă discrete erau MRU şi Boc; unde agitatul de
serviciu, gălăgios şi megalo, era numitul H.-.RP. Vorbea tare, în
diverse grupuri, din vorbitura sa nelipsind exclamaţia, tipic manelistă,
”Ce nula mea!” Îmi exprimam, ceva mai târziu, uluirea, la o
aniversare a regretatului Sandu Muşina, unde se afla şi Tudor
Jebeleanu, funcţionar în ICR, care îmi confirma că tot aşa grăieşte şi
în birou-i şefial flegmuitul nostru, vostru, lor, traficantul de
videocasete porno. Acu, se lamenteazăîn draci şi face promisiuni
neonorabile cât ale pontaicului premier. Băiat de nomenklatură, îi cad
mereu mucii-n gură.
*
Colea Recrutu
Postat pe 06-11-2013 la 9:56 pm
Nu i-ar strica firţingăului ăsta să mai pună mâna pe carte din când în
când. O fi el inginer, doctor honoris pausa, savant de renume
dâmboviţean sau fizician la bază, nu zic ba, dar nu strică să mai
meargă uneori şi pe la bibliotecă. Pofta vine mâncând, patima
lecturii… citind.
*
Katchik
Postat pe 06-11-2013 la 9:50 pm
Mai bine FILLE PUBLIQUE decât Intelectual pub(l)ic.
Mai bine morpion în izmene la Nea Ion decât palavragiu de
tembelizion.
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*
Papion Papionovici Papionov
Postat pe 06-11-2013 la 9:44 pm
Mi s-a puuus pata pe tine,/Măi băiete măi,/Papapievici e cu
mine,/Papion de vrej,/Şi n-are să-ţi fie bine/Nici sub Gigi Dej,/Măi
băiete măi…/Dar mai bine reciteşte/ L’HISTOIRE DES TREIZE/ Şiai să prinzi atunci mult peşte,/Măi băiete măi…
*
Gelu Alfabecedar din Topraisar
Postat pe 03-11-2013 la 6:06 pm
”Om de cultură” e o sintagmă inexistentă, după câte ştiu, în discursul
românesc precomunist. Ca şi, de altfel, aceea de ”om de ştiinţă” (sau de
”savant cu renume mondial”). Sunt impuse în conştiinţa publică, după
debarcarea Regelui Mihai, graţie bombardamentelor inlasabile ale
politrucilor jdanovieni şi altor crohi realist- ori numai umanist-socialişti.
În sensul acesta, da, HRP e ”om de cultură”, ba chiar (amintindu-se
comparaţia României cu fecala dintr-o carte a domniei sale), ”om de
coprocultură”. Cât despre minciunile debitate relativ la tatăl său, fost
agent de influenţă sovietic impus României bolşevizate pe post de înalt
funcţionar financiar-o bancar, pe care el îl cosmetiza drept o victimă a
comunismului, trăitoare totuşi în Cartierul Primăverii, i-a prostit cu ele
şi pe Monicii Ieruncieni. Şi încă ceva: Poate că noi cei de-aici,
autohtonii, ne mai putem uneori îngădui să ne mâniem pe ţara asta şi aşa
o iubiurăm,tratând-o, la mânie numai, cioranizant, chiar fecalizant,
”viniturile”(cum spun clujenii lui Radu Mareş) nu au însă, moralmente,
acest drept. Pentru ei este România UN PAYS D’ACCUEIL, căreia îi
datorează măcar un respect formal, fie şi din vârful buzelor.
*
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Nelu Alfabecedar din Topraisar
Postat pe 01-11-2013 la 8:09 pm
”Soietică”, bag eu sama, e un cuvânt-valiză meşterit dinspre ”soia” +
”sovietica”, nu? Că tot se lăudau ţaţele feseniste cu mâncatul
salamului ”soios” după ocultarea majoră a cui ştim.
*
Le Petit-Vice de Son Altesse Malko L
Postat pe 01-11-2013 la 7:46 pm
Un gest deferent la pristăvirea, azi, a romancierului Gerard de Villiers
(care, în BALUL CONTESEI ADLER, îşi amintea şi de noi, necăjiţii
de sub cizma soietică a Tovului Cheguevarauşescu)
În mintirea lui Eduard Gugui , ziaristul năprasnic de pe ”Baricada” lui
Don Cezar Ivănescu: Cou-couilles, cou-couilles: si ma tante en avait
deux, elle serait mon oncle. Cu varianta: Dacă Paula Iacob avea măcar
un cucui, ajungea ministru de răzbui.
*
Arcasul tintitor in statua ecvestra a Muscalului Troian
Postat pe 01-11-2013 la 6:25 pm
Nema problema cu intervenţia pe lânga Florin Cântec, PhD. Îi
teleportez o vorbă zilele acestea, spre marea lui încântare, dar Magda
Doamna, prietena noastrăşi legatara universală a Bătrânului Urs, are
ultimul cuvânt.
*
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Arcasul tintitor in statua ecvestra a pilangiului Suvorov
Postat pe 01-11-2013 la 11:07 am
Expert în clasare + conservare sunteţi, după câte am aflat, şi Bădia
Voastră, aşa că aţi putea da oricând o mână de ajutor eficace, măcar
teoreticeşte, operaţiei arhivatoare.
*
Le Canonnier Cajvanien
Postat pe 01-11-2013 la 9:47 am
Arhivele Naţionale ale României, filiala Iaşi (diriguită prezentamente
de profesorul Florin Cântic), ar fi încântate, cred eu, să aibă un Fond
Petru Ursache în aproape integralitatea sa, la care tu ai avea acces ori
de câte ori ai dori. Avantajul e că filiala îşi are sediul, spaţiosul sediu,
cu sala de lectură + tot restul, nu departe de imobilul vostru, ca să nu
spun la trei paşi. Gândeşte-te, rogu-te, la sugestia mea!
*
Pelerinul de pe cursul mijlociu al Moldovei
Postat pe 31-10-2013 la 7:50 pm
Teologema comunităţii/comuniunii sfinţilor, nu doar în versiunea-i
catolicească ori anglicană, ne învaţă că viii prezenţi se aflăîn
comunicare/cuminecare permanentă cu viii absenţi, nu doar de ALL
SAINTS’DAY(OGNISSANTI, LA TOUSSAINT). O jună pelerină la
hramul bisericii din Slătioara (având o listă cu toate hramurile
monastireşti din România şi neratând nici unul) ne spunea, nevestei
din dotare şi mie, acum câteva veri, că ea obişnuieşte săîngenuncheze,
în cimitir, lângă toate mormintele, că nu se ştie niciodată care din
absenţii mundani e în sânul lui Avram şi poate redirecţiona rugile în
direcţia cea bună.
*
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Tepeneagologul de izbeliste
Postat pe 31-10-2013 la 12:03 pm
Ţepe gestionează, telqueleşte, nisiparniţa (ce sablier), iar Boier Gogea
gospodăreşte, ontoteologopoeticeşte însă , LA CLEPSYDRE DES
PRESENTS ET DES ABSENTS, înscriindu-se parcăîn răspăr cu
Pierre Emmnauel din LE TEMPS EST MEDUSE PAR LE RICTUS
DES MORTS. Fiecare după haru-i, iar Pantocratorul cu mila.
*
Nea Ilie
Postat pe 28-10-2013 la 7:41 pm
Ei, am aruncat şi eu o cheatrăîn Balta Brăilei, oleacă mai la vale de
Galaţi, ca să mai stârnesc reacţii şi energii nebănuite. Sânt – totuşi –
unul din cei care a răsfoit, înainte de 1989, la politehnistul bahluvian
Ion Condrea, faimosul număr din LIBERTAS MATHEMATICA (unde
contribuiau universitarii sau cercetătorii noştri exilici precum
Corduneanu, tutelatorul lui Mihai Ursachi la Universitatea din
Austin/Texas, ori Foiaş), număr introdus clandestinamente în patrie. Ba
chiar, la C.U.C.E.S/Nancy, în 1992, întrebându-l pe directorul acelui
centru loren de perfecţionare continuă, matematician şi universitar, dacă
a auzit de Foioas, m-am trezit că-mi răspunde aproape indignat: MAIS
QUI NE CONNAIT PAS LE THEOREME DE FOIAS? MIT, cum
aratăşi numele său, a ajuns aproape mitic de când se ştie, printre
traductologi, filologi si hermeNAUŢI ca mandea, că a predat acolo,
printre alţii, lingvistul Roman Jakobson. De presupus că un dicţionar
plurivoluminos nu i-ar putea cuprinde pe toţi cercetătorii, inginerii,
fizicienii, chimiştii,politehniştii ce se vor fi afirmat, peste fruntarii, mai
odată cu BRAINDRAIN-ul de după 1990. Chiar din cercul surorii lui
I.P.Culianu s-a ridicat o chimistă adevarată, Almeria Natansohn, nu de
renume mondial ca Leana, stabilită, via Israel, în Canada, unde a condus
un laborator de cercetări şi numeroase lucrări doctorale.
*
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Ilie Rogojin
Postat pe 28-10-2013 la 5:56 pm
De multe ori s-a întâmplat, precum în ”Europolis” de Bart (rudă doar
foneticoasă cu portarul Barthez şi cu semiologul Roland Barthes), ca
Unchiul întors din America să nu aibe, la un examen mai atent, nici o
lăţcaie în pozănare. Basarabenii s-or friptără cu vreo câţiva din aceştia,
doar că , implacabili, mafioţii lor moldavo-moscoviţi îi puşcau din
mersul BMWeului, apoi se evaporau în natură, unde şi astăzi îi caută
lumea ca să le pună sare pe coadă. Nu ştiu ce să mai spun, domnule. În
momentul când vezi ipochimeni ca, să zicem, Bogdan Suceavă
(odraslă de general sec acuzat oficial de a fi făcut ”poliţie politică”),
că revin periodicamente din USA, unde predau mate la nişte modeste
colegii, şi ne dau tembelizualmente lecţii de democraţie adevărată& de
arta romanului, îţi vine uneori chef să rupi un ceaclău din gardul de
ecologic şi să le frăgezeşti olecuţă fesele insolente. O fi bun, n-o hi
bun Gogu Constructologul ot Galaţi, n-am cădere să mă pronunţ. Mi-i
mai drag totuşi omul mihai-ursachian din Tecuci City, carele ”avea un
motor/Dar nu i-a folosit la nimic”. Motor expus de altfel în curtea
Casei Pogor din Iaşi şi admirat, ca obiect inutil, ca obiect estetic, de
toată floarea elevo-studenţimii bahluiete.
*
Ilie Prigojin
Postat pe 28-10-2013 la 5:37 pm
Faptul că domnul inginer respectiv, savant de renume mondial, dacă
nu cumva chair gălăţean, a auzit de-abia în 1995 de Mandelbrot – şi
teoria fractalilor – mă pune niţel pe gânduri. În jurul datei respective,
graţie iniţiativelor lui Dan Petrescu la Editura Nemira, se găseau pe
piaţa cetitorială valahă cărţi de popularizare a doctrinei buclucaşe, de
care făcea caz şi poetul Mircea Cărtărescu în interviurile sale. Pe de
altă parte ( sau tot pe asta) şi apropo de constructali, îmi aduc aminte
că, în Anii Şaptezeci, un universecuritar iaşiot, foarte ”drag” doamnei
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Magda U, opunea, într-o tezucă doftorală ideologicamente colorată, pe
constructorii romanului romănesc (Liviu, Camil , Hortensia), ritmatori
cu anticipare, pe undeva, ai edificării socialiste, îi opunea, dară,
”deconstrucţioniştilor”derridieni, barthesienilor, michel-butorilor,
sarrautilor, telquelienilor + altor demolatori ai romanului european. De
aia murmur: Eu rămân ce-am fost – mefient, inclusiv cu diverşii
păcălici băgaţi pe gât nouă, după Loviluţia Decabrie, de către unii şi,
mai ales, de către alţii.
*
Neculai Taiemalai
Postat pe 26-10-2013 la 11:42 pm
Costume şi melodii: de ce să le spunem ”populare” (precum le ziceau
folclorizatorii de serviciu ai defunctului rejim dejo-ceauşin,
inventatori, ei, ai ”pluguşorului cu motor” şi ai ”Ilenuţei tractorista”),
iară nu – ad libitum – tradiţionale, vechi, de demult, bătrâneşti,
naţionale? Toţi ne ”îmbătăm” uneori pe melodii de, bunăoară, Fraţii
Petreuş, Maria Schipor ori Grigore Leşe; toţi ne-am făcut, măcar o
dată, poze în strai strămoşesc. Dar de ce să le botezăm aşa cum au
cerut politrucii deversati solului de tancul sovietic atotbiruitor (printre
ei aflându-se şi câteva rude ale Andreiului antemenţionat)? Întreb
numai, fără gând ascuns…
*
Niuiorchel
Postat pe 26-10-2013 la 9:56 pm
Apropo de restaurantul securomânesc din NY-ul de altădată,
stihuiesc/stivuiesc şi eu ceva: ‘Mi-s român cu fruncea lată/Şi-am în
ambele nări vată!” Nu de alta dar…aveam referinţe şi noi, grupnicii
bahluvieni, despre haiosul local, colportate de doi prieteni ai doamnei
Tereza Culianu: Crenguţa Diaconescu-Blumenfeld + soţul ei Bruno,
revenitori, an de an, pe plajele Vămii Vechi. S-or dus ei o singură dată
acolo – să vază ce + cum. Încă din prag, un chelner racolator (căruia-i
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zornăiau însă galoanele invizible) îi ademenea cu: ”Veniţi fără sfială.
Avem şi mititei şi ciorbă de burtăşi sarmale delicioase. Nu o să vă pară
rău.” Acum, de mai există localul, dau cu siguranţă şi manele la aperitiv.
*
Barbou(ze) Le Luthier
Postat pe 26-10-2013 la 6:36 pm
”Vine leul năzdrăvan”, uau, fiindcă, la cursul forţat al băncilor
ceauşiene, 1 dolar se schimba pe 12 leuscani, la cursul turistic, pe 18.
”Fugi, dolar american,//Vine leul năzdrăvan” îl bate, iată, la
poponeaţă, de-i cântat maneleşte, chiar şi pe nemuritorele ”Imperialist
american,//Cădea-ţi-ar bomba-n ocean! ” al Divinului A.Toma,
inubliabilul, academicianul zorilor noi.
*
Interrogator
Postat pe 26-10-2013 la 12:15 pm
Şi pe unii şi pe alţii. Şi pe sociologii rurbanităţii deschise la manelizări
varii, din şcoala lui Gusti (dacă se poate), şi pe antropologi precum cei
enumeraţi de D-Voastră, la care l-aş adăuga pe excelentul Viorel
Rogoz, tezardul lui Mihai Pop, ba chiar şi pe faimosul deja Claude
Karnoouh, carele vine des la Bucureşti, deseori şi prin Cluj, unde are
mulţi prieteni antineoconi…
*
Don Alfons de Brebenel
Postat pe 26-10-2013 la 12:03 pm
O variantă a mea la ultimul stih: ”Iar noi locului ne ţinem,//Cum am
fost aşa rOmanem.”
*
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Interrogator
Postat pe 26-10-2013 la 9:47 am
Dar ce spun sociologii noştri? La guleaiurile manelizante se cântă şi
”Noi suntem români”? C-am avea atunci un epifenomen naţionalcomunist… Pe de altă parte (sau pe de asta?), n-am prea auzit de
manelizări în Maramureşul propriu-zis. Ceteraşii încă mai au căutare,
pare-se, p-acolo. Aşa că-mi închipui lesne o strigătură precum
următoarea: ”Manelistul nu-i de hier/Să nu tune, să nu tune/Brişca-n
el!”
*
Willy Holohoax
Postat pe 26-10-2013 la 9:38 am
ERRATAUM. ”Flatulatoriu guleai iliesciano-băsist” în loc de
”flatulatorie veselie iliescano-băsistă”.
*
Willy Holohoax
Postat pe 26-10-2013 la 9:35 am
Din fericire, defecatorii de manele nu-s chiar sută la sută românaşi;
din nefericire, consumatorii acestui gen de flatulatoriu guleai
iliesciano-băsistă cam sunt.
*
Willy Holohoax
Postat pe 25-10-2013 la 9:24 am
Fără legătură vizibilă cu textula nicasiana de mai sus: cred căşi
ULTIMUL CUVÂNT al lui Mircea Vulcănescu ar merita editat
separat – cu prefeţe, postfeţe şi alte poveţe potrivite + multe note
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finale sau de subsol – la un editor serios, precum, de exemplu,
Compania Adinei Kenereş. Şi în tiraj de masă. Aviz doamnei Dora
Mezdrea. La nevoie, subscripţie publică.
*
Vasile a Mariei Soldan
Postat pe 24-10-2013 la 10:27 pm
Reproşuri asemănătoare îi făcea şi dramaturgul Eugene Ionesco
inomabilului Ilie Nevăstuică, tot relative la înlocuirea, în dis-scursurile
sale, a jandarmilor horthyşti cu jandarmi români. Un coreligionar de-al
lui, stabilit în Suedia, îi implementeazăînsă, via Internet, trageri de
mânecăşi mai… delicate ghiduşului respectiv. Nu intru în amănunte.
SAPIENTIBUS PAUCA. Google + Goma vă stau la dispoziţie
oricând.
*
Vasile din Codrii Slatioarei
Postat pe 24-10-2013 la 9:39 am
Foarte bun argumentul cu scaunele secuieşti, desfiinţate chiar de
strămoşii locuitorilor lor din Regatul Maghiar, parte a Împărăţiei
Chezaro-Crăieşti (1867-1918). Rămâne, istoric vorbind, o chestiune
între Secui şi Maghiari. România Mare a moştenit-o, dând poate
satisfacţie mai mare uneia din părţi, nu vă spui căreia. Oamenii au
dreptul să fie îngrijoraţi, aşa e, fără a cădea totuşi în vadimisme
securiene sau funarisme de trei parale… precum cântarea melodiei …
„Noi suntem români” la toate botezurile, cumetriile şi parastasele, mai
ales dincoace de Carpaţii Orientali. RES, NON VERBA!… Deşi,
vorba sapientului Vasile Andru, ”cuvântul boicotează sfârşitul lumii”
(cu trimitere la Roşia Montanăşi protestele aferente).
*
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Vasile din Codrii Slatioarei
Postat pe 22-10-2013 la 8:17 pm .
În versiunea hexagonală, pe care o am găsit în antologia lui Jean
Gouillard (LA PETITE PHILOCALIE DE LA PRIERE DU COEUR,
Seuil, col.”Points”, 1979), rugăciunea cu pricina sună cam aşa:
“Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur.”
*
Saint Luke O’Pitsoo
Postat pe 22-10-2013 la 7:59 pm
De ziua prenumelui meu, 18 octombrie, pe care nu am serbat-o
niciodată, îţi urez, dragă Dorine, toate cele bune + multă sănătate!
*
Sarasoff & Rapaport
Postat pe 22-10-2013 la 12:27 pm
Da, va fi mare forfotă culturală pe Bahlui în zilele acestea, nu doar la
Casa Obsidională. Pânăşi la Paşcani vor ajunge stihuitori de ispravă,
veniţi, unii, din toate cele patru puncte cardinale, printre ei aflându-se
Poetul-Portofel. Himself. Bădia Culai I de Cheatra Tedescului o să ne dea
seama, în maniera sa indimenticabilă , de toate celea (şi, mai cu seamă, de
lansările ursacheine, pentru care şi noi ne bucurăm înzecit + anticipat).
*
Sarasoff & Rapaport
Postat pe 22-10-2013 la 10:36 am
Culai, montaniard vrednic, a intrat în greva zelului, nu în greva
japoneză (ca maestrul zen, ca maestrul Dogen), plecând, foarte
matutinal, prin munţii Tazlăului, după un strănepot de comitagiu
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pomenit în FABULA lui Urmuz şi într-o povestioară de Janko Neni.
Poate-l prinde şi-i pune acid cadrilateric pe coadă, că merită,
strănepotul, nu comitagiul.
*
Gabriel din Beclean
Postat pe 21-10-2013 la 9:07 pm
Vasile Andru are un interviu (sau, mai bine zis, nişte răspunsuri la un
chestionar) în ultimul număr al revistei ”Dacia literară”. De o rară
acurateţe, plasticitate, frumuseţe. Faptul că cinsteşte, în stilul său
sapienţial/inconfundabil, personalitatea de excepţie a Monseniorului
Ghica… arată că este omul planetar împlinit, de care uneori vorbea şi
Constantin Noica. Sau, de ce nu?, HOMO VIATOR în accepţia dată
sintagmei de existenţialistul creştin Gabriel Marcel. Maestrul Vasile
Andru. În japoneză: SENSEI.
Vasire Anuduru ar fi numele său niponizat (fiindcă, în limba Ţării de
la Răsăritul Soarelui, L e perceput ca R, iar silabele sunt toate dechise;
un exemplu clasicizat deja : ”Helmholtz” devine, în japoneză,
”Herumuherutzu”).
*
Sofron Idioritmicul
Postat pe 21-10-2013 la 8:49 pm
Şi din POVESTIREA CALUGĂRULUI RUS == dar şi din MICA
FILOCALIE A RUGĂCIUNII INIMII == putem afla referinţe despre
ceea ce isihaştii numesc, în idiolectul lor, ”coborârea minţii în inimă”.
Aşa că… ambele denumiri sunt corecte.
*
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Arif Kaynarca
Postat pe 20-10-2013 la 6:53 pm
Ei da, moscheea fiind o cheie către inima turcului, îi poţi spune şi
mosCHEIE, nu numai CAMI/geamie.
*
Kucuk Kainarci
Postat pe 20-10-2013 la 5:19 pm
Dar voi, moldo-valahii transprutici şi cisnistruaci, cum staţi cu turcii din
Tighina/Bender? Că, la ora actuală, nici nu mai putem rescrie, îngânându-l,
pe Conu Mihail, faimos, altădată, ca Marquis de Sade-Oveanu. Aşa:
Tighina-i târg creştinesc,/Benderu-i bazar smirnovo-muscalesc. Parcă,
îmi zic uneori, erau mai buni turcii pe vremea când venea, în aiastă
mândră cetate, Carol Svedul, învinsul de la Poltava, cu a lui suită. Era şi
navigabil atunci LE DNIESTER între Bender şi Akkerman. Ce vremuri,
ce vremuri… ni se umezesc izmenele de lacrimi reamintindu-ne de ele,
de Arif, de moscheia din Sighet, de garnizoana ienicerească din Ineu, de
Chişineu-Criş ori de… lupta continuă cu Molcuţul mustean..
*
Kukiogumi
Postat pe 19-10-2013 la 10:26 pm .
Cred că o variantă mai memorabilă, dotată cu rimă, ar fi: Şi de-aceea,
măi băieţi// Faceţi găuri unde vreţi/..Chiar şi tagguri pă pereţi.
*
FEKETE KUKIO
Postat pe 19-10-2013 la 6:25 pm
Gâsca de care face vorbire ungurul Pista Neni pare să fie o verişoară
bună a cucului transilvan. Şi le zice bine maghiarofonful, căci scrisul
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poetic serios nu e totuna cu lectura unimanuala sau cu ceea ce
moldavii cisprutici numeau, pe vremea lui Emin, ”jucatul de puţa-n
bortă”. Cfr. ”Şi de-aceea, dragii mei,//Faceţi găuri unde vreţi”. Apud
George Călinescu: VIAŢA LUI EMINESCU, ediţia şi pagina nu mai
ştiu care.
*
Abbadon, ingerul evirator
Postat pe 19-10-2013 la 6:09 pm
Franco-sevilianul J.P.Goujon remarcase pe vremuri, după eclipsa marelui
Caudillo Francisco Franco (a nu se uita că, pentru nostalgicii spanioli,
CON FRANCO SE FOLLABA MEJOR!), observase că, la exerciţiile de
traduceri politicamente corect orientate de profesori, alumnii, în loc de
NOUS DEVONS ACCUEILLIR LES ETRANGERS/TREBUIE SĂ-I
PRIMIM BINE PE STRĂINI, scriau deseori NOUS DEVONS
ACCOUILLER LES ETRANGERS/ Musai să-i jugănim pe streini.
Greşeală involuntară, greşeală cu schepsis, atât de actualizată la unele
proiecte antimigraţioniste ale partidelor de dreapta extremă, demnă prin
urmare să figureze în freudiana ”Psihopatologie a vieţii cotidiene”.
*
Gogu Radulea
Postat pe 19-10-2013 la 5:53 pm
Într-un roman (sau un jurnal) de-al Gomii se iţeşte un personagiu care,
răspunzând unui apel telefonic amical, spune ceva de genul: „” O clipă,
Ioane, să-mi pun ochelarii… că, altfel, nu te aud foarte bine.” Se cunoaşte
explicaţia hiperacuzităţii miopilor, presbiţilor şi altor ceva mai puţin buni
văzători, nu mai insist. Curios, în hexagonala cea premodernă aveai
expresia ”chausser ses lunettes”, ”a-şi încălţa ochelarii”, ceea ce
sugerează căşi oterii îşi au rostul lor într-o lume unde pululează protezele
cele dragi epistemologului Michel Serres, angelizatoare, şi ele, pe undeva.
*
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Le Combat avec Mollasson
Postat pe 19-10-2013 la 1:31 pm
E bine, e bine. LA LOTTA CON MOLCUZZO CONTINUA.
BISOGNA, FRATELLI, COTINUARE A LOTTARE DAVVERO CON
QUESTO ANGELO DELL’ULTRACOMICITA DADANUBIANA!
*
Petru Motzanescu
Postat pe 18-10-2013 la 11:49 am
Ceva între Cortazarul din GLORII ŞI CRONOPI, Janko Neni, Urmuz,
umor verde moroşan şi, mai ales, Vasile Muste. Asta, la o lectură
grăbită. Urmează să mai săpăm, aşteptând cu interes restul creativităţii
cestui poet.
*
Petre Motzanu
Postat pe 17-10-2013 la 10:08 pm
Sau – un alt exemplu edificator, tot negativ – beau românii
ne?cultivaţi cola + alte otrăvuri macdonalduale în loc de vinuri locale
excelente şi de ţuici ot Piteşti vioaie/ce te gâdilă la…minte. Cât despre
Roşia Montană…
*
Luciius Le Verrat
Postat pe 17-10-2013 la 10:00 pm
Sebastian alegorizează frumos istorieta cu Lucius Veratius, găsibilă,
înainte de justinienele INSTITUTES, şi în ale lui Aulus Gellius
NOPŢI ATICE/NOCTES ATTICAE, unde patricianul roman nu prea
se ştie ce intenţii ascunse are când, folosindu-se de o prevedere din
LEX DUODECIM TABULARUM, plăteşte, profind şi el de a banilor
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italici devaluare, o sumă derizorie, 25 de aşi, pentru labele trase AD
OCULOS cetăţenilor liberi. Profită de prevederea buclucaşăîn scopuri
personale? O ridiculizează? Sigur e doar că-i sileşte pe jurişti, inclusiv
pe cei de-au compilat, mai târziu, faimosul CORPUS IURIS CIVILIS,
digestele şi alte pandecte, întru măcar indexarea amenzii la, ca să mă
exprim anacroniceşte, cursul valutar al zilei…
*
Ilie Cisnadie
Postat pe 17-10-2013 la 6:43 pm
Da, da, gazetari corupţi unde ziserăţi… şi alţi ”monştri din Găgeşti”,
mercenari ai pixului, condeiului, tastaturii computeriale, diseminatori,
altădată, ai legii fundamentale a societăţii multilateral depravate,
aceasta: ”Statul se face că ne plăteşte, noi ne facem că muncim.” De
unde şi îndemnul caramitruac, la Loviluţie: ”Mircea, fă-te că lucrezi!”
Aşadar, deci, prin urmare: oricum am întoarce-o, tot la pactul tacit de
relativă stablitate socială revenim, nu totdeauna bezmetici…
*
Ilie Gamal Ilie
Postat pe 17-10-2013 la 6:13 pm
Apoi, cumetre, un pact de solidaritate tacită, destul de hîită, părea să
subtindăşi societăţile socialiste multilateral developate, pe vremea
când savuram, unii dintre noi, definiţia ironică a şampaniei (ca beutura
sorbită de clasa muncitoare, ţărănimea colectivizată& pătura
intelectualităţii prin intermediarul reprezentanţilor lor… numiţi în
realitate de Partidul Hunic, iară nu aleşi democraticeşte, fiindcă aşazisele alegeri din comunism erau doar jalnice spectacole în cadrul
cărora Puterea Bolşeviciantăîşi retesta muşchii periodic, USQUE AD
NAUSEAM, (precum la Braşov în noiembrie 1987). Ori definiţia, în
Iugoslavia Titoizată, a maşinii rolls-royce drept avtomobil de lux cu
care se preumbla popolul muncitor prin mijlocirea reprezentanţilor săi
autoproclamaţi ca atare. Desfătarea/juisarea prin delegaţie mai
degrabă, zic unii,hunii + nebunii, cam ca în anecdotonul cu vieiardul
116

plătitor (faţă cu ciobanul copulator, SON ”AJUTOR”)… exclamând la
urmă vieiardul, şi încă jubilator: ”I-am dat o sutăşi-un leu/Şi-o…
dansează cum vreau eu!”
*
Amatorul de pleonasme si oximoroane
Postat pe 17-10-2013 la 5:54 pm
Am putea grăi (nu neapărat de un contract social rousseauist…ci) de
un pact tacit de stabilitate socială , cât de cât durabilă, alegorizabil,
pactul, dinspre ”povestioara cu schepsis”: un pact între pălmuiţii
(suduiţii, fecalizaţii, caricaturizaţii) din vârful piramidei sociale,
vizibili dară graţie tembeliziunilor sau gazetarilor, şi pălmuitorii
simbolici, anonimii grosului populaţional. Fiecare parte cu al ei
cuantum de satisfacţii, materiale la unii, imateriale la ceilalţi… care
defulându-se, uneori chiar în piaţa publică, îşi somatizează mai puţin,
ori deloc, nemulţumirile varii.
*
Politicar corupt = pleonasm?
Postat pe 17-10-2013 la 2:30 pm
Istorioară cu schepsis poate fi, dacă nu o parigorie, măcar o alegorie (din
aceea postbarocă, reabilitată de Walter Benjamin, ce pourfendeur du
symbole), o alegorie a ce? Păi, bunăoara, a relaţiei dintre elector şi alesul
său, ajuns, cu leafă grasă la purtător + alte comisioane, în Palavrament ori
în Guvernoi. În rolul cavalerului romano-bizantin din Instituţiile
Iustiniane, convocat în scripta lui Mihail Sebastian, aflându-se electorii, în
locul pălmuiţilor contra cost, aleşii, politicarii, pragmatiile guvernante din
societatea deschisă. Electorii, popolul suveran şi anonimii îi suduie, îi
fecalizează pe forumuri, îi poreclesc în fel şi chip… Cum? Contra cost:
plătind biruri, impozite, taxe pe valoarea adăugată sau pe prostie, din care
antecitaţii îşi trag vile, palate, pipiţe june, BMWeuri, alimentări la conturi
grăsuţe, etc. (Voi reveni.)
*
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Stranepotul lui Pitu Guli Vlahul din Crusova
Postat pe 17-10-2013 la 10:32 am
O variantă muntenească la instoria cavalerului dătător de palme contra
cost:o ştiu de la un FRATELLO de-al meu care a fost, nainte de
Loviluţie, asistent medical în Cochirleanca, o comună haioasă din
judeţul Buzău, unde, duminică de duminică, miliţianul satului îşi făcea
o apariţie insolentă, provocatoare, la cârciuma din centrul localităţii,
îmbeţiviţii îl cafteau gospodăreşte, apoi, în lunea următoare, spre a
evita procesul de ultraj la organ, îi ofereau bătutului parale multe ca
să-i închidă gura. Şi tot aşa: duminică de duminică, în separeul din
crâşma sătească, pînă venea, veloce, Loviluţia, când urmau să-l
altoiască, de vreo câteva ori, pe gratis, aşteptând ca lucrurile să se
reaşeze în vechiul lor făgaş.
*
Stranepotul lui Pitu Guli Vlahul din Crusova
Postat pe 14-10-2013 la 9:23 pm
O fi luat vreun premiu literar Traian Ştef pentru nemaipomenit-ai
rescriere prozastică, deci creatoare, a ŢIGANIADEI?
*
Adi Prodigiosu
Postat pe 14-10-2013 la 9:16 pm
SALAMDESIBIU, într-un singur cuvânt, nu ar fi fost de dispreţuit.
Dar… să nu-i dăm idei manelistului nostru. Cu el, şi nu numai,
Rrromânia va rămâne mereu pitorească… de la Gherdapurile Mari
până la Hotin.
*
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NOMEN EST OMEN
Postat pe 14-10-2013 la 6:26 pm
Grupul triconsonantic SLM numeşte îndeobşte, la semiţii din Orientul
Apropiat, ”pacea”. Bunoără, în arabă, cu vocalizarea SALAM; în
ebraicăşi ivrit, cu vocalizarea SHALOM. De la ei se va fi moştenit
urarea care pre latineşte suna: PAX DOMINI VOBISCUM!
Vocalizarea SHALOM se iţeşte şi în SHALOM ALEICHEM,
pseudonimul unui cunoscut autor de limba idiş, născut in Ucraina
ţaristăşi repliat în USA, auctorele romanului TEVI LĂPTARUL, după
care se va fi mijotat filmul THE FIDDLER ON THE
ROOF/SCRIPCARUL DE PE ACOPERIŞ (titlul trimiţând la un
cunoscut tablou de Marc Chagall). Acum vine şi întrebarea mea,
naivioară: Manelistul Florin şi-a luat pseudonumele de familie din
arabă, gândindu-se la vechea urare semito-creştină, sau fantasmând, ca
în poemul eroi-comic al Deleanului Budaic, la munţii de caltaboşi pe
care i-ar fi putut molfăi dacă ar fi avut venituri substanţiale de vedetă
pop?
*
Le Cajvafocsanien
Postat pe 14-10-2013 la 2:16 pm
Instalat într-o aşa de aleasă companie, alături, dară, cu Bedros
Horasangianul şi Magda cea Ursacheană, nu-mi mai rămâne să
murmur (mimând poate falsa modestie) decât: NON SUM DIGNUS!
Nu sunt vrednic!… nu sunt vrednic!…
*

119

*
MEA CULPA
Postat pe 12-10-2013 la 6:34 pm
Aşa e: similitudinea fonică a rimelor induce automat ispita de a găsi
asemănări şi la nivelul a doua semnificate (conţinuturi, concepte) puse
niţeluş forţat în relaţie. Asemănări, dar, la o analiză mai rece,
dezemoţionalizantă, şi contraste, diferenţe, antiteze. Pe de altă parte,
HOXHA (în albaneză), HOCA (în turcă), HOGEA (în valahă)
însemneazăînvăţător, nu neapărat predicator la geamie şi alte moschei,
mai ştiutor – aşa cum va fi fost legendarul Nasreddin, Nastratin al lui
Anton Pann, eroul popular al regiunii Konya din Anatolia Meridională,
unde are şi monument adecuat. Ce spurcă oarecum semnificantul
HOXHA e prenumele de Enver, prenumele urît mirositor al Tiranului
de la Tirana. Dacăîn loc de ENVER apărea NASTRATIN, alta era
perspectiva pentru o lectură imediată. MEA CULPA, Boer Gogea!
PS. Am întâlnit, în documente latine valaho-medievale citate de Emile
Picot, dativul-ablativul BOYARONIBUS, foarte ciudat (dar pertinent),
fiindcă e combinaţie între BARO, BARONIS, termen însemnând
”baron”, şi termenul slav ce ni l-a dat pe BOYAR, BOIERUL actual.
Interesant, nu?
*
Chindris Redivivus
Postat pe 12-10-2013 la 6:11 pm
Mai lipsea un vers din intervenţia mea stihială.
Acesta:
“În Albania eu vin/Să-l belesc pe Enver Hoxha) /Sqipetarul asasin…”
NB. Lacanianul Slavoj Zizek ne reaminteşte undeva (ştiu unde, dar nu
spun) că tiranul – sexcuristul, kaghebistul, ceauşistul, bolşeviciantul –
nu moare cu adevărat, şi definitiv, decât a doua oară, după ce i-ai
atârnat în furci nu doar corpul, muritor prin definiţie, ci şi
semnificantul, simbolul, forma aparentemente indestructibilă. E ceea
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ce îşi propune eul liric + popular din poezemul meu de mai sus:
belirea semnificantului tovarăşului Enver, carele, coborât de mult în
iad, continuă să polueze peisagiile minunatei Albanii cu cazematele şi
blochausurile sale, patru sute de mii la număr, construite prin munca
voluntar-obligatorie a locuitorilor, prezente peste tot, şi de-a lungul
litoralului şi în munţi şi în centrul oraşelor ori satelor sqipetare. De
aici ideea unui iancheu zărghit: să cumpere vopsele de la micii
dughenizaţi spre a multicolora o parte din blestemăţiile respective.
*
Chindris
Postat pe 12-10-2013 la 1:28 pm
”Pentru mândra din Ieud/Trec prin apă, nu mă ud”,//Iar pentru Ioan
S.Pop/Trec munţii pe la Prislop//Dar pentru Boerul Gogea/Mă prefac
în Nastratin/Şi, călare pe asin,/În Albania eu vin/Să-l belesc pe Enver
Hoxha…
*
Kosmas Indikopleustes
Postat pe 11-10-2013 la 10:06 pm
M.S.Regele Mihai a trebuit să ia, sfătuit de mai ştiutori şi mai
vârstnici decât el, în august 1944, o decizie de REALPOLITIK. Pentru
asta nu poate fi acuzat nici de laşitate, nici de trădare… decât din
perspectiva unui utopic ”proiect de trecut”, de genul: „Ce s-ar fi
întâmplat dacă am fi rezistat hoardelor bolşevice, cum voia Mareşalul,
pe linia Carpaţi-Focşani-Nămoloasa?” De aceea continuu să cred că
ambii, şi Riga şi Mareşalul, sunt, fiecare în modul său propriu,
personaje tragice. Unul a trebuit să accepte moartea, supervizată de
Brucan Bătrânul, sub glonţ soldăţesc, celălalt decoraţia lui Stalin şi
umilirile inflijate de Vişinski, Petru Groza ori Dej. Mai norocos, l-au
iubit zeii, Maiestatea sa Mihai I de Hohenzollern a supravieţuit
imploziei comunismului atotbiruitor şi a putut strânge mâna Elisabetei
Rizea din Nucşoara, asistând chiar, invitat de Băse Himself, la
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Cotroceni, împreună cu Lech Walensa, la dineul succedând şedinţei de
condamnare parlamentară a episodului comunist (unde fluieraşii
vadimici, introduşi la Casa Popoului cu complicitatea Văcăroiului, şior făcutără meseria mercenară ordinară). Restul e literatură de gang ori
de Sandra Brown. Sau polemică DE BAS ETAGE.
*
Kosmas Indikopleustes
Postat pe 11-10-2013 la 8:08 pm
Este repetent, la capitolul FAIR PLAY AND DEMOCRACY orice
ipochimen care ameninţă, de la înălţimea poziţiei sale politice – la
Haznalele Varanuli Felix – cu ieşirea din NATO + UE,acuzând
totodată, ca un simplu securist pensionar în faţa blocului, acuzând
Americanii că au adus gândacii de Colorado în Primul Razboi
Mondial, uitând aşadar că, graţie milionului de soldaţi ianchei trimişi
pe continentul nostru pentru a sprijini Antanta Franco-Anglo-Italiană,
Transilvania se află azi cu noi, ci nu în Regatul Ungariei Mari. Un
asemenea istoric, dacă istoric se pretinde, e un politicar DE MES
DEUX, poate şi un kăkănar…
*
Aetius Rheticus
Postat pe 11-10-2013 la 1:00 pm
Aveţi grijă, stimată doamnă, că, lunecos ca un supozitor, CreţuCocotoi ăsta se va duce iarăşi şi iarăşi cu docomente la polcovnicul
Mihai Volf, mulgătorul său informaţional de vreo jumătate de veac, şi,
iarăşi + iarăşi, o să spună ca aţi scris o cronică literară duşmănoasă la
adresa orânduirii pe care ”ambii doi” au servit-o cu abnegaţie. L-a
surprins chiar Alui – când se întâlnea fostul deţinut politic Grigore
Caraza autorul AIUDULUIÎNSÂNGERAT, cu studenţii ieşeni (în
Aula Cuzană) – cum observa + nota tot, punând şi întrebări
provocatoare. După aia cică ar fi şters-o caghebeşte să-şi redacteze, în
stilul lui Neacşu din Câmpulung, notula informatrice către volfica
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entitate. Cam aşa: I PAK dau ştire Tovărăşiei Tale ZA lucrul
reacţionarilor Adrian Alui Gheorghe, Petru + Magda Ursache +
Grigore Caraza + ALII EJUSDEM FARINAE INTELLECTUALIS…
*
Aetius Rheticus
Postat pe 11-10-2013 la 12:23 pm
Retoromana (sau ladina) nu numai că nu a dispărut din Elveţia, dar e
şi una din cele patru limbi oficiale ale Federaţiei, alături de germană,
franceză, italiană. FESTINA LENTE, AMICE!
*
Magister Casvanaeus ex Bucovina Dulcissima ventus
Postat pe 11-10-2013 la 12:11 pm
În privinţa termenilor prezentând fenomenul rotacismului – confirm.
Şi azi, în unele localităţi din judeţul Suceava (Botoşana, Cajvana,
Comăneşti), oamenii de toate vârstele spun; SARIN în loc de SENIN,
FARINĂîn loc de FĂINĂ, S-A ÎNSĂRINAT în loc de S-A
ÎNSENINAT, NIMĂRUI, VERIN. Strămoşii lor au venit cândva din
regiunea Ilvelor şi din partea estică a Maramureşului, în valuri-valuri,
inclusiv după reprimarea revoltei Grăniceriilor Năsăudeni. Numele de
familie precum MOROŞAN, MĂIEREAN, BĂRGĂUAN, GURĂU,
FLUTUR, NEGRUŞER, ROBU, LEŞAN, CHINDRIŞ sunt frecvente
în localităţile antemenţionate. Bravo pentru articol!
*
Geo pentru Leo
Postat pe 11-10-2013 la 11:56 am
Se spune: CUI PRODEST, nu QUI PRODEST.
Atenţie la declinarea lui QUI, QUAE, QUOD.
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Genitiv: CUIUS; dativ: CUI; acuzativ: quem, quod; ablativ, quo, qua.
Aşadar: CUI PRODEST + QUO PRODEST.
Au, prieteni, nu sunteţi stră-stră-strănepoţii latiniştilor Şcoalei Transilvane?
Aud?
*
Cumatrul de la Curbura
Postat pe 11-10-2013 la 11:03 am
A mai scris el, cumătrul Adrian Alui Gheorghe, lucruri prozastice de
calitate, frumoase chiar, dar – cu URMA – ne va fi luat la toţi piuitul. Îşi
răscumpără cu ea foarte multe păcate (în caz că o fi avut, ehehei, ca tot
omul implicat în politicării judeţene şi regionale). Cât despre Magda U,
ce să spun? A ajuns la resemnarea borgesiană de a fi ea însăşi: mereu
foarte bună (doctă, la obiect, necruţătoare stilisticamente).
*
John Le Carre
Postat pe 09-10-2013 la 10:49 pm
Despre CÂRTIŢA mea, ninica, dar chiar ninica? Nici măcar Liviu
Tofan, autorul celei de A PATRA IPOTEZE, nu agrăieşte? Ooo…
*
Schott und Moleschott
Postat pe 09-10-2013 la 8:26 pm
Apropo de Pamfil Şeicaru, cel cu ”etajul şi şantajul”, mentorul secret
al gazetarilor mercenari din Euromânia de azi: nu numai că a cârtiţit în
ultima parte a exilului său, înainte de a-şi da obştecul final, dar a venit
şi într-o vizită secretă la Bucureşti, pe vremea falselor hârâieli ale
Tovului Che Auşescu, nanus Valachiae maximus, cu Unchiaşul
Sovietic Eliberator. I s-au arătat măreţele înfăptuiri din Capitală + alte
blocoteţe, dar Ceaşcă, răzgândindu-se, nu l-a mai primit în audienţă, ci
l-or expediat securienii napoi fără explicaţii.A ouat totuşi, în Anii
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Cinzeci, două pamflete de mare corosivitate la adresa Tovarăşului
Sadoveanu, (sub forma de scrisoare deschisă, acesta) şi Tarabagiului
Arghezi, raliat şi el, în cele din urmă, la idealurile grandioase ale
cocomunismului dejian.
*
Imprecatorul din Deal
Postat pe 09-10-2013 la 3:28 pm | În răspuns la Culai.
Exemplu de băsnuire cârtiţoasă, prin parcuri, în faţa blocoteţelor şi la
Haznalele Varanului Felix, relansată anul trecut, pe vremea suspendării
prezidenţiale de nădragi: ”Trebuie să ieşim din NATO, oameni, bruni.
Amerlocii ne-au adus gândacii de Colorado. Nimic bun de la dânşii nu
ne vine.” Or: odată cu gândacii de Colorado au venitărăîn Europa şi
peste un milion de soldaţi care, ei, au înclinat balanţa victoriei în
favoarea Anglo-Franco-Italienilor din Antanta Cordială, urmarea fiind
că Ardealul s-a reîntregit cu România (cea obligată sa semneze Pacea de
la Buftea, niţeluş umilitoare).. Şi viţăvercea. De unde apelul nostru
AD USUM OMNIUM TALPARUM VALACHICARUM.
acesta: TALPAE VALAHICAE EX CULO CEAUSESCI EMERSAE,
ITE UTERUM FOETULENTEM MATRIS VOSTRAE! NUNC ET
IN SAECULA SAECULORUM.
*
Il Topo di Vigevano
Postat pe 09-10-2013 la 3:06 pm
Talpeş Europaeus o fi oare cârtiţoiul pe care ni-l tot propovăduiau
Marxulina şi soţul ei Engelsica în ”Manifestul Partidului Comunist”?
O fi săpând şi acuma galerii în subsolul economiei liberalcapitalistice? Mai bine cu Vogt + Moleschot, ”cretini de numai pot”,
decât cu antecitatele entităţi/fiinţări//drăcii…
*
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Luc de Heusch
Postat pe 09-10-2013 la 2:56 pm
Oare ghinărarul Talpeşştie obârâia numelui său familial? TALPA
EUROPAEA, LA TAUPE EUROPEENNE, etc. Dar pedofilul Kurt
Treptow, finul său de cununie? M’EST AVIS QUE NON
*
Luc din Pentiuc
Postat pe 08-10-2013 la 8:54 pm | În răspuns la Luc din Pentiuc.
Scuze: Am vrut să scriu HEXAGONALII MEI FRANCOFONFI, dar
mi-a ieşit ce mi-a ieşit. Şi-o fi băgat coada demonul lui Maxwell, dacă
nu cumva chiar cela hermeneuticos.
*
Luc din Pentiuc
Postat pe 08-10-2013 la 8:52 pm
Înţeleaptă decizie aţi luat, stimată doamnă, sincronizându-vă totodată
cu mulţi profesori şi alţi intelectuali de pe mapamond. La
Hexagostimata mei francofonfi, destui nu ţin în casă decât un aparat
de radio, la care nu prind însă doar postul FRANCE MUSIQUE,
fiindcă nu deversează acesta publicitate deloc şi, la intervale regulate,
oferăştirile esenţiale de moment. În rest, meloterapie cât încape într-o
fiinţă sensibilă…
*
Kiki din Montcuq
Postat pe 08-10-2013 la 5:22 pm
Foarte frumos titlul: i-ar plăcea şi Castorului din Breb, genitorele lui
Gros Bey.
*
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*
Strategul de cafenea
Postat pe 08-10-2013 la 12:11 pm
Un VIP fără vipuşcă totuşi. De preferat oare princepelui Duda?
NB. Numele de famile DUDA nu vine de la ”dudă”… mai degrabă ,
cred eu,din ungurescul DUDAS.
*
Versificatorul Harnic
Postat pe 08-10-2013 la 9:24 am
Cei fără tembelizor//Nu se ofilesc de dor//Nici la munte, nici la mare//
Cu zero varani în dotare. //Nici la cablu dau parale,//Ba o spun în gura
mare//Şi pe drum şi pe cărare…
*
Kritikos
Postat pe 07-10-2013 la 6:44 pm
ERRATA: a se citi ”sceptrul prezidenţial” în loc de ”sceptrul
rezudential”. În amintirea Tovului Neculai I Ceauşinul, instituitorul
său. L-a instituit, dar nu i-a purtat norocul de a fi ghilotinat, asemeni
regilor franci, că l-or puşcatără la Veroluţie ca pe un simplu oarecare.
*
Baderne-Baderne
Postat pe 07-10-2013 la 6:36 pm
Călătorule către te opreşti o vreme la Baden-Baden, nu ocoli DIE
SOGENANNTE STURDZAKAPELLE, o bijuterie arhitecturală pe
care ţi-o recomandă orice ghid german serios şi unde repauzează un
ancestru al principelui nostru intervievat maramureşeneşte. Legenda
spune căşi-ar fi tras un glonte în ţeastă din pricina unei datorii de
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onoare făcute la cazinoul din localitate, frecventat, mai târziu, chiar de
F.M. Dostoievski, auctorul autoficţiunii JUCĂTORUL.
A vizitat-o, cu interes electoral, însuşi Adrian Năstase Multicăsosu,
fiindcă e locul unde se ţin slujbele pravoslavnice pentru euromânii din
landul Bade-Wuertemberg.
*
Le Cajvafocsanien en goguette
Postat pe 07-10-2013 la 6:21 pm
Am cunoscut şi eu, dupăîncheierea studiilor universitante şi corvoadei
mirlitare, pe cineva dintre Sturdzeşti, o domnişoară aproape
nonagenară, Georgette Sturdza, fostă, între altele, proafă de French şi
de maniere frumoase la Notre-Dame-de-Sion şi alte pensionate
interbelice, vecină, pe strada Sf.Atanasie, cu familia lui Ioan Petru
Culianu, habitantă, aceasta din urmă, a casei ce va fi aparţinut cândva
Veroncăi Micle. Cumpărai de la ea, pentru o sumă rezonabilă, cărţi
legate artistic (de Valery, Moreas, Gide, Claudel + un exemplar
bivolumic din Bedier & Hazard:Histoire de la littérature française).
Urma să se mute la Bucureşti, aşa că nu-şi păstra, din comoara
adunatăînainte de Rezbelul Secund, decât un Baudelaire într-o ediţie
de lux. Se întâmpla asta în ANNO DOMINI MCMLXXIV,anul
instituirii ceauşiene a ”sceptrului rezudenţial”, de vreme ce, întrunite
la o cafea, pe veranda veronico-micleană, domnişoara Bogdan,
domnişoara Georgette Sturdza şi doamna Culianu citeau cu voce tare,
din ”Scânteia”, sau ”România Liberă” telegrama de firitisire a
pictorului Salvador Dali către Paedicator Valachiae Maximus.
NOTA BENE. Domnişoara Georgette îşi avea camera ei de oaspete la
Castelul din Miclăuşeni, azi proprietate a Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei.
*
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*
Paul Miclaus
Postat pe 07-10-2013 la 5:53 pm
Unchiul D-Voastră, cel care împreuna cu Leon Negruzzi a făcut parte
din suita Generalului de Gaulle, e şi auctorele unei cărticele destul de
recente dar miezoase, apărută la Compania Adinei Kenereş, despre,
între altele, relaţiile, deseori ironice, dintre Junimea ieşeana şi
francmasonerie sau Alianţa Israelită Universală; mitomaniile lui
Curzio Malaparte din romanul KAPUTT, ficţiune haioasă dată drept
reportaj de război de cineva neştiutor absolut al Iaşului Anilor
Patruzeci; negocierile de la Stockholm; cauzele bamcare ale
destrămării marilor proprietăţi funciare din Moldova secolului al
nouăsprezecilea etc. etc. În ce priveşte Castelul Sturdzesc de la
Miclăuşeni, localizabil între Roman şi Tg.Frumos, el se află azi în
proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în apropierea unei
mănăstiri, restaurat în bună parte + vizitabil, de ghid servind un
inimos studinte al Facultăţii de Teologhie Ortodoxă din Iaşi. Un
LOCUS AMOENUS ce nu trebuie ocolit nicicacum, mai ales că, la
origini, castelul era un conac fălos, căruia, după moda vremii, i se vor
fi adăugat turnuri şi turnuleţe în stil renascentin.
*
Il Castello Sturdzesco
Postat pe 07-10-2013 la 5:34 pm
Cred că reproşuri i se pot face mai degrabă ziaristei maramureşene
decît Principelui Sturdzesc. Întrebarea ultimă e cam stângace. Fata nu
l-a citit pe Heidegger în traducerea ieşită la Editura Grinta, necum pe
cel înromânizat de Coteria Liicenilor, altminteri l-ar fi întrebat de
entităţi, fiiri, fiinţări, existenţi, fiinzi, etanţi, ci nu de fiinţe şi lucruri
lui dragi. Părerea mea (şi a Văcăroiului)!
*
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*
I Crai della Corte Vecchia
Postat pe 07-10-2013 la 5:27 pm
Numai Martorii Iehovini folosesc termenul de ”regat” în locul celui de
”împărăţie” sau de ”crăiie”. Adunările lor se cheamă, prin urmare,
”Săli ale regatului”. Bănuiala mea e că traduc literal din engleza
americană, în broşurile lor, termenul de ”kingdom”, dar nu am
verificat dacă el, termenul de ”regat”, figurează, în locul celui de
”împărăţie”, şi în versiunile româneşti ale Bibliei lor revăzute, dar
neaugmentate.
*
I Crai della Corte Vecchia
Postat pe 07-10-2013 la 5:18 pm
Kaiser = Caesar; crai=kiraly=kral’=Carolus. Româna veche a moştenit
din latinie doar pe împărat=imperator, de unde şi ”Vie împărăţia Ta”
din rugăciune, ci nu ”Vie regatul tău”/VENIAT REGNUM TUUM
/QUE VOTRE REGNE ARRIVE. ”Rege”, ”regină”, ”regat”, ”rigă”=
neologisme de veac nouăsprezece. Cronicarii vorbesc de ”craiul
leşesc”, ”craiul unguresc”, “craiul svezilor”, etc. TZAR=CAESAR:
după pronunţia tedescă a latinei: TZEZAR. Cum bine ştim, cei mai
crai dintre crai sunt ăi de Curtea Veche, zugrăviţi de Mateiu Cara şi
exegetaţi de Vasile Lovinescu-Geticus, vărul guenonizat al doamnei
Monica Lovinescu. Vom reveni. Veţi mai auzi de noi, vorba lui
MRU…
*
Cumatrul seismelor de la curbura carpatina
Postat pe 06-10-2013 la 11:50 am
Poete Lucian Vasilescu, să nu fii excesiv de trist. Pînă la urmă, şi
cărţile primite postalmente conţin mesagii de tip epistolar, chit că sub
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forma unor dedicaţii captatoare a bunăvoinţei noastre ce, s-o
recunoaştem, ne titilează plăcut, chiar hegelianeşte, la glanda timotică
a dorinţei de recunoaştere.
*
Il Casvaneo da Focsangeli
Postat pe 06-10-2013 la 11:04 am
Vine o vreme când epistolarii se repliază, vai, în ascundere; epistolele
schimbate însă cu domniile lor ne rămân în custodie şi le gestionăm cum
putem (:mă gândesc, aici, la doi dintre cei mai faimoşi/frumoşi misivieri
ai Optzecismului Tumultuos: Aurel Dumitraşcu ot Piatra şi Sandu
Muşina ot Braşov). Adrian Alui Gheorghe, publicând volumenul FRIG,
s-a descurcat binişor cu moştenirea postala a celui dintâi. Scrisorile,
inumerabile, ale lui Sandu Muşina către Livius Ciocârlie aşteaptăşi ele
momentul luminos al epifaniei.Dacă asta ne consoleazăîntrucâtva, pentru
absenţa lor momentană din orizontul fiinţial.
*
Gogu Deontologu
Postat pe 02-10-2013 la 6:10 pm
Fiul unui vestit sociolog cu prenumele Pavel este, până la urmă +
VOLENS NOLENS, un pic socio…log şi el, măcar ca filo…log +
clasicist la bază, fiindcă harul ştiinţific se poate transmite deseori pe
linie paternă, nu numai maternă. AM I RIGHT?
*
Zilot Romanul
Postat pe 02-10-2013 la 2:19 pm
Spunea un nene, acum o sută de ani, că rezbelul e o treabă prea
serioasă pentru a fi lăsat în seama militarilor. Oare nu cumva s-ar
putea reformula ceva asemănător şi în legătură cu ”harta evoluţiei în
timp a concentrării de români expatriaţi în ţările care au fost cândva
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supuse perfidului Albion”? Mi se pare o chestiune prea gravă spre a fi
abandonatăîn custodia Despărţământului de la Externe şi altor gradaţi
cumetriali din SIE. Greşesc oare?
*
Zorba Turcul
Postat pe 02-10-2013 la 11:49 am
O ţară neinvadată de Anglia, aşa cum arată atlasul de mai sus, fu şi
Bolivia. De unde întrebarea: Ce câştigi când pierzi ceva? În cazul
Boliviei – ce a câştigat pierzând în favoarea vecinilor ieşirea la
Oceanul Pacific? Păi, dinspre el, dinspre oceanul tranchil, Perfidul
Albion ar fi putut, în veacul al noăsprezecilea, să o năpădească de pe
vase mirlitare, după ce ambasadorul Maiestăţii Sale fuse plimbat pe
măgar, cu capul la coada cestuia, prin centrul capitaliei, spre
amuzamentul populaţional aproape general. Biata regina Victoria, cu
toată talasocraţia britanică din dotare, nu şi-a putut spăla ruşinea decât
simbolicaminte, adicătelea dând comandă fermă de un glob terestru
personal, de un mapamond, o hartă, ceva pe care să nu figureze
buclucaşa patrie sud-americană ramasă cu ieşire numai la… lacul
Titicaca.
*
Luka Lukici Pitulicev
Postat pe 21-07-2013 la 3:00 pm
Bravo, domnule Andrei Vartic! Petru Ursache, professor emeritus al
Universităţii Cuzane de pe năbădăiosul Bahluviu, merita cinstirile
noastre de peste an – din o mulţime de motive… şi nu doar pentru că,
grav bolnav deunăzi, e, în ceasul de faţă, un convalescent preţios…
*
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*
Doctor Indocens
Postat pe 22-08-2013 la 9:34 am
Magda are menirea sacră de a finaliza proiectele neîncheiate (câte mai
sunt şi dacă mai sunt) ale ”Bătrânului Urs” al Carpaţilor Orientali. O
aşteaptăîn continuare treburi serioase. Vom fi, dară, alături de ea – cu
gândul + cu fapta.
*
Experiatorul de la Curbura Carpatilor
Postat pe 02-08-2013 la 11:05 am
Am pentru Domnia Voastră un exponat foarte cheguevaraushescian,
dar, spre a vi-l trimite EN BONNE ET DUE FORME, am nevoie de
adresa nevirtuală din Piatra. O aştept cu drag în vreun e-mail mediat
de Boier Gogea.
*
Zorba Turcul
Postat pe 04-09-2013 la 2:03 pm
Aveţi umor, domnule, când vorbiţi de mai tinerii lor colegi blocaţi în
avântul lor carieral! Păi, mai tinerii lor colegi sunt propriile odrasle, fii
şi alţi nepoţi, cu care, de multe ori, împart aceeaşi catedră. Cum ar
putea aceştia din urmă să-şi pensioneze forţat mama, tătânele, unchii
ori tantile? Aud? Cu profesorul Petru Ursache s-a întîmplat altfel
tocmai pentru că, excepţie fiind în sistem, nu avea rude la Facultatea
ieşeana de Litere. De unde pensionarea lui, legală de altfel (niciodată
nu s-a plâns de ea precum un simplu Alexandru Zub), la împlinirea
vârstei de şaizeci şi cinci de primăveri, ceea ce i-a îngăduit să lucreze
tihnit în biblioteci şi să-şi scrie foarte apreciatele cărţi.
*
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Kostakis
Postat pe 04-09-2013 la 9:57 am
Cumetre, aşa e. Unde-i lege nu încape tocmeala. Ai atins vârsta de
pensionare, te laşi cu entuziasm la vatră, urmând a te ocupa de scris,
de grădinărit, de călătorit, de ascultat muzică aleasă, de gestionat
beteşugurile senectuţii, de îmbogăţit doctorii. Etc. Altminteri te percep
contemporanii drept dependent de instituţie ca de un drog, dacă nu
cumva chiar drept ‘alienat’ în sens hegelo-marxian, incapace să-ţi
recuperezi esenţa umanăînstrăinatăîn lucruri, libertatea de mişcare
adicătelea. Dreptu-i şi că, la Universecumetrialităţile noastre de Stat şi
de Şezut, pensionabilii, mai ales dacă activeazăşi în industria
doctoratelor pe banda rulantă a plăgieşilor pontaici, foarte
remunerantă ea, industria, au motive serioase să persevereze neabătuţi
în instituţional, de unde necesitatea şuturilor legale trase meseriaş, de
sus de tot, în fesele – sau burţile lor – nesătule..
*
Experiatorul de la Curbura Carpatilor
Postat pe 29-06-2013 la 12:16 pm
Cred că trebuie semnalate cartea lui Aurel Cioran de la Eikon +
intervenţia domnului Petru Ursache şi a lui Ionel Necula ot Tecuci,
cioranolog de fală, cu vechi state de funcţii, dar, mai ales, auctore al
unui eseu substanţial despre Aurel Cioran în care foloseşte datele
importante din dosarul de Securitate al ”fratelui fiului risipitor”, al
”fratelui din leprozerie”, studiate de el însuşi, cu migală, la CNSAS.
*
Giglio dei Cacarai
Postat pe 28-06-2013 la 9:47 am
La malul Nistrului, acolo, ”Doina”eminească e fudulie. Acolo
îngânam, după Grigore Leşe: „Nistrule, apă vioară,/Face-te-ai neagră
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cerneală/Să te pun în calimară/Ca să te trimit în ţară” şi, mai ales, în
amintirea sacră a liberatorilor din 1941: ”Am plecat la Moscova/Cu
trei mere în basma/Să-mi caut ibovnica./Basarabia-i o floare,/Vine
Stalin şi mi-o taie,/Basarabia-i o cheie,/Vine Stalin să mi-o ieie,/Dar
din chelea lui Stalin facem cizme la Ber…lad,/Din chelea lui
Molotov/Facem cizme la Braşov”… Tare, de să se audă până la Ilie
Nevăstuică-cel nutrit-cu-pipote-de-puică.
*
Experiatorul de la Curbura
Postat pe 21-06-2013 la 9:43 am
Rămâne în urma lui, ca şi în urma lui Gheorghe Crăciun, o operă
substanţială, iar colegii lor importanţi de la Universitatea ”Transilvania”
– Andrei Bodiu, Romulus Bucur sau Virgil Podoabă, să zicem – au a da
viaţă unora din multele lor proiecte comune. Mi-amintesc de întâlnirile
studenţilor braşoveni cu Dorin Todoran, Dumitru Ţepenean, Virgil
Nemoianu + alţii, de colocviile lor profesionale, pe teme de teorie şi
istorie literară, organizate atât de competent, unde strălucesc mai cu
seamă Optzeciştii (veniţi din toate centrele culturale ale Euromâniei), de
întâlnirile, informale, puse la cale de Tania & Sandu la ospitaliera lor
locuinţă de vară din Sânpetru. Graţie lor, ajungea Facultatea de Litere,
la un moment dat, cea mai dinamică din ţară, cu o foarte scăzută rată a
cumetrialităţii şi una foarte înalta a deontologiei…
*
Ani si Luca Pitu
Postat pe 19-06-2013 la 10:56 pm
Am pierdut un prieten drag şi un frate. (Alexandru Muşina,
n.m.V.G.)Dumnezeu să-l odihnească!
*
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*
Lucot Pitou
Postat pe 13-06-2013 la 1:40 pm
Notre besoin de Camus – ou de la ”pensee de midi” d’iceluy – se fait
ressentir, mon cher Bedros. De temps a autre. Eh oui..
*
Luke O’Pitsoo
Postat pe 17-05-2013 la 11:35 am
Recomand tuturor (inclusiv mie), ce? Recitirea interesată, iarăşi +
iarăşi, a părţii a treia din SETEA ŞII FOAMEA dramaturgului Eugen
Ionescu, unde sunt puse în scenă, paralel, reeducarea, prin înfometare,
a ateului recalcitrant – carele, pâna la urmă, spune TATĂL NOSTRU
– şi a creştinului practicant, obligat, acesta din urmă, să nege, în cele
din urmă, existenţa Pantocratorului. Tot în schimbul unui blid cu supă
aburindă. Dramaturgul în cestiune ştia, în Anii Şaizeci, destule despre
experimentul paukero-nikolsko-grimberghian ori despre umilinţele
îndurate, la puşcăria politică, de Radu Gyr sau Nichifor Crainic, forţaţi
să scrie convenabil pentru GLASUL PATRIEI. Tot el îi reamintise,
mult mai târziu, lui Ilie Nevastuică, faimosului impostor, că Sighetul,
dimpreună cu Ardealul Septentrional, fuseseră, între 1940-1944, sub
ocupaţie horthystă, smulse României prin Diktatul de la Viena.
*
Steve O’Widow
Postat pe 16-05-2013 la 5:12 pm
Radu Mareş?E în Tunisia, la Muzeul Bardoului, unde ce credeţi că
studiază atent? LOQUELLA DIGITORUM VERGILII din mozaicul
intitulat ”Virgil şi Muzele”. Una din muze, cea din dreapta
autorului(Clio, pare-mi-se), i-a susţinut cartea la premierea napocana.
Acum i-a duce, alături de fumeia din dotare, jertfe îngândurate.
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*
Omul Marinou
Postat pe 16-05-2013 la 2:44 pm
Mă bucur că reputatul universitar şi critic literar orădean Ion Simuţ a
luat premiul pe care l-a luat. Cred căşi el e, nu doar încântat, ci şi
amuzat…de situaţie. Ştie domnia sa de ce.
*
Moftangiul de pe Siret
Postat pe 16-05-2013 la 2:39 pm
Bravo pentru MOFTEME!
*
Kir Kostas din Glodenii Gandulu
Postat pe 09-05-2013 la 9:21 am
Reamintim că UNESCO l-a aniversat cu mare tam-tam, ci nu ca pe un
controversat oarecare, iar comunicările de-atunci s-or publicat,
traduse, la Gallimard sub titula KIERGAARD VIVANT, unde
figurează si textula lui Heidegger, citită la colocviu de către exegetul
său Jean Baufret, aceasta ”Sfârşitul filosofiei şi sarcina gândirii”.
Nici Emil Brumaru nu l-a neglijat, de unde variaţiunile sale
versificatorii (ulterioare celor ars-amatoriste însă): ŞADE MAIA
LÂNGĂ GARD//ŞI CITEŞTE KIERGEGARD + ŞADE MAIA PE
RĂZOR//ŞI CITESTE KIERKEGOOR. Iar obiecţia lui Soeren la
adresa episcopului (luterano-danez) Martensen e, văleleu, şi azi de
mare actualitate: ”Cum poţi să pretinzi că eşti apostolul ori succesorul
lui Hristos şi, totodată, să primeşti leafă babană, ca un înalt functionar
oarecare, de la Stat?”. Cum tot de acualitate ar fi şi recomandarea
eliadiană (nu de a învăţa limba daneză spre a-l lecturaîn original, dar…)
de a citi, din Jean Wahl, LES ETUDES KIERKEGAARDIENNES, cu
antologia sa implicită.
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Ca să nu mai vorbim de meditaţia asupra celor două oximoroane
existenţiale implicate în titlurile CONCEPTUL DE ANGOASĂ +
TRATATUL DESPRE DISPERARE. Silogistul Amărăciunii ştia el ce
face când îşi titula primul opuşor valahicos PE CULMILE
DISPERĂRII, întâia sa cărţulie hexagonală botezându-şi-o Précis de
décomposition /TRACTAT DESPRE DESCOMPUNERE.
*
Ninel
Postat pe 04-05-2013 la 2:42 pm
Măcar că nu au acces la concept, în capul lor gol nefiind loc pentru
vreun BEGRIFF mai de Doamne-ajută, ei par totuşi a tinde să
implementeză neoanimalitatea postistorică, aia trimbiţată de AK de la
înălţimea cursului său interbelic. Par numai…
*
Ninel Cojevianu
Postat pe 04-05-2013 la 11:32 am
…spre deosebire de Albert Camus, mediteranean prin suflet şi simţire,
care avea o preferinţă netă pentru vinurile de calitate, pentru vinurile
milesimate, vectori ai universalului. ”Omul revoltat” nu se îmbată cu
berici, nici nu înfulecă la hurtă mici. ”Le vin rend l’oeil plus clair et
l’oreille plus fine”. Omul manipulat de marxieni însă cântă – nu
ditirambi lui Dionysos, ci – ode PETurilor: ”C’est la cuite
finale,//Saoulons-nous et demain//La biere nationale remplacera le
vin.” … pe de altă parte, sfârşitul istoriei, aducător de stat universal şi
omogen, aşa cum îl anticipau Raymond Queneau, în DUMINICILE
VIEŢII, şi Fukuyama, în marele său eseu, bazaţi, ambii, pe Omul de la
Jena, acel sfărşit pare să se instaleze periodic la noi, înainte de a se
instala definitiv, mai cu seamă de sărbătorile laice, când, ieşiţi la
grătare, poporenii la bustul gol, tatuaţi care mai de care, deversează
manele din BMWeuri, îşi umflă burţile cu licoarea lui Gambrinus,
duhnesc a usturoi antidraculean, îngurgitează fleici, se tologesc pe
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iarba verde şi-şi privesc semenii cu un aer de bunăvoitoare
neutralitate, neputând fi – ar zice filosoful – funciarmente răi.
Animalizaţi oleacă, deculturaţi, globalizaţi, dar completamente răi în
nici un caz.
*
Dincu Horodincu
Postat pe 29-04-2013 la 12:05 pm
Paul Grigoriu, megieş de judeţ cu fostul său admirator pietrean, care
şi-a săvîrşit studiile elementare şi medii în urbea bacoviana, unde
tătânele său era un faimos, pe plan local, prof de French, om rafinat,
plin de cărţi rare şi de idei înţelepte. Om de radio, ba chiar de Radio
Vacanţa, fost-a dânsul de când îl ştiu, adecă din timpul corvoadei
militare, când se remarca – des şi bine – prin tot felul de intervenţii
haioase… precum atunci când striga în cantină, fiind Cajvaneul luat de
mânecă şi dus de către oficeriul de serviciu la colonul Năzăreanu:
”Libertate pentru militantul de culoare LP!”
De pe atunci îi plăceau tăriile, mai ales vara, când gestiona emisiunea
în limba hexagonală a Radioului Holideic.
Iată-l, dară, şi pe mnealui prinzând prilejul de coadă spre a dezamăgi.
Pre unii, dar mai cu seamă pre alţii.
*
Lendemain des Rameaux
Postat pe 29-04-2013 la 11:36 am
Pocit la gură – sau la pix – fu Radu Mareş când a dat pe ţeavă
”Manualul de sinucidere”, o istorie, o radiografie, o anatomie a
”Tribunei” în vremi preloviluţionare şi chiar după 1990. Merită recitit.
Sunt în el concluzii ce abia aşteaptă să fie trase… la vedere.
*
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Dimanche des Rameaux
Postat pe 26-04-2013 la 9:53 am
Încă o dată se adevereşte cum, pierzând ceva, într-un domeniu, căştigi
(primeşti o compensaţie etc) în altul. Povestea exemplară a domnului
Tudor Bia îmi aminteşte de Joe Bousquet, poetul şi romancierul din
Carcassonne. La 21 de ani, în Primul Rezbel Mundial, e rănit într-un
atac german, pierzându-şi capacităţile locomotorii. Îşsi trăieşte toată
viaţa în pat. Visează, scrie, corespondează. Nu se duce el la Paris, vin
marii auctori parigotici la el, în Sud, la Carcassonne. Vine la el
inclusiv pictorul Max Ernst, care, în antepomenitul atac german, era
mobilizat, ca militar, de cealaltă parte. [Întâmplarea a făcut să
primesc, în 1972, o carte cu dedicaţie de la Rene Nelli, specialist în
studii catare şi prieten apropiat al lui Joe Bousquet, alături de
Ferdinand Alquie, cel cu FILOSOFIA SUPRAREALISMULUI.]
La Cluj, are de pe acum romancierul muntelui destui prieteni şi
admiratori ai curajului său, atât literar cât şi existenţial. Ce să-i urăm
decât: AD MULTAM BONAMQUE PERSEVERATIONEM IN
ESSE!
*
Anton Gorovei
Postat pe 24-04-2013 la 5:48 pm
Iacă, la asta, la FRMUMOASA FĂRĂ CORP, nu m-am gândit. Nici
la basmul, DAS MAEDCHEN OHNE KOERPER, cules de Kunisch
(graţie traducerii căruia e convocat Bădiţa Mihai în LE DEMON DE
MIDI, teza doctorală a lui Roger Caillois).Dar poate că asta-i linia de
ţinut în lectura – retrogradăşi retroactivă – a romancierului Gheorghe
Crăciun: FEMEI ALBASTRE, PUPA RUSSA, FRUMOASA FARA
CORP.
*
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Kosmas Indikopleustes
Postat pe 24-04-2013 la 11:16 am
Romanul inedit al lui George face pereche cu PUPA RUSSA, pare-mise , după câte înţeleg din prezentarea doamnei Carmen Muşat. Au ce
să discute doctoranzii + alţi masteranzi braşoveni la întâlnirile de
mâine sau poimâine cu scriitorii Dorin Tudoran şi Dumitru Ţenepeag.
Printre altele.
Amfitrionii, cu Andre Bodiu în frunte, vor trebuie să păstreze un scaun
liber, inocupat, pentru neasemuitul Optzecist, figură deja tutelară a
experimentatorilor postmoderni.
*
Cajvaneul
Postat pe 17-04-2013 la 10:11 am
Avea chip frumos şi …interesant. I-ar fi putut, în alte vremuri, poza
lui Albrecht Durer pentru un Ioan Botezătorul.
Gerhardt Csejka, un gentleman. Ştim de ce.
*
Holohoax
Postat pe 16-04-2013 la 9:34 am
William Totok însuşi, o figură problematică. Dar, de e să caut între
două figuri ”controversate”, îl aleg fără ezitare pe Ion Gavrilă
Ogoranu, apreciat şi de Paul Goma şi incorecţii politici ai momentului.
*
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Kiriakos
Postat pe 06-04-2013 la 9:19 pm
Pentru Cernăuţii interbelici (dar şi pentru istorii cu saşi din Sibiu sau
Braşov), pentru Cernauţii reconstituiţi anamneziceşte de un
germanofon, sunt de citit memoriile lui Gregor von Rezzori: DIE
BLUMEN IM SCHNEE/ZAPEZILE DE ALTADATA. Lăptăresele
de pe cartea postală mă duc însă cu gândul la altceva, tratat de Bahtin
în RABELAIS ŞI CULTURA POPULARĂ, de Apollinaire în LES
DIABLES AMOUREUX: les cris de Paris, les cris de Londres, les
cris de…Ploieşti. E vorba de strigătele matinale ale diverşilor mici
comersanţi.”Laptiii dulceeee!laptiii dulcee! laptiii dulceee!” clamau
lăptăresele din Ploieştii în care copilărise camaradul meu de oaste
Florin Cruciat, sibian la bază. Ni le reconstituia, în pauzele de
instrucţie, cu un talent desăvârşit. Aştept de la tinerii istorici o carte
despre, bunăoară, les cris de Bucarest, unde să figureze, la ilustraţii, şi
cartea postala a cătanei tedeşti. Cer prea mult?
*
Kir Kostea
Postat pe 05-04-2013 la 10:40 pm
Nici ”sudeţii” din Bucovina nu-s de lepădat. Buni vorbitori de
Boehmisch. Nu ştiu câţi au mai rămas în Clit, Dealul Ederii, Iacobeni,
Gura Humorului, Solca, Rădăuţi. În comuna Arbore, zero sudeţi, zero
germanofoni, doar două biserici părăsite, una evanghelică, iar cealaltă
catolică, nu departe de ctitoria hatmanului Luca Arbure. La Cajvana,
ultimul repatriat din periodul ceauşiu se numea Johann Hanus, fierar +
potcovar de felul său.Revenea anual să-şi petreacă vacanţele în
România, dar nu avea voie să stea în sat, unde nu exista hotel de stat.
Trăgea la hanul din Solca, iar oamenii, de vârste diferite, mergeau să-l
salute de fiecare dată si-i pupau respectuoşi mâna…
*

142

*
Elzevier
Postat pe 05-04-2013 la 10:24 pm
Pe ilustrată scrie RUMAENISCHE MILCHMAEDCHEN, ceea ce
vrea să spună PORTEUSES DE LAIT, LAPTARESE, ci nu
SĂCĂGIŢE (femininul de la SACAGIU), deşi, la o privire rapidă, par
să aducăşi cu nişte cărătoare de apă, bine cobilitizate însă, nu zic ba.
*
Toader Hribeanu
Postat pe 05-04-2013 la 9:24 pm
Extraordinară ilustrata cu cele două june săcăgiţe OU PORTEUSES
D’EAU! Una dintre ele ar putea fi modelul real al fătucii, frumoase şi
desculţe, din romanul lui Panait Istrati, NERANTSOULA. Îl recitesc
uneori în versiunea-i hexagonală, mai ales pasajul când adolescenta îi
înfruntă, la Braila, pe băieţi (unul grec şi unul român, fascinaţi,
amindoi, de ea): ”Je suis SACAGITA, et alors? Ça vous dérange ?
*
Toader Hribeanu
Postat pe 31-03-2013 la 10:04 pm
În numele poeţilor Lucian Vasiliu + Liviu Antonesei, zic şi eu: Madi e
cu noi!
*
Toader
Postat pe 31-03-2013 la 9:11 pm
”Nu te teme, turmă mică!”: iată un îndemn pastoral pe care l-or reluat +
modulat, în locuri, timpuri + chipuri diferite, Ioan Paul al II-lea, Papa
Francisc, ba şi, în JURNALUL FERICIRII, viitorul monah de la Rohia…
*
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Mihu Sandomir
Postat pe 31-03-2013 la 8:34 pm
Murmur şi eu, nevolnicul zetetist (pentru a onora beatificarea
monseniorului Vladimir Ghica: auctor prefaţat, în 1936, şi de teologul
Jacques Maritain şi de poetul Fancis Jammes + martir ecumenic +
prinţz moldovalah), murmur, dară, sfios: Le Christ est ressuscité!
*
Mihu Sandomir
Postat pe 29-03-2013 la 4:07 pm
La pravoslavnici… or să-i producă pe bandă rulantă. Deja mama
Tovului Che Auşescu figuraîn calendar discret, doar cu prenumele, dar
la loc de cinste. În curând om avea, pesemne, şi un Vlad cel Ţepeş&
Sfânt. Nu mă voi mira. Măîntristează doar că, dintre greco-catolici,
nici unul dintre episcopii victimizaţi în puşcăriile dejo-staleniniene nu
e încă luat în vizorul beatificării… Mai aştept, răbduriu, chiar şi un
Premiu Nobel pentru economie…
*
Mihu Sandomir
Postat pe 29-03-2013 la 3:03 pm
Tristeţea istoricului George Ciorănescu (formulată într-un foarte vechi
număr al revistei ETHOS, diriguită, aceasta, de Ioan Cuşa & Virgil
Ierunca), privitoare la absenţa sfinţilor şi a premiilor nobeleşti printre
valahi, începe, iacă, să nu mai aibă obiect…
[PS. Numărul cu pricina din ETHOS ajungea, pe căi lăturalnice, şi la
noi, în Cartierul Latrin al Nicolinei, unde ne delectam cu el, înainte de
1980, chiar în apartamenţelul soţilor Gaby şi Liviu Antonesei: acolo se
putea bea ceai de busuioc, seara, AD LIBITUM. I se va fi oferit chiar
şi regretatului Petru Creţia.]
*
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Kostaki Epureanu
Postat pe 29-03-2013 la 12:32 pm
În cazul acesta, ehehei, nu ne mai rămâne decât a ne ruga Sfântului
Anselm din Canterbury să interceadă pentru doamna în cestiune la
Atotputernicul ori de câte ori va fi necesar. Ba şi, în curând, martirului
monsenior Vladimir Ghika, aflat deja în atenţia noului Suveran Pontif
al catolicităţii.
*
Kostaki Epureanu
Postat pe 29-03-2013 la 10:44 am
Atenţie, fraţilor! În Cluj, la Litere, predă doamna Sanda Cordoş,
specialista în distincţia dintre literaturavura proletcultistă,
preponderent sovietică + interbelicoioasă, şi cea andrei-jdanoviană,
postbelică, teleghidată de doctrina realismului socialist (propovaduită,
ea, la noi, în cărţulia DevinuluiCrohmal Niceanu:PENTRU
REALISMUL SOCIALIST, ”Mica Bobliotecă a Criticii”, Bucureşti,
1959-1960). Să nu cumva să faceţi confuzii între cele două, că vă scrie
numele pe toacă distinsa universitară napocană de obârşie optzecistă!
*
Leporello
Postat pe 29-03-2013 la 9:20 am
Cu Doru Vartic te poţi aştepta la orice: chiar şi să se ia în serios de 1 april!
(Pe de altă parte, literatura, sub specia nobilă a poeziei, nu răstoarnă
guvernele, ci – de cele mai multe ori – doar ordinea cuvintelor din
propoziţii sau fraze, spunea, dezamăgit, un nene, GB, amicul lui MB.)
*
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ZUM GOLDENEN KELCH
Postat pe 27-03-2013 la 1:05 pm
Lasă că nici cu frăţiorele său nu ne e ruşine. Mi-i vie în memorie
secvenţa cu el, poetul Lucian Vasiliu şi Cajvaneul golind sticloanţe
după sticloanţe la garsoneriile Corabiei Nebune a Cartierului Nicolina
de pe vijeliosul Bahluviu. Iar ”programul prelunjit”, tot davnimdavno, într-o braserie din zona Halelor Centrale,alături de cîteva fătuci
oarecari, pe acela nici nu-l mai pun la socoteală. DICHTERISCH
TRANK DER MENSCH… UNDER COMRADE CEAUSESCU’S
LEADERSHIP/SIENDO EL CAMARADA CHAUCHESCU
CAUDILLO DE MIERDA PARA LA VALAQUIA MINOR.
*
Agentul de cititura
Postat pe 20-03-2013 la 11:09 am
CODEX BANDINI se bucură, la Iaşi, graţie catolicilor, de o recentă
ediţie bilingvă – datorată profesorului Traian Diaconescu de la
Facultatea de Litere, actualmente lăsat la vatra postuniversitară. Tot el
i-a bilingvizat pe biografii lui Iacob Eraclid Despotul, pe Nicolaus
Olahus şi atâţia alţii (nu prea mulţi). E posibil să lucreze şi la o ediţie
bilingvă din CHRONICON ANONYMI BELLE REGIS NOTARII,
dar nu pun mâna în foc.
*
Agentul de cititura
Postat pe 20-03-2013 la 11:01 am
Uitatul absolut: când nu-ţi mai aduci aminte că ai uitat ceva. Aşa şi cu
HOMO LEGENS: atâta vreme cât comunităţile intelectuale, GENTES
LEGENTES, îşi mai aduc aminte de vechile lor lecturi şi le
tematizează, tot e ceva, iar acel ceva-i de preferat nimicului. Vorba
ceea, deturnată niţeluş: ceva, ceva … POTIUS QUAM NIHIL.
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Codex Bandini
Postat pe 19-03-2013 la 7:32 pm
Materie primă de calitate superioară pentru masteranzii şi doctoranzii de
la Litere. Îi va obliga să vadă ce e cu hipotextele pe care le dotează
nunţiul Grapini cu o urmare. Un şiretlic, între altele, de trimitere a
noilor alumni printre clasici (dacă nu AD PATRES!) Pe Someş, aveţi de
acum înainte un Codice Grapinian, aşa cum posedăm, la est de Carpaţi,
un Codex Bandinian, ceva mai vechişor, ce documentează, de exemplu,
prezenţa unor vestigii de şamanism printre ceangăii băcăuani.
*
Messer Luchino
Postat pe 19-03-2013 la 10:31 am
Ce nume solemn are continuatorul, hipertextouatorul! De nunţiu
apostolic. Îl şi aud pe Ion Mureşan clamând (înaintea lansării):
NAPOCA HABET NUNTIUM! (Referinţă la numele prozatorului
Leon-Iosif Grapini. N.m.V.G.)
*
O POETA E UM TRADUTOR
Postat pe 18-03-2013 la 3:07 pm
Firitisiri lui Ion Bogdan Lefter pentru lucrătura polidigitală de la
CAFENEAUA HERMENEUTICă! (Poate pune la cale – cândva dar
tot acolo – şi un colocviu de traductologie, cu o secţiune specială
pentru tălmăcirile, din româna şi alte idiomuri străineze, ale
Magistrului de pe Bega. M-aşînscrie la intervenţii. Şi tot digital. Şi tot
ridicând, în prealabil – ci nu în altceva – două deşte îndrăzneţe.)
*
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Doctor Artis Bene Irrumandi
Postat pe 18-03-2013 la 2:57 pm
Avea, la un moment dat, Nicu Tzone un gând măreţ: să adune, prin
fotocopiere, toate catrenele dedicatorii, oferite pe diverse cărti, ale
nobilului (Sher)BAN de Temesvar…. spre a le propune unei expoziţii.
Pe mal dâmboviţios, desigur. Ce s-o fi ales din proiect? E cumva în
STAND BY?
*
Badea Onofrei din Cacica Bucovinei Meridionale
Postat pe 17-03-2013 la 3:07 pm
Apoi… şi fraţii Bogdanov, Igor & Grichka (unul cu doctorat în
astrofizică, altul în mate), foarte mediatizaţi televizualmente în
Francia Carteziană, cearcă să raspundă, credibil, la întrebarea despre
ce a precedat originarul BIG BANG. Îl frecventez şi eu,
sporadicamente, graţie iutubărilor de peste an. Merităsă ascultaţi, că
sunt nişte comunicanţi geniali, destul de prognatici însă.
*
Kandid Kandidovici
Postat pe 16-03-2013 la 4:36 pm
Din păcate, tot cu impozitul pe inteligenţăşi frumuseţe se câştigă mai
mult, voltairian grăind. Cu condiţia să nu fie obligatoriu, ci doar să
stârneasca mimezele de apropRiere. S-ar evita şi evaziunile fiscale la o
adică, mai mult decât cu taxele pe avere, potenţă sexuală sau prostie…
*
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Vasile Trifan, oaspete vrancean
Postat pe 16-03-2013 la 4:25 pm
O revistă cu nume aşa de frumos, CAIETE SILVANE, nu are dreptul
să nu fie şi serioasă şi de foarte bună calitate scriiturală.
KALOKAGATHIA obligă!
*
Mel Kook
Postat pe 05-03-2013 la 7:37 pm
Să le hie pildă negativă medaliaţilor lui Ilici din Piatra! (Ştiu ce spun,
c-am eu nişte cumetri p-acolo, foarte ahtiaţi după cocoraţii,
diplomioare şi alte jucării asemănătoare…)
*
Mel Chisedec
Postat pe 05-03-2013 la 2:20 pm
Aştia, creaţi computerialiceşte ori nu, sunt modeşti. Putea să-şi atârne
cocoraţii şi pe spate… şi de la genunchi în jos, ca să le admire tot
Târgu-Frumos. Tovarăşul Tschau-U-Sesku însuşi, când l-a primit în
audienţă pe poetul Nichita Stănescu, la Neptun, ca să-i supună spre
lectură nişte versuri de mirliton, avea (povesteşte undeva Virgil
Mazilescu) prinse câteva decoraţii chiar pe slipu-i prezidenţial. RIEN
A FAIRE. WE CAN’T STOP PROGRESS.
*
Ion Panarion
Postat pe 27-02-2013 la 12:38 am
Datoria memorială – în sensul formulat de Primo Levi – pe de o parte,
conflictul memoriilor pe de alta, iar gura, vai, bate întotdeauna gurul.
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Vorba orwelliană: Unii sunt mai egali decât alţii şi în materie de drept
la neuitare.
*
Ion Panarion
Postat pe 27-02-2013 la 12:30 am
Primo Levi vorbea, cu îndreptăţire (zic eu), de memoria ca datorie ( nu
doar ca zestre), – faimosul DEVOIR DE MEMOIRE, nu-i aşa? Însă
nu o raporta numai la cosângenii săi şi pătimirile lor, câte vor fi fost,
nu o considera un privilegiu etnico-religios, concedându-le implicit şi
altora dreptul de a nu uita. Inclusiv armenilor, victime ale masacrelor
din 1915; inclusiv amerindienilor, victime ale conchistadorilor
hrăpăreţi. Inclusiv ucrainenilor, victime ale marii înfometări
staleniniene din Anii Treizeci. Inclusiv cobailor experimentului
comunist. Etc. De unde concurenţa memoriilor şi celelalte conflicte de
interese geo+politicare.Fiecare trage plapuma.
S.a.m.d.
Ne reamintim de… SĂ NU UIŢI, DARIE! al lui Nenea Zaharia
Stancu, dar, şi mai vârtos, de Paul Goma cu al său: SĂ NU-I TAC!
*
Mirel Canaru
Postat pe 26-02-2013 la 11:24 pm
Atâta vreme cât adevărul e formulat, la solicitarea cutărui sau cutărui
grup de presiune politică, prin decizie guvernamentală, nici măcar în
urma unei dezbateri parlamentare cinstite, necum a uneia între
specialişti, să nu ne mirăm că Dieudonne M’Bala M’Mbala va intona,
când are chef, reclama CHAUD ANANAS! CHAUD ANANAS!
Plătind şi amenzile de rigoare… în virtutea legii Fabius-Gayssot.
Desigur.
*
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Arhidiacul Ramurel
Postat pe 24-02-2013 la 6:55 pm
Mai e un nene, pe numele său Kuruc Pal/Pavel Coruţ, care susţine, în
romanele sale de gară zalmoxoide, că, în Dacia Felix, creştinismul a
apărut cu vreo trei mii de ani înainte de Hristos. Presupun căşi
alfabetele latin + chirilic le vede provenite – nu din cel grecesc (iar
acesta din cel fenician), ci – din cel tracic. Mai modeşti, sfinţii Chiril
& Metodiu îşi derivau noul alfabet, destinat răspândirii evangheliilor
printre slavi, din cel elenic, excepţie facând literele destinate notării
sunetelor SH, SHCI şi TZ, împrumutate din alfabetul evreiesc…
Poate de aia un nebun, pomenit în ”Aventurile bravului soldat Švejk”,
spune, când e întrebat cine este, că se prenumeşte Kiril şi Metodie;
poate d-aia, dar nu bag mâna în foc, şi poetul Ion Gheorghe, zoosof în
zilele lui măreţe, descifra tăbliţe cu scrieri vechi. Dar să nu abatem
prea mult de la subiect…
*
Arhidiacul Ramurel
Postat pe 24-02-2013 la 12:13 pm
Tot Ardealu-i fruncea. Şi din raţiuni nu întotdeauna ortodoaxe, ci AD
PROPAGANDAM FIDEM. Reforma, în stil calvin mai ales,
încurajează învăţământul pre idiomul comunităţii etnice, oricare ar fi
ea. Coresienii, plecând însă de la maghiară, adaptează alfabetul latin
limbei rumânesci, SZ pentru S, ZS entru J, S pentru SH, dar – din
fericire? din nefericire – doar uniţii, graţie Şcolii Transilvane şi
contactului ei cu Roma + Blajul, ajung a se debarasare de chirilicometodice, creând astfel premizele unei rivalităţi mimetice bune (în
sens girardian) cu pravoslavnicii locali, atraşi în cele din urmă, şi
aceştia, la noul soi de buchii, pe care, din cauza Regulamentului
Organic şi a cenzurii kiseleviene/ruseşti din principatelele
ultramontane, nu-l putură implementa Lazăr şi Asachi în presa ori
şcolile de acolo, Academia Mihăileană sau altele, izbutind însă a
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mijota ceea ce profesorul liber-schimbist St.Cazimir va fi numit, într-o
frunoasă cărticea, ”alfabetul de tranziţie”, familiarizând astfel, încet
dar sigur, valaho-moldavii cu noile grafeme, abil strecurate printre
cele preferate de cizma cazacului, de care ne debarasa, finalmente,
victoria occidentalilor în Crimea şi Conferinţa subsecventă de la Paris,
premergătoare avenimentului cuzan. LAUDETUR GENTIS SCHOLA
VALACHICAE SEMPER REFORMANDA!
*
Stranepotul lui Jean Rameau d’Or
Postat pe 24-02-2013 la 1:14 am
Mon coeur, monsieur, va au Diacre Creangue, instituteur de son etat,
grand veneur devant l’Eternel, voire meme chasseur de corbeaux
iassyotes + braconnier nonpareil dans la futaie narrative de
l’Hyperboree qui est la notre…Dar nici cu presvitera Manda nu mă
ruşinez, necum cu Gheorghii Lazăr & Asachi, iar Conului Iancu îi bat
(dar numai uneori) obrazul cu deştul pentru ridiculizarea dascalilor
transilvani în Marius Chicoş Rostogan…
*
He auton timoroumenos
Postat pe 07-02-2013 la 3:18 pm
E teatrul unde Laurenţiu Ulici a regizat ( SIENDO CHE AUSESCU
CAUDILLO DEL PAIS DADANUBIANO), ce? MUŞTELE de JeanPaul Sartre ca parabolă a regimului autocratic. Însă, însă, ai mereu
câte un ÎNSĂ de titilat în zonele intime: Ăi de i-or votat pe uslaşii
ponto-căcăraici, că doar şi la Piatra vor fi fost legiune, nu au decât să
tragă de consecinţe + să-i pupe sănătoşi în fund. NUNC ET IN
SAECULA SAECULORUM!
*
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Emin Ov.Iciu
Postat pe 06-02-2013 la 10:35 pm
Sânziana, Sancta Diana, Luna, să fi avut vreo copilă din flori? Dreptu-i
c-a surprins-o vânătorul Acteon la scaldă, dar se ştie ce-a păţit
vânătorul, sfâşiat de câinii propriilor sale dorinţi. Iar dacă teogamie nu
e, nimic nu e, oricâte năzdrăvănii o fi desenat filosoful şi romancierul
Pierre Klossowski, traducătorul unor Wittgenstein şi Heidegger, carele,
în LE BAIN DE DIANE, îl zugrăveşte pe Acteonul metamorfozat în
cerb cum o pătrunde pe zeiţă (de parcă ar fi fost faunul lui Mallarme cu
zicerea sa: CES NYMPHES, JE LES VEUX PERPETUER!)
*
Emin Popoviciu
Postat pe 06-02-2013 la 9:41 pm
Unii nu cred în Iehova,//Nici în Buda Sakiamuni,/Însă mult le place
Iova/Şi faţa ascuns-a lunii…
*
Amiant Marcellinus
Postat pe 06-02-2013 la 7:11 pm
În 1974, făcând o escapadă până la Sighet şi Negreşti, vedeam, din
tren sau avtobus, casele ţuguiate, casele cu acoperişuri şindrilate, ale
preacinstitei zone de bună românitate. Acu, peste tot, internita,
verişoara bună a cancerigenului amiant, a înlocuit, mai ales dupa
Lovilutie, draniţa locuinţelor ţărăneşti. Dacă-au rămas două-trei pe sat
cum erau înaintea masivelor deforestări (deforestări, în vederea
exportului spre alte zări mai isteţe efectuate sub regimurile
iliesconstantinescobăsiste).De aci muzeifiăarile, şi în Maramu şi în
Ţara Oaşului. În curând o să ne cânte, la ureche, vreun Grigore Leşe
oltean: ”Internita şi maneaua//Vă făcură, bre, safteaua!”
*
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Ion Peizanu
Postat pe 06-02-2013 la 11:19 am
Îmi amintesc nişte versuri din Carl Sandburg, aşa cum le va fi
prezentat, în antologia sa de altădată, foarte veche deja, tătânele
baconskyan: ”Nu mai sânt bizoni/Şi nici cei ce au vazut bizoni”.
Domniile Noastre aparţinem încă generaţiei ce a văzut peizani, ba
chiar şi chiaburi (negativizaţi şolohoviceşte de alde Marin Preda, Ion
Istrate, V.Em.Galan & Co), fie înaintea colectivizării, fie în zonele
necolectivizate ale României Negogoloaţe. După noi, nu potopul, ci
poetul capace să murmure, sandburgian:”Nu mai sunt ţărani/Şi nici ăi
de au văzut ţărani!” Aşa că, dispăruţi din satele manelizate, îi va regăsi
elevimea viitorului, pilotată de diriginţi competenţi, prin fotografii
gălbejite, la muzeele regionale/judeţene sau în Muzeul Naţional, unde
se vor replia, de nevoie, şi ultimele căruţe tractate cabalin.
*
Dan Abrudan
Postat pe 05-02-2013 la 11:48 am
Horia Bernea, fiul cui ştim, mai norocos decât Anton Golopenţia,
monograful satelor moldo-româneşti de dincolo de Bug şi Nipru, mort
în puşcărie bolşeviciantă!
*
Gheorghe Czernowitz
Postat pe 05-02-2013 la 11:08 am
Tzigara-Samurcaş era viu în memoria profesorimii din Bucovina
Meridională,(pre când măşcoleam eu la liceul din Gura Humorului),
nu doar în amintirea celora care, precum italienistul Ştefan Cuciureanu
din Iaşi, urmaseră studii la Universitatea din Cernăuţi şi frecventaseră,
sporadiceşte, cursurile de istoria artei ale distinsului domn, victimă
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fericită a zvonemelor cum că ar fi fost copilul ilegitim al regelui Carol
I… ori măcar al Principelui Ferdinand. Şi încă o băgare de seamă:
după 1948, încet dar sigur, cuvântul ”naţional” dispare din toate
denumirile de instituţii, înlocuit văzându-se cu, cel mai adesea,
”popular”. Date precise despre mecanismul staleninian al cestor
substituţii iudeologice găsim în enciclopedia fabuloasă a lui DorinLiviu Bîtfoi, ”Aşa s-a născut omul nou” (Editura Compania,
Bucureşti, 2012).
*
De camino a Babadag y a Tirana
Postat pe 01-02-2013 la 11:27 pm
Bravo pentru imaginile cu lacul Ohrid! Nici cele din Bitola nu sunt
rele. Visez să ajung p-acolo cândva. Apropo: Aţi urmărit cumva filmul
istoric, difuzat cândva foiletoniceşte pe Arte, LE DERNIER
SEIGNEUR DES BALKANS? E accesibil prin iutubare. Peisagii
extraordinare din sudul Macedoniei, din nordul Greciei şi, mai cu
seamă, din Albania motociclată de domniile voastre.
*
Rusofonful
Postat pe 01-02-2013 la 8:43 pm
Nu-i bai. Era doar o întâmplare cu un nostalgic shqiptar, inginer
agronom ieşit la pensie, întâlnit, acum patru-cinci ani, în trenul de
Atena-Salonic, nocturnamente. Ştia câteva cuvinte muscăleşti, învăţate
în şcoala elementară, şi, ori de câte ori pronunţam numele slăvit al
tovarăşului Enver H, murmura: BALSHOI CELOVEK! BALSHOI
CELOVEK!
*
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*
El Caminante de calzas verdes
Postat pe 01-02-2013 la 6:22 pm
DE CAMINO A TARANTO, nimeream, pe timp de noapte, într-un
compartiment cu shqiptari ce se întorceau de la Milano, unde munceau
sub contract, ca să-şi petreacă sărbătorile în matria lor, undeva pe
lângă Durres/Durazzo. Am dat la amiciţie pasageră cu unul dintre
dânşii, ăl mai june. Agrăia foarte bine pre talieneşte, ca majoritatea
compatrioţilor săi, cetise tot Ismail Kadare, inclusiv ”Generalul
armatei moarte”, (deşi nu era decât un simplu muncitor calificat) şi,
aflând că mi-s moldovalahotransilvan la bază, mă descosea despre
Dora d’Istria şi Victor Eftimiu, arbănaşi de-ai lui, iar eu, la rândul
meu, îl testam cu: COPIL, VIEZURE, CIOBAN, VATRĂ,
postpunerea articolului hotărît aglutinat… I TAK DALSE.
*
Amicul Schipetarilor si al Scapatatilor
Postat pe 01-02-2013 la 6:04 pm
Ca unul ce ştie, pe propria lui piele, diferenţa de ospitalitate între India şi
Pakistan, pot susura că oamenii, cu cât sunt mai săraci, şi mai înapoiaţi ori
mai simpli, cu atât sunt mai primitori. De aia poate că Hrvatii nu ar avea
de dat lecţii Schipetarilor. E drept, la ceştia din urmă, în majoritate
musulmani (în ciuda constituţiei enverhoxhiste ce proclama, singura din
lume, că republica lor atee-i), ospitalitatea este şi o obligaţie religioasă, că
doar îi unul din cei cinci stâlpi ai Islamului…
*
Mirliton
Postat pe 31-01-2013 la 12:10 am
L-aţi uitat pe Romy Bucur,/Eu de asta nu mă bucur./Ştiind dânsul
multă carte,/Cu George putea dezbate/Despre Nicu Steinhardt,/Despre
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Soren Kierkegaard,/Despre Predrag Matvejevic/Sau QUO VADIS de
Sienkiewicz,/Şi la Paşti şi la Crăciun,/Bând uischi din cel mai
bun/Sau, cu încântare mare/Şi ethos de sărbătoare,/Croind planuri
literare/Peste ceşti, peste pahare…
*
Procrastinatorul de serviciu
Postat pe 30-01-2013 la 5:04 pm
Era cât pe ce să gafez, din grabă, şi să vorbesc de doar doi teoreticieni
(hermeneuţi, exegeţi) koyoşi ai fostului Oraş Stalin: Gheorghe Crăciun şi
rivalul său amical, Alexandru Muşina, autor şi el al unui studiu/eseu
viguros asupra poeziei moderne, mai succint, mai esenţializant, mai puţin
încărcat bibliograficeşte, dar, în genul său, nu mai prejos. Îl valorizează
grozav, pentru nevoile cercetării sale, la rubricarea eurilor poeticeşti, pe
Fernando Pessoa. Între altele. Între altii. Ca să nu gafez, îl adaug însăşi pe
cel numit, în povestioara hexagonală, LE TROISIEME LARRON. Al
treilea e nimeni altul decît Virgil Podoabă, întregitorul lui Maurice
Blanchot, exploratorul experienţelor originare ale exploraţilor săi, dintre
care Paul Goma, despre care scris un studiu deocamdată indepăşibil. (A
se vedea ecouri la el în ”Nepotul lui Dracula”, romanul universitar cu
cheie al lui Alexandru Muşina, poate şi în ”Bulevardul Revoluţiei”,
romanul cu tematică de acelaşi gen, dar mai vechi, al lui Andrei Bodiu.)
*
Aflatorul in treaba
Postat pe 30-01-2013 la 4:37 pm
O parte din duhul teoretic al lui Gheorghe Crăciun mi se pare c-a
trecut şi în Eminescul lui Caius Dobrescu, publicat la Editura
Didacticăşi Aulică, rival cu cela al bucureşteanului Iulian Costache,
emul, ultimul, de-al lui Stanley Fish. O parte din duhul său textuant o
fi trecut şi la Mihai Ignat, nu zic ba. De unde întrebarea,
nerăutăcioasă: La Marius Oprea şi la Simona Popescu o fi trecut ceva?
În ”Balada generaţiei 80”, product colectiv, afişată la gazeta de părete
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a taberei de presă studentină din Slănicul Moldovei, se găseau
versurile:”Şase!/Vine Generaţia 86!” şi: ”Iar din urmă va
petrece/Mihalache Buză-Rece”. Generaţia 1986, la data aceea,văleat
1986, în tabăra cu pricina, nu avea ca reprezentant vădit decât pe
Simona Popescu, venită la hodina estivală cu Ion Bogdan Lefter, care
ne avertiza căăi din urmă venitori muşcă, literar vorbind, foarte rău,
sadiceşte, şi nemilos. De unde adaptarea ad hoc, la conflictul
generaţionist, a bancului cu Mihalache Buză-Rece, câinelul stânei
carpatine, spaima haitei de lupi prădalnici.
*
Ivan Terziman
Postat pe 30-01-2013 la 4:17 pm
Cu ce-l sporeşte Gheorghe Crăciun pe Hugo Friedrich? Întâi de toate
cu fenomenologia celor trei dimensiuni ale aisbergului : poezia
tranzitivă (ţintită, ciblată, targetatăîn ”Structura liricii moderne”),
poezia intransitivă, adică cea preponderentă actualmente(la care şi-a
dat obolul însuşi Bacovia, însă numai în ultimele plachete) şi poezia
ludico-experimentală. Spre osebire de cercetătorul neamş, braşoveanul
nostru valorizează cât încape avangarda + experimentul rusesc, pe
Wordsworth, pe Whitman şi alţi latino-americani, neuitându-i nici pe
cei reprezentativi din propriul său baştinal.
În privinţa transpunerii prin vreun idiom occidental, făcutu-s-a deja
propunerea, cu cinci ani în urmă, de a se folosi filiera Mihai ŞoraThomas Pavel (discipolul americanizat al precedentului)-Claude
Bremond (eminenţa cenuşie la Editions du Seuil + coechipier al
americanizatului la o carte despre Roland Barthes).Pentru
AISBERGUL POEZIEI MODERNE, fireşte. Reamintind totodată că
PARALELE INEGALE or fostără,ele, traduse la Maurice Nadeau, dar
şi vestite în LIRE, revista lui Bernard Pivot. Cu PUPA RUSSA e
altceva. Merită gallimardizată, poate chiar în colecţia ”Du monde
entier”. Din păcate, Alain Paruit (carele garanta pentru un roman al
Mariei Mailat, S’IL EST DEFENDU DE PLEURER, la Robert
Laffont) nu mai e printre noi. Oricum, merităîncercat, iar speranţe în
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Moş Calorifer şi în ICR nu-s de pus. Vreun parteneriat între Paralela
45 şi Gallimard, cine ştie? Vreun prieten mai jun (asemeni celui al lui
Panait Istrati, Joseph Kessel, care a convins gallimarzii, după ultimul
rezbel mundial,să-l reediteze pe infelicele brăilean în colecţia de
buzunar ”Folio”), mai ştii? Viitorul e deschis şi, încă, necolectivizat.
*
Nicu Wittgensteinhardt
Postat pe 30-01-2013 la 3:45 pm
Worueber man nicht sprechen kann, darueber muss man schweigen.
Oder – warum nicht? –weinen.
(”Und wenn du sagst: ICH LIEBE DICH//So muss ich weinen
bitterlich”.)
*
Dorin Closcaru
Postat pe 30-01-2013 la 3:38 pm .
NON OMNIS MORTUUS ES: ţi-a mai rămas, după ocultarea majoră
a lui George, între alţii, cine? Bedros Horasangian (cred eu – şi sper să
nu mă înşel).
*
Luca PITU
Postat pe 30-01-2013 la 12:30 pm
AISBERGUL POEZIEI MODERNE, teza lui doctorală (trecută, la
Bucureşti, cu profesorul Mircea Martin), este op exemplar pentru
cercetarea de nivel academic în domeniu. Şi-ar fi putut-o susţine, teza,
în orice mare universitate din Vestul European. Din păcate, în
România plagiară a pontagioşilor, nu-i şi tipică. Mai degrabă o
excepţie, o sperietoare, monstru ce stârneşte ” un dor de vremuri
vechi”. Şi nu mai vorbesc de PUPA RUSSA, unul din marile romane
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ale acestui sfert de veac ”pădureţ”, talibanic + mondializant. Iubindu-l,
zeii l-au luat la ei, pe Olimp, încă tînăr. Iar de se află cumva în Câmpiile
Elizee, printre florile de asfodel, Divinul Omir/Homer o să agreeze
tovărăşia cestui DICHTER, MAKER, HACEDOR, SKALD,
POIETES… din Braşov, N’EN DOUTONS PAS, MESSIEURS LES
AMIS. Iar faptul că foştii săi colegi amiciţiali, başca droaia de prieteni
colegiali – cu Sandu Muşina, Andrei Bodiu ori Virgil Podoabăîn frunte–,
îi gestionează responsabil, adicătelea cum se cuvine, postumitatea, el,
faptul acesta, nu poate decât să ne umple de bucurie. După ce,fireşte,
recitind, în amintirea lui George, LAMENT FOR THE MAKARS al
scoţianului William Dunbar, LABITUR EX OCULIS NUNC QUOQUE
GUTTA NOSTRIS. (Păcat că Şerban Foarţă nu a, încă, transpus pre
valahie, şi foarte liber, bocetul absolventului Universităţii din Saint
Andrew. IN HONOREM GEORGII CRACIUN: de bună seamă.)
*
Mosh Maioru
Postat pe 27-01-2013 la 9:27 pm
Aveţi dreptate. Prostul satului (l’idiot du village) pare că testează, mereu
şi mereu, soliditatea obiceiului locului, moravurile antecesorilor, MOŞ
MAIORUM. De aia, într-o povestire, cu glorii şi cronopi, a lui Julio
Cortazar, din SFÂRŞITUL JOCULUI, una din entităţile ficţionale
antemenţionate adineaori, întrebată de ce sunt atât de săraci consătenii
ei, da acest mirabil răspuns: ” Suntem nevoiaşi pentru că … aşa am
apucat!” Popa Tanda (ne-ar fi plăcut ca pe presvitera lui să o cheme
Manda!), Tanda slaviciosul, e perceput, la început, de enoriaşii satului
lenevit din moşi-strămoşi ca un OUTSIDER, un ALIEN, un
EXTRATERESTRU sau, mai precis, drept un candidat la jobul, rămas
momentan vacant, de neghiob al ruralei localităţi în cestiune. Apoi,
încet-încet, intrăîn joc lupta labişiană cu inerţia patriarhală, rivalitatea
mimetică girardiană, emulaţia, întrecerea precapitalistă carevasăzică, şi
alte legi ale imitaţiei dragi sincronistului tătâne al Monicăi Lovinescu şi,
mai cu seamă, lui Gabriel Tarde…
*
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Gog Magogu
Postat pe 27-01-2013 la 12:33 pm
Ca o ”împieliţare”, ID EST: o întrupare istorială actuală, în politichia
naţională, a perechii Tândală + Păcală, mda, i-aş vedea, între alte
cupluri foarte vizibile, pe Şova şi Ponta: Întâiul, cu neghiobitatea
testată de orice jurnalist al tembeliziunilor amator săîntindă capcane
găgăuţilor partinici, dar şi leneş, luându-l gura pe dinainte (sau pe
dinapoi, dupăîmprejurări), petrecăreţ (nu doar la Cabana Bâlea), fără o
minimă cultură generală,fără o minimă onoare, oricând bun de trimis
la reciclări neviorcheze sau holocaustice, de râsul gurului mereu;
celălalt, pus pe poante, pe combinaţii, unele dintre ele reuşindu-i altele
nu, cercând uncropul cu degetul, fugind, mârâind, ba plângându-se, ba
hlizindu-se, revenind jmechereşte, minţind, plagiind prin interpuşi,
semănând cu personajul numit Coiot (nu Coiotul) în miturile
amerindiene exegetate de Linscott McRicketts, ale cărui cercetături ne
sunt semnalate de ME în NOSTALGIA ORIGINILOR. Să nădăjduim
că nu vor da foc s(t)atului înainte de a se roi într-o direcţie
necunoscută… ca Neica şi Tanti Ubu din Polonia lui Alfred Jarry.
*
Ion Opodeldoc
Postat pe 27-01-2013 la 10:31 am
E vorba , în primul rând, de infinitivul A FI, bricolat dinspre FIERI (nu
m-am legat încă de conjunctivul SĂ FIU, FII, FIE, FIM, FIŢI, FIE). În
rest, precum în latină, unde SUM, ESSE, FUI e un verb aparte, cu
provenire din trei rădăcini diferite. Treaba cu SUNT cel meşterit de
lingviştii ardeleni, neagreată de Maiorescu, nasoală iaşte… Fiindcă
SÎNT, SÎNTEM, SÎNTEŢI se trag din subjonctivul latin: SIM, SIS, SIT,
SIMUS, SITIS, SINT… Pîna la urmă poate fi luatăşi ca o FELIX
CULPA sau ca o satisfacţie dată, peste vremi, Şcolii transilvane.
*
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Ion Opodeldoc
Postat pe 26-01-2013 la 11:39 pm
De ce nu? Dăşi sussemnatul (posesor, cu vechime, al unui exemplar în
original din SEIN UND ZEIT) ceva la schimb. La o adică…
Şi o întrebare: Eminescul amăriuţean l-aţi avut în mână vreodată? A
fost exegetat în VATRA. Acum vreo douăzeci de ani. Chiar de către
redactorul ei şefial de atunci. Dacă memoria, pârdalnică, nu îmi joacă
vreo festă.
*
Ion Opodeldoc
Postat pe 26-01-2013 la 10:13 pm
Ştiam de cealaltă traducere (şi de polemicăria stârnită dinspre
liicenici), însă, vai nu mi-a chicat vreodatăîn organul prehensil. FIIRE
e o bună găselniţă, aş zice. Mai ales că gerunziul său substantivabil îi
– curios gramaticalmente– FIIND, iară nu FIND, cu un singur ”i”,
cum se întâmplă la alte verbe: A PORNI, PORNIRE, PORNIND
bunăoară. Mai ai şi faptul că, unicăîntre limbile neolatine, româna şi-a
bricolat verbul esenţial nu dinspreESSE, ci dinspre FIERI, ce însemna
pre latinie ”a se face”,”a deveni”, precum în: ET VERBUM CARO
FACTUM EST sau în FIAT LUX! A tras carevasăzică devenirea întru
fiire. Glumesc, fireşte… Dar… mai ştii?…
*
Iov Iorgovan
Postat pe 26-01-2013 la 5:46 pm
Meşterul de la Hârlău/Strică bun şi face rău.
Dacă am putea scoborî, pe cărări bogomile, până la Demiurgul
gnosticilor şi de la acela pînă la divinitatea veterotestamentară
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(cumulardă de atribute şi epitete contradictorii: mânioasă, geloasă,
răzbunătoare, rareori iubitoare), COMPLEXIO OPPOSITORUM
(cum o descrie Jung în RĂSPUNSUL CĂTRE IOV), ar fi tentant să
reconstruim un Păcală mai vechi, cumulard el însuşi de trăsături
antinomice, din care să se desprindă, mai târziu, tandalitatea sa şi să se
”împieliţeze”, să se întrupeze într-o entitate aparte. Aşa se va fi
întîmplat, vă reamintiţi, cu Sfântul Nicolae al Lorenilor, schizat,
dânsul, într-un Saint Nicolas, dăruitorul, şi un Pere Fouttard,
pedepsitorul copiilor. În ”Amintiri din Copilărie”, Moş Fotea,
cojocarul satului, concoctează un bici de croit elevimea nărăvaşă, bici
botezat imediatamente ”Sfântul Nicolaie”. C’est vous dire!…
*
Neumann und Neukahn
Postat pe 26-01-2013 la 12:38 pm
Amăriuţei, după vizita sa la Heidegger şi anticipându-l oarecum pe
acel Noica al reevaluării rostirilor vechi româneşti, încearcă să
găsească inclusiv soluţii traducţionale pentru SEIN, DASEIN,
SEINDES, DIE SEINDEN, WESEN. De unde prezenţa, în discursul
său fenomenologic, a unor termeni precum FIRE, infinitivul lung,
substativabil, al verbului A FI. Ori a sintagmei FIREA FIRII, cu ecou,
aceasta, la DAS SEIN DES SEINDEN. Liiceanu va găsi alte soluţii,
cu FIINŢĂRILE SALE. Ale Hexagonalilor postbelici (nu ale lui
Corbin, traductorul interbelic) sunt şi ele sofisticate, franceza
neposedând genul neutru, atât de util filosofirii şi în greacăşi în
germană. De unde, la dumnealor, cunoscuta distincţie heideggeriană
transpusă prin L’ETANT si LE ETANT. La noi, înainte de experienţa
liiceană, se opera, după model parigoticos, cu FIINDUL, FIINZII. Da,
da… FIINDUL e un masculin, nu un neutru. În acelaşi timp,
Amăriuţei recuperează NOIMA, vocabul din stirpea grecescului
NOIEIN, care, în contextele cronicăreşti sau ale vorbirii uzuale are
mai degrabăînţeles de NOMOS, de lege, de rânduială locală, nu
neapărat planetară, precum, la Carl Schmitt, în NOMOS DER ERDE,
în ceea ce sună aşa de frumos pe francezăşte ca LE NOMOS DE LA
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TERRE, iar pe valahiceşte, forţând nota, CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI.
O fi fost Noica sensibil la faptul că numele său familial rima cu
NOIMA? L-o fi împins, de mic, la filosofire?
*
Si noi la Ancuta//Ilinca!
Postat pe 26-01-2013 la 12:10 pm
Nu doar trenul stîrneşte mirare printre clienţii sadovenieni ai Ancuţei,
ci, la un moment dat, şi evocarea statului de drept, a statului
nesamavolnic… într-o amintire a întâmplării cu un morar german care-l
dăîn judecată pe monarh şi câştigă procesul, unul dintre ascultători
comentând sec: ”Asta n-oi mai crede-o!” Doar că trimiterea e la
Friedrich cel Mare al Prusiei dornic să-şi aproprieze un teren al unui
vecin, morar pare-se, care morar îl ameninţăîn franceză pe rege cu
tribunalul din capitală: ”Majeste, il y a des juges a Berlin!” Riga
reculează, nu din teama de morar, ci ca să nu se năruie un edificiu statal,
solid şi de el însuşi fortificat, inclusiv cu legislaţie + administraţie
funcţionale.
*
Ion Ghinion
Postat pe 26-01-2013 la 12:56 am
Daca trecem la politichii locale, nu putem sa nu bagam de seama ca
anume entitati par sa mearga doar perechi, precum Tindala cu Pacala.
Astfel : Boc cu Base, Ponta cu Chucky, Adomnitei cu Fenechiu etc.
Joker, doar Nasty, carele mere, dupa imprejurari, cu Ilici, cu Ponta, cu
Ristea Priboi si cu cine va mai fi. Observatia ca recrutatii si recrutatorii
merg mina in mina, mina in lina, asemeni unor Lolek si Bolek, nu-mi
apartine. SUUM CUIQUE. Ea apartine Tapului Constantinescian, El
Chivo Rumano. El si exemplifica: Nasty & Ristea Priboi; o anumita
ministreasa a justitiei iliesciene, Rodica Stanoiu, si un anumit sef al Scolii
de la Baneasa, Marian Nu-mai-stiu-cum. Y ASI SUCESIVAMENTE.
*
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Ivan Kalughinion
Postat pe 26-01-2013 la 12:21 am
Dacă Păcală n-ar fi cuplat cu Tândală, mai că l-aş vedea cimotie de
Trickster şi l-aş duce la moara lui Linscott McRiketts… să scoată tot
untul mitologic din el. Dar, în lumea cu eresuri bogomile a pieselor lui
Lucian Blaga şi a dualismelor gnostice purecate de I.P.Culianu, aşa ceva
nu pare cu putinţă. Neputinţă similarăîntâmpinăm şi în cazul lui Dănilă
Prepeleac, poate excesiv de guenonizat în CREANGĂ ŞI CREANGA
DE AUR, divinul op vasile-voiculescian. Falsul nerod carevasăzică, ci
nu idiotul dostoievskian, necum eroul romanelor picareşti.
*
Suleiman de Mirel
Postat pe 25-01-2013 la 9:02 pm
De le-am considera entităţi feminine, Tanda & Manda s-ar putea cupla
cu, respectiv, Tandaler şi Mandaler, constituind ceva ce în istoria
religiilor, deci şi a miturilor, se numeste sizigie. Două, prin urmare,
sizigii: Tandaler, cu paredra sa Tanda; Mandaler, cu paredra sa Manda
( poate că, undeva, mandatata, ea, să susţină si o mandala).
Leru-i ler, Tanda-i la fel: cumu-i Turcu… şi Chistolu!
*
Salvador Dalibaba
Postat pe 25-01-2013 la 4:33 pm
Remarcaţi, domnule, că nici Nasreddin Hodja, măscărici al lui Allah
Akbar, nici poetul Jacopone da Todi, autointitulat ”joculator Domini”,
necum nebunii-întru-Hristos greci (atinşi de Baconsky jr în RÂSUL
PATRIARHILOR) sau ruşi, deci ortodocşi (cum e doar parţial
monahul din filmul, posttarkovskian, OSTROV), nu gândirostivieţuiesc
în cuplu, perechi-perechi, precum, să zicem, Stan & Bran, Lolek &
Bolek, Don Quijote & Sancho Panza, Huidu & Găinuşe, Păcală&
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Tândală. De aia mi se pare mie valabilă băgarea de seamă amăriuţiană
asupra tândalizării lui Păcală + a păcălizării lui Tândală, tot atât de
valabilă – cred eu, în nătângia mea de sezon – cât quijotizarea finală a
lui Sancho, dublată de sanchizarea lui Quijote, băgate, ambele, la
înaintare în GUIA DEL LECTOR DEL QUIJOTE, unul din opuşoarele
încă rezistente ale lui Don Salvador de Madariaga.
*
Elie Diesel
Postat pe 25-01-2013 la 1:24 pm
O adevărată grădină cu cărări care se bifurcă, trifurcăşi cvadrifurcă.
Voi reveni mai spre seară cu precizări dinspre McRicketts, explorator
eliadian de mituri amerindiene, corespondent o vreme al lui Liviu
Antonesei, ori dinspre Jung şi Kerenyi, exegeţii la Trickster (căruia, în
versiunea hexagonală din podul şurii mele de vară, i se spune FRIPON
DIVIN: pungaş, păcălici, ştrengar, poznaş, pişicher, tâlhar…divin, da,
da, dar… de neasociat cu nebunii-întru-Hristos)
*
Elie Diesel
Postat pe 24-01-2013 la 12:41 pm
Gigi: un cal ? sau un ţucal (tr)oian în ograda uselie?
La începuturile stânii/Se hârăie câinii.
La finea stânii/Se bat stăpânii,
Mamma mia!
*
Franciscus Pecorarius
Postat pe 23-01-2013 la 12:07 am
Vae ovibus pecoribusque meis!
*
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*
ADVOCATUS DIABOLI
Postat pe 21-01-2013 la 6:09 pm
Quand j’etais petit, mais tout petit, on me defendait rigoureusement de
faire PROUST et KAFKA dans ma culotte.
*
Lukan Pitulian
Postat pe 18-01-2013 la 5:51 pm
Există armeni şi armeni, Gulbenkieni şi Zambaccieni, Vosgani
Varujanieni şi Varujani Vosganieni + numeroşi Pambuccieni, unii deja
globalizaţi, pentru care nici armeneasca nu mai este matria lor, alţii
…cu sentimentul erevianian al locului. Bedros însuşi mi-a povestit
cândva despre întâlnirile sale, peste fruntariile româneşti, cu doi armeni
diametralmente opuşi. Pe ambii îi aborda în idiom caucazian, doar unul
invitându-l însă la o bere şi punându-i întrebări armeneşti specifice
(despre nevastă, copii, profesie), celălalt, după un răspuns în doi peri,
luând-o grăbit la picioruş. Recomandăm, ca bibliografie facultativă,
romanul CARTEA ŞOAPTELOR, eseul despre cucul armenesc din
NAVETA ESENŢIALĂşi, mai ales, ENCICLOPEDIA ARMENILOR,
cireaşa de pe tort. Autorii lor nu vi-i spun. Trebuie să-i descoperiţi
singuri, ”car des chercheurs qui cherchent, on en trouve toujours, alors
que des chercheurs qui trouvent, on en cherche inlassablement.”..
*
Hypotheses Fingo
Postat pe 18-01-2013 la 5:19 pm
Eroina filmului e, se pare, numai pe-un sfert armeancăşi e de presupus
că familia ei a fost aculturată ungureşte în context istoric precis, aşa
cum s-a întâmplat cu secuii; aşa cum se va fi întâmplat în Ardeal şi cu
foarte multe familii evreieşti, inclusiv cu cea a lui Don Petrică Roman,
al cărui tătâne kominternist şprehuia maghiara aproape ca pe lingua sa
maternă (de aia l-or şi trimis Dej + sovieticii, văleat 1956, în misiune la
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Budapesta, ca să-i scoată pe Imre Nagy şi ai săi, prin promisini
neonorate, din bârlogul ambasadei iugoslave). O fi lipsit fata, în liceu, şi
de la lecţiile de istorie, drept pentru care colportează doar ideologemele
infuzate de părinţi, megieşi sau cimotii. HYPOTHESES FINGO.
*
Salvador Alibaba
Postat pe 15-01-2013 la 3:38 pm
Constantin Amăriuţei, amic al lui Virgil Ierunca din vremea juneţii lor
parigotice şi autor al unei cărţi despre Eminescu publicată abia după
Loviluţie în băştinal, îl urma pe Blaga mai degrabăîn proiectul de a
încheia un letopiseţ metafizic al Ţării românesti, unde urma să se
ocupe, după dor, şi de alte intraductibilităţi, precum ALEANUL,
URÂTUL. Fusese şi în vizită la Heidegger. Reuşita lui maximală a
fost însă LE PARESSEUX (Leneşul), roman, din 1955, despre
întovărăşiri şi colectivizări moldovalahe, unde valorizează rezistenţa
nonviolentă la bolşeviciere. Ia prestigiosul Prix Rivarol, ce i se
acordase şi lui Cioran pentru PRECIS DE DECOMPOSITION oleacă
mai degrabă, are cronici elogioase peste tot, în presa de dreapta fireşte,
de unde riposta marxist-staleninista a Crohului din ”Contemporanul”
aceluiaşi an. De unde scrisoarea elogioasă a lui Camus, ce-l simte ieşit
din mantaua stilistică a STRĂINULUI. Nici el, nici Virgil Ierunca nu
au, deocamdată, şansa unor statui, la Focşani măcar, de unde
Constantin Amariu originar iaste, ori în judetul Vâlcea, loc natal al
alumnului lui Luc Badesco, al felicele soţ monico-lovinesc.
*
Salvador Ali Ende
Postat pe 13-01-2013 la 12:04 am | În răspuns la vasilegogea.
Întrebarea ”Cine sânt eu?” presupune, cel puţin, că răspunsul lui
Arthur (JE EST UN AUTRE) merită revizuit caragialeşte. Grea
corvoadă pe gerul Bobotezei, musiu!
*
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*
Salvador Ali
Postat pe 12-01-2013 la 8:30 pm
Salvador Dali, pe lânga firitisirle relative la sceptrul prezidental (din
telegrama publicată de organul scânteic), a mai ouat şi un OUI A LA
ROUMANIE, în hexagonala curentă, nu în catalană, un fel de poem în
proză imnic şi… profeţitor al revenirii românesti la monarhie. Radu
Varia, căruia mă prezentă Petru Romoşan la un târg de carte
dâmboviţiot, pretindea că el i-l sugerase pictorului spaniol, de unde
reproducerea imnului în revista SECOLUL XX. Zornăiau gradele pe
sub pijamaua domniei sale, mai grele decât cele hăuliceene. De
presupus că monitorizase şi vizitele daliniene la stabilimentul geriatric
al Madamei Aslan (cea surprinsă, la control vamal, cu verzişori în coc:
de-l credem, dar nu-l prea credem, pe mincinosul Pacep Pacepovici).
Merită reprodusă măcar ultima secvenţă din poezem, dacă nu şi
frazula despre gonadele sacre (los cojones sagrados) ale strămoşului
nostru comun, Traian, născut lînga Sevilla.
*
Andrei Beton
Postat pe 12-01-2013 la 8:15 pm
Adunate, puse în ordine suprarealistăşi glosate din perspectiva şi a
visului şi a scriiturii moftoftalmologice, pot da ele,anunţurile, pe
urmele reclamelor din NADJA de Breton, ceva mult mai solid decît
ÎINTÂMPLĂRILE DIN IREALITATEA IMEDIATĂ
*
William Dunbar jr
Postat pe 11-01-2013 la 6:49 pm
Băieţii ăştia – Mircea Nedelciu, Al.Th.Ionescu, Gheorghe Ene – merită
a fi adăugaţi, alături de atîţia alţii, pe lista omonimului meu bunel
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William Dunbar din LAMENT FOR THE MAKARS, unde MAKAR
însemneazî, în scoţieneşte, MAKER, POIETES, FAURITOR, dar
trebuie, aici e buba, compuse stroafe de jelanie pentru fiecare. Cine se
înhamă la aşa misie acum, pe gerul Bobotezei (că pe geambaşii de la
ICR nu putem conta prea mult)?
*
Ovidiu Decuble
Postat pe 11-01-2013 la 12:50 pm
Îmi pare rău că nu m-am întreţinut mai mult (şi mai des) cu Gheorghe
Ene. Ştiam despre dânsul dintr-un interviu dat de Mircea Nedelciu,
nainte de Loviluţie desigur, ECHINOXULUI napocan, unde, în nu
mai ştiu ce clasament, figura pe loc eligibil (ca să nu-i spun fruntaş).
Interviul se regăseşte, de altfel, în monografioara lui Al.T.Ionescu
ivită la Editura didactică a lui Sandu Muşina. O singură dată
măconversai cu el, scurt cât o strângere de mâna, la un târg bucureştiot
de cărţi, pe terasa de la vârf. Era dus cu… Dionysos, dar câteva priviri
compliceene cu el tot voi fi schimbat.
*
Ion Cumetrion din Bahluvion
Postat pe 11-01-2013 la 12:35 pm
Pe doamna Mariana Zavati o ştiu de pe vremea când , juna studentină,
redactorisea la revista DIALOG. Acolo-i meşterea o cronică literară
de calitate unei cărţi a lui Dan Culcer. Promitea să devină o bună
criticiană literară. Îi făcea o discretă curte şi impetuosului opinist
Liviu Antonesei, dar el …nu şi nu. Urmarea: s-a căsătorit cu un
cetăţean britanic, s-a stabilit în Englitera, i s-au recunoscut diplomele
şi a predat acolo, prin diverse şcoli, câteva limbi romanice. S-a apucat
de scris poezie în două limbi, romăna şi engleză, ba şi de tradus. S-ar
putea să o întreaca pe Lidia Vianu la transpuneri, la trans-ziceri. Vom
ceti şi vom vedea.
*
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*
Kesarion Breban
Postat pe 11-01-2013 la 12:23 pm
Am abonament internetic la o publicaţie vituală, craioveană pare-mi-se,
foarte chicioasă, cu numele ”Constelaţii diamantine”, universitara Lidia
Vianu figurând în colegiul ei redacţional, alături de traducătoarea
anglo-româna Mariana Zavati-Gardener. Uneori o dau la spamuri, alteori,
din curiozitate, o redeschid şi, după răsfoire, mă crucesc ori cad în
fundament (ca să nu-i spun bază sau temelie). Dau acolo de intervenţii
scriptate ale unor dinozauri marxist-staleninişti, foşti profi de socialism
scientific şi alte discipline SF, una dintre ele reproşându-i tandru lui
Vasile Conta limtările epocale, adică incapacitatea de a adăuga
materialismului său viguros şi o… dimensiune dialectică. Duduile acestea
ştiu să ”deblocheze fonduri europene” şi să-şi îmbogăţească ceveul,
siviul, curiculul, nu-i bai, dar transpunerile mnealor cum or suna oare unei
urechi albionice? Aiasta-i întrebarea. Iar suspiciunea de aflare în treabă ca
metodă de lucru – sau metod lucrativ? – persistă, insistă, subzistă…
*
Ion Cumetrion
Postat pe 10-01-2013 la 8:00 pm
Dacăştiam că are şanse reale de a se nemuri pe Gogea’sBlog, o
stârneam pe nevasta din dotare să-şi reediteze, anno Domini 2012,
cărţulia, menită unui public elevat de elevi liceoşi, titulată, ea, cărţulia,
”Bovarismul celor doi Caragiale” şi publicată, cu oarece ani în urmăşi
subvenţie dinspre Ministerul Culturii, la Editura Alfa, afacere a
poetului Nicolae Panaite din Iaşi, actualul sponsor al hebdoului
”Cronica Veche”. Nu-i ninica. Nu disperăm. Aşteptam, cuminţi,
bicentenarul naşterii lui Nenea Iancu, bicentenar ce va surveni cam la
douazeci şi cinci de ani după mult trâmbiţata candidature a lui Dottore
Ponta la prezidenţia României Postloviluţionare. Răbdare multă, dară,
şi tiutiun din producţia proprie.
*
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*
Ion dela Raion ter
Postat pe 10-01-2013 la 6:38 pm
O băgare de seamă a unui postace hexagonale relativă la infiltarea
găştilor, grupărilor, partidelor de către civili sub acoperire. Spunea ea
c-am aşa: Ne-am dus, soţul meu şi cu mine, o singură dată, la o
întrunire a militanţilor din gruparea respectivăşi ne-a fost de-ajuns să
ne prindem că jumătate dintre militanţi erau agenţi ai poliţiei, iar restul
simpli simpatizanţi… Aşa şi cu nuntaşii cântăreţi de ”Noi suntem
români”. Mai bine ”armîn”, aromân cântător de ”Ina, ina, geone!”,
decît un astfel de cântăreţ maneliromânizant.
*
Ion dela Raion bis
Postat pe 10-01-2013 la 6:24 pm
între ghilimele pus-am eu, din Zavaidoc: – SPUNE-MI, NEICO, CEAI FACUT/DE NU AI ÎMBETRÂNIT? – AM MÂNCAT BOBOCI
DE RAŢĂ/ŞI-AM DORMIT LA MÎNDRA-N BRAŢĂ.
[FACITUL îl prelua de la o studeantă din Găsteşti, acum proafă la
Paşcani, ce-şi imagina cum ar fi răstălmăcit Abolovanoaie, un didact
snob de la Filologie (ce credea ca ÎNCEPUT poate fi înlocuit oriunde
cu INCIPIT-ul din poetica poststructuralistă, vorbindu-le dânsul, la
curs, despre INCIPITURILE LITERATURII ROMÂNE), cum l-ar fi
răstălmăăcit mnealui pe Dan Barbilian. aşa: CăĂI VINOVAT E TOT
FACITUL/ ŞI SCUMP DOAR NUNTA, INCIPITUL…
*
Ion dela Raion
Postat pe 10-01-2013 la 6:13 pm
@ Forum Petrarum Germanicarum
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Eu apreţiai la justa ei valoare o montare cu NOAPTE FURTUNOASă,
postloviluţionară, unde, la final, după desperietura veroluţionară a
Conului Leonida, urmare a silenţiului chistoalelor cheflii, cântau, după
Zavaidoc: <> Mă va fi marcat atât de indelebil cu al ei roşu fier… căşi azi
mi se întîmplă să o fredonez sub duş, uneori chiar şi sub corcoduşul socral
din Dumbrăvenii coperiţi de umbrele tutelare ale stihuitorui Vlahuţăşi
ghinărarului muscal Suvorov. Cât despre NOI SUNTEM ROMÂNI, îi
doar un securem (rimează cu moftemul gogeean, dar nu e din aceeaşi
stirpe), un securem prea puţin muzical, intens ideologic (ci nu iudeologic:
lui Leonte Răutu i-ar fi displăcut), o remanenţă naţional-comunistă din
vremea nunţilor stăbeşti organizate la Casa Armatei din localitate. Ştiu ce
spun, fiindcă-n Dulcele Târg al Iaşioţilor se află respectivul stabiliment
gard în gard cu nobila Casă a Universecuritarilor, lesne fiindu-mi să
auscult deseori, în timpul cinei mele celibatare, dubiosul şlagăr, expresie,
la o adică, şi a complexului de inferioritate al majorităţii populaţionale. Ar
fi făcut, poate, sens în vremea Iancului, nicicum sub Ceaşcă I ori sub
Iliesconstantinesbăsescieni.
*
Ilie Gamalie din Moldavie
Postat pe 10-01-2013 la 2:02 pm
Nu v-a titilat la glanda timotică nici măcar NOI SUNTEM ROMÂNI,
şlagărul petrecaniilor, cântat la gurofon de Situaienul Turmentat?
Măcar o ţîrâ?…
*
Ilie Gamalie din Moldavie
Postat pe 07-01-2013 la 2:12 pm
Nu dispunem nici măcar de o bună biografie (în sens apusean:
riguroasă, factuală, bazată pe documente de arhivă, cu tot dichisul etc)
pentru Iuliu Maniu, dar avem una pentru Dr.Petru Groza. Tinerii
cercetători s-or lenevitără? Măcar unăîn stilul lui Andre Maurois…
*
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Ilie Badacin
Postat pe 07-01-2013 la 11:30 am
Vedeţi că, în ŢARA MEA/MON PAYS (unde figurează o frumoasă
fotografie cu Iuliu Maniu), spune Nostalgicul după Coasta Boacii
despre el că nu era făcut pentru România interbelică: mai degrabă
pentru o democraţie reală din acea vreme, o monarhie constituţională
precum Suedia.
Şi încă una (din Goma:OSTINATO): povestea cu elevul care fusese
arestat, anchetat condamnat în 1953, după moartea Tătucului Stalin,
deoarece la mitingul de doliu organizat de autorităţile comuniste din
orăşel dăduse drumul unui porumbel… cum se obişnuia la mitingurile
pentru pace. Ei şi? Ei bine, numele porumbelui – or aflatără anchetatorii
de la informatorii pârâtori – era, ţineţi-vă ghini!, IULIU. Ei şi?… Ei
bine, numele IULIU dat zburătorului mesager nu putea veni, credea
anchetatorii, decît de la prenumele marelui lider ţărănist!!!.
*
Ada Kale
Postat pe 05-01-2013 la 11:48 pm
Cestora, Ionilor liberi, Sântionilor, le bem alcoolul mâine seară, în
ajun de Bobotează, dar îi firitisim de p-acuma.
*
Gogu Rastalmacila
Postat pe 05-01-2013 la 9:18 pm
@Emil Drumaru
Varianta mea:
Iubito, solemn eu îţi cer/Alcool de Adaşi Mure,/Nu de Apollinaire:/C-afară-i
frig, c-afară-i ger/Şi iese lupul din pădure/Şi-n mine electronii pier…
*
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*
Kehayan
Postat pe 05-01-2013 la 7:36 pm
I se potriveşte zdumpesei Margot (dacă despre ea se face vorbitura
esopiană), i se potriveşte îndemnul formulat pe o carte postală
meşterită de Ion Barbu al Doilea (sau de Clubul din Arad?), acesta:
Băga-te-aşîn NATO!
*
Kehayan
Postat pe 05-01-2013 la 7:29 pm
Cu Vichy-Nato nu e rău, dar deloc, deloc, deloc. Şi cu vişinata era
bine, că, la un moment dat, ipochimenul, dezorientat, se ducea derect,
în marş forţos, către localitatea septentrională Moscou-sur-Vodka.
*
Lilu Amarlen
Postat pe 05-01-2013 la 2:54 pm
Se poate şi mai mult. De exemplu: să-l îmbete cu vin, poezie şi afinată
pe Horia Sursoiul, că e tot napocan, ba încă unul orrrtoman.
(SAPIENTIBUS PAUCA.!)
*
Emil Drumaru
Postat pe 05-01-2013 la 11:23 am
Iubito, în genunchi îţi cer//ALCOOLS de Apollinaire.
Ada, Ada, în genunchi îţi cer//ALCOOLS de Apollinaire.
Ioane, în genunchi îţi cer//ALCOOLS de Apollinaire.
*
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Emil Drumaru
Postat pe 30-12-2012 la 11:01 am
@ SHOULDER TO SHOULDER: UN CASSE-TETE POUR LES
GUEVARISTES ET LES TRADUCTEURS MOLDOVALAQUES::
De dimineaţa până seara/Sta SHOLD LA SHOLD cu Che Guevara/Şil durea-n trişcă de Tamara.
(Reaminintim că perla traducţională de mai sus aparţine translatoriţei
ce preschimba voroavele lui George W. Bush, venit la Bucale pentru
NATO, în frazule bucureştiote. Şi nici măcar nu este o adevărată perlă
ci, cum ar spune Şerban Foarţă, o debabelizare, un psitacism
traducţional. Fătuca era pesemne obsedatăşi de propriile sale şolduri,
deseori în contact cu altele, mai ales băieţeşti.)
*
Maria Vergii lui Ceavezu
Postat pe 30-12-2012 la 9:14 am
An vesel, nu-i bai, dar să hie ceva mai fericit decât Preafericitul
Daniel!
*
Maria Vergii lui Ceavezu
Postat pe 29-12-2012 la 10:48 pm
Nişte băieţi inimoşi or lansatără la un târg de carte bucureştiot, cu
oarece ani în urmă (dar nu prea mulţi), un tişărt pe care se răsfăţa
figura compozită a unui CHE AUŞESCU, obţinută, bineânţeles, după
mixarea unor fotografii ale comandantului Che Guevara cu ale
tovarăşului Ceauşescu. Dar nu cu el se afişă El Comandante Che
Ponta la una din întrunirile de vară ale tineretului pesederiot, o, nu.
Nici cu vreun exemplar din luxosul album francez al fratelui Jean-
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Jacques Lefrere, unde sunt adunate toate pozele, existente în acest
univers, ale respectivului COMPANERO cu final infelice.
(Fără mare legătura cu subiectul: ai un CHE şi în musicalul EVITA,
unde rolul soţiei lui Peron, amicul de mai tirziu al CHE Auşeştilor, e
interpretat de Madonna.]
*
El Cocotazo
Postat pe 29-12-2012 la 12:34 pm
Multumescu-ţi, Don Basilio, pentru semnalarea textulei cubaneze în
cestiune, utilă mie pentru o ediţie remaniatăşi amplificată a cărţulei de
explorări antropologice în subiecte rebarbative precum rinologia
literară, encomionul paradoxal, stranietatea şi… bizutajul (hazing,
bullying, bullismo, recte iniţierea violentă). EL COCOTAZO este,
într-adevăr, un termen cu circulaţie în Caraibe, deci şi în Cuba, un
termen relativ la bizutajul cifrei 13. L-aş corela, oleacă grăbit, cu
pasiunea latino-americanilor pentru jocurile de noroc, aşa cum le
zugrăveşte Roger Caillois in LES JEUX ET LES HOMMES, dupa
faimoasa lui clasificare cvadripartita (AGON, ALEA, MIMICRY +
ILINX). Fidel Castro era el insuşi, înainte de a deveni o relicvălegumă, un ahtiat al loteriei naţionale, iar amicul său politic Hugo
Chavez ot Caracas îi sugera frecvent la televizor, în direct, pe ce
numere să parieze, recomandate de el drept câştigătoare.
*
Mario Vargas Chiosea
Postat pe 29-12-2012 la 12:17 pm
Oricum, chiar şi sub regimul castrist mai recent, prostituţia o ducea
bine mersi în Cuba, ne povesteşte undeva Andrei Codrescu, autorul
iudeo-româno-american, deseori turist în momentele sale libere.
Sexcuritatea insulară o tolerează, iar femeile cu slujbe prost plătite +
ale doctoriţe îşi mai rotunjesc, EO MORE, veniturile lunare,
pregătind, cătinel-cătinel, returul societăţii deschise şi al
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capitalismului neoliberal. Fosta ”zaharniţă a iancheilor” viitor de aur
verde, dolarial, are (chiar înainte ca Uncle Simmy – unchiaşul
Constantin Simirat ot Iaşi, fostul lidărel al Partidului Moldovenilor
Traseişti şi, ca răsplată, fostul ambasador iliescian în La Habana –,
înainte ca dânsul săîşi scrie memoriile erotice cu El Lider Maximo,
mulatrese , negrese + alte peripateticiene de culoare).
*
Mario Vargas Chiosea
Postat pe 28-12-2012 la 7:31 pm
Ehehei, feţii mei, cubanezii aşteaptă, ca pe vremea dictaturii lui
Trujillo în Santo Domingo, sărbătoarea ţapului, LA FIESTA DEL
CHIVO. O aşteaptă pentru 2013, anul Marelui Bizutaj Anticastrist,
cînd speră să clameze în pieţile publice: !Samba, si! !Zafra, no!
!Samba, si! !Zafra, no!
Am eu o presimţire (mi s-a sbătut adineaori pleoapa stângă, ci nu de la
lipsa de magneziu): 2013 are să le fie fatal şi lui Fidel Castro Ruz şi
venezuelianului Chavez. !VAYAN USTEDES CON DIOS! [Că Moş
Crescent v-a urat deja: !FeliX Navidad!]
*
Rautaciosul Senescent
Postat pe 26-12-2012 la 9:39 pm
”Frumoasăţară: păcat că-i locuită!” zicea unul, hunul, nebunul, care le
avea cu sentimentul românesc al urii – dacă nu de sine, măcar – de
simpatrioţi (cum spun grecizanţii). Nu l-am votat niciodată, dar un
spin în carne tot mi-a rămas de la dânsul.
*
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*
Don Lucasito de Focsangeles y Lanzarote
Postat pe 26-12-2012 la 5:21 pm
De pe Ceahlăul kogainic s-ar vedea, cu ochiul pineal însă, de când or
înălţat acolo monastire de tămâieri (lângă cabana dochioasei Babe
Nokia), chiar Muntele Athos, HO HAGION OROS, în toată
splendoarea lui… taborică, increată. Aşa cel puţin mi-a susurat la
urechea stângă, aceea cu care captez inaudibilul, un COMPADRITO
de-al meu, Don Adrianito de Jorgeles y Ozana.
*
Don Luquito de Prahova y Argote
Postat pe 26-12-2012 la 11:32 am
Oleacă mai la sud de Kogaion, chiar mult mai la sud, ai Poiana
Mărului, La Clairiere du Pommier (ci nu LA CLAIRIERE AUX
POMMIERS), unde Ovidiul lui Vintilă Horia – din DUMNEZEU S-A
NĂSCUT ÎN EXIL – convorbeşte cu preotul lui Zalmoxis, posesor ,
acesta, de lungă barbă albă, şi pricepe că mnealui e ”Mărul” despre
care se face vorovire venerantăîn poporul dacic, mnealui, mereu
înfloritul POMMIER…
*
Billy Bistrocel
Postat pe 22-12-2012 la 1:11 pm
Eu cred că oamenii se intromiseserăîn ismene vesperale, iar din ele
derect în pătule sau crivaţuri pentr-un motiv niţeluş mai postmodern,
mai postloviluţionar: nu voiau să rateze o secvenţă felatorie cu Alina
Plugaru ori una anilinctorie cu Sexy Brăileanca (dacă nu cumva
sinuciderea erotică a Oanei Zăvoranu), transmise în PRIME TIME de
Haznalele Felixiene, aşa că, o vreme, uitaserăşi de calendele greceşti
şi de colindătorii repliaţi, aceştia, în mare parte, pe WEB, după
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filmuleţe X, subtitrate LICKING MY PUSSY sau SUCKING YOUR
COCK. Ne, vai, mângâie doar gândul, chiar gândemul, căşi în Brazilia
e la fel: zeci de milioane, acolo, nu au frigider, nici maşină de spălat
rufe, dar posedează tembelizor colorat şi alte plasme policrome, de
unde ţipătul oengiştilor locali, ţîşnit din adâncul rărunchilor: ”Nu
sedaţi popolul/Cu televizorul!”
*
Gogu Epistemologescu
Postat pe 16-12-2012 la 6:54 pm
Aş distinge două direcţii sau, că e tot aia, două strategii
epistemologice: una epistemAgogică, alta… epistemOgogică. Întâia ar
ţinti – cibla, targeta – rolul agoghic, de STALKER, de CĂLĂUZ, de
PSYCHOPOMPOS al Gogităţii Sale prin hăţişurile şi smărcurile şi
luminişurile epistemei sau paradigmei caragialine (atât în sens
foucaldian… cît şi dinspre Thomas Kuhn cetire), surata ei vitregă
luându-şi ca obiect de cercetură, exploratura + scriitura nu, pe urmele
rabelaisicului Epistemon, nu lumea din gura lui Nenea Iancu, o, nu, ci,
în muvanţa dadaistului metodologic Feyerabend, improvizaţiile
heuristice, bricolajele hodologice, intuiţiile ori spontaneităţile creative
graţie cărora ne hazardăm să intromitem oleacă de coerenţăîn
întâmplările realităţii, irealităţii + hiperrealităţii imediate, fie mnealor
doar cuţovlahiceşti… Rămâne totuşi să mai GOGITĂM. Nemica nu e
bătut în cuie, PAS MEMES LES COUILLES DE NOS PROCHAINS.
DIVERS ET ONDOYANTS CEUX-LA, MUES, ELLES, PAR
CETTE BRANLOIRE PERENNE QU’EST NOTRE MONDE…
*
Nasgogitorul
Postat pe 16-12-2012 la 12:19 pm
Gogea nu e câtuşi de puţin patafizician în sens restrâns, de experiator
conştient al Ştiinţei Particularului sau al Soluţiilor Imaginare, ci în
înţelesul, larg, accesibil tutulor fiinzilor umani şi altor
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gândirostivieţuitori din universul acesta ori din universurile paralele.
Hered al lui Ion Neculce însă iaste: în măsura în care gogemele –
moftemele sale de pildă – se subscriu, cât O SAMĂ DE CUVINTE,
scriiturii fragmentare (aşa cum o vor fi circumscris Blanchot, Pascal,
Nietzsche, Perros, Roland Barthes şi, mai puţin, Decompozitorul din
Răşinari, carele, dânsul, un aforistician iaste, iar aforismul, ca
structurăînchisă, pandaimos scriitural, fortăreaţă sadiană, opunându-se
şi sistemului, hegelian în esenţa sa, şi deschiderii de fragment: amin!).
Fiind şi poet şi filosof de formaţie, trecut pe la şcoala
conversaţionalismului ţuţeean, Vasile I Năsgogitorul se înrudeşte prea
puţin cu Vasile I Bulgaroctonul, înca şi mai puţin cu Născocitorul
arghezian din CÂNTARE OMULUI. Gogirile sale sunt mentale sau
stilistice, mentalo-stilistice, nu patice, suferinţiale, patematice,
ENCORE QUE, pe vremea revoltelor braşovene, avu de tras şi
psihosomaticeşte. Lui îi fată mintea nu ”adieri pestriţe” ca eului liric al
lui Vasko Popa, dar – fireşte: graţie unei bune cooperări cu mâna, cu
dextra ţiitoare de condei – stileme, mofteme, gogeme, proeme, noeme,
fraze + propoziţii + paragrafe meşteşugite, desăvârşite stilistic
(asemeni celora valeriu-ghergheliene, însă mai puţin speculative, mai
ardeleneşti, mai ancorate în arealul epocal). ET AINSI DE SUITE.
*
Philologos
Postat pe 16-12-2012 la 11:03 am
Vasile Gogea şi-a feminizat moftema: şi bine a făcut! S-a instalat,
făcând aceasta, în tradiţia lingvistică a Bisericii Răsăritene Locale,
care, ea, ne grăieşte despre TEOLOGEMĂ, nu despre TEOLOGEM,
despre TEMĂ, nu despre TEM, despre EVANGHELIE, nu despre
EVANGHELION, despre PLEROMĂ, nu despre PLEROM, despre
MITEMĂ, nu despre MITEM, despre GÂNDEMĂ, nu despre
GANDEM, despre FILOSOFEMĂ, nu despre FILOSOFEM.Şi aşa
mai aproape: GOGEMĂ, nu GOGEM.
Vesticii, pierzând neutrul latin (EUANGELION=EVANGELIUM,
etc) sau înnecându-l în masculin, le-au trecut la alt gen decât Valahii,
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strămoşii noştri. Dar… nici antropologii de obedienţă levi-straussiană
nu greşesc, etimologic vorovind, când bagă la înaintare MITEMUL,
VESTEMUL lui Roland Barthes, GÂNDEMUL ironicului Marcel
Petrişor ori GĂINĂREMUL lui Luka Lukici Meletiev. Fiindcă,
oricum, neutrele româneşti se feminizează la plural (precum
verişoarele lor italiene OSSO-OSSA, MURO-MURA, DITO-DITA),
aşa: MOFTEME, FILOSOFEME,GOGEME, TEOLOGEME,
MITEME, VESTEME, GĂINĂREME, GÂNDEME…
*
Gandema Moftemovici
Postat pe 16-12-2012 la 10:34 am
Înaintea moftemei se afla gogema, moftema fiind numai o specie –
promisă unui strălucit avenir librarian – a genului gogematic.
Dacăîn cazul cuvintelor învalizate ale Gomii din ALFABECEDAR,
ehehehi, insatisfacţia cititorială e relativă mai degrabă la faptul că nu
toate intrările, mii la număr, ale acelui dicţionar ludic sunt dotate cu
definiţii, cu Boier Gogea lucrurile stau niţeluş osebit. Ne-a zugrăvit
riguros, logico-lingvistic, MOFTEMA, ştim ce iaste şi la ce serveaşte,
dar ne va fi lăsat SUR NOTRE FAIM QUANT AU GOGEME,
rămânându-ne nouă (obsoleţilor, nevrednicilor, postelectoralilor)
sarcina fatigantă de a-l năsGOGI şi de a-l înzestra cu o definiţie
corespunzătoare…
*
Gigi Megali
Postat pe 13-12-2012 la 2:27 pm
Dublul limbaj al lidereilor uslaşi, moştenit de la Născase Puşcariotul:
una spun la Haznalele Felixiene, alta când se întâlnesc, de se întâlnesc,
prin reprezentanţii lor, cu politicieni de vârf europeni sau americani.
La Antene, acuză – prin Ileana Vulpescu, Ciuvică, Gâdea şi alţi
gogâldăi – SUA că ne-au adus gândacii de Colorado în Primul Razboi
Mondial şi-i exploatează pe negri, dau cu Germania Angelei Mekel de
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pământ, înjură Frankfurter Allgemeine Zeitung sau Le Figaro; în
străinătate se ploconesc sau tac, ponteşte, mâlc (fiindcă de acolo vin
fondurile, babanele, din care-şi trag o parte substanţialăîn buzunarele
proprii, oprişane sau nu). Se folosesc de sperietoarea Putin pentru
şantaj la adresa Vesticilor şi Natoului, ca să mai obţina ceva, că de
nu… şi-o pun cu Ruşii lui Cosmin Guşe, Andrei Marga sau Antonov
Deltaicul, iar dependenţii Haznalelor Varanului ori tinerii care
lucreazăîn Italia pun botul. Asta e! [Apropo: fără Americani, nu am fi
avut gândacii de Colorado, dar nici Ardealul, obţinut graţie victoriei
Antantei, mulţumită intervenţiei milionului de ostaşi ianchei, asupra
Triplei Alianţe, asupra Germaniei Wilhelmiene, asupra Habsburgilor,
asupra Bulgariei şi asupra Otomanilor. Clienţii Antenelor nu-s mai
breji, la cultură generală sau la minte, vai, decât Sulfina Barbu,
hARDista.]
*
InimaDulce
Postat pe 13-12-2012 la 2:01 pm
Protocronism românesc, protocronism viguros. Vedeţi numai, în
primul număr al DACIEI LITERARE pe 2013 – versiunea
deocamdată internetizata – rapoartele de inspector şcolar ale lui Bădiţa
Mihai Emin despre situaţia învăţămîntului primar la nivelul cătunelor
periiaşiote: învăţători care nu-şi ţin orele dar iau leafa, primari care nu
plătesc leafa învăţătorilor ce-şi ţin orele, procese-verbale de examinări
fictive, manuale proaste, manuale inexistente, manuale plagiate,
dascăli analfabeţi ET TOUT LE TRALALA…
*
Edmund Moritz
Postat pe 13-12-2012 la 1:52 pm
Nici tinerii maimuţoi ai lui Desmond Morris nu-s mai breji: când
masculul bătrân, unicul poligam al hoardei, nu e vigilent (cât Iliescu la
un congres al PSD), ei cearcă să supramonteze femelele. Foarte pe
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şestache. Dacă sunt surprinşi de acela, fie-s bătuţi şi alungaţi din trupă,
fie fac act de nouă supunere punându-si poponeţul la dispoziţia
şefului, carele doar mimează o scurtă sodomizare a nesăbuiţilor. De
unde originea simiescă a plecăciunii umane, cu, însă, folosirea părţii
din faţăîn locul celei pidosnice.
*
Elodia Cioaca
Postat pe 13-12-2012 la 1:38 pm
Apropo de familiologii amerloci:
THINK TANK e termenul designator al cercetătorilor, universitari +
alţi doctori, puşi în slujba unei mari companii şi apărându-i, cu
argumente ştiinţifice, interesele mundane, omeneşti, preaomeneşti. Un
fel de sofişti de serviciu, cum avea şi Alexandru Machidonul în suita
sa: îl depanau când avea o gravă problemă de conştiintă ori una doar
sentimentală…
*
Sergiu Paun-Pincio
Postat pe 13-12-2012 la 1:18 pm
La Iaşi, pe vremuri, ne făleam cu o tanti, fostă profesoareasă
universitoantă de la Drept, ce, mitingind în Piaţa Unirii, de-a lungul
anului 1990, solicita, pentru refacerea României Mari, pe lângă
Basarabia, Bucovina Septentrională + Cadrilaterul, solicita, dară, şi…
Bosnia/Herzegovina (pe ultima, în naivitatea ei înalt ignorantă,
confundând-o cu, desigur, Ţinutul Herţei, ci nu cu doamna Hertha
Perez, iubita platonică a Magistrului Ursachi). O precursoare,
carevasăzică, a Sulfamidei Barbuine…
*
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*
Nelly Wachs
Postat pe 11-12-2012 la 10:38 pm
Sigur că despre dânsul merge vorba, iar Dechanel-ul care-l bate, după
Primul Rezbel, în alegerile prezidenţiale, uau, căzu din tren pe când, o
dată, mergea să inaugureze nişte crizanteme. În restul timpului…
moţăia. A se vedea Accoce & Rentschnik: CES MALADES QUI
NOUS GOUVERNENT. Aşa era sub A Patra Republică, ducătoare la
dezastrul hexagonal din 1940, E ceea ce-şi doresc uslaşii noştri ca
prezident, după modificarea eventuală a Constituţiei: un inaugurator
de piscine, ocupându-se cu vorbitul, nu cu făcutul, precum şeful
comunităţii Guayaki descris de antropologul Pierre Clastres în
CRONICA sa. IL NE FAIT PAS, IL S’OCCUPE DE PARLER.
Reaminteşte comunităţii, periodicamente, ceea ce fiecare dintre
membrii săi ştie deja.
Căci vinovat e tot FACITUL, iar sfânt… doar nunta, INCIPITUL,
Poate şi GAVARITUL.
*
Nelly Wachs
Postat pe 11-12-2012 la 1:43 pm
Excepţie fac, acum, ofiţerii superiori (de când România a intrat în
NATO): or făcutără cursuri speciale de câteva luni cu ei, cu mnealor,
spre a-i învăţa, ehehei, antepunerea prenumelui. Pe lângă o brumă de
engleză. A fost însă foarte greu exerciţiul respectiv al deformatării
militare.
Pe de altă parte, ofiţerii armatei regale de altădată, nu neapărat
interbelici, unii cu studii la Saint-Cyr, ar fi considerat o gravă impoliteţe
postpunenerea PRAENOMEN-ală. Ca să nu mai vorbesc de lungul şir
al magiştrilor Şcolii Ardelene ori de martirii greco-catolicilor.
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De aici, poate, şi observaţia lui Georges Clemenceau că rezbelul e o
treabă prea serioasă, prea complicată, spre a fi lăsată pe mâna
cătanelor, nici chiar la Solferino-ul evocat în cânticul transilvan
semnalat de melomanul Caragiale, unde ghinărarul austriac învins
invita pe împăratul vienez să nu se mai bată, să pună pace, că-i mor
toţi ostaşii…
*
Lapte Laptisor
Postat pe 06-12-2012 la 5:54 pm
Jurnalul lui Gala Galaction merită reevaluat, are dreptate Mircea
Platon. Şi din multe considerente. Unul ar fi pasajul, semnalat mie
cândva (pe vremea când colecţionam argumentări atipice, stranii, în
favoarea teologemei învierii Mântuitorului), semnalat mie, dară,
cândva de Ioan Pintea, salvatorul unei versiuni a jurnalului
steinhardtic. Despre ce este vorba acolo, în pasajul diarist? Despre
Marchizul de Sade-Oveanu, mare mahăr sub Dejieni, cu care
traducătorul Bibliei se întâlneşte în timpul Paştelui, pe la începutul
Obsedantului Deceniu, şi căruia îi murmură un sonor HRISTOS A
ÎNVIAT! Foarte încurcat, Ceahlăul literaturii romăne îi răspunde
printr-un morocănos HAI NOROC!
[Pentru Ceahlăul literaturii române, faţă cu Everestul nesimţirii
umane, a se vdea recentul op magn – peste 700 de pagini, cu
bibliografie impresionantă, ivit la Editura Compania din Bucale – al
lui Dorin Liviu Bâtfoi, intitulat AŞA S-A NĂSCUT OMUL NOU.
Jurnalul galactionic figurează, aici, ca izvor ultraonorabil, dar nici al
Mandarinului valah nu lipseşte.]
*
Nae Digresivu
Postat pe 06-12-2012 la 5:33 pm
Îmi amintesc de el ori de cite ori aud, dinspre temple penticostale,
cântându-se ”Muntele Sionului/Va fi Casa Domnului”. Sigur, în joc e
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cvadruplul înţeles al textului biblic, explorat şi de Dante (în IL
CONVIVIO/CONVIVIUM mi se pare), de unde ecumenicitatea
lecturii anagogice săvârşite şi de Gala Galaction, şi de neoprotestanţi,
şi de protestanţii Americii Actuale, implicaţi activ, dânşii, în
geopolitica ERETZ-ului, însă neştiutori, poate, cât de mult se
aseamănă HATIKVA, imnul junelui stat, transilvanei melodii a
CUCURUZULUI CU FRUNZA-N SUS…
*
Bruno Cocatrix
Postat pe 29-11-2012 la 7:23 pm
Observat-am treaba respectivă cu tristeţe de cititor dezamăgit, şi încă de
două ori: o dată de către un autor îndrăgit pentru ALFABETUL DE
TRANZIŢIE sau PYGMANOLION; a doua oară de către un universitar
lăudabil (respectat pentru marea-i ştiinţă de carte de însuşi Conul
Paleontologu), un as al amvonului amfiteatral ce îşi şifona ţinuta
bălăcindu-se în zoaiele politicăriei cu pupatul Pieţei Independenţei la
cheie.
*
Bruno Cocatrix
Postat pe 29-11-2012 la 11:47 am
Pornise bine Jupânul Ştrul (cel din MOŞ NECHIFOR
PERLOCUŢIONARIUL desigur) cu Partida Schimber-Limbistă,
poziţionată perifericamente, nu central, dar… spre surprinderea
multora, nu a tutulor, odatăşi-a cârnit harabaua caragialescăşi a luat-o
(nu prin Codrii Grumăzeştilor, ci:) derect spre Şandramaua
Iliescarilor, unde i-a răsturnat conţinutul fără păs,din pristolul pesedeic
dându-i calului ovăs, obţinând mnealui dară, la troc, înalte indignităţi
palavramentare, de-au zâmbit a râde pânăşi curcile din environul
cuţovlahicesc. CE QUE a da cu mucii-n fasole VEUT DIRE, CHERS
MESSIEURS MAIS NEANMOINS AMIS!…
*
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*
Radioascultator Impenitent
Postat pe 21-11-2012 la 8:48 pm
N-am avut niciodată tembelizor la domicil, însa radio ascult-am,
inclusiv în idiomuri etranjere, de când măştiu, inclusiv pe vremea
copilăriei rurale, când se adunau seara gospodarii să asculte, pe şest,
Vocea Americii, apoi Europa Liberă ori Deutsche Welle, ca să afle
dacă vin – sau când vin – Iancheii … spre a le da pământurile
colhozizate înapoi. Acum, hiperadult, de câte ori ( în franceză,
spaniolă, engleză, germană sau italiană) aud echivalentul expresiei ”o
emisiune de…”, adaug automaticamente: …”o emisiune de Virgil
Ierunca”. C’est vous dire, messieurs, qu’il y a dans la vie des
rencontres qui vous marquent de facon indelebile.
*
Trei, Doamne, si toti trei…
Postat pe 20-11-2012 la 7:33 pm
Trei Lovineşti, iar cu Monica patru. Eugen, Horia + Vasile
(guenonianul). Monica, ea, cumva, pe funcţie de d’Artagnan (ca să
tragem o ocheadă hipotextuală la AL PATRULEA HAGIALÂC). Îi
merită Fălticenii actuali pe tuspatru? Poate că nu, poate că da.
Folticenii Vechi, Folticenii şcolii de catiheţi, sigur că da. Pe cei trei
numai: Eugen, Vasile & Monica. AND SO ON.
*
Cajvan Focsanian
Postat pe 20-11-2012 la 12:17 pm
Fiindcă tot veni vorba de amintiri cu Monicii Ieruncieni, hai să mă
laud şi eu, colecţionarul, cu ceva, că e cazul. Am, cadouri de la Don
Virgil, un exemplar cu dedicaţie – din ediţia princeps, ivită peste
fruntarii – din ROMÂMEŞTE, başca un număr din revista ETHOS,
scoasă, la Parigi, de Ion Cuşa şi Domnia Sa. Mai posed, procurat pe
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căi ilicite, tomul doi din HISTOIRE DES LITTERATURES,
îngrijităde Raymond Queneau, în colecţia ”Pleiade” a Editurii
Gallimard, unde capitolul de istoria literaturii române îi aparţine,
graţie fericitei recomandări a lui Mircea Eliade, lui Virgil Ierunca,
tânărul său prieten, foarte necomplezent cu scriitorii, mari cât
Sadoveanu sau Camil Petrescu, dedulciţi la favorurile sovieto-dejiene,
cărora le contrapune pe Ion Barbu sau Fraţii Bota. Dar, fiind mai
degrabă egotist stendhalian decât egolatru marinouan, conced că
filmul lui Adrian Van Georg relativ la întâlnirea din Piatra sau
documentele antume ale Boierului Gogea trec înainte, cu mult înainte,
dată fiind portanţa lor altruistă, heterologică, având impact la un
public hipercultivat şi neuituc…
*
Kotkodak Retinette
Postat pe 19-11-2012 la 6:35 pm
Rect(or)ul refuznic la vizita doamnei Monica Lovinescu şi a domnului
Virgil Ierunca – pilotaţi, aceştia, de Gabriel Liiceanu – la
Universitatea Cuzană din Iaşi se numea Gheorghe Popa. Tot el
interzisese Reginei Ana, soaţa lui Mihai I, să viziteze Biblioteca
Universitară Centrală din urbe, fundaţie a bunului rigă Ferdinand,
bunicul ei, şi Sala paşilor pierduţi de la Universitate (ilustrată, din
păcate, cu frescele comunisto-dacizante ale inomabilului Sabin
Bălaşa). Abia în 1998, cînd ROMÂNIA LIBERĂ publica listele
Mariei Ghitulica, primsecretăreasa, cu ”persoane de sprijin” ale cui
ştim, l-or găsităra printre ele şi pe un POPA GHEORGHE, şef de
lucrări, adicătelea lector, la universitatea antepomenită. Devenea,
astfel, clar cine trăgea sforile marionetei respective, fost secretar BOB
la Facultatea de Fizică a distinsului stabiliment superior. Între timp
însă, venind Convenţia Demo la putoarea României Postloviluţionare,
avusese loc vizita lui Mircea Dinescu, poftit, de studenţii anului IV al
Facultăţii de Litere, şi, în aula mare, exploatând ocazia, Luka Lukici
Meletiev îl soma pe gogâldaul popesc să-şi ceară scuze pentru cele
două măgării. Şi ce crdeţi, boieri dumneavoastră (neslugi la oierii
zilei), ipochimenul se ridicăîn patru membreşi sfârşea prin a-şi cere
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cuvenitele scuze, martori fie-ne poeţii Nichita Danilov şi Liviu
Antonesei. Dar, vai, studenţimea ieşeană, spre deosebire de cea
timişoreana, ratase o întâlnire intelectuală esenţială…
*
Min Ulescu
Postat pe 19-11-2012 la 6:03 pm
Dacă aţi şti voi, copii înstăriţi(dar sceptici) ai nobleţei noocraticeşti,
cine oua prezentamente o teză de doftorat despre ML, la Universitatea
lui Fane cel Baban &Sacrosant din Suceava, aţi murmura în barbă, ca
şi mine de altfel: ”Tătânele, colonel sec (mânca-l-ar buba mânzului!),
nu i-a lăsat pe Ieruncii Lovinescieni, când erau vii, să trăiască, iar fiică-sa
(păpa-o-ar THE PUBIC LICE, CES PAPILLONS D’AMOUR!) nu-i
lasă, acum, să rămână morţi frumoşi ai culturii euromâne.”
La vremuri noi, tot ei, tot ei, dar mai hăiţ, mai pieziş, mai pervers…
*
Luka Lukici Meletiev
Postat pe 05-11-2012 la 7:56 pm
Transilvanii, mereu fruncea’s mai ales ieri, dar, uite, chiar şi azi (:le
vierge, le vivace et le bel aujourd’hui), la VATRA sau – la UROSAN
– în urologie. Daţi în Paşte, domnule!
AD INNUMERABILES ANNOS, gaspadin Mihai Sin!
*
Bela Kuhn
Postat pe 28-10-2012 la 8:10 pm
Bravo, cumetre Bedros! Continui să ne uimeşti cu prozulele tale
gospodăreşte meşterite (sau, dacă vrei, concoctate cu meşteşug)…
*
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Bully Kuhn / Bella Kunst
Postat pe 10-09-2012 la 12:54 pm
Bizutage = bullying = hazing -= bullismo.
BIZUTAJ (a nu se confunda cu bijutajele lui Ioan T. Morar, ceva mai
creştineşti): termen preferabil, din raţiuni eufonice, aceluia de
BULISM, împrumutabil talienilor neavând însă, mnealui,
BULISMUL, vreo legătură etimologică – ci numai una la nivelul
relelor practici, militare de pildă – cu BULIRILE dincomunitatile
rrrome.
O groază de filme există, în fostele republici sovietice, mijotate încă
din periodul perestroik, pe tema ”dureroasă” a violenţelor iniţiatice din
Armata Roşie. Acu, lasă că nici cu oştirile natoice nu ne e ruşine.
Vorba lui Şerban Foarţă (din vremea bombardamentelor asupra
Belgardului): OTAN, SUSPENDS TES VOLS! Iar eu adaug,
ţinândui-i isonul, : SUSPENDS AUSSI TES VIOLS BIZUTEURS!
*
Zilot Romandor
Postat pe 23-06-2012 la 5:32 pm
Pe când, cu peste zeci ani în urmă, strasburgheam lectoreşte, prilej
aveam să asist – în seminarul de istorie mittleuropeică animat de
domnii Nouzille & Fisera – la o conferinţă a lui Attila Jakab,
cercetător helvet de obîrşie erdelyasca,specializat în cestiuni secuieşti
şi religia ceangăilor de pe Trotuş, Tazlău + Siret, bun vorbitor de
valahă curentă, chiar traducător din Rebreanu. Vorbea dânsul de
”naţionalismul resemnat” al foştilor săi compatrioţi. Concept
interesant, dacă stăm să cujetăm ghini, întorcându-l dovleceşte pe
toate părţile. Şi încă una: eu aş grăi de şovinism la maghiarii culorilor
alb, verde + roş, nu de xenofobie, nici de rasism. Dacă-i înveţi limba
cât de cât, ungurul te consideră frate, BEAU-FRRE poate, fiindcăîţi dă
imediat sora de nevastă… tocmai ca să-ţi perfecţionezi cunoaşterea
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idiomului său şi să urmezi, prin urmaşi, a fi asimilat, cum li s-a
întîmplat la foarte mulţi slovaci, croaţi sau ruteni. Insulă lingvisticăîn
ocean indo-european, dispare hungarica ţerişoară de nu-şi propagă, ca
pe o maladie ”veselă”, limba stranie, limba turaniană, limba neştiută
de Elie Wiesel.
*
Bella Du Con-Tiki
Postat pe 23-06-2012 la 1:59 pm
Eugene Ionesco îi atrăgea odată atenţia prietenului său Ilie din Sighet
că nu jadarmii români îl duseseră cu forţa, văleat 1944, la tren pentru
lagărele teutoneşti, aşa cum afirmase, şi încă scriptat, dumnealui,
fiindcă, la data aceea, Ardealul de Nord era sub ocupaţie horthystă,
deci maghiară, ci ăia unguri. Reacţia wieseliana: ”Ei, te legi şi tu de un
amănunt nesemnificativ!”
*
Bela Kun(st)
Postat pe 23-06-2012 la 9:42 am
Recomand să recitim împreună, cu glas tare, nu pe Paul Goma, vai, ci:
pe Jean & Jerome Tharaud (de l’Academie Francaise, fireşte: cei cu
TRIMISUL ARHANGHELULUI), dar… dinspre două cărţi simultan:
QUAND ISRAEL EST ROI + QUAND ISRAEL N’EST PLUS ROI.
Prima tematizează atrocităţile comise, şi împotriva minoritarilor
valahioţi, cât a durat dictatura lui Bela Kun, în 1919, la Budapeashta,
până or intervenit cu trupe, trupeşte adicătelea, Cehii, Românii şi
Franţujii Corpului expediţionar din Valea Vardarului. A doua,
începutul Şicanărilor Adolfice pentru Kazari.
Ilie, pe de altă parte, are mortul, aruncat peste gard, în propria ogradă.
De către un cosângean, stabilit în Suedia şi fost coleg în lagăr: 1. cu
carele nu a putut vorovi, când s-or reîntâlnit, foarte târziu, în idiomul
lui Alexandru Moghioroş (ucigaşul cailor de la noi în anii
colectivizării); 2. căruia nu a vrut să-i exhibe numărul de HAFTLING
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tatuat pe braţ. De aici acuzele de imposturăşi procesele aferente.
Frământări intestine, dară, la Efraimiţi.
Nu e uşor să-ţi duci crucea primită – nici când eşti Ilie Gămălie din
Cisnădie, ocolitor îndărătnic al Memorialului de la Sighet, nici când te
afli, prin naştere, Mare Voivod de Alba Iulia.
*
Miklos Horti…cultorul
Postat pe 23-06-2012 la 12:20 am
Elie Wiesel, Ilie Nevastuică în transpunere poetică românească, a
primit, la intervenţia lui Francois Mitterand, amicul său politic din
Anii Cinzeci, Premiul Nobel pentru pace, nu pentru literatură, să ne
înţelegem bine. Bătrânul Vulpoi, cu trecutul sau vichyst, decorat în
juneţe de Mareşalul Petain, avea oarece nevoie de redaurirea
blazonului, iar Nevăstuicăîi pica bine la ceas de seară. E drept,
CELEBRĂRILE HASIDICE ale acestuia, apreciate prin referat de
Silogistul Amărăciunii, dar şi în corespondenţa cu Armel Guerne,
merită zăbava lecturii, aproape la fel cât, de Martin Buber,
POVESTIRILE CU HASID. Romanele însă, teziste, atrag mai puţin,
ca să mă exprim eufemistic.
*
Florea Fugarului
Postat pe 22-06-2012 la 11:58 pm
Dar Valery Giscard d’Estaing? Oare când va returna mnealui
diamantele receptate, pe vremuri, de la Maiestatea Sa Bokassa I, fostul
împărat al actualei Republici Africo-Centrale? Aud?
*
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Hegelush din Korkodush
Postat pe 22-06-2012 la 10:28 pm
E, într-adevăr, o ştire. Una favorabilă morţilor de la Ip. Şi merită…
comentarii delicate.
*
Luka Lukici Pitulicev
Postat pe 17-06-2012 la 11:21 am
Cu prefaţă de Gheorghe Grigurcu, Boier Gogea se recăftăneşte – şi
definitiv – ca Velikii Boieral scrisului nostru contimporan. N-am
cobza la mine… că i-aşţine hangul recăftănitorului! (Dar, s-o spunem
p-aia dreaptă, Vasile, spre încântarea unor HAPPY FEW ONES,
devine mereu ceea ce este DEPUIS TOUJOURS, vorba unui
nietzschean din vecini. IMMER WIRD ER… WER ER IST.)
*
Hegelush din Korkodush
Postat pe 15-06-2012 la 3:35 pm
N-au prins România Dodoloata nici Bădia Mihai, nici Bădiţa George,
nici Nenea Iancu, nici Titu Maior, deşi o aşteptau … şi se strofocaseră,
după mijloacele din dotare, pentru ea, dar s-au confruntat cu ea – şi
încă foarte – Constantin Stere, germanofilul muscalofob, sau Slavici,
simpatizantul Austriei Mari, împuşcăriatul din Anii Douăzeci ai
veacului pristăvit recentuţ. Ironie a sorţii? Purăîntîmplare? Deschid
cartea lui Schonties, POETICA IRONIEI, la pagina 54, unde recitesc
o însemnare personală, dar în spiritul celor aflate, la Vama Veche de
Altădată, prin Petru Creţia, de la împăltinişatul Noica:” IMRE TOTH
– IRONIE DU SORT! -, PROF DE MARXISME EN ALLEMAGNE
APRES AVOIR FUI LA ROUMANIE CEAUSEQUIENNNE”. Râsul
gurului, N’EST-CE PAS? Hmmm…
*
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Ultimul Bere(go)voi
Postat pe 15-06-2012 la 3:16 pm
Îi ţinem pumnii, azi, lui Gellu Dorian, care, norocos destul, împlineşte
profesionist, la Ipoteşti + Botoşani, o parte din întreprinsele lui Petru
Creţia.
*
Luka Lukici Pitulicev
Postat pe 15-06-2012 la 10:57 am
Daca Bădiţa Mihai (Michel Eminesco) ar fi trăit cât megaeditorul său
Petru Creţia, prindea Marea Unire din 1918. Dar, vai, nu a prins-o nici
Titu Maiorescu, repliat pe celălalt mal chiar în vremea momentanei
ocupaţii austriace a Bucurescilor…
*
Rebarbor Durkheim
Postat pe 11-06-2012 la 10:46 am
Sinuciderea anghelacheană, ea, cum o rubricăm sociologicamente?
Egoistă, altruistă sau anomică?
*
Doppelgaenger & Schatten
Postat pe 29-05-2012 la 4:43 pm
A fost, pare-mi-se, inteligentă adoptarea italienismului IMPIEGATO
de către limba administraţiei româneşti din periodul caragialean,
asemănător, acesta, în multe privinţe (bune + rele) cu al nostru. Sigur,
la concurenţă cu AMPLOIAT, de sorginte franţuză. Numai că, uite,
Hexagonalii osebesc amploiatul, L’EMPLOYE, de funcţionar, LE
FONCTIONNAIRE, ultimul activînd, bugetivor, exclusiv în sfera
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publică, LA FONCTION PUBLIQUE, THE PUBLIC SERVICE.
Ceilalţi, amploiaţii, EMPLOYES DE BANQUE OU AUTRES, se
strofoacăîndeobşte pentru patroni, LEURS EMPLOYEURS, QUI,
EUX, LES EMPLOIENT A FAIRE FAIRE TOUTES SORTES DE
CHOSES. [Există, adevăratu-i, şi specia amploiaţilor de birou, LES
EMPLOYES DE BUREAU, ”funcţionăraşii”, aducători pe undeva cu
GLI IMPIEGATI STATALI.] Refuznic la impiegare şi amploieri,
Marino se afişa, după „depuşcăriere”, ca liber profesionist, FREE
LANCE, PIGISTE UND SO WEITER, lăsându-se folosit numai, la
nivel înalt, ca agent de influenţare pozitivă transfrontalieră.
Postumamente însă, îşi va mişca, şi mnealui, multă vreme LE GROS
ORTEIL MEMORIEUX, PLUTOT MECHANT QU’OBSCENE.
*
Baciul Ungurean
Postat pe 29-05-2012 la 1:39 am
Păcat că limba română literară nu are un termen special pentru
degetele piciorelnice, aşa cum posedă engleza: TOES; germaneza:
ZEHE; hexagonala: ORTEILS. În locul ”degetului mare de la picior al
lui Mitică”,uau, am instala mai degrabă LE GROS ORTEIL DE
DIMITRAKIS. Degetul mare piciorelnic, mişcat de pe năsălie ori
ieşind obraznic din pantoful scâlciat, e figura obscenului, iar obscenul
sfidează carnavaleşte, bahtinian, moartea… cam cât sexul erect al unui
spânzurat. E, cumva, viaţa pre moarte călcând. Ne amintim, cu acest
prilej, de un fragment unde Silogistul Amărăciunii povesteşte cum,
pentru a suporta vestea morţii unei fiinţe dragi, a intrat numaidecât la
un cinema ce dădea filme porno. Ne amintim de el şi avem,
orişicâtuşi, iluzia de a-l pricepe. Doar din moartea lui nenea
Angelache facem o CRUX INTERPRETUM (sub condiţia să nu afle
Valeriu Gherghel, hermeneutul respectivei chestiuni textuale, iute la
mânie replicantă). Ei, dar şi Gelu Negrea are îndrăznelile lui
anghelacheologice… Le urmărim cu interes.
[Bravo pentru reeditarea, aşteptată, a OftalMOFTologiei!]
*
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Rosiorul de Vede si Aude
Postat pe 28-05-2012 la 2:58 pm
Meşterul Manole: destul de îngăduitor cu praxele plagiante din
Uniunea Scriutorilor. Când, la filiala ieşeană a autorimiimoldave,
doamna Magda Ursache îi semnala furtul a nouăzeci de pagini comis
de doamna Noemi Bomher în ”Ospăţul de cuvine”(Editura Junimea,
2009), preşedintele Nicky se salva printr-o piruetă verbală, descinsă
direct din gama ”ignoratio elenchi”. Cum? Întrebând-o pe Magda U
din cine furase Noema respectivă (universitară + membrană a Uniunii
în vederea celei de a doua pensii)… şi făcând oarece glume despre
mediocritatea cercetătorului spoliat. [Dreptu-i că Magda Ursache
comentase, la obiect, latrociniul bomheric şi în ”Antiteze”, revista
pietreană pilotată de Cristian Livescu.] Urmarea? Nici o urmare.
”Scrieţi, băieţi, numai scrieţi!”
*
Freiherrrr zu Gutttttenberg
Postat pe 28-05-2012 la 2:11 pm
Egotism! Egotism! Am vreo patru cumetri la Piatra Neamţului[oraş
fără sorbonele judeţene], care, în loc să se îmbete la crâşma din colţ
ori să răcnească din capul scării la vecini, şi-au tras doctorate rapide la
Universitatea Cuzanăsporind, ei, dinspre temele titilate în vechi lucrări
de licenţă. E partea plăcută a trebii. Partea haioasă-i că, în fişele biobiblio de la finea cărţilor poetico-prozastice personale, se prezintă
drept… conferenţiari [măcar că nu au trecut prin faţa vreunui juriu
universitar, acuzabili aflându-se de „fals şi uz de fals” la o adică], pe
afişe se dau profesori doctori, iar diplomele doctorale, înrămate
chiceşte, şi le afişeaza în vestibulul apartamentesc. O hi la mijloc
mândria transilvană a titulei? O, nu. Ardeleanul – sau tatăl acestuia –
schimba doar plăcuţa metalică de la poartă, pe care înscrie aşa: Horia
LAZĂR, PhD, ceea ce corect iaste şi nu trezeşte proteste. Nici, poate,
invidie. Doar spirit de emulaţie la megieşi sau eventualii trecători.Mai
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degrabă, crez eu, îi la mijloc ceva precum presentimentul unui
relativism patalamalic de tip ital. La dânâii, în Peninsula Ciuboţică,
orice absolvent de studii postliceoase se veade interpelat cu
DOTTORE, în prescurtare epistolară DOTT. (Va urma.)
*
Rebarbor
Postat pe 22-05-2012 la 4:19 pm
Întrebare foarte politicoasă: Pe unde mai gândirostivieţuieşte, dacă
mai gândirostivieţuieşte (şi nu e repliat în Absolut + şi aveţi ştire),
Filosoful Mon-Ci-Us, auctorele CARACTERELOR COMUNE?
*
Fantezila
Postat pe 17-05-2012 la 12:48 pm
BÎTCA DOAMNEI, ce sursă de reverii etimologice pentru Brisset,
eroul lui Queneau din COPIII MALULUI, convocat şi de Breton în
ANTOLOGIA UMORULUI NEGRU! Hai săo luăm pe urmele lui,
indelebile, uite-aşa. BÎTCA ne duce la BITE + CAS. Ei, cu BITE e
clar, de-ajuns fiindu-ne un PETIT ROBERT mare ori un dicţionar de
argou şi limba populară, dar ce facem cu CAS. Ne scoate din
încurcătură Charles d’Orleans, poetul contemporan cu Villon,
bilingvit, el, de Romulus Vulpescu. Acolo, ce găsim? Rondelul cu
MAITRE ETIENNE LE GOUT, NOMINATIF… QUI FAILLI A EN
SON CAS GENITIF. Şi iute ne prindem că vocabulul CAS e folosit
cu dublu înţeles, însemnînd nu doar PTOSIS, CASUS, „cădere”, ci,
prin contaminare cu italicul CAZZO, şi MEMBRUM VIRILE. În tot
periodul renascentist, graţie invaziilor hexagonale în peninsula
ciuboţică. De unde întrebarea: LA BITE-CAS DE MADAME, WAS
IST DAS? Ne răspunde, din ultratombal, Salvador Dali, citându-şi
pagina despre LA MERE PHALLIQUE A TETE DE VAUTOUR,
prezentă, repectiva mamă falicăşi cu ţeasta vulturie, într-o amintire
infantilă a Divinului Leonardo din sătucul Vinci, analizată, genial, de
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„Şarlatanul din Viena”. La noi, BÎTCA DOAMNEI s-ar fi întrupat, nu
numai geografic… dar şi historial… în Tovarăşa Elena Ceauşescu,
biţâţoasă (BITE + CAS), aţâţătoarea, sodomizatoarea, bărbata,
MAGNA MATER
PHALLICA VALACHORUM.
Zisei şi la preumblare plecai.
*
Bohumil Ipsissimus
Postat pe 17-05-2012 la 10:05 am
Măîntreb uneori, în nopţile cu lună plinăşi insomii etimologiciene,
dacă nu ar trebui să rebranduim CRATIŢA şi s-o denumim, de acum
înainte, GRAALIŢA… Fără intenţia, parşivă, de a o face să rimeze cu
o anumită rasă de văcuţe, carele, ele, nu dau o sută de litri lăptoşi pe
zi, totuşi, precum cele din interviul lui Sartre despre sovhozurile
sovietice din câmpia Donului Mijlociu.
*
Bohumil
Postat pe 17-05-2012 la 9:57 am
Editura Crater? Păi, măi băieţi, grecescul KRATER (vasul mare în
care se aducea vinul la petreceri şi alte sim-poţiuni) e genitorul
cuvântului GRAAL. În engleză: GRAIL. Or, ce observăm noi, cu
mândrie protocronică, aici, la curbura Carpaţilor Orientali +
împrejurimi? Că orice gospodină ce se respectă are în bucătărie cel
puţin un graal, cel puţin o cratiţă, a cărei mamă tot elenică iaste:
KRATISSA, paredra zeului KRATER. And so on.
*
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Bohumil
Postat pe 16-05-2012 la 10:59 pm
”Thraces et Bogomiles – j’ai hante les memes parages qu’eux”…
(Cioran). Cred că Blaga ar fi putut modula capătul respectiv de
scriitură fragmentară, nu însăşi Dan Botta, orficul + tracofilul din, mai
cu seamă, LIMITE.
*
Dosoftei din Tei/Pe miriste de mei
Postat pe 16-05-2012 la 10:50 pm
Treizeci de mii de documente, în germană, la Piatra (presupun că
arondate Bibliotecii Kirilene), uau! Şi ce păzeşte Adrian Van Georg,
PhD + director al revistei CONTA?
*
Tei Dosoftei
Postat pe 16-05-2012 la 7:37 pm
Cu Google, nu; dar cu manualul de literatură română liceală din
periodul dejist, da. Acum, dacă treaba – primită de Mitropolitrul
Dosoftei dinspre Patriarhia/Patiershia Muscalilor – o fi fost sufletească
sau creştinească, nu pariez. Sigur era, pentru alcătuitorii de manuale,
animându-i Roller & Răutu, obligaţie de minimal pupincurism la
adresa Ruşilor, fiindcă lumina venea, nu-i aşa?… sadoveneşte,
gospodăreşte – EX ORIENTE – în urma tancurilor + consilierilor
sovietici. E şi motivul pentru care am lecturat, dar nu-n vremi prea
îndepărtate, de Blaga, REVOLTA FONDULUI NOSTRU NELATIN,
articulete de juneţe ce, din fericire, nu dă apă la moara Napolepnului
antemenţionat.
*
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Tei Dosoftei
Postat pe 16-05-2012 la 4:15 pm
Din Patiershie datu-ne-au tipare://Sufletească treabă, //Şi bine ne
pare!!!
*
Gogu PrazVerde
Postat pe 28-04-2012 la 10:15 am
Ghinionist, într-adevăr, Tismăneanu. Mai norocos, Patapievici a prins,
la musteaţăînsa, un doctorat HORRORIS PAUSA al Universităţii
Mihăieşiene de Vest. Că tot nu e doctor în nemica. Asta e, mai şi
pierzi uneori din ciolanele societale scoase la mezatul politicăriei.
*
Heimatlos
Postat pe 27-04-2012 la 11:49 pm
În fond, Leonte Tismăneanu, ca staleninist roman, a fost un actant al
internaţionalismului (în varianta ortodoxă, mai SOFT, nu în cea
troţkistă, foarte HARD), în vreme ce fiul său, trecut cu arme şi bagaje
la Yankei, activează ca actant al globalizării veloci. Iar dacă neoconii
de la Chicago ereau, majoritatea, foşti troţkişti năpârliţi, deci
mondialişti (dar nu de-ai lui Ernst Junger, muqaddim, acesta, al
statului universal neomogen), trageţi voi de concluzie, dragilor, că eu
rămân ce-am fost: cosmopolitan (cetăţean al lumii) la oraş, iar la ţară
… APOLIDE DI POZZUOLI, apatrid ataşat locului meu natal.
*
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Raul Feldgrau
Postat pe 27-04-2012 la 11:30 pm
În USA există grupuri oficiale de presiune, numite LOBBY-uri. Acolo
e neutru termenul, nu e pejorativ. De ce ar fi pejorativ la noi? (Fireşte
în cazul în care nu-l aplicăm doar sioniştilor politici, care, se ştie, au
motive – precum Leo Wieseltier, Elie Wiesel, Claude Lanzmann sau
Serge + Arno Klarsfeld – să fie susceptibili uneori).
*
Paleontologov
Postat pe 27-04-2012 la 12:25 pm
Dumnealor se prefac a ieşi de sub pulpana Conului Alecu Paleologu,
cel cu BUNUL SIMŢ CA PARADOX. Mai ai şi afinităţile selective
(vorba unui Timişorean nepereche) dintre Volodea şi Radu F, dar pastea le lăsăm deocamdată deontologilor din viitorul imediat.
*
Strigatorul public
Postat pe 26-04-2012 la 1:03 am
Cu 22 de ani în urmă, însoţit cu doi amici euforizaţi, clamam – sub
geamurile celui ce, născut în aceeaşi lună cu Decompozitorul din
Răşinari, împlineşte, acum, 59 de primăveri – ce? ANTONESEI
PREŞEDINTE! de bună seamă. Acum, mai sfioşi, mai modeşti, mai
pirpirii, ne mulţumim cu un MULTOS ANNOS VIVES, POETA
FORI IASSYORUM DULCISSIMI!
*
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L.Utip
Postat pe 25-04-2012 la 11:40 pm
Oare F.Nabres o fi ştiind că are un locşor căldut, ca să nu zic dotat cu
tot confortul ficţional, în RAPORTUL lui Mure? (Nu şi în EL
INFORME DE BRODIE.)
[Uau, au trecut doar paişpe primăveri şi CARTEA PIERDUTĂ e deja
o raritate bibliografică. LABUNTUR ANNI „ca nouri lungi pe şesuri”
! Eheu, eheu, e-un curcubeau deasupra sufletului meu, tău, său…]
*
Indignel
Postat pe 20-04-2012 la 4:54 am
Pleşu şi-a dat demisia din Grupul Monologarilor Societali, iar voi,
zăbăucii, în loc să vă panicaţi (minunaţi, indignaţi), pierdeţi vremea cu
discuţii oţioase despre Ion Luca Alui Caragiale. Oţioşilor!
Futilizorilor! Tetrapiloctomiştilor!
*
Raul Balahur
Postat pe 20-04-2012 la 2:34 am
Ierunca semna, în LUCEAFĂRUL respectiv, cu pseudonimul
”Andronic”, luat din piesa lui Mihail Sebastian. E drept, mai ai un
Andronic şi în povestirea ŞARPELE (de cine ştim), pe care o
apreciase însuşi Pierre Klossowski –
*
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*
Mir Bahadur
Postat pe 19-04-2012 la 4:40 pm
TEMA PENTRU ACASA:
Găsiţi numele revistei româneşti din exilul imediat postbelic + titlul
exact al eseuaşului publicat de Mircea Eliade în respectiva publicaţie,
unde caragialitatea şi eminescitatea sunt circumscrise ca două matriţe
– şi/sau oglinzi – complementare ale modului românesc de perseverare
în fiinţă!! E cumva ŢIGANIADA budai-deleanică, ea, o periodic
actualizabilă epopee a ”petrecerilor”(ID EST: devenirilor)
valahotransilvanomoldave?
*
Nice
Postat pe 19-04-2012 la 1:30 pm
Consideraţiile caragialice sunt ”Inactuale”, vai, dar nu oricum ci: în
înţeles nietzschean.UNZEITMAESSIGE BETRACHTUNGEN SIND
SIE, MEINE DAMEN UND HERREN.
*
Homo Duplex
Postat pe 19-04-2012 la 12:48 pm
În Balcani, se aplaudă, simultan-succesiv, la o singură mână, dar nu
mereu aceeaşi. Cu dreapta, Puterea; cu stânga, Opoziţia. Bunăoară, ca
să spun aşa… Uite, prietenul D-Voastră LV, fiu de preot ortodox în
conflict cu Regimul Dejian, el, surprins, la Ateneul din Tătăraşi,
aplaudând
frenetic
piesula
antiteist-pornologico-mungiuistă
EVANGHELIŞTII, se justifică prin argumentul că o face… nu în
calitate de hered al unui sacerdot creştin, ci de…. director al unei
instituţii culturale. PDAR-ul a fost întemeiat de Surdu, în 1990, ca
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partid al Opoziţiei ce sprijinea Puterea. Ca să nu mai vorbim de
Partidul Schimber-Limbist al Profesorului Ştrul Cazimir, inspirat chiar
de personagiile ”Scrisorii pierdute”: instalat pe margine, elconforta şi
Puterea Iliescanăşi Opoziţia Cvasidemocratică, tragând cu un ochi
hulpav la slănina pedeseristă, cu celălaltul la făina liberală. Ezitare,
ezitare între poli opuşi, dar nu tragică, mai degrabă tragicomică, joc la
două capetete, apetenţă pentru sincretism şi, vai, sinteza imposibilelor.
*
Kara Iflak
Postat pe 19-04-2012 la 11:34 am
„”Suntem în Balcani, unde totul se cumpărăşi se vinde”‘. Inclusiv
conştiinţe. Inclusiv la chil. Exemplu sofisticat e cel cu listaşii de
făcură apel (în frunte cu Blandiana, prin revista monologarilor din
GDS, prin Revista 22) la votarea lui Ilici Mineriadul în turul doi al
alegerilor prezidenţiale din 2000, fiecare dintre ei fiind, un pic după
aceea, premiat cotroceneşte ”pentru merite culturale”, doar
cărecipiendarii nu-şi treceau în CV,sau fişe bio-bibliografice,
menţiunea ”cu diploma semnată de Ion Iliescu”, ci, jmecheros, ”cu
diploma semnată de la Preşedinţia României”. Ieşiţi prin metalepsă
comică din SCRISOAREA PIERDUTĂ, listaşii respectivi: o
semnează, dar.. o dau anonimă; primesc mnealor diploma de la Ion
Ilici Mineriadov, însă o dau ca venită de la o vagă, anonimă,
Preşedinţie.
Aşa e, cumetre?
*
SERVICIUL S
Postat pe 17-04-2012 la 10:52 am
Poliţia ceauşina a corespondenţei opera cu plicurile şi coletele celor
posesori de DUI (Dosar de Urmărire Informativă) îndeobşte.
Deschidea, fotocopia, reînchidea şi trimetea mai departe. Sau, uneori,
deschidea şi reţinea conţinuturile, ”necorespunzătoare”, la dosarul de
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urmărire informativă a împricinatului. Aşa cum aveam să aflăm, mulţi
dintre noi, de la CNSAS, după Loviluţia Decabrie. Doamna colonel V
(nevastă de poet costoboc + ”femeie de cultură din Sătmar”) şi
etnologul Viorel Carex de la Universitatea Băimăreană, rubricar al
revistei ACOLADA, vă pot furniza chiar date concrete asupra
manipulărilor plicuale, unele foarte crustiiante, altele molfăibile
precum un croasant proaspăt ieşit din cuptioriul micului brutar
neocapitalist. Apoi, să nu-i dăm uitării nici pe copchiii jucăuşi din
holurile blocurilor socializde, iuţi, deseori, în a-şi intromite deştele
prin cutiile postale mai ochioase, adevărate BESTIAE
CUPIDISSIMAE RERUM NOVARUM, dânşii…
*
Pompierul Funebru
Postat pe 17-04-2012 la 10:28 am
Iată un specimen de discurs – foarte laconic (dar publicitar) – al unui
Pompier Funebru American(reprodus dinspre Philippe Aries +
ISTORIA MORŢII ÎN OCCIDENT): YOU DIE AND WE DO THE
REST!…
*
Suvenir de pe Bahlui
Postat pe 16-04-2012 la 10:21 am
Mi-am încrucişat paşii o singură dată cu ai Echinoxistului Aurel
Şorobetea. Pe când, foarte des venitoriu în Dulcele Târg, Petru Creţia
– cu carele prînzeam uneori la Casa Universecuritarilor Iaşioţi – căuta
documente de vărsat la ediţia sa, continuatoare a celei
perpessiciusiene, din Conu Mihai. Şi uite-aşa, la dorinţa mnealui,
dusu-ne-am împreuna la Casa Cărţii, unde se lansa, în context
protocronisto-dacist, o carte, figantă, despre ”spiritul Romei”.
Spiciuitor şi tonitruant de serviciu: inevitabilul Costică Ciopraga,
spaima discursivă a elevilor din ani terminali (tot aşa precum erea patunci poetul George Lesnea, cu burdihanul sau înfundibuliform,
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teroarea ”cumătriilor” din zona). Eminescologul i se prezentă
Tonitruantului, iară Mandea …Echinoxistului, cu care găvărea, niţel,
despre Doru Vartic şi ultimele sale farse monden-literare. După un
timp, aveam să aflu că se transferase, prin astuţie matrimonială, în
Orientul Apropiat, ca ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al
studentinei publicaţii napocane. Acum, iată-l, tot în formă de zile
mari, la Trelleborg, unde sperăm să-i fie trolii amicali, iar codrii…
aproape!…
*
Akakie Akakievici
Postat pe 14-04-2012 la 10:10 am
Acăţ e frate bun cu Salcâm, arborele sofianic (=copacul transcendenţei
coborâtoare) din MOROMEŢII, iar pe surata lor latină o cheamă
Acacia. Leul din Chişinău ştie, el, ce ştie!
*
Le Petit Neveu de Charles Perrault
Postat pe 10-04-2012 la 10:17 pm
Bonnes gens, chapeau bas! //Bonnes gens, chapeau bas! //Voici venir,
et de ce pas,//Le Marquis de Gogea…
*
Divina Parodia
Postat pe 10-04-2012 la 10:06 pm
Toată lumea-mi zice lotru//Că duc lemn tăiat din codru//Dar eu lemne
n-am furat://Port crucea ce mi s-a dat…
*

207

*
Heidegherea
Postat pe 09-04-2012 la 5:18 pm
La chouette de Minerve – disait l’autre – ne prend son vol qu’a la
tombee de la nuit… et je n’en disconviens pas.
*
Colectionarul de fitile
Postat pe 09-04-2012 la 4:07 pm
Le futile, monsieur, on s’en fout royalement (autant et davantage que
le Roi Michel de Roumanie).. Et d’ailleurs, dans MESSALINE, Jarry
l’appelait a dessein LE FOUTIL, signe qu’il s’en moquait eperdument,
sinon pataphysiquement…
*
Varul cultivatorului de marar
Postat pe 09-04-2012 la 3:57 pm
Les choux, est-ce que ca plairait a Plaichou? On se le demande.
Mais… la petite Catherine, je suis sur et certain qu’il lui arrive de
l’interpeller – ou de le peler – souvent, tres amoureusement, a coups
de: ”Ca va, mon chou?” (Et le Maitre au Dilemme Ancien de
chuchoter dans le creux de son oreille gauche, quoi? Et le Maitre au
Dilemme Ancien de murmurer a Catrinel quelque chose du genre: ”Eh
oui, ma choute, ca va, ca va, et tres vite, helas!”)
*
Alanus de Insulis
Postat pe 09-04-2012 la 11:04 am
E o sferă: cu centrul peste tot şi cu circumferinţa nicăirea.
*
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Amadou Silencieux
Postat pe 06-04-2012 la 7:44 pm
O TĂCERE MAI VĂTĂMĂTOARE PENTRU DUMNEZEU
DECÂT ORICE BLASFEMIE. Ai dreptatea ta, poetule de pe Someş:
blasfemiile (ca şi simplele înjurături dealtfel) îl mărturisesc pe
Mântuirorul Divino-Uman. În felul lor, păcătos şi, dupăîndelungată
căinţă, iertabil, făcând excepţie, zic Evangheliile, numai ”hula
împotriva Duhului Sfânt”. Pentru anumite tăceri laice, foarte vinovate,
aproape că nici nu există ”expieri”. Experieri culpabile fără putirinţa
unor expieri la capătul traseului vital. Decât poate în orizontul teologic
al apocatastazei origeniene.
*
Gigi Carcotasu
Postat pe 06-04-2012 la 5:43 pm
Cunosc eu un Napocan, vechi auctor nemilos de poezii perşane (+
imne fotbalistice), care mult l-ar pizmui pe Dan Damaschin, chiar şi în
Săptămâna Mare, pentru fericirea de a fi fost nemurit – şi glosat – pe
Gogea’s Blog. Dacă, bineânţeles, ar afla de tărăşenie… Promit să nu-i
devoalez, însa, însă… nu garantez că nu voi vorbi în somn despre
acest subiect mănos.
*
Mihai Alui Unamunu
Postat pe 06-04-2012 la 5:33 pm
Blaise Pascal dixit (iar eu nu fac decât să subliniez a lui zisă, cu
carioca roşie, în ediţia Brunschvicq din COGITAŢIUNI): JESUS EST
EN AGONIE JUSQU’A LA FIN DU MONDE. Urmează,
firescamente, săînvăţăm PAR COEUR, nu PE DE ROST, poema
damaschină. Până pe 15 april al lunii curente.
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*
Maramuroshan de onoare
Postat pe 01-04-2012 la 10:17 am
Sancte Vladimir Ghica, ora pro nobis, nunc et in horam mortis
nostrae!
*
Leonte Cizmareanu
Postat pe 25-03-2012 la 11:49 am
Muzica e, pare-mi-se, pentru Doamna Ana Blandiana, căreia îi urez şi
eu un prietenesc LA MULŢI ANI!, iar zgomotul cu pricina, niţelus
dodecacofonic, îl vom integra, cât de curând, în simfonia letristă a
botoşeneanului Isidore Isou (autor, precum se ştie, şi al unei scrisori
deschise către tovarăşul Iosif Visarionovici Stalin, căruia îi supunea
insidiosamente un proiect de Partid Comunist Sionist)…
*
Postat pe 24-03-2012 la 9:08 pm |
Leonte Cizmareanu
Apoi, bade Utemilă, mie mi s-a întimplat, la casa de cultură din
Humor (dar nu a lui Radu cu acelaşi nume de familie), una şi mai şi,
când s-a dezbătut poziţia PCR în privinţa conflictului dintre
comuniştii sovietici şi comuniştii chinezi relativ la trecerea dinspre
capitalism la viitor luminos pe cale paşnică (poziţia Moscovei)… sau
pe calea revoluţiei violente. Profii de marxism şi activiştii raionali
pregătiseră materialele de citit în plen utemiu şi le pasaseră elevilor
aleşi pe sprânceană pentru această importantă sarcină, dar eu, tontul,
nu aflasem. Şi, cum citisem în copilărie „Tăuraşul de fier”, unde se
zugrăvea, aşa frumos, lupta comuniştilor îndrumaţi de Mao împotriva
trădătorului Wan Hu Wei, a Gomindanului şi a nemernicului CianKai-Si, numai ce m-am ridicat la cuvântare, neştiind regulile comediei
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în care nu jucam, ori, dacă doriţi, m-am intromis ca o muscăîn ţuhazul
cabalin… şi am făcut elogiul trecerii revoluţionare, violente,
nemiloase, spre futuritate radioasă, aprobând fără rezerve numai
doctrina Kitaiului Popular. Au găsit un pretext oarecare de a mă scoate
din sală. Deoarece punctul de vedere al comuniştilor valahi era, atunci,
unul mediator: „Se poate, tovarăşi + pretini, şi aşa, şi aşa.” Presupun
că, în Anii 80, elevimea şi studenţimea deşteaptăînţelegeau că totul era
doar o comedie, constrângătoare totuşi, doar că se schimbaseră unele
reguli: puteai da admitere la facultate fără sa fii uteciu, cu notabila
excepţie a facultăţilor ideologice (Filozoofilie Marxistă, Istorie &
Drept), unde trebuia, înainte de a te înscrie la examenul de admitere,
să aduci dovada că ai măcar unul din părinţi pecerizat.
*
Utemila
Postat pe 24-03-2012 la 8:43 pm
Pot depune mărturie, în favoarea fostului utecist MRU, cum se
desfăşura o şedinţă UTM pe la începutul Anilor Şaizeci, când eleveam
la un liceu din Gura Humorului. Ne adunau pe toţi cei ce, dorind să
dăm admitere la facultate, penetrasem – la sugestia unor profi de bună
credinţă – Uniunea Tineretului Muncitoresc; ne adunau, pentru şedinţă
mare, la casa de cultură a orăşelului, era ales un prezidiu, din care mai
întotdeauna făcea parte şi colegul meu de an Miron Tabarcea (viitor
inginer pensionar, păgubit al privatizărilor frauduloase şi al crizei
viclene, nostalgic, dară, al Epocii de Aur Closetial), elev cuminte, bun
la învăţătură, docil, misionat întotdeauna să citească de pe bileţele
scrise de activiştii raionali ce a spus Marele Ilici Lenin: „Învăţaţi,
învăţaţi, învăţai!” + „Dacă nu poţi, te ajutăm; dacă nu ştii, te învăţăm;
dacă nu vrei, te obligăm!” + alte drăgălăşenii din acestea. Nu cred că,
în deceniile următoare, şedinţele utecii se desfăşurau altminteri,
indiferent de nivelul şcolar. Spălarea creierelor şi prostirea ideologică
nu se opreau din mersul lor triumfal spre… eşecul final.
*
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Utecila si amicul sau Sigmund Schadenfreude
Postat pe 23-03-2012 la 5:41 pm
Tot apropo de TRU şi Madam Pippidon. Ce se întâmpla, văleat 1989,
în mediile uteciste ale patriei multilateral răsfirate? Între altele, multe,
are loc o revoltă a fiilor castraţi simbolicamente, şi periodicamente,
împotriva ceauşescului tătâne anchiulator şi a supozitoarelor sale cu
trotil marxist-leninist, ştiindu-se, de la Guillaume de Kostrowitzky
cetire (LES ONZE MILLE VERGES), căştiinţa se inculcă eficac
odraslelor – aşa cum procedează generalul rus din romanul antecitat –
numai prin fundament. Uteciştii îşi scot, dară, la Loviluţie, fitilele de
unde zisei şi, dornici de juisare prin procură, le pasează plutonului de
execuţie, care le puşcă, după psihodrama procesului, în trupurile
puhave ale perechii întâistătătoare. Urmează regrete, banchete
totemice, alegeri prezidenţiale, substituenţi cu numele în ESCU… şi
tot restul carnavalului societal. (Voi reveni asupra sujetului, dar nu
prea ştiu când.)
*
Intrebatorul glumet
Postat pe 23-03-2012 la 3:21 pm
Oare nu i-o fi sărit muştarul lui H.R.Patapievici când o afla pe Monica
Lovinescu rostind ECCE HOMO! (la adresa lui de bună seamă)? Nu
s-o fi crezut bănuit cu deprinderi pidosnice? Că una e să fi făcut latina
şi greaca în interbelic, altaîin periodul comunist, precum noi toţi, când
elevimea poznaşă deturna semantic lexemele limbilor străine, vii sau
moarte. Gen: ALEA IACHTA EST = Aleea este intactă; STIRB UND
WERDE =E stirb gagiul, însă verde! HOMO SUM = Sânt
homalău.Etc.
*
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El Burlador de Chitila
Postat pe 23-03-2012 la 2:26 pm
Aş avea o mică teorie despre invocarea pudică, în redacţia OPINIEI
STUD, a plăgii dintre buci. De către MRU, şi în prezenţa lui DP,
fireşte. Adevărat grăia el, dar PER SPECULUM, IN AENIGMATE,
dând să se înţeleagă, lacanienilor din preajmă, ca Uteceul (sau Partidul
Hunic, nu conteşte) îl prostise pînă atunci, îl capcanizase cu foncţie
înaltăîn CC, îl abuzase carevasăzică ideologic, iar această abuzare
ideologică poate lua, la nivelul manifest al mesajului, masca metaforei
sexuale a sodomizării – de aici invocarea sângelului de pe blugi, din
batistăşi restul, inclusiv mirosul FETID al blindatelor anchiulatoare.
Dacă aşa este, l-am interpretat cât de cât judicios şi, prin urmare, l-am
scos din rahatul momentului respectiv.
*
Vasile Laboghiul
Postat pe 23-03-2012 la 1:50 pm
Ne-au tras pe sfoară mereu păcălicii tembelizuali, nu numai cu morţii,
şaizeci de mii, de la Timişoara; nu doar cu ungurii jucători de fotbal pe
capete de valahi din Vaşarheiul Mare. Uite şi cu HRP, directorul ICR,
care ne vindea gogoşi cu un tată persecutat, lăsându-ne să credem că de
Ceaşcă (adică neprimit în PCR), iar nu, ca agent sovietic, de Siguranţa
Burghezo-Moşierească… Au pus botul la o asemenea coţcărie înşişi
Monicii Ieruncieni. Parcă e mai cinstit Ion Bogdan Lefter, ce nu s-a
dezis vreodată de maestrul său staleninist Crohu.
*
Hagen din Tronje
Postat pe 23-03-2012 la 1:38 pm
Apoi, cumetre, nu prea s-a putut lupta atunci cu (ru)morile de vânt. La
Iaşi, însăşi sora lui IPC ne anunţa, isterizată, că o escadrilă de
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helicoptere teroristice se îndreaptă spre oraşul udat de impetuosul
Bahluviu, şi nu cu gânduri amice. Lipsea din descrierea ei spăimită
doar cavalcada Walkyriilor, ascultată la căşti de piloţii uciganţi, şi maş fi crezut metalepsizat, dimpreună cu Woody Allen, în
APOCALYPSE NOW, capodopul filmic al lui Franz Coppola.
RECVIEMUL lui Aurel Dumitraşcu însă rămâne, ca poem în proză
pentru istoricii literari; ca ocurenţă de manipulare mediatică pentru
mediologi ori sociologii din şcoala lui Edgar Morin, cel cu
RUMOAREA DIN ORLEANS.
*
Orgasmologul colectionar
Postat pe 23-03-2012 la 11:00 am
Să admitem că, la Opinia studenţească, MRU şi Alina Mungiu erau
misionaţi cu subminarea monarhiştilor şi ridiculizarea Regelui Mihai,
să admitem…. dar, uite, trecând la Convorbiri literare, ceva mai târziu,
Alina Mungiu, viitoare Pippidi, trage un alt cearşaf, pe două pagine,
despre MOARTE CA ORGASM SUPREM. Ei, ce spuneţi de asta?
Sau de piesa ei EVANGHELIŞTII, ce mistocizează lumea Noului
Testament, scrisăînainte de 1989, pe care încearcă s-o impună după
Loviluţie, cu eşecul binecunoscut şi binemeritatele înjuraturi aferente?
Ori de faptul că tema ei la doctorat, susţinut tot pe vremea lui Ceaşcă,
e PSHIHOPATOLOGIA RELIGIEI CATOLICE? O pregăteau
serviciile entru ce? Asasinarea Papei Ioan-Paul II? MRU a fost mult
mai suplu,mai drăgut, mai discret, repliindu-se în cercetări de tip
istoric, participări la colocvii finanţate de Fundaţia Soros, întîlniri
mirabile cu Andrei Pleşu, invitaţie în emisiunea lui Iosif Visarionovici
Sava (dupăîntîmplarea cu Maiorul Chirilă/Chirică). Eucontinuu să
cred că reportajul ce i se reproşează este doar o minciună pioasă, UN
PIEUX MENSONGE, pentru că, vedeţi boieri dumneavoastăa,
ficţiunile ţin de lumea lui CA ŞI CUM, nu de logosul apofantic. (Na,
v-am zis-o!)
*

214

*
Martor visual
Postat pe 23-03-2012 la 10:11 am
Motto: ”Aş vrea să zbor dar… rana din fesă nu mă lasă!”
Cestiunea cu misionarea mi-o puneam atunci, şi mi-o repun, mai ales
în legătură cu un număr ciudat din OPINIA STUD de-atunci, gestionat
de Alina Mungiu (fiică de medic afiliat Pretorienilor Securieşti), ce
reproducea batjocoritor, cu litere de o şchioapă, pe cearşaful unei
pagini, întregi, declaraţia de renunţare constrânsă la tron a Regelui
Mihai. Cercat-am, ceva mai târziu, să propun şi o textulă proprie foii
studentine respective, ci mi-a fost amânată de Mungiţa până la
calendele greceşti, dar, din fericire, un grup heteroclit de băieţi scotea
TIMPUL, unde era acceptată diversitatea opinienilor, iar
CONVORBIRILE LITERARE ieşeau, radicale şi băţoase, la hârăiala
cu Regimul Moşiliesc …
*
(F)utecist nostalgic
Postat pe 23-03-2012 la 9:47 am
Când s-a schimbat calimera – după ce, răsturnat de mineriadă, Petre
Roman a luat şefia partidului iliesc –, (f)uteciştii au trecut mai toţi de
partea lui Don Petrică Fesenaru, ca şi o bună parte a monologarilor din
GDS, în frunte cu Andrei Pleşu + ciracii săi, printre care strălucea
chiar MRU.
*
Sogorul Popii Duhu
Postat pe 23-03-2012 la 12:47 am
Cum aş vedea eu funcţia rănii invizibile (dar imaginare) din koorul
utecistului fruntaş MRU? Simplu: dinspre o logică sacrificială.
Păcatele adolescenţei komsomoliste (întâmpinarea cu flori a Tovului
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Nicuşor-Viitor-Conducător ori scurta glăsuire televizualăîn stil
subpăunescian: cu care avea să-l capcanizeze Robert Turcescu), ele,
trebuiau spălate. Cu ce? Cu sânge adus în batistă de la Cluj, pe calea
fanteziei, sau cu plaga fesieră, imposibil de arătat curioşilor din cauza
pudorii de băiat bine educat. Ei, dacă ar fi fost rana pe burtă, ar fi
exhibat-o mai uşor, cam cum proceda poetul ieşean Haralambie Ţugui,
luptaci antifascist în al doilea rezbel mundial, ori de câte ori i se
contesta dreptul de a oferi primul CONVORBIRILOR LITERARE
sau CRONICEI o poezie omagială la 23 August.
*
Martor auricular
Postat pe 23-03-2012 la 12:04 am
Apoi, don Basilio, la Iaşi, în zilele acelea decembrii, se dădea urmărit de
terorişti însuşi Ionel Dorofte (Neluţu, ginerele ceauşinului Miu Dobrescu şi
cumnatul poetului Paul Balahur, însurat, şi acesta, cu o fată a Miului
respectiv). Ionel Dorofte însuşi, şeful unui ciudat Centru de Inventică
Socialistă (ce ne promitea prese de ambutisat la rece) şi rudă prin alianţă
inclusiv cu Ceaşcă, dădea telefoane disperate la redacţiile ziarelor ”Flacăra
Iaşului”, ”24 de ore” , ”Opinia Stud”, în care se plângea că e urmărit de
terorişti. Nebunia era destul de răspândităîn târg, aşijderi mitomania sau
delirul fabulatoriu. Nu numai la MRU, utecist luat de val (asemeni multor
altor utecişti de la OPINIA STUD), ci şi la case mai mari. Nu dau nume, ca
să nu intru iarăşi în conflict cu actuali sau foşti amici ori nevestele acestora.
Paranoia hermeneutică pusese stăpânire pe Dulcele Târg Bahluvios mai rău
decât pe satul meu natal, bucovinean, la intrarea trupelor Pactului de la
Varşovia în Praga anului 1968. Zvonerii şi răspândacii începuseră să
pululeze PRAETER NECESSITATEM. Etc. Partea interesantă a afacerii e
că uteciştii trecuseră cu arme, bagaje + rănile imaginare din koor de partea
Loviluţiei, niţeluş isterizaţi şi de tembeliziuni….î
*
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*
Curiosul din Popricani
Postat pe 22-03-2012 la 6:28 pm
Pot recita din volumele 1907 sau CÎNTARE OMULUI (c-am fost
obligat la şcoală să învăţ din ele pe de rost), stilistic impecabile,
argheziene sută la sută, dar, vai, deficiente din alte puncte de vedere.
Le prefer FLORILE RĂULUI, CUVINTE POTRIVITE sau
CĂRTICICA DE SEARĂ.
*
Kagemusha regretatului Florin Zamfirescu-Iashiotu
Postat pe 22-03-2012 la 6:07 pm
Aveţi amândoi puţintică dreptate. Regretatul Florin Zamfirescu punea
la cale grupuşoare bourbakiene (aripe la OULIPO-ul unor Ramon
Canau şi Francois Le Lionnais), când, în fiecare an, OPINIA
STUDENŢEASCĂ lansa pe piaţa cetiturii păcăleala ziaristică de unu
april. Unii îşi mai amintesc măcar de reportajul-capcană cu farfuria
zburătoare aterizată lângă Motelul Bucium din preajma Dulcelui Târg,
ce presupusese travaliu în echipă, inclusiv un fotograf de încremenea o
scrumierăîn zbor la Casa Tineretului şi Studenţilor, nemaivorbind de
interviurile imaginare luate diverşilor martori (un cioban, un miliţian,
nişte petrecăreţi etc) de pus în slujba ufologiei, totul fiind deconspirat
discret în penultima pagină a publicaţiei. Alţii nu uită cel POISSON
D’AVRIL cu procesul studentului politehnist ce cumpără fasole de la
cooperatorii din judeţ, din care, în cămăruţa de la gazda sa, fabrică un
excelent succedaneu de cafea, mult mai fin decât nechezolul Epocii
Daurite.. Ori de farsa reportajescă implicând un izvor al tămădurii
chiar în apropiere de Piaţa Independenţei, fostă Dimitrov. Cam toată
redacţia punea umărul la treburi de genul acesta, pâna la urmă , după
1987, interzise la presiunea Secilor Curişti. Opiniştii Valeriu
Gherghel, Radu Eugeniu Stan şi Daniel Condurache pot confirma. Ba
şi Adriana Babeti, care, sub pseudonimul Anemone Popescu, le
recenza în rubricuţa-i ACCELERATUL DE IAŞI din mensualul
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ORIZONT. Legenda spune că un exemplar, rarisim (publicaţiile
studentine preloviluţionare nu se difuzau la chioşcuri, doar prin
abonament la redacţie), un exemplar din numărul cu farsa studentului
fabricant de cafea defasolizată a fost facut cadou la o nuntă
ardelenească intelectuală, fie de profesorul Mircea Zaciu, fie de
Marian Papahagi, fie de Jean Pop. SE NON E VERO, E BEN
TROVATO TUTTO QUESTO, ca şi, de altfel, textula poetică
ungureană ce-i vizează, fără să vrea, intuitiv, pe ghinărarul degerat şi
maiorii din subordine, unul dintre ei pârnăizat de câteva ierni bune,
*
Metafictionaru
Postat pe 22-03-2012 la 3:43 pm
Într-un anume sens, carierişti sau oportunişti suntem cu toţii, inclusiv
boschetarii care se respectă (refuzând alinierea la modele de reuşită
socială, diplome, slujbe, plata facturilor, doctorate, studii, premii
literare, specializări în străinătate, burse Soros, fundaţii şi alte
masterate). Nu cumva l-aţi dori prim-ministru pe Părintele Iustin
Pârvu de la Monastirea Pătru Vodă (pentru ca, mai apoi, să descoperiţi
că a făcut închisoare politicăşi a fost coleg în detenţie cu Părintele
Calciu, bun prilej de tapaj mediatic)? Nu poţi fi un bun politician în
democraţie capitalistică dacă nu eşti cât de cât ambiţios, curajos, dar
mai tare decât Emil Boc, deci gata săînfuleci în fiecare dimineaţă, la
lectura ziarelor, o farfurie plină de broaşte râioase (prinse, unele, în
partea nord-transilvană a patriei). Asta e! Vreţi dictatura Tribunului
Vadimovici? Nu prea aveţi şanse, domnilor tovarăşi!…
*
Luka Lukici Meletiev?
Postat pe 22-03-2012 la 3:09 pm
Există o singură chestiune de lămurit (restul fiind aflare în treaba
prepascală a populaţiunilor gazetăreşti dadanubiene): statutul
ontologic al textulei semnate în OPINIA STUDENŢEASCĂ din Iaşi
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(seria nouă) de studentul p-atunci Mihai Răzvan Ungureanu. Adică,
spus pe şleau, ce a încropit pixul dumnealui în decembrie 1989: un
reportaj sau un poem în proză? un documentar la faţa locului sau o
autoficţiune patetică, romantică, revoluţionară, de factura celora ce
apăreau cu miile, după „”Mircea, fă-te că lucrezi!”, în toată presa
rebranduită peste noapte, inclusiv în FLACĂRA IAŞULUI sau
SCÎNTEIA POPORULUI ? Sigur, studentul Florin Zamfirescu,
artizanul lansării seriei noi, postcomuniste, a OPINIEI STUD, nu mai
e printre noi de câţiva ani buni, dar ceilalţi contribuitori – de la
Alexandu Lăzescu pâna la Alina Mungiu şi „”Boerul ” Daniel
Condurache – mai sunt unde zisei, şi încă bine mersi, ocupând poziţii
importante în administraţie, în învăţământul superior sau în societatea
civilă. Ei pot depune mărturie despre cum era scrisă sau difuzată
(:vândută pe străzi de către voluntari inimoşi) foaia studentinăîn
cestiune, OPINIA STUDENŢEASCĂ prin urmare. După evreu,
maghiar, sionist , homosexual sau securist, iată-l pe junele nostru
prim-ministru şi impostor. A se slăbi! Potăi sexcuriste din curtea
inomabililor colonei Ciurlău, Botârlan şi Viziteu, napoi la cuşca
voastră mai fetidă decât combustibilul blindatelor napocane!
*
Kakanarov
Postat pe 22-03-2012 la 1:12 pm
Vă amintiţi cartuşul arghezian tardiv, din Anii Şaizeci mi se pare, în care
povesteşte deja gagademizatul poet ce i-a răspuns unui popă venit cu
chiralesa (ori ceva similar) pe la el şi întrebându-l dacă-i poate spune că
există sau nu Dumnezeu? Narează că i-ar fi murmurat: ”Părinte,
dumneata trebuia să te faci căcănar, nu popă!” Cestiunea cea mai
profundă: cestiunea vocaţiei. Cred că se răfuia Arghezi, în dialogul
respectiv, atât de necovenţional, atît de arghezian, cu el însuşi, precum
Don Quijote cu Sancho în forul interior al lui Tartarin din Tarascon,
înainte de plecarea eroului daudetian la vînători de lei prin Africa…
*
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*
Cind voi izbi o data eu cu Bardul!
Postat pe 22-03-2012 la 1:00 pm
Da, da, da: barda de la Bârca (Păunescu) şi cea de la Butimanu
(Vadim Vadimovici Vadimov)
*
Chiupaila
Postat pe 22-03-2012 la 12:24 pm
Da, Slavici, în amintirile sale de pandaimos, îl pomeneşte pe Arghezi
sub chipul unui dandy mofturos cu statutul de pârnăiaş, obsedat de
curăţenie şi alimente bune. De aici ajungem la rolul nefast al lui
Bogdan-Piteşti, colaboraţionistul principal cu tedeştii, ”germanofil” în
accepţia dată de Lucian Boia, care Piteşti l-ar fi iniţiat pe Arghirofilu
(de-i dăm crezare lui Cornel Ungureanu din ISTORIA SECRETĂ A
LITERATURII ROMÂNE), înainte de rezbelul întâi, cum?
Inculcându-i nu ştiu ce bănuim noi unde, în cutare capelă postmacedonskiană, urmând oroarea poetului, dorinţa de ispăşire,
călugărirea. Cum însă nu am adâncit subiectul, mă mulţumesc să
presupun că toate acestea erau rumori stârnite de cobreslaşi + alţi
pizmaşi politici.
*
Chiupaila
Postat pe 22-03-2012 la 12:05 pm
Apropo de psalmii arghezieni din manualul liceal de literatura neaoşă:
nu cumva erau rescrişi în sensul exigenţelor ateizante ale realismului
socialist? VREAU SĂ TE PIPĂI ŞI SĂ URLU: ESTE! are un final
antiteist, fireşte, dar şi scatologic. De aici subiacentul deocheat al
voinţei de pipăire a impipăibilului divin, gând aparentemente
rimbaldian, în realitate mai apropiat de nişte AMOUREUX DE DIEU
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(aluzie fină la filmul documentar al valahobelgianului Dan Alexe cu
acelaşi titlu), nişte AMOUREUX DE DIEU EN TANT QUE PUR
ESPRIT retrogradaţi la nivel de gnostici carpocratieni, căutători, prin
chiupăilăşi tatonări indecente, a pneumei camuflate în cele mai abjecte
dintre obiectele mundane. Hahaha!
*
Rosiorul-de-vede
Postat pe 22-03-2012 la 11:46 am
Oare folosea Jenică Barbu negri literari şi în pamfletizări (ori numai la
plagieri)? Diferenţa lui Arghezi ar fi că-şi era negru literar doar sieşi
…chiar şi artunci când mijota ceva la comandă (germană, în timpul
întâiului rezbel mundial; britanică, în cazul BAROANE!)
*
Ciobanel Teodoreanu
Postat pe 22-03-2012 la 10:21 am
Epigrama rahaţilor dedaţi muncii cu scrisul mi se pare că o cam ouase
unceşul meu Păstorel, dar, fireşte, ar fi cosemnat-o şi Arghirofilu, cu
ambele brânci. Nu întotdeauna, ci când i-ar fi convenit. Eventual,
precum BAROANE!, contra cost. Să nu uităm – totuşi – pamfletul
Şeicarului externat la adresa Tarabagiului Cuvântător şi a Tovarăşului
Sadoveanu. Nici tratamentul ce li-l implementează Virgil Ierunca în,
coordonata de Ramon Canau, faimoasa, gallimardica HISTOIRES DE
LITTERATURES, tomul II. Apariţia la Seghers, în colecţia POETES
D’AUJOURD’HUI, pe banii ambasadei reperiste, merita reîmpăcarea
cu Gigi Dej + şleahta chişineavscă, nu? Plus un cânticel satiric din
partea lui Jean Moscopol. Cât priveşte evaporarea Psalmilor din
curiculă, vina e numai şi numai a lui Inima Rea. Nu-l mai implicaţi,
rogu-vă, şi pe Geo Grafu!
*
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*
Dionysios Thrax
Postat pe 19-03-2012 la 10:50 am
Băieţii ăştia, cu latina lor de bucătărie postmodernă, mă surprind
mereu. Uite, bunăoară, TRACUS ARTE: ce e aia? Eu ştiam că
THRAX i se spunea pre latinie Tracului, nu TRACUS. ARS
THRACIS mai înţeleg. Sau, de ce nu, ARS THRACICA. Dar
TRACUS ARTE?… Am mai întâlnit şi un titlu de volumior POETUS
CAPTIVUS. Oroare, dublată de eroare! La şcoalăînvăţasem de
POETA/POETAE. O fi vrut să spună PENIS CAPTIVUS, dar, vai, s-a
trompat omul (întâmplător un vechi amic de-al meu), vai, vai, grăbit
cum era la vremea ceea…
*
Iacob Frezaru
Postat pe 19-03-2012 la 10:41 am
Madame Bovary (c’est pas moi), c’est l’autre, oui mais… numai în
traducţia franţuză a titlului textulei woody-alleniene… ca să nu mai
pomenim transpunerea Leanei Ciauşăscului, într-o anecdotă de pe
vremuri, din, proferata de pârdalnicul ei consort, formula L’ETAT,
C’EST MOI: ”Se moaie, se moaie; m-ai cam obişnuit cu asta, dragă
Nicule!” Căci drept grăia Gaia cu pricina, măcar că nu studiase pe Sir
James Frazer; drept grăia dânsa relativ la stat şi bunul mers al
anotimpurilor, pendinte, acestea, de tăria ori blegia falului
suveran…Pentru ca Paul Viniciu să se poată manifesta plenitudinar,
geniu şi/sau nebun, fost-am noi nevoiţi să clamăm, acum peste două
decenii: ”Scornicescu-i cel mai bun/Godac al nostru de Crăciun!”
*
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Rambo VIII
Postat pe 19-03-2012 la 9:47 am
În apărarea poheţilor (egolatri, egoduli, egocentraţi, egotişti, egofili,
egofugi sau egofobi): Nu uitaţi, domnilor, ce va fi spus un strămoş al
meu cândva, şi anume:
JE EST UN AUTRE!
*
Trandavul de serviciu al Moldovei Cisprutice
Postat pe 16-03-2012 la 6:48 pm
Vă oferim, drept consolare pentru că obişnuiţi a cogita înainte de a
vorovi, vă dăruim – dară (nu un CONSOLADOR, că aista-i DILDO
sau OLISBOS pentru fumei văduve ori numai nemăritate, ci:) – un
exemplar imaginar din ediţia bilingvă a operei TSIAGANIADA OU
LE CAMPEMENT DES TSIGANES, meşterită de Aurelia + Valeriu
Rusu, dar adaptată la viers franţuz de Francoise Mingot-Tauran.
Unde? La Editions Wallada, Port-de-Bouc, France (mere des arts, des
armes et des lois)… In ce priveste LE DROIT A LA PARESSE, fost-a
el binecuvântat cu dextra-i manustuprantă de însuşi genialul Vladimir
Ilici Katzov… de vremea ce catadicsea să prefaţeze cărţulia cu titlul
antepomenit a numitului Paul Lafarge, ginerele lui Marx, al lui Karl
desigur, nu al lui Groucho.
*
Martin Holzweg
Postat pe 16-03-2012 la 12:44 pm
Prozificarea personalizată a poetului Traian Ştef, aveţi dreptate, nu e o
autostradă spre ŢIGANIADA, ci o potecă forestieră ademenitoare,
măcar că destul de dificilă, ce mai: e un… HOLZWEG, DER OFT IN
DAS UNBEGANGENE AUFHORT…
*
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Mesterul de la HARLAU
Postat pe 16-03-2012 la 12:36 pm
Ediţiile bilingve = foarte necesare studenţimii lenevoase de azi; din
cronicari bunăoară.Sau din ŢIGANIADA. Ori din ISTORIA
IEROGLIFICĂ. Or făcut bună treabă Joseph Bedier + Michel Zink, cu
literatura medievală, şi, să zicem, Italo Calvino, prozificatorul din
ORLANDO FURIOSO. Da, da, dar nu la noi. Pe de altă parte (sau de
pe asta?), rescrierile unor Şerban Foarţă sau Traian Ştef sunt –
îndrăznesc să cred – creative, ”originale”, debanalizatoare… în raport
cu un text clasic uitat, neinteligibil publicului larg, suprasolicitat
hermeneutic sau numai deturnat, cândva, ideologiceşte. Etc.
*
Mihoho din Carlibaba
Postat pe 16-03-2012 la 9:40 am
Apropo de gâlceava şatrelor gipsiene, în ŢIGANIADA cea mereu
actuală, relativă, ea, la forma de regim politic : republică, monarhie
sau un sincretism armonios al celor două, îmi întrebam proful liceal
spre care din cele trei mergea preferinţa personală a Deleanului trăitor,
în Veacul Luminilor, la Lemberg, sub o despoţie habsburgică
luminată… şi ce credeţi că-mi răspundea mnealui, inenarabilul Ilie
Bahrin (poate, cumva, spăimit că-i întind o cursă) ? Că, de vreme ce
manualul incipientei Epoci Daurite reproducea pledoaria lui Slobozan
pentru republicanitate, musai că va fi fost antiregalist Budaiul în
cestiune!!!… Deh, cetisem, în idiom francezăsc reformulată, o carte a
lui Dimitrie Popovici, împrumutată chiar de directorul şcolii, despre
luminismul transilvan şi voiam să mă dau rotund, însă nu mi-a mers,
aşa cum nu mi-a ieşit figura nici cu predătorul de ştiinte sociale
marxiene, Virgil Catargiu, sugerându-i căţiganologul se făcea, în
poemationul său, ecoul lecturilor din CONTRACTUL lui Rousseau.
Cel din urmă, nesperiat de bombele ideologice, mă ironiza fin, în fel şi
chip, dar îmi turnă, la sfârsit, un zece mare cât ziua de ieri. Acuma
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însă, recitind trainica şi/sau traianica răstălmacire (în accepţie haroldbloomiana desigur), încerc să cred căŢIGANIADA va fi fost, până la
urmă, o carte mai puţin nenorocoasă decât DUDUCA MAMUCA,
roman ori nuveloi ce, şi el, ar merita, cândva, un transtexualizator
răbduriu + pasionat cât Bihoreanul de la FAMILIA orădană.
*
Eshalon II
Postat pe 09-03-2012 la 2:49 pm
@WE HAPPY FEW ONES, WE BAND OF COUSINS
Gedesiştii, cu Pleşu în frunte, or avut victorii multe… şi la mare şi la
munte. Nucleul lor dur fost-a, el, totuşi format, de la bun început, din
puradeii nomenclaturiştilor instalaţi prin Cartierul Primăverii şi
împrejurimi, recentraţi , redirecţionaţi de Silviu Brucan. Din păcate,
marea masă populaţională află treaba asta foarte târziu, neştiind cine
sunt, genealogic + ideologic, Anca Oroveanu, Andrei Oişteanu,
Magda Cârneci, Andrei Cornea, Patapievici şi tot conventiculul
postleninist. A venit internetul, au început polemicile, dezvăluirile,
listele cu apeluri pentru realegerea lui Ilici in ANNO DOMINI MM,
scrisorile lui Sorin Ilieşiu, curluntrismele pleşuane, etc. Iar dacă ar fi
ştiut marea masă populaţională, la ce i-ar fi folosit? Întrebarea mea e
retorică. Desigur. TRAHIT QUEMQUE VOLUPTAS, PRUDENTIA
SEU INDIGNATIO…
*
Michel-Razvan PRUnier
Postat pe 09-03-2012 la 2:02 pm
Filosofii chestionează, trăiesc noiceşte în orizontul întrebărilor, iar
inginerii – inclusiv ”inginerii sufletului omenesc” (ştiti la cine mă
refer) – au sau impun soluţii. Cazurile Bellu Zilber şi Ovid
S. Crohmălniceanu ni se par grăitoare. Crohu, mai ales, a trasat calea,
arătând cum poţi, cu studii inginereşti, fi: întâi proprietar de certificat
de ilegalist, apoi politruc de rang foarte înalt, pe urmă prof universitar
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la Filologia bucureşteană //urmând în acelaşi timp studii filologice la
Universitatea Cuzană de pe vijeliosul Bahlui şi implementând vitejeste
doctrina jdanoviană în broşureaua PENTRU REALISMUL SOCIALIST,
mai târziu conducând cenaclerii poetice involuntar subversive,
emigrând în Germania capitalistă, croindu-şi chiar alura de disident.
Sunt PATTERN-ul dinspre care năboiesc inginerii în câmp cultural,
ocupând, mai ales după Loviluţie, şefia redacţiilor revistuale ori
editoriale, conducerea superioară (şi de partid) a Uniunii Scriitorilor,
şefia tembeliziunilor publice, oengeurile şi alte gedeesuri. Unduitori şi
diverşi se dovedesc dânşii, nu doar intelocraţii propriu-zişi, cum ar fi
formulat, cu veacuri în urmă, strămoşul nostru Mihai Delamunte.
*
Pesim Optimescu
Postat pe 09-03-2012 la 1:32 pm
Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat; quod ferrum non sanat,
ignis sanat; et quod ignis non sanat, mors sanat. Asta e!
*
Serioja Kravshenko
Postat pe 09-03-2012 la 11:41 am
Năboiala inginerilor în câmpul cultural ori politic, după Loviluţie, ce
mult i-a deranjat cam pre toţi, cu excepţia inginerilor, merită o anchetă
sociologică meseriaşă. Pleşu ne râde în barbă, superior, când îi punem
întrebări incomode,dar nu cumva el şi partenerul său de afaceri
editoriale Gabi Liiceanu l-or impus tembeliziunilor publice pe viţiosul
Pata, cel mai filosof dintre ingineri + cel mai fizician dintre intelocraţii
GDS? Buuun. Să revenim însă, impetuoşi, la năboiala inginerie din
politicultura ţărilor desovietizate. Istoricii actuali ai URSS au o
explicaţie, nu ştiu cât de dragă sociologilor: în institutele politehnice –
de dinainte şi de după Rezbelul Doi – era mai micăîndobitocirea
marxisticostaleniniană decât la Ştiinţe Sociale şi la Filologie. Dovada
Soljeniţin, cu studii inginerii. Şi la valahii bolşevizaţi, ca peste tot,
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mulţi mergeau la Politehnică, sau la Medicină/ sau la Ştiinte
Economice, împinşi de părinţi, ce se gândeau la o slujbuliţă bine
remunerată pentru odrasle, nu la vocaţie. Da, dar mulţi dintre profii
politehnici cu care aveam ocazia să gavaresc, înainte de Loviluţie,
foarte bătuţi în cap ereau, iar filosofia era sinonimă pentru ei cu
Materialismul dialect + istoric ori cu Socialismul ştiinţific ce le fusese
predat în facultate. Pe teren nu fuseseră, ce se întâmpla în România
profundă nu prea ştiau, din emisiunile Europei Radiofonice Libere nu
prea pricepeau mare lucru. (PAUZĂ DE PRÂNZ. REVIN, REVIN…)
*
Michel TRUnier
Postat pe 09-03-2012 la 11:13 am
Etica intervalului. Poate şi a lui Robinson. Da, dar: care Robinson,
conaşilor, căştiu mai mulţi? Robinson Alui Defoe? Alui Adrian Alui
Gheorghe? Alui Peter O’Toole (din THE MAN FRIDAY)? Alui
Michel Tournier? Ultimii doi, da, îmi apar ca dilemioţi, şovăielnici,
pleşuanţi, curluntrişti (:în accepţia dată de Paul Goma) numai când,
mânaţi de pulsiunea poponautică, îşi pun IN PETTO lancinanta
întrebare: ”Îl fac sau nu-l fac pe junele Vineri, ingineriosul, stârnitorul
de emulaţii şi multe pofte?”
*
Hegel WELTGERICHT
Postat pe 07-03-2012 la 2:31 pm
Tot voi aţi trimis doi reporteri, o femeie şi un bărbat, la Iaşi, în 1988, ca
să ia un interviu lui Dan Petrescu (în blocoteţul Magistrului Cajvaneu
din cartierul Tătăraşi). Au descins la Hotelul Traian, din Piaţa Unirii,
unde s-or datără drept turişti. Fost-au ei, apoi, după ce cam exageraseră
cu micro-trotuarele bahluviene, niţeluş arestaţi, interogaţi, expulzaţi,
confiscându-li-se şi aparatura sofisticată din dotare. Discuţia cu Dan
Petrescu era totuşi salvată: fiindcă pasaseră caseta rapidamente
Grazynei Klewek, lectoriţa de limba poloneză la Universitatea Cuzanăşi
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iubita (+ viitoare soţie) a lectorului francez Thomas Bazin. Caseta
trecea, în closetul Casei Universecuritarilor Iaşioţi, de la Grazyna
Klewek la Luka Lukici Meletiev, care o ascundea cîteva luni la
Satanele-Beţive-de-pe-Moara-de-Vânt, dinspre dânsele ajungând la
sociologul Mihai Dinu Gheorghiu, care o ducea personal lui Andrei
Pleşu, de unde, prin amabalitatea unei valize diplomatice, poposea la
Monicii Ieruncieni şi, de la dumnealor, ateriza la Antenne 2, numai
bună pentru a fi valorificată televizual de ziua Tovului Nekulay,
GENTIS VALACHICAE PAEDICATOR MAXIMUS, în inauarie
1989. Bravo, dară, pentru instantaneele din LES BARRICADES DE
MAI 1968! Ţineţi-o tot aşa! Istoria universală, acest WELTGERICHT,
are necesitate mare de mărturiile voastre profesioniste…
*
Philippe Labro
Postat pe 07-03-2012 la 11:01 am
Eu am scos un rotund volumen – LES BARRICADES DE MAI – cu
instantaneele cele mai grozave din Mai 1968. La voi, vai, doar ACOLADA
din Sătmar a nemurit câteva, ”destul de extraordinare”, flancate cu Emil
Boc în uniforma-i de răcan al Ministerului de Interne. SOYONS DONC
REALISTES, MES AMIS, EXIGEONS L’IMPOSSIBLE!
*
Reporter de la Agentia Gamma
Postat pe 07-03-2012 la 9:40 am
Hexagonalii hipertextuează în draci de când îi ştiu. Mai abitir decât,
luaţi împreuna, Gelu Iova şi Marin Mincu. Fiindcă, domnilor,
hipotextul, unul ştiut de multă lumea machoistă, erea următorul: SOIS
BELLE ET TAIS-TOI!
*
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*
Gicu NOSTAL
Postat pe 06-03-2012 la 7:29 pm
=Pe vremea lui Gigi Dej//Mergea scula val-vârtej,//Dar acuma, cu
Băsescu,//Sculei i s-a pus căpăstru! (Din volumul CON FRANCO SE
FOLLABA MEJOR, ediţia a doua, revăzutăşi adusă la zi de Don
Luquito Pituso de Focsangeles y Dumbrava Narrativa)
*
LE PETIT NEVEUX DE VOLKOFF
Postat pe 06-03-2012 la 11:58 am
Y a que les sportifs qui font: les autres – politichiens, politicards,
strateges de cafe, telecommandeurs, palabreurs ou intellocrates
bassesquiens de mes deux –, les autres, ils FONT FAIRE…
*
Russia’s Greatest Sado-Maso Machine
Postat pe 05-03-2012 la 10:26 am
Vladimir Ilici Putin: între StaLENIN şi RasPUTIN? şi totuşi… Michel
Tournier dedică romanul său CRAIUL IELELOR, din 1970, lui
Gregori Efimovici, orgiastic şi sfânt, apropiat al familiei imperiale…
dar, dar, dar: refuznic la intrarea Rusiei Ţariste în primul conflict
mondial.
*
Ernesto Sabbadon-Exterminador
Postat pe 03-03-2012 la 3:33 pm
Ştiţi voi, o falnici forumişti, de ce are Marele Vladimir Ilici Katzov o
statuă, la Dublin, chiar în faţa Clubului Central al Gheiţelor şi Gheilor
Irlandei Independente? Nu sciţi. Iar de amorul lui secretos cu Grişa
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Zinoviev habar nu aveaţi… nici Domniile Voastre, nici, de altfel,
Aleksandr Zinoviev. Poate aflat-au , între timp, elevele de la Ploieşti,
care au fir direct cu Andrei Cornea-Quiz…
*
Armanda STAHL-STEEL
Postat pe 03-03-2012 la 2:42 pm
Nadejda l-a lenifiat pe Marele Lenin cât au vrut muşchii ei venerieni.
Eu cercat-am să-l energizez, oţelesc, stalinizez… în ce priveşte
Tratatul de la Brest-Litovsk, dar nu mi-a reuşit figura. Intelectocraţii
lui Băse, ei, se screm să vă staleninifieze alumnii, deja mixoscopişti,
încă de la grădiniţă, şi cacoşimi. Va ieşi un…sfârâiac.
*
Bosse-de-Nage
Postat pe 03-03-2012 la 1:14 pm
Suprarealiştii valahi postbelici, din clasa unor Paul Păun şi Gherasim
Luca, nutreau proiecte, frumoase, de erotizare a proletariatului. Avea
să le calce pe urme Big Brother-ul lui Orwell din NINETEEN
EIGHTY FOUR, creator al unei industrii pornografice pentru folosul
– şi integrarea libidinală, prelyotardianăînsă – a lumpenilor; dar, vai, şi
actualii deturnători capitalistici + filmici + arghirofilici ai opului
distopic în cestiune, grosolani titilatori ai pulsiunii mixoscopiste din
ciolovecul postmodern, prost modern, acesta, şi hiperconsumator,
scopindu-l carevasăzică simbolicamente, priponindu-l de tembelizor,
inducându-l, dară, dacă nu în lotofagie foarte uitucă, măcar pe miriştea
revendicărilor futile. Aci s-ar integra, după modestele noastre
suputaţiuni, şi leninifiantele concursuri corneşti, VERITABLES
COURS A CONS, SINON A PIEGES MULTIPLES. DIXI ET
SALVAVI GLANDULAM PINEALEM AC ANIMULAM MEAM.
*
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*
Bosse-de-Nage
Postat pe 29-02-2012 la 7:37 pm
Au sujet de l’excellente blague transylvaine:Ca fait des siecles – voire
des LUSTRES, les amis – que je n’ai eu a phoner de parole humaine
autre que: HA! HA!
*
Lime NAROIC
Postat pe 25-02-2012 la 1:36 pm
Pasagiul cu pricina sună foarte precioranian, anticipator, cumva, al
unei secvenţe binecunoscute din PRECIS DE DECOMPOSITION,
unde, pentru a suporta vacuitatea postistorială, imaginată ca o dupăamiază duminicală fără sfârşit, eseistul fantasmează UNGHII DE
ROS, UNGHII KILOMETRICE. Sau – ptiu, drace! – te pomeneşti că
Decompozitorul confunda, nu neapărat cu bunăştiinţă, trăitul personal,
inspiraţia şi hipotextul caragialiot!!!
*
Magisterkas Van Aeus
Postat pe 23-02-2012 la 6:21 pm
Vă mai amintiţi cum Ioan Grigorescu-Teleenciclopedie propunea, în
duh ceauşin, îndepărtarea Bisericii Eroilor Neamului de pe axa Masa
Tăcerii-Coloana Infinitului şi ce EPISTULA INDIGNATA îi teleporta
păltinişanul SENEX DE MONTE VENTUS, acuzându-l, în ea, de a fi
jignit arheul românesc şi, totodată, dându-i canon să meargăîn
pelerinaj, PER PEDES APOSTOLORUM, de la Bucureşti până la
Tg.Jiu? Cât despre Conul Georgel Călinescu, carele, în Anii Cinzeci,
întors dintr-o excursie cu autocarul ONT pe valea Jiului, pretindea
scriptural că văzutele din capitala gorjană sunt digne de tot interesul
psihopatologului, însă, vai nu au nici o tagenţă cu vastul domeniu al
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Artei, ce să mai susura… CINIS ET UMBRA SUMUS, FRATRES.
Uneori, în momentele de blegeală fiinţială.
*
Luke O’Pitsoo
Postat pe 22-02-2012 la 4:03 pm
Răzvan, Răzvan, keep on being an artist! Life ist short – full of sound
+ fury, alas – but raw paper is cheap, art is divine and your making
will enchant a lot of people, old pal!
*
Filolog
Postat pe 08-02-2012 la 3:20 pm
IMPIEGAT, în limba vremii lui Caragiale, însemnează FUNCŢIONAR.
Este un italienism, aşa cum AMPLOIAT, aproape sinonimul său,
galicism se adeverează. FUNCŢIONARUL, dacă gândim hexagonal,
trebăluieşte în FUNCŢIA PUBLICĂ, e un CIVIL SERVANT carevasăzică,
AMPLOIAŢII lucrând în sectorul privat, la poştă şi alte bănci.
*
Nepotelul lui Mihai Ursachi
Postat pe 07-02-2012 la 11:33 am
Ce ziceţi, oameni buni, de un institut cu finanţare guvernamentală,
precum ICR-ul patapiefizicienilor, ce să rezolve problema încălzirii
locuinţelor graţie biogazului uman, captat ştiinţific, acesta, şi transmis
prin conducte apropriate în toate ungherele apartamentelor de
moftangii? [Unchiul meu, pe urmele Conului Iancu, imaginase aşa
ceva într-un, vai, încă pierdut TRATAT DE BEŞINOLOGIE
MILITARĂ, redactat împreună cu germanistul Alexandru Ţenchea,
iniţiatorul său în faustologie.]
*
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*
Rene Char
Postat pe 07-02-2012 la 11:23 am
Aveugle, ne pisse pas sur le vers luisant! seul entre tous il se hate…
*
Luke O’Pitsoo
Postat pe 01-02-2012 la 7:07 pm
Aferim, bogatir Dorin Tudoran!
*
Menestrel
Postat pe 01-02-2012 la 10:34 am
Premiul îi onoreazăşi pe Dorin Tudoran şi pe Şerban Foarţă. Mă bucar
de parcă mi-ar fi fost atribuit mie, nevolnicului care la viaţa sa nu a
ouat, poeticeşte vorovind, mai mult de o epigramă tematizatoare a
micţiunii săvârşite de liricul George Lesnea pe murii unei clădiri vechi
din iaşioticul Kuckucksburg (dacă, fireşte, nu pun la socoteală recenta
baladă – în versuri etranjere – de reabilitare a chiaburului Trafulică din
DESFĂŞURAREA lui Marin Preda).
Ce mare domn euromân era Petre Stoica, jimbolianul reîntâlnit de noi
în Petrilaterul lui Ion Barbu, şi ce bun prieten va fi fost el cu Virgil
Mazilescu!
!UNA LAGRIMA PATAFISICA PARA ELLOS, AMIGOS!
Luka Lukici Meletiev
*
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*
Menestrel
Postat pe 26-01-2012 la 6:07 pm
Cine ar putea da cu cheatra primul/prima? Cel/cea făr de păcat. Or, în
Noul Testament de la Bălgrad, există o asemenea fiinţă umană, făr de
păcat personal în credinţa ortodoaxă, fără nici un fel de păcat în cea
catolicoasă: Maica Domnului. Într-o anecdotă, foarte drolă, cetită de
mandea pe vremuri, ea vine la judecata femeii adulterine, ia cătăroiul
şi-l lanseazăîn mutra păcătoasei, iar Iisus, care nu-i poate negata
inocenţa fiinţială, îi spune, încurcat foarte: “Mă calci pe toţi nervii,
mamă, şi în special pe nervul sciatic!”
[SE NON E VERA, E BEN TROVATA QUESTA STORIA
INDIMENTICABILE.]
*
Luka Lukici MELETIEV
Postat pe 26-01-2012 la 5:27 pm
Apropo de ORIZONTURILE ROŞII: comparaţi stilul de aici cu
pistilul din SUPLEANTUL lui Petru Popescu şi lesne veţi afla cine-i
va fi servit de GHOSTWRITER ghinărarului defector, carele,
absolvent al unui vag curs seral de şcoală medie, nu ar fi fost în stare
de un acord între subiect şi predicat, necum de un montaj savant,
prozastic, al bârfemelor destinate a-i fecaliza meseriaş pe Tovul
Neculai şi pe savaca sa de renume mundial.
*
Luka Lukici MELETIEV
Postat pe 26-01-2012 la 4:10 pm .
Anacronism, anacronism: ceea ce purta ţărâna, amintitor de
acoperământul proteguitor al Maicii Domnului, semăna cu un
malacov… dar nu se chema astfel în veacul lui Demetrios
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Kantemiroglu. Fiindcă MALAKOFF e numele franţuzit al unui fort
din Crimeea cucerit de ostaşii hexagonali, aliaţi cu Britanicii, ai lui
Napoleon Al Treilea. În cinstea bravurii lor aveau să-şi boteze astfel
crinolinele, haioasele lor crinoline, damele patrioate ale Parisului
postpaşoptist, nu însă dansatoarele oarecari, populare, cu fantăîn
bughigăi, de la cel Bal Mabille frecventat şi de junii corupţi ai lui
Mihăieş Eminesco…
CACI VA FI SUB MALACOV:
SI-APOI CINE TREABA ARE?
*
Luka Lukici MELETIEV
Postat pe 26-01-2012 la 9:41 am
Ilenuco, bravo pentru cuvântul-valiză politrucian (: politruc +
politician)! L-am preluat cu grăbire… întru viitoare – cât de curândă –
folosire. Mulţumesc frumos!

*

235

236

Pre-postfaţă
de
Dorin Tudoran
Luca Piţu: om vs. om în/cu delegaţie
(I)

Felul în care ne uităm la trecut poate sugera ce prezent merităm şi ce
viitor am putea fi capabili să ne încropim. Felul în care ne uităm
înapoi la o dictatură poate sugera cât de mult a operat ea pe fibra
noastră morală, ce prezent ne-a lăsat drept moştenire şi cam cât viitor
ocolit de porniri totalitare suntem capabili să producem.
Reacţiile faţă de ce găsim într-un dosar de urmărire informativă
deschis nouă de Securitate ne transformă într-o hârtie de turnesol de a
cărei sensibilitate nu suntem conştienţi până nu începem să vedem
intensitatea culorilor în care începem să ne împieliţăm. Nu ştim
niciodată, cu adevărat, cine suntem sau ce a mai rămas din cei ce am
fost, până nu dăm nas în nas cu noi înşine.
Furie, scârbă, deprimare, năuceală, gânduri de răzbunare etc. Ne
încearcă – simultan ori pe rând. Toate aceste stări se pot transforma,
insidios, în “metode de lucru”, când te apuci să glosezi pe marginea
documentelor în care ai fost zidit pentru o vreme. Cum te poţi răzbuna
pe o dictatură, fără să te răzbuni pe oameni?
În “Documente antume ale <Grupului de la Iaşi>”, apărută la
Editura Opera Magna în acest an, Luca Piţu dă un răspuns eclatant
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întrebării de mai sus. Băşcălia ucigătoare la care autorul supune până
şi documentele cele mai dezgustătoare reduce dictatura la o esenţă ce
scapă multor demersuri similare – ridicolul. Şi nimic nu ucide mai
crunt (şi definitiv) decât ridicolul, atâta vreme cât nu este atribuit ori
transferat cu anasâna obiectului de studiu, ci doar ajutat să se
dezvăluie în întreaga lui splendoare.

Scuzată fie-mi lipsa de pudibunderie: Luca Piţu lasă dictatura
comunistă în curul gol. Priveliştea este copleşitoare. Pentru a vedea
îngropată definitiv această arătare, tot ce ne-ar trebui ar fi un al doilea
opus în care Şerban Foarţă să pună dictatura în/pe versuri de
amor.Titlu provizoriu: Dictatur-o, mon chagrin!
Lupta lui Piţu cu dictatura nu putea sfârşi decât cum a început – de
la şi princuvânt. Căci, înainte de a ne strivi prin faptele sale, dictatura
ne mutilase cu limba ei de lemn. Lemnul din paraditul
nostru dinafară s-a prelins în înăuntrulnostru visând să-l rigidizeze pe
veci. În bună măsură, a reuşit.
Măsura în care a ratat se poate vedea în cartea lui Piţu. Ea anulează
constatarea pesimistă a celor ce au strigat Rigor mortis! când ne-au
evaluat în cele aproape cinci decenii dinaintea lui 1989.
(II)

Nu care cumva să credeţi că Securitatea şi Luca Piţu au păreri
diametral opuse despre orice. Nici vorbă. Hăitaşi şi hăituit sunt absolut
de acord că ”Numitul PIŢU LUCA s-a născut la data de 14.01.1947,
în comuna Cajvana, judeţul Suceava, fiul lui Vasile şi Magdalena” şi
că ”Susnumitul a absolvit liceul în 1965, la Gura Humorului, după
care a urmat cursurile Facultăţii de Filologie, secţia românăfranceză, la Iaşi.”
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E ceva de capul acestui “Obiektiv Obiektivovici” provenit dintr-o
”familie modestă de ţărani”? Cam este. Securitatea zice: ”Aşa cum
rezultă din verificările întreprinse şi din materialele ce le deţine
asupra sa, posedă o temeinică pregătire profesională, o cultură
literară şi filozofică vastă, avantajat de o memorie deosebită.” Başca,
vorbeşte şi vreo patru, cinci limbi străine.
Şi, atunci, care-i baiul? S-au cheltuit banii de la buget pe educaţia unui
neica Nimeni? Deh, zice Securitatea, Piţu ăsta nu e chiar perfect. De
ce? Cu pătrunderea stă mai deficitar, căci este dotat doar cu “o
oarecare putere de pătrundere a celor citite.”
Cine face precizarea asta cu deficitul de pătrundere?
Nişte băieţi cu minte gigea, precursori ai lui Vanghelie. La o
percheziţie din 1983, efectuată la locuinţa unui student, în căutarea
unei cărţi duşmănoase a transfugului Virgil Tănase, peste unul dintre
securişti dă norocul: “ de unde, dară, strigătul victorios al
securiciului scotocitor după cărţile interzise şi căzător peste a
politrucului marxian Al. Tănase terfeleoagă de filosofia culturii (pusă
la gura sobei, cu utilitate imediată în aprinderea matutinală a focului
de lemne): <<L-am găsit pe Tănase, tov. Maior! L-am găsit pe
Tănase! Ura!>>“
Mai e probleme, mai e multe probleme. Iată, Piţu ăsta, după ce că are
pătrundere limitată se mai şi esprimă. Unde?
Aici ne confruntăm cu altă problemă, fiindcă la Iaşi apar nişte reviste
studenţeşti excelente – “Opinia studenţească” şi “Dialog” – dar care,
ca un făcut!, n-au nici ele cine ştie ce putere de pătrundere a celor pe
care le publică. Uite, poftim, poezia “Examen” a polacei Ewa Lipska:
“Concursul pentru postul de rege a mers impecabil/A primit puncte în
plus pentru originea sa, pentru educaţia spartană şi pentru scrisul cu
care i-a subjugat pe toţi /Limba obligatorie s-a dovedit chiar cea
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maternă./Cînd a vorbit despre artă, membrii comisiei au fost zguduiţi/
Da, era cu adevărat un rege/Preşedintele comisiei s-a dus după popor
ca să-l înmîneze festiv regelui/Poporul a fost legat în piele… “
Recunosc, a dracu’ e pielea pe băieţii ăştia din <<Grupul de la Iaşi>>.
Cine sunt ei?
Studenţi, lectori, profesori – deopotrivă. ”Nume, dă-ne şi nouă ceva
nume”, se-nfierbântă Secu! Şi “sursele”, ”informatorii”, domnişoarele
şi domnişorii ”de sprijin” dau nume la kilogram – Sorin Antohi,
Tereza Culianu, Liviu Antonesei, Dan Petrescu,Valeriu Gherghel,
Petru Ioan, Alexandru Sever Vlad, Nichita Danilov, Alexandru şi
Cecilia Călinescu, Lucian Vasiliu, Andrei Hoişie-Corbea, Paula şi
Mihai Dinu Gheorghiu, Mircea Doru Lesovici ”i gli altri”. Dar nimeni
nu dă analize ca magistrul <<Ionescu>>. Fiţi atenţi:
“Articolul Dacă Levi-Strauss ar citi FRAŢII JDERI, semnat de
Luca Piţu, este mai legat, mai lizibil decît altele ale sale. Discutînd
geneza scrisului, făcînd comparaţii neaşteptate, ajunge la afirmaţii
interesante, totodată bizare ca aceea din final: << Lupta împotriva
analfabetsmului se confundă cu sporirea puterii controlului asupra
cetăţenilor. Toţi trebuie să poate citi în secolul al XIX-lea. Nimeni nu
are voie să nu cunoască Legea, să fie surd la glasul de piţigoi al
Principelui.>>“
Mai legat decât ce este articolul lui Piţu? Vezi bine, mai legat decât
articolul lui Sorin Antohi Utopica întâlnire.
Ce e în neregulă cu textul lui Antohi? Sursa <<Ionescu>> precizează
nuanţat:“În întregime articolul lui Sorin Antohi este vioi, dar cu un
stil poate mai puţin adecvat unei reviste de educaţie.“
De ce, domnu’ <<Ionescu>>?
“Aflăm că dl Romain Réchon, lector la catedra de limbă franceză, a
cântat din flaut, că un invitat, poetul kurd Sahrib Kemal, a recitat
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versuri + aforisme din care se citează:<< Libertatea e o femeie care
de o mie de ani e lîngă voi, dar unde vă e bărbăţia?>>“
Nasol, nasol de tot. <<Ionescu >> are dreptate. Eşti mosafir în patria
noastră primitoare, mai eşti şi kurd pe deasupra şi vii să ne cauţi la
bărbăţie, pe noi, nepoţii lu’ Fraţii Jderi? Hai sictir de-aici, cu libertatea
ta cu tot, că la noi democrația și libertatea sunt 100% originale!
Tovarășul colonel Brestoiu Horia dă o înaltă apreciere dibăciei sursei
<<Ionescu>>, un exemplu ce trebuie urmat, multiplicat, promovat:
”Nota conducerii Securității din 13.12.1982. Iată, în sfîrșit, o notă
informativă capabilă să deceleze aspecte ale utilizării literatului pe
căile subtile ale unor esențe de ordin reacționar. Și dacă rețin faptul
că << Ionescu>> nu este nici literat de profesie faptul devine cu atît
mai notabil. În astfel de cercuri trebuie pătruns cu astfel de surse,
dacă sîntem capabili să le găsim și, mai ales, să le dirijăm. Serviciul I
are datoria s-o facă primul! Rog să mi se prezinte stadiul la care ne
aflăm pe acest teritoriu, atît de îndepăratat nouă, de către conducerea
Serviciul I și a Serviciului III pentru a contura cercurile ce ne
interesează și, firește, măsurile ce se impun. Termen: 10 zile.”
Ce are de obiectat ”Obiektiv Obiektivovici, alias Pițu Luca, în legătură
cu turnătoriile sursei <<Ionescu>>și cu nota tovarășului colonel Horia
Brestoiu? Spicuim:
“Sursa are toate referinţele despre La Cité totale (Seuil, 1980: cu
faimoasa postfaţă a lui Paul Goma (…), le are dară, cum spusei, chiar
de la Dan Petrescu, bine penetrat, încă din 1980, de respectabilul
professor şi psihiatru, mulţumită căruia căsătoria sa cu Tereza avea
să fie relatată, pentru uzul pretorienilor, cu o competenţă de reporter
profesionist. (…) Nea Horică ăsta, minune! După 1989, se iţeşte cu un
manuscris despre piloţii anglo-saxoni picaţi prizonieri în România
Antonesciană, se iţeşte la Editura Nemira, nou înfiinţată, unde dă
peste… Dan Petrescu. El, domn, îi spune Brestoiului, în esenţă, că,
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de-ar fi fost concepută cartea, cu respectarea normelor deontologice
ale cercetării istorice, fără improprităţi lexicale, fără virgule între
subiect şi predicat, cu rumeguş de limbă lemnoasă minimal, nu ar fi
avut nici o reţinere în a o celebrizare. Dar, vai, nu era cazul… “
Acum, cine nu știe că Dan Petrescu e un ranchiunos resentimentar?
Cei ce nu au cunoscut realizările Securității sunt înclinați să creadă
zvonul că instituția se ocupa doar cu penetrarea și pedepsirea
răufăcătorilor, când, în fapt, dădea multă, dar foarte multă atenție
prevenirii. Obiectiv cum este, Obiektiv Obiektivovici-Pițu recunoaște.
Când, în 1978, apare pericolul nuclear ca Pițu Luca să fie imprudent
avansat lector universitar doar pentru că e tobă de carte, tovarășul
locotenent Stanciu F.M sesizeză cu agerime pericolul, bate toba și
vine prompt cu planul de prevenire:
“Măsuri: Propun ca, prin tov.locot.col.CIOBANU FL, să prevenim
avansarea ca lector a lui PIȚU Luca, acesta fiind necorespunzător din
punct de vedere moral și politic.“
Voci dușmănoase au susținut că printre metodele de pedepsire a
disidenților era și “îmbolnăvirea” lor la comandă. Unora “li s-a dat
Radu”, cum era numit aparatul de iradiere a celor din cale afară de
periculoși. Nimic mai neadevărat. Obiectivele erau trimise mereu la
doctori care să aibă grijă, până la cel mai mic detaliu, de sănătatea lor:
“În cadrul verificărilor periodice care se fac rezerviştilor Ministerului
Apărării Naţionale, de la catedra de limbă franceză vor fi chemate
prin curieri, pe baza unor ordine de serviciu, trei cadre didactice,
printre ele fiind şi obiectivul, de vîrste apropiate, cărora li se va
efectua controlul medical, la C.M.J.
În momentul în care cei trei vor intra dezbrăcaţi în cabinetul medical,
unde tov. maior dr.Mirciu C-tin va efectua această operaţie, echipa
operativă va pătrunde în camera de dezbrăcare, de unde va obţine
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mulajul cheilor de la domiciliul obiectivului. Măsurile operatorative
vor fi realizate de tov.lt.maj Ciobanu C-tin, care va conduce pe cei
trei la cabinet.
După luarea mulajului echipa se va retrage la sediul inspectoratului.
Cu prilejul vizitei medicale, tov.mr.dr.Mirciu C-tin va completa, prin
discuţii, fişa medicală <<la zi>> pentru a întări astfel legenda
folosită.
Obţinerea mulajului va fi obţinută de către echipa operativă condusă
de locot.colonel Bulai Mihai, locot.major Ciobanu C-tin, căpitan
Viziteu Florinel. Acţiunea va avea loc în ziua de 7 februarie 1983.”

O altă bârfă tendențioasă pe care o demontează Pițu Luca este aceea
potrivit căreia mulți securiști își făceau treaba fără nici o tragere de
inimă, potrivit sloganului corporatist “Voi vă faceți că ne plătiți, noi
ne facem că muncim.” Inexact, ne spune Obiektiv Obiektivovici.
Unele cadre puneau la bătaie nu doar devotamentul total, dar și geanta
nevestii. Iată aici exemplul luminos al tovarășului Lt. Stanciu M.
Florian:
“Faţă de această situaţie, propun ca în realizarea acestui moment
operativ să fie folosită soţia mea, care, fiind studentă în anul IV
filologie, va fi prezentă în amfiteatrul P, în ziua şi la ora aleasă de
noi. În acest scop, după efectuarea instructajului corespunzător, va fi
dotată cu un <<minifon>> ce se află în dotarea serviciului şi a cărui
autonomie de funcţionare este de două ore, cu schimbarea casetei la
mijlocul intervalului.
Aparatul va fi amplasat în geanta soţiei mele, care va sta asupra sa
tot timpul seminarului.
În pauza dintre cele două ore, soţia mea va ieşi din amfiteatru şi se va
deplasa într-un punct stabilit, unde o voi aştepta şi voi proceda, în
mod conspirat, la schimbarea casetei.
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Consider că varianta propusă prezintă avantaje din două puncte de
vedere: <<minifonul>> va fi asigurat prin aflarea sa în permanenţă
asupra soţiei mele (în geantă); conform indicaţiilor pe care le va
primi, soţia mea se va aşeza în amfiteatru astfel încît să se afle cît mai
aproape de obiectiv, asigurînd astfel o înregistrare corespunzătoare.
Faţă de cele raportate, rog să aprobaţi măsura propusă.“
Eu, unul, zic să se aprobe și-mi păstrez speranța ca soția tovarășului să
fie devotată nu doar cauzei comunismului multilateral dezvoltat, ci și
soțului.
Altfel, de se duce la întâlnirile cu amantul, purtând în poșetă minifonul
bine conspirat, el ar putea produce înregistrări – limpezi ca apa de
izvor! – care să concureze cu cea a lui Glenn Gould
cântând Clavecinul bine temperat.

(III)

Turnătoriile avându-l drept subiect pe ”Obiektiv Obiektivovici” (“este
cam zăpăcit prin modul lui de comportare şi ţinută. Umblă în cap cu
căciulă ţărănească, cu traistă”./…/” Pentru simpatia celor de acolo
îşi trimite salariul în sat”) sunt în bună măsură inutile, fiindcă
”obiectivul” se toarnă cu plăcere de unul singur ori de câte ori i se cere
să o facă.
Întors de la nişte cursuri de vară organizate la Dijon, Piţu recunoaşte
mârşăviile comise în Francia:
“Cu tristeţe îmi amintesc a fi irosit circa 3-40 de franci noi cumpărînd
nimicuri muiereşti, id est: 1 pereche de pantaloni roşii de vară, 1
colier de perle false şi 2,3 perechi de collants de duzină”/…/”Cît
priveşte relaţiile cu străinii, după examenul general am făcut
conversaţie cu bătrînei de la serviciul de împrumut al bibliotecii
universitare, cu una din dactilografele de la cursurile de vară şi cu un
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băiat, bucătar la cantina studenţilor.“/…/”întrun scuar din faţa
bisericii Notre-Dame am dat de pomană unui clochard ultima
conservă de pâté en croûte din servietă, cu vreo două ore înaintea
decolării, şi, exploatînd ocazia, am schimbat cu el câteva fraze în
argou parizian.“
Piţu nu se dă înapoi nici de la a-şi turna colegii:
“Insist, în chip de concluzie, că toţi colegii au revenit în România
mulţumiţi pe deplin de experienţa dijoneză, gata să înceapă noul an
universitar cu forţe proaspete.“
E drept, din finalul denunţului lipseşte patrioticul “Ura!”. Datorită
denunţurilor şi autodenunţurilor de acest fel, turnătoriile informatoarei
<<Raluca Alexandru>> devin de o futilitate absolută, chiar şi după ce
a fost “ridicată, după intromiterea în PCR, la rangul invidiabil al
unei persoane de sprijin”, cum notează Obiektiv Obiektivovici. Ce
rămâne este doar lupta de clasă purtată de oama în delegaţie/cu
delegaţie împotriva omului nostru din Cajvana.
Obiektiv Obiektivovi-Piţu a fost şi victima unui anturaj nenorocit. S-a
înhăitat cu alde Foarţă (cel de a scos din ţară, ascunse în nişte boxe
Marshall, câteva păsărici phoenicşi, învelite în texte cu Andrii Popa),
cu elemente retrograde precum Petre Stoica, Virgil Mazilescu şi Liviu
Ioan Stoiciu care… Care ce? Cum, care ce? Uite, informatorul Marin
spune clar:
“au venit cu o săptămînă înainte şi s-au îmbătat continuu, strîngînd în
jurul lor, la hotel şi în restaurant, pe toţi tinerii care voiau să
debuteze în poezie şi debitînd tot felul de idei împotriva regimului,
încercînd să-i influenţeze pe tineri. Tot la Casa Pogor a citit poezii
poetul Liviu Ioan Stoiciu, poezii care i-au îngrozit pe cei de la Partid,
care erau de faţă, fiind despre cît de greu o duce poporul.“
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Ca şi cum toate aceste fapte nu erau de ajuns, PIŢU LUCA s-a angajat
să elucideze controversele din jurul unor termeni bgurghezi precum
“pornografie”, “scatologie” şi “patafizică”. Acesteia din urmă i-a dat,
cu insolenţă, o definiţie personală, nemulţumit fiind de cele oferite de
dicţionare occidentale. Dar, culmea-culmilor, ştia de existenţa unui
tratat secret, “Tratatul de băşinologie militară”, compus de Magistrul
Ţicăuan (aka Mihai Ursachi) şi germanistul Alexandru Ţenchea.
Profund nerecunoscător pentru a fi fost lăsat să meargă la Dijon, iată
cu ce strâmbe vine PIŢU LUCA în opuri precum Naveta
esenţială, Sentimentul românesc al urii de sine şi Lettre à un ami
occidental unde dă definiţia patafizicii:
“I. Patafizica este ştiinţa acelui domeniu ce se întinde dincolo de
metafizică: ea depăşeşte metafizica atît cît aceasta din urmă depăşeşte
fizica – în toate sensurile ad libidum. II. Patafizica-i ştiinţa
particularului, a legilor ce guvernează excepţiile. III. Este ştiinţa
soluţiilor
imaginare. IV. Pentru
ea
toate
sînt
acelaşi
lucru. V. Patafizica-i de alură imperturbabilă. VI. Totul este
patafizic: dar puţini oameni pun conştiincioşi patafizica în
practică. VII. Dincolo de patafizică nu e nimic: ea este instanţa
supremă.“
Puneţi-vă şi dumneavoastră în locul Ce.Ce.-istelor Alexandrina
Găinuşă şi Aneta Spornic. Ce trebuia să înţeleagă dânsele din alde
Piţu?
Dacă patafizica aceasta era aşa importantă, de ce tovarăşa Elena
Ceauşescu era doar doctor academician, chimistă şi savant de renume
mondial, şi nu era şi preşedinta Academiei de Patafizică, patafiziciană
de renume para-mondial?
Şi, cum adică, într-o ţară în care totul era de stat, vine Piţu cu ştiinţa
particularului? De unde să ştie particularul ăsta mai bine decît ştie
statul?
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Şi când documentele de stat şi de partid spun clar că instanţa supremă
este tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cu ce scop spune Piţu că nu, că
patafizica este şi mai supremă ca Tovarăşul?
Dar la recomandarea înţelegătorului securist Florinel Viziteu, care
vizita pe toată lumea, Tovarăşul Suprem l-a iertat pe Piţu încă o dată.
Numai că el, Piţu ista, element penticostal de lângă Suceava, şi alţi
patafizicieni au luat o hotărâre total duşmănoasă.
Instigatorul Sorin Antohi, Piţu şi Dan Petrescu au hotărât să tranşeze,
o dată şi pentru totdeauna, rivalitatea patafizică în care se afla grupul
de la Iaşi cu banda Ars Amatoria de la Clujul echinoxist (Haiduc-șef
Ioan Groșan, omul ce a stârnit scrierea splendidului roman “O sută de
ani de zile la Porţile Orientului”,cum amintește azi Sorin Antohi întrun cuvânt liminar) şi a unor elemente ca Florin Iaru, de la Cenaclul de
Luni, din Bucureşti, care Iaru scrisese acel “La cea mai înaltă
ficţiune” arătând cu degetul spre proletcultista “La ce mai înaltă
tensiune”. Piţu, pus pe fapte mari, l-a cooptat şi pe numitul George
Pruteanu şi aşa a fost înfiinţată banda cu numele de cod <<Artelul
Textual>>.
Pornind de la proza lui Dan Petrescu, ”Posibilităţile de a scrie un
roman al colectivizării scrutate de Arghir cel Bătrân şi Beţiv la
Băltăreţul în chiar zilele noastre” (1982, celula huliganică
<<Dialog>>), artelul s-a pus pe scris romanul contrarevoluţionar
“<<Brazde peste haturi>> revisited”.
Nu era de ajuns că era jignită opera tovarăşului şi prietenului maghiar
István Horváth (“Brazdă peste haturi”), dar, pentru ca batjocura să fie
totală, Antohi venise şi cu duşmănosul ”revisited”, ca să fie clar
că ”semnifica faptul că reciteşte creativ <<literatura orizontală>> a
colhozizării micilor proprietăţi peizane, rescriind-o pastişial, parodic,
şarjînd-o, intertextualizînd-o sau, mai precis, hipertextualizînd-o în
draci”.
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Aşa ceva era intolerabil. S-a trecut la percheziţii masive şi nici până
astăzi nu s-au recuperat decât 23 de pagini din cele 45 pe care
apucaseră să le termine complotiştii. Dar este de ajuns să citești ce a
rămas, ca să înţelegeţi în ce vroiau <<arteliţii>> să arunce România.
În primul rând, toate relizările colectivizării din scumpa noastră patrie
erau mutate doar în satul Chipeşeni, comuna Dimparis, ca şi cum
francezii ar fi avut vreun merit în eforturile stârpirii chiaburimii din
România. Titlurile celor nouă episoade vorbesc şi ele despre natura
diversiunii. Iată ”Un chirov, două chiroave” (Dan Petrescu) şi asta
imediat după ”Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?” (Sorin Antohi).
Reamintim că tovarăşul Kirov nu a fosat asasinat fiindcă fusese cal, ci
pentru că fusese un măgar cu tovarăşii săi de luptă.
”Dictotaurul” (Luca Piţu) şi ”Ascensiunea lui Iordache Leahu poate fi
oprită” (tot Piţu Luca).
De ce să fie oprită promovarea tovarăşului Leahu? Doar conducerea
PCR spusese clar că toţi tovarăşii pot fi promovaţi chiar până la
funcţia de Dictotaur.
Dar tovarăşele?
Şi dânsele – până la funcţia de Dictovaci. Împreună, tovarăşi şi
tovarăşe de nădejde, puteau fi promovate până la funcţia supremă:
funcţia crează organul. Şi atunci?
Despre istoria volumului “Ce-ar mai fi de spus. Convorbiri libere
într-o ţară ocupată”, scris de Dan Petrescu şi Liviu Cangeopol, nu am
prea multe de spus. Recunosc doar că Dan Alexe l-a scos din
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Românica, mi l-a trimis la Washington. L-am serializat la Vocea
Americii şi am publicat masiv din el în ”Agora”.
Cine citește asemenea pagini și mai scapă un ochi şi peste ”Scrisoare
deschisă organelor de represiune din România” trimisă de Dan
Petrescu “Europei libere” poate înţelege ridicolul pretențiilor
maniacal-megalomane ale unora care continuă să se prezinte drept
”cei mai” şi „singurii” rebeli ai vremii, deși – sărmani mitomani – nau apucat să joace nici măcar rolul celui ce trece prin scenă cu un
pahar de apă.
Ce crede azi Obiektiv Obiektivovici-Piţu despre turnătorii lui?
Iubitor de carte cum e, se dă după vorbele altora. Cum ar fi vorbele lui
Livius Ciocîrlie:
”Există prietenul foarte bun despre care credeai că ţine mult la tine
şi, citind dosarul, constaţi că, într-adevăr, scria lucruri foarte calde.
Aveai prietenul foarte bun despre care credeai că ține mult la tine, dar
scria nişte lucruri care, dacă s-ar fi schimbat politica Partidului, te-ar
fi dus la închisoare. Sau era colegul, cu care nu m-am înţeles, ce scrie
douăzeci de rapoarte, nici un cuvînt de rău, nici un cuvînt periculos
pentru tine. Însă există, din păcate, şi prietenul bun, minuţios, care
sînt convins că, abia închideai uşa la plecare, şi atunci el se ducea la
masă şi scria pentru a relata toată discuţia, încercînd să te pună întro lumină cît mai rea. Şi atunci ce concluzie pot să trag? Cu atît mai
mult cu cît nu pot să ştiu, în primul rînd, în ce condiţii au devenit
informatori. Unii poate din convingere, alţii fiindcă erau vulnerabili,
alţii fiindcă pur şi simplu le era frică.”
Tot ce are de zis Piţu este: “Aşa şi eu cu ciripoii mei colegiamicali.“
Dar despre securiști, ce are de zis Pițu? Evazionistu’ tot evazionist.
Spre a confirma informația că revoluția trebuia să înceapă la Iași dar,
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din cauza ploii, a fost transferată la Timișoara, Pițu dă vina din nou pe
Livius Ciocîrlie:
“Spre deosebire de unii informatori, securiştii lui Ceauşescu nu urăsc.
Ei sunt profesionişti. proşti, dar profesionişti. Colectează informaţii şi
le sintetizează cu răceală. E drept, cum nu e nimic de aflat, sînt aduşi
la un soi de paranoie.Paranoie sau isteţime. Se fac utili. Cum în
scrisori şi la telefon oamenii sînt prudenţi, <<mijloacele>> nu prea
ajută. Ele nu dau decît informaţii nefolositoare. Numai turnătorii, din
cînd în cînd, le oferă <<probe>>, adică informaţii inflamate. Vina
nu există dar ei o caută. Securiştii lui Dej nu căutau vina, o impuneau.
Le-o aduceau la cunoştinţă vinovaţilor. Și urau. Ai <<noştri>> n-au
urît decît în decembrie. Atunci, aceiaşi, politicoşi, protocolari, au
bătut de au rupt. De unde se vede că ei n-ar fi fost depeizați dacă
Ceauşescu şi-ar fi schimbat mai înainte politica şi le-ar fi cerut să se
comporte ca sub Dej.“
În sfârşit, de ce continuu să-i iau apărarea acestui PIŢU LUCA, chiar
şi în faţa atâtor probe zdrobitoare că a vrut răul patriei? Ce mă leagă
de Obiektiv Obiektivovici dacă nu m-a legat Securitatea?
Simplu. Sunt stră-strănepotul lui Tănase Todoran, din Bichigiu,
Bistriţa Năsăud. Cel tras pe roată cu tot dichisul vremii. Şi uite ce scrie
Piţu aici despre moşul meu: “iar de mi se întîmplă să mă îmbăt –
foarte rar de altfel şi numai cînd ascult <<Balada lui Moş Tănase
Todoran>> (ori slujba Cucerniciei Sale Ioan Pintea de canonizare a
grănicerilor năsăudeni) – labitur ex oculis meis, esenţă a lacrimarului.“
Nu m-am îmbătat niciodată cu Maestrul Cajvaneu. A venit momentul.
Îl somez să se prezinte la Botoşani ori la Cernăuţi, cam într-o lună, cu
sticle multe de Zghihară de Huși, Busuioacă de Bohotin şi ceva
Cotnari. De pocale, nu-i nevoie. Vom bea pe rând cu paharul pe care
Dan Hatmanu l-a pus în mâna lui Ştefan cel Mare (vezi tabloul istoric
“ISTORIE” reprodus în cel de al XIII-le Appendix al cărţii), care
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Vodă scoate mâna în afara tabloului ca să ciocnească cu Elena şi
Nicolae Ceauşescu.
Punct de întâlnire: statuia lui Sartre pe a cărei piedestal scrie “Tout
anticommuniste est un chien!”
Cine spune că nu ne-am distrat pe vremuri, nu cunoaşte istoria
ţărişoarei. Viaţa – mai mult netrăită decât trăită – şi-a luat haraciul,
tragediile n-au lipsit din parcursul “Grupului de la Iaşi”, despărţirile nau fost puţine, derapajele – nici ele. Închizând această carte pe care
doresc să o ştiu deschisă de cât mai mulţi iubitori de literatură şi
istorie, visez să-i reîntâlnesc pe prietenii mei exact cum sunt unii
dintre ei prinşi într-o notă a Securităţii:
“DAN PETRESCU, L. ANTONESEI, L. PIŢU sînt legaţi într-o
prietenie durabilă şi pare-se că se întîlnesc adesea la locuinţa
TERESEI CULIANU, unde trag chefuri, discută politică etc.“
Cum adică, “pare-se”?

(Texte publicate de autor pe blogul personal, CERTOCRAŢIA,
în 12, 15 şi 19 decembrie 2010.)

251

252

Postfaţă
de
Vasile GOGEA
Din jurnalul operatorului de serviciu
al Oservatorului Cyberspaţial Gogea’s Blog

A apărut pe "cerul cyberspaţiului" meu ca o stea îndepărtată,
apoi a devenit o cometă şi, în cele din urmă, a ars pînă la epuizare ca
un meteorit.
În calitate de "operator" la "observatorul cyberspaţial Gogea's
Blog” am refăcut, în sens invers (aşa cum fac astronomii atunci cînd
"călătoresc" pe urmele luminii spre momentul zero al Universului)
înregistrarea trecerii lui luminoase prin "colţul" meu de Univers
virtual.
Încerc să explic (şi să motivez, totodată) demersul care a
condus la recuperarea pe care o prezentăm acum, în această carte (el,
demersul operatorului, nu are altă valoare, chiar dacă a însemnat o
muncă uriaşă, migăloasă, pe “manuscrise de hîrtie virtuală”, avînd în
vedere numărul neanticipat de mare al apariţiilor luimereu ca un
"obiect zburător neidentificat", dar mereu recognoscibil şi evident
"inteligent", decît aceea de ordonare a coordonatelor spaţio-temporale
ale “fenomenului astral” la care ne-a fost dat să asistăm).
L-aţi văzut, ori doar zărit, strălucind periodic, dar la intervale
imprevizibile, pe „cerul” blogului, precum un corp astral neidentifcat,
dar recognoscibil (în)semnîndu-şi trecerile luminoase cu cele mai,
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aparent, stranii nickname-uri, în fapt, alese adecvat „stării
meteoideologice” a momentului, din zona cyberspaţială pe care o
traversa:
El Casvaneo, Luca lui Vasile alui Claude Levi-Strauss, Voiajorul din
Foişor, Kaas Van Aens, Cumătrul de la Curbura Carpaţilor, Luka
Lukici Potamianov, Alfonsina de Evora, Locatarul cajvaneu de lîngă
blog, Observatorul de lîngă blog, The Plescoy Sausage Maker, Der
Feinschmecker aus Kronstadt, Shri Lucullus Casvaneus, stihuitorul
prilejual, victor viorel hrebelciug…
Veţi întîlni toate identificările lui parcurgînd “jurnalul”
“observatorului”.
Toate „datele” înregistrate în „jurnalul operatorului” indicau
mişcarea unei „entităţi inteligente”, ale cărei semnale şi mesaje
sugerau, fără a „ameninţa” în vreun fel „colţul de univers” pe care îl
„vizita”, un nivel de „civilizaţie” şi un grad de cultură superioare.
„Temele” care configurau relieful de idei al spaţiului virtual din
Gogea’s Blog, erau neaşteptat, puternic şi din unghiuri inedite
luminate, aş zice aproape „orbitor”. Blogul, în întregul lui, devenea, cu
o vorbă a lui Virgil Ierunca, solar.
Îşi face prima apariţie (însoţit, sau „purtat” de navetaAni), ca
şi cum s-ar fi apropiat de „colţul nostru de univers” în căutare de
„energie”:
“Luka Lukici MELETIEV
Postat pe 26-01-2012 la 9:41 am
Ilenuco, bravo pentru cuvintul-valiza politrucian (: politruc +
politician)! L-am preluat cu grabire… intru viitoare – cit de curinda –
folosire. Multumesc frumos!”
Nu ştia că Ilenuca era „indicativul” unui senisibil şi discret
poet din Maramureş, Marin Slujeru, care în reminiscenţele lui poetice
făcea, cu răbdare şi anonim, cam aceeaşi muncă de arheolog al
memoriei pe care Luca avea s-o împlinească în Lexikon!
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Apoi, apariţiile lui aveau să fie rezultatul unor navigări
solitare, luminozitatea lor intensificîndu-se direct proporţional cu
frecvenţa. Dacă am face un grafic al distribuţiei prezenţei lui Luca în
raportul de observaţii al Gogea’s Blog, am obţine o curbă cu o primă
jumătate de arc de cerc accelerat ascendentă, urmată de o a doua,
frînat-descendentă, pînă la ultima “intrare” în orizontul blogului, din
nou “însoţit” de aceeaşi navetăAni, care îl “lansase în spaţiu” la
început:
2015
„Eu m-am retras la ţară până către toamnă, nemuritor în păpuşoi,
rupt de
lume…

Duminică, 14 iunie, ora 10,15…
LP

Înmormântarea va avea loc marţi 16 iunie, la Focşani.
Ani Pițu.”

Buna, generoasa, nobila, curajoasa Doamnă Ani Piţu! Am simţit ca şi
cum ea însăşi mi l-a adus pe Luca pînă “la pragul blogului”, ştiind că
nu ne întîlniserăm “faţă către faţă” niciodată, l-a lăsat în grija mea, să
discutăm o vreme, apoi, cînd sorocul a venit implacabil, s-a întors, la
fel de discret, şi l-a luat acasă!
Iată de ce simt că sunt dator să-i comunic Doamnei lui Luca,
despre ce am „vorbit” noi estimp! În fapt, am reconstituit, în ordinea
inversă, doar replicile lui Luca. Din mai multe motive. Primul, ar fi
acela că dacă aş păstrat tot contextul dialogurilor, ar fi ieşit un volum
de dimensiuni greu de acceptat de o editură în condiţiile de azi. Al
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doilea, şi cel mai important, e că spectacolul dat de Luca în spaţiul
colocvial virtual era unic! Indiferenet de topicul momentului,
intervenţiile lui erau oricînd antologabile separat, fiind semnificante şi
autonome într-un mod particular şi universal totodată. De altfel, de
cele mai multe ori, cum era dificil să-i „dai replică” unui astfel de
locutor, (veţi, găsi, totuşi, pe parcursul lecturii destule nume,
implicate, evocate sau invocate în acest festin dialogal) Luca, pentru a
ieşi din monolog, îşi inventa inter-locutori, creînd astfel scenariile
unor dialoguri, cu voci distincte ca timbru şi intensitate, care se
transformau într-un fastuos lingvistic, banchet spiritual. Acest
symposiumam încercat să-l reconstitui în forma aceasta, cronologic
inversată, ca o întoarcere înainte, ca un refuz al „retragerii” sau
„ruperii de lume” a lui Luca Piţu.Tot astfel se motivează şi titlurile
„post-prefaţă” şi „pre-postfaţă”, după şi respectiv înainte, de „prefaţă”
şi „postfaţă”. Un fel de a ne poziţiona, toţi cei care am dat
materialitate, trup, unui „ne-împieliţat” (în sensul explicitat de autor
într-una din „fărîmele” sale) spirit virtual, „faţă către faţă”, sau, „faţăn faţă”. Cu chipul nevăzut al Magistrului din Cajvana. Este, aşadar o
călătorie în timp, posibilă, iată cel puţin în cyberspaţiu. Dar, puteţi,
desigur, citi cartea de la sfîrşit la început, descoperind fără prea mari
eforturi doar un „jurnal”, sau puteţi urma, cu nevoinţă, traseul propus,
al unui pelerinaj la sursele luminii. În esenţă, am propus experienţa
revelaţiei unei epifanii în virtual a unei fiinţe reale.
Mai trebuie pus în lumină un fapt, care spune totul despre
generozitatea fără margini care a dat substanţă fiinţei lui Luca.
Penultima „trecere”:
“Luka Lukici Potamianov
Postat pe 23-01-2015 la 4:36 pm
De unde probabilitatea ca Varujan Vosganian să înşface Nobelul
Literar anul acesta. Pe merit, dar… nu atît pentru el cât pentru
încercata comunitate armenească a planetei.”
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Trebuie să-l punem în relaţie cu dedicaţia de pe ultimul său
volum antum, Lexiconul figurilor căjvănare (Editura Opera
Magna/Iaşi, 2015):
„Prietenului Bedros Horasangian, cu un gînd îndoliat la
centenarul tragediei armeneşti din WWI”.
Luca se stingea! Şi-şi dedica ultimile scîntei ale arderii lui,
prin Bedros Horasangian, „încercatei comunităţi armeneşti a
planetei”! Viaţa lui singulară, individuală, chiar dacă unică şi de
neevaluat, nici ea prisosind de fericire, o făcea cadou bucuros şi
liniştit, împăcat, pentru memoria reparatorie a milioane de vieţi
anonime, ale altui neam!
Aşadar, Luca Piţu – planetarul!
Între acestea două, doar o singură dată, „entitatea virtuală
inteligentă neidentificată” îşi face apariţia cu „luminile de poziţie”
aprinse a doliu, şi semnează „în clar”, împreună cu „însoţitoarea de
bord”: Ani şi Luca Piţu, atunci cînd află despre moartea prietenului
Alexandru Muşina: „Am pierdut un prieten drag şi un frate.Dumnezeu
să-l odihnească!” (19 iunie, 2013) În faţa morţii, masca e inutilă.
Chiar indecentă! Şi, indocentul Luca ştia mai bine decît mulţi alţii care
e diferenţa dintre decent şi opusul său. Aşa va face şi atunci cînd îşi va
anunţa “retragerea” în… “păpuşoiul” etern, nu îneterşi nutern: va
semna cu iniţialele personale, L.P.
Se înţelege că în Observatorul micului univers virtual pe care
l-am administrat, n-am reuşit să înregistrez decît o infimă cantitate din
coordonatele sferei cereşti pe care a reprezentat-o Luca Piţu. Dar, cu
siguranţă, se poate spune după ce le parcurgem, fie în ordinea
temporal-istorică, fie în cea a memorieiluminii, asemenea lui Vintilă
Horia: Luca Piţu a lansat contemporanilor săi un mesaj la speranţă.
Chiar dacă, uneori, şi nu fără temei, precum voievodul cel sanctificat,
cu blîndeţe şi-a mustrat contemporanii, cu buzduganul limbii şi al
spiritului, peste “fălcile” nesătule, ori peste “obrazurile” neroşinde!
Niciodată, versurile eminesciene din La steaua, nu mi-au
sunat mai imperativ, decît reverberează acum, în ceea ce mă priveşte...
Doar strofele din Dintre sute de catarge, mă vor mai bîntui atît de
„dureros de dulce”...
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*
Meritate şi, mai mult ca sigur, nu îndestulătoare, mulţumiri
pentru această aducere aminte şi în minte a cîtorva idei din sistemul
patafizicii lui Luca Piţu, se cuvin:
- Doamnei Ani Piţu, care ne-a îngăduit cu generozitate şi fără
condiţionări această reconstituire, participînd cu tandru devotament la
realizarea ei;
- Domniilor Lor, Poeţiilor Şerban Foarţă şi Dorin Tudoran
precum şi Prozatorului Bedros Horasangian care au acceptat, de
asemenea cu maximă generozitate, să contribuie la acest proiect;
- Domnului Dr.Gavril Ţărmure, director al Editurii Charmides,
care a asumat, în condiţiile constrîngerilor materiale specifice acestor
vremuri, şi a mobilizat, cu celeritate dar fără pripeală, toate resursele
necesare, asigurînd apariţia în bune condiţii a cărţii.
Admin. Gogea’s Blog
_____________________________
Global Nota. Pentru a nu îngreuna suplimentar şi nesemnificativ, din
perspectiva asumată a reconstituirii traseului lui Luca Piţu prin
cyberspaţiul “observat”, nu am mai făcut note explicative la
comentariile lui. Dar, pentru cine ar dori să vadă şi “orizontul” mai
larg al acestora, poate chiar să verifice exactitatea “jurnalului
operatorului de serviciu”, Gogea’s Blog este “deschis non-stop” (deşi,
nu tocmai... „veşnic”, aşa cum am putut să citesc pe firma unui birt de
cartier din Chişinău, cu vreo doi ani în urmă!) şi poate fi accesat la
adresa http://vasilegogea.wordpress.com/.
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