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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
     Prin tot ceea ce scriem noi, ce facem, 
trebuie să arătăm care ne este rostul şi de ce 
suntem aici, cum înţelegem să interferăm în 
comunitate. Altfel de ce să scriem, să 
cheltuim şi să tipărim cărţi, să plătim 
tehnoredactorii, impozitele la munca lor. 
Martorii timpului respectiv, când se petrec 
aceste fapte, văd la televizor o lume din ce în 
ce mai falsă şi dominată de viziunile din anii 
60 ale lui Jean Paul Sartre, „o revoluţie a 
sexului şi crimei” dominată de un politic 
atemporal, nu numai depăşit, dar şi absolut cu 
totul dăunător. Dacă nu ar exista produsele 
cinematografice mai vechi, aparţinând unor 
perioade clasice, a unor mari case de 
producţie-ţări puse pe piaţă de o lume mai 
avansată la momentul respectiv, atunci, chiar 
că aceste televizoare-televiziuni ar trebui 
închise definitiv, răul pe care îl produc ele, 
acum, prin reclamă şi propagandă politică 
socială falsă, fiind unul de-a dreptul 
catastrofal... 
    În această situaţie, cartea de buzunar, 
rememberul, încă, nu şi-a pierdut rostul, 
pentru scriitor, dar şi pentru eventualul cititor, 
constituind încă una dintre posibilităţile 
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exprimării libere, curajoase-periculoase într-o 
lume a neadevărului. Un document, o hârtie 
poate să te ridice, să te apere, dar şi să te 
dărâme...De aceea spuneam că scrisul este o 
acţiune curajoasă, şi adaug, onorabilă. 
   Dialogul, epistola, încă nu şi-au pierdut 
savoarea, rostul-rolul. Ele sunt, însă, invers 
documentului de cancelarie pe care le emite 
sau primeşte Puterea şi pe care se bazează 
istoria. Cu alte cuvinte sunt mai adevărate... 
Numa dacă ne gândim la acele secretare de 
directori care înregistrau hârtia după ce vedea 
directorul conţinutul, şi tot avem dreptate. Ce 
se întâmpla cu hârtia infamă? ...era pierdută, 
aruncată la coş, conţinutul coşului fiind tocat 
sau ars, deoarece în toată lumea asta legea nu 
pedepseşte pe cel neglijent la fel ca pe cel 
grijuliu cu stocarea informaţiei. Una era să 
acuzi sau să te aperi dovedind cu un 
document, alta, că nu găseşti documentul. 
Justiţia închidea mai mult sau mai puţin ochii 
la neglijenţă, şi pedepsea fapta dovedită cu 
acte sau martori. 
   În această carte, personajele sunt reale, aşa 
cum ni le-a redat istoria, doar că vorbele lor 
sunt imaginare, mai puţin cele referite cu cifre 
arabe sau între ghilimele; acestea din urmă, 
sunt citate ad literam din cartea „Napoleon I, 
împărat al francezilor. Vox imperatoris. 
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Gânduri alese/Napoleon”, trad. Mihaela Stan-
Bucureşti, Nemira Publishing House. 2011. 

 
 
 
I 

 STEAUA CU CINCI 
COLŢURI 

 
 
 
 
FILOLOGUL:  
- Poate să existe scriitor, care nu-şi cunoaşte 
bine limba? 
 
BONAPARTE: 
- Limba? Limba unei naţiuni trebuie învăţată 
în şcoală? Atunci pentru ce am ajuns în 
prezent dacă doisprezece ani trebuie să-ţi  
înveţi limba maternă. Pentru ce atâta 
perfecţionare, dacă în fiecare zi scrii şi citeşti, 
asculţi şi vorbeşti. Copilului îi ajunge şapte 
ani să o înveţe. Se pefecţionează în şcola 
primară, atât de necesară şi suficientă. Apoi, 
omul nu face altceva decât să o perfecţioneze 
prin oralitatea existentă şi obiectivele ei! ...Da, 
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sunt scriitori, deja, copiii de treisprezece - 
cinsprezece ani! 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
- Mozart a compus şi cântat la cinci ani! 
 
BONAPARTE: 
- Şi nu era scriitor...şi nici compozitor! 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
- Cum nu? doar scria pe note! scria la pian! 
Este o diferenţă între litere şi note? între litere 
şi semne? Desenul!? Însemnul a fost prima 
realitate a lumii. 
 
BONAPARTE: 
- Nu contează decât efectul, comunicarea. În 
curând scriitorii nu vor mai câştiga o pâine, 
trebuie să o facă, chiar ei. Să muncească orice 
ca să compenseze, scrisul. Internetul îi va 
obliga la scris fără bani. Vor fi sclavii 
internetului, tineretului, scrisului pe leptop! 
vorbind pentru sine: de fapt întreaga suflare 
matură şi bătrână a lumii va fi supusă, ca în 
epoca sclavagistă, acestui tineret. 
 
FILOLOGUL: 
- Nimeni nu a trăit din scris. 
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INTERPRETUL ARTIST: 
- Nici din cântat! ...ştiţi povestea „Greierul şi 
Furnica”. 
 
DIDEROT: 
     - Ba eu cred că scrisul a fost motorul lumii 
civilizate, dominată de fatalitate. 
 
PETRACHE POENARU: 
     - Vax! Nu ai carte, nu ai parte! Dar desenul 
este primul între arte. Prima, şi cea dintâi 
descoperire a omului. Înaintea cuvântului. 
Întâi şi-a desenat-ampretat mâna pe peretele 
de la Altamira sau din altă parte, şi mai apoi a 
definit desenul, spunându-i, mână!...Nu mai 
zic de linia care desparte întunericul de 
lumină din prima zi a Facerii. Limba este cel 
mai subtil lucru şi ea a perfecţionat creierul. 
Aşa cum eu am perfecţionat pana de gâscă şi 
cerneala, inventând stiloul; tocul cu 
rezervor!...Aşa a apărut pistolul, mitraliera, 
toate cu rezervor. Desenul tehnic e unicul 
limbaj prin care oamenii din diferitele 
emisfere pot comunica productiv. Asta este 
una din marile descoperiri ale lumii! Una 
dintre minuni. 
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FILOLOGUL: 
    - Ce se întâmplă astăzi cu limba? Se scriu 
cărţi şi limba parcă nu-i a noastră. Greşelile 
sunt multe. 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
    - Înainte, un scriitor îşi scria manuscrisul; 
acest manuscris  pleca la zece inşi-tovarăşi de 
scris-tipografi care îl rescriau în tipar. 
Manuscrisul se tranforma în produs. Urma o 
tehnologie obligatorie. Produsul apărea în 
urma unui proces de creaţie, urmând un 
proiect. Producerea unei cărţi însemna un 
proces industrial-tipografic. Spun, acum, 
urmaşii tipografilor de altă dată, datorită 
asprelor canoane ale tiparului, nerespectate... - 
Cum a fost posibil aşa ceva? să fie făcute aşa 
cărţi, unicate, adevărate  exemplare-arte!? de 
calitate! - Uite ce limbă, ce acurateţe, ce 
ştiinţă a limbii avea Eminescu! Caragiale! Ce 
scriitori erau odată, de pomină, uite ce cărţi au 
scris! fără  greşeală. 
   Astăzi calculatorul scurtcircuitează 
tehnologia, autorul - scriitor, devinind şi 
corector, şi tehnoredactor şi librar. Astăzi 
cartea este hoby, şi nu industrie. 
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BONAPARTE: 
    - E bine, e rău, că din limba voastră aţi 
făcut o ştiinţă? ştiinţa de a reda grafic şi prin 
cuvinte tot ce se aude? în nici o limbă nu 
există posibilitatea asta, decât în limba 
inventată de unul ca Gheorghe Lazăr sau 
colegul nostru Petrache Poenaru. 
 
PETRACHE POENARU: 
     - Latina stă la baza limbii noastre; latina 
care este cea mai matematică limbă! dar, nu 
excludem nici situaţia inversă: limba noastră 
să stea la baza limbii latine. 
 
BONAPARTE: 
     - Destul cu aceste dizertaţii puerile despre 
limbă. Cuvântul îl ridică pe om şi tot el îl 
coboară. 
Important, la limbă, este conţinutul, şi nu 
forma; sunt atâtea proverbe (1): Limba dulce 
mult aduce sau: Mai bine să-ţi alunece 
piciorul decât limba; Înţepătura unui cuvânt e 
mai rea decât o lovitură de lance; Limba 
slobodă mult te vatămă; Boul se leagă de 
coarne, omul de limbă; Cine-şi pune frâu la 
limbă, îşi pune capul la adăpost; Limba oase 
n-are, dar atinge unde doare. Gata, ne-am 
săturat  de săbii, răni şi războaie.  
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       „Viitorul este al inteligenţei, industriei şi 
păcii” (2). 
       „Trecutul aparţine forţei brutale, 
privilegiilor şi ignoranţei” (2). 
 
PETRACHE POENARU: 
    - Regele David a fost primul reformator al 
lumii, după ce Moise a întemeiat-o. Da, da, 
nu-i uit pe Avraam şi pe Iacov...Întotdeauna 
există trecut şi viitor; când viitorul nu mai 
există, moartea este vie şi trăieşte în noi. 
 
BONAPARTE: 
    - Regele David a schimbat omenirea, a 
inventat poezia, cântatul din gură şi din 
instrument. Atunci a fost posibil, că el a 
inventat gândirea, supuşii săi, neavând liber la 
gândire. Gândire, chiar şi în rău. Ai văzut de 
ce a fost în stare David în luptă cu Goliat; dar 
şi în relaţia cu Batşeba; iată, sânge şi 
dragoste! Dumnezeu n-a crâcnit! Nu contau 
oamenii, popoarele, ci numai cei care se 
întrupau cu El. 
     „Schimbarea lumii nu se face schimbând 
conducătorii, ci punând în mişcare masele”  
 
PETRACHE POENARU: 
     - Am vrut şi noi la 1848 să schimbăm 
lumea, dar capitalismul încă nu se afirmase, 
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din care cauză nu aveam o clasă prea 
educată...Abia după mica Unire s-a întâmplat 
ceva, iată, Alexandru Ioan Cuza cumpără 
acţiunile de la ocnele de sare, din Ocniţa, 
iniţiind capitalismul, în Oltenia mea. 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
    - Şi noi, nu aveam nici o şansă dacă Ţarul 
Nicolae al II-lea nu dezvolta capitalismul şi 
învăţământul superior...Aţi văzut ce iureş a 
fost în 1905 şi 1907, dar încununarea de 
succes a venit abia în 1917, când Roşii au 
înţeles să înveţe carte (întorcându-se către 
Petrache Poenaru). Acum şi voi! ce v-a 
venit!? în 1990 să înlocuiţi socialismul cu 
capitalismul? Nu ştiaţi că este imposibil? 
Invers da, se poate! dar să înlocuieşti cartea, 
cu banul? munca, cu nemunca? şublerul, cu 
mapa? (întorcându-se către Bonaparte) Pe 
Maiestatea Voastră v-a ridicat Revoluţia! 
Cum de v-a  venit ideea, că alte popoare pot 
asigura bunăstarea poporului francez, 
ocupându-le prin forţă? ...când oricum prin 
iluminismul vostru, toţi deveneau ai voştri!? 
Să faci colonialismul imperialist? nu va-ţi 
gândit că urmaşii galilor vor deveni leneşi şi 
vor rămâne războinici? Păi ce să facă ei cu 
armele, după ce vor fi cucerit tot? 
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DIDEROT: 
    - Nu, nu, poporul francez s-a trezit mai 
devreme, noi am adus în Europa ideea 
socialismului ...utopic! Toţi au preluat ideea, 
dar n-a ieşit nimic; deabia când s-a trezit din 
învăţătura teoretică, Marx, abia atunci s-a pus 
problema luptei de clasă şi s-a afirmat clasa 
proletariatului...atât de mulţi, muncitorii, în 
capitalism! Nu avea nici o şansă capitalismul, 
cu atâţia muncitori. Da, şi socialismul este o 
formă de capitalism, şi nu poate să fie invers, 
capitalismul o formă de socialism!... Mon 
Dieu, M. Petrache Poenaru, comme vous avez 
pensé cela possible, en 1990? 
 
BONAPARTE (către Umbra lui Lenin de pe 
Neva): 
    - Am spus politicienilor mei, şi soldaţilor: 
„adaptaţi-vă ţării respective şi consideraţi că 
toate acolo sunt bune (...) Veţi fi iubiţi şi 
apreciaţi doar dacă voi iubiţi şi apreciaţi ţara 
în care vă aflaţi; oamenii sunt foarte sensibili 
la acest lucru.”  Am auzit că şi Kutuzov, şi 
guvernatorii săi, nu au obligat poporul român 
din Basarabia, în 1812, şi nici mai târziu, din 
Bucureşti şi toată Valahia, să se prosterneze 
ruşilor, şi nu le-au dărâmat bisericile; au avut 
manuale bilingve! 
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UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
    - Bine, bine, şi pe vremea mea i-am slobozit 
în popor liber. Stalin mi-a schimbat decizia şi 
a hotărât pentru totdeauna, Basarabia să 
rămână a ruşilor, să le scoată din cap 
românilor pe Basarab I, şi, ca să fie pace în 
Europa, a hotărât ca Transilvania să rămână 
sub stindard românesc. După 1919, 
Bucureştiul a fost mai puternic decât 
Budapesta, şi a rămas, şi după 1944!... 
 
BONAPARTE: 
    - „Adevărata înţelepciune a naţiunilor este 
experienţa” 
 
PETRACHE POENARU: 
    - Şi matematica, şi navigaţia, şi astronomia; 
ingineria. Şi să nu uităm ce a prevăzut, mai 
nou şi mai bine decât toţi, slăvitul nostru 
Vladimir Ilici... învăţătura la puterea a treia! şi 
electricitatea! 
 
BONAPARTE: 
    - Fără experienţă, totul este vacs. 
Experienţa naşte teoria, şi, prin ea experienţa 
se generalizează. Uitaţi-vă la şcoala germană, 
englezească, nordică! Dar, în general, nu 
trebuie să trăncănim prea mult în public. 
Experienţa are conotaţie fabuloasă. Cine ştie 
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primul să facă, câştigă! Tehnologia este 
secretă; ca şi tehnologia, şi strategia. Şi 
politica pe domenii... Le-am spus generalilor 
mei: „Nu îngădui să apară în ziare diferite 
rapoarte. Nici un fel de raport nu trebuie 
tipărit; rapoartele oficiale se fac către guvern. 
Acest mod de a vorbi publicului este ilegal”. 
 
PETRACHE POENARU: 
    - Vai vai şi ce este la noi, acum: la televizor 
se dau nu numai înjurăturile şi secretele din 
CSAT; se dau şi stenogramele; se dau 
trucajele, ca fiind adevărate; preşedintele este 
înjurat şi făcut prost, filmat cum bate copiii: el 
stând în camion, şi copiii jos! cum înjură 
ţiganii cu capul în portbagaj...Vai de noi! 
 
INTERPRETUL ARTIST (confirmându-i lui 
Bonaparte): 
    - Experienţa face arta viguroasă...Fără 
experinţă multă, arta este...vacs!, că tot a mai 
folosit cineva acest cuvânt, care-mi place 
pentru tot ce se consideră serios, pentru acest 
prezent. Orice meserie este o artă. Meseria 
este brăţară de aur, când este artă; dar şi când 
nu e! Deci, meseria, este de două ori peste 
artă! 
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BONAPARTE: 
    - „Agricultura se perfecţionează prin 
comparaţii şi exemple, ca orice artă. 
Proprietarii trebuie încurajaţi să-şi trimită 
copiii să studieze în departamentele unde 
argicultura e înfloritoare. Şi îi vom încuraja 
prin laude şi distincţii.” 
 
PETRACHE POENARU: 
    - Agricultura, da, este ştiinţa şi este forţa lui 
Adam. Fără agricultură, naţiunile dispar în 
globalizarea care nu cere nimic specific-
serios. Popoarele trebuie să rămână 
independente la mâncare; ...nu putem 
generaliza mâncatul insectelor. Să le mănânce 
cine vrea, dar nu cei care cunosc beneficiile 
animalului cu copită despicată, şi care-i place 
şi lui Dumnezeu! Dumnezeul nostru, este 
unul! 
 
FILOLOGUL: 
    - Da, da, şi eu cred că guvernele trebuie să 
dea decrete de cum să ne hrănim. De cum 
trebuie să scriem, ca să nu ne facem limba de 
ruşine. Avem o experienţă în domeniul 
acesta...experienţa României din anii optzeci, 
când s-au înfiinţat fabricile de mâncare, 
alături de fabricile de case. Extraordinară 
politică; păcat că în republica respectivă nu se 
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definea corect calitatea; cetăţenii respectiv au 
rămas cu o carenţă în domeniul calităţii, şi 
azi!   
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
Calitatea unui produs se măsoară pe întreaga 
durată de viaţă a acestuia şi, ea, ia în calcul, 
obligatoriu, întreţinerea! Ori, tocmai acest 
lucru nu au luat în calcul românii, motiv 
pentru care, când se aplică, întreţinerea 
depăşeşte costul produsului! 
 
 
 
BONAPARTE:  
    - „Am o părere proastă despre guvernele ale 
căror decrete sunt întocmite de un literat. 
Marea artă e ca fiecare decret să aibă stilul şi 
caracterul unui om de meserie”. Artă fără 
meserie nu există. Arta trebuie să globalizeze 
meseriile. Trăiască arta şi meseria. Vivat ars 
mundi! 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
    - De la mine, pornind, popoarele au hotărât 
că trebuie să înveţe, şi iar să înveţe, şi iar să 
înveţe.. 
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BONAPARTE: 
    - Da, să înveţe, să înveţe; Alexandru cel 
Mare a învăţat de la Aristotel, şi, „după ce a 
cucerit Asia şi s-a înfăţişat popoarelor drept 
fiul lui Jupiter, (...) şi Orientul întreg  l-a 
crezut. Ei bine dacă eu m-aş declara fiul 
Tatălui Ceresc şi aş anunţa că-l slăvesc în 
această calitate, n-ar exista precupeaţă care să 
nu mă huiduiască. Popoarele au devenit în 
ziua de azi prea luminate, n-a mai rămas 
nimic de înfăptuit.” 
 
FILOLOGUL: 
    - Aşa e, aşa e, trăiască Coana Pipa (4)! Ea a 
înfiinţat baia de mulţime care contrazice 
democraţia. În adevărata democraţie, 
cetăţeanul  caută să schimbe legea, până la 
proba contrarie, respectând-o! Şi...trebuie să 
ştim noi astăzi efectele gripei aviare în 
Mozambic sau Insulele Feroe, sau în 
laboratorul londonez?  
 
BONAPARTE: 
    - Nu, statele trebuie să îşi evalueze stările 
proprii, şi pe ale celorlalte să le cunoască, 
doar!...”Noi nu ştim ce face inamicul, trebuie 
ca nici inamicul să nu ştie ce facem noi”. 
Globalizare fără o singură putere nu există, ci 
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doar puteri zonale, afirmându-se între ele şi 
contra altor puteri. 
      „Anglia şi Franţa  au ţinut în mâinile lor 
soarta lumii, mai ales pe cea a civilizaţiei 
europene. Cât rău ne-am făcut! Cât bine ne 
puteam face! (...) În timpul lui Fox (5), ne-am 
fi înţeles, am fi realizat şi susţinut 
emanciparea popoarelor, domnia principiilor; 
n-ar fi existat în Europa decât o singură flotă, 
o singură armată; am fi guvernat lumea, am fi 
statornicit pretutindeni tihna şi prosperitatea, 
fie prin forţă, fie prin convingere.” 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA (către 
Bonaparte): 
    - Aici Stalin v-a dat clasă, excelenţă. El a 
cucerit lumea, folosind forţa din interiorul 
fiecărui stat, ideologia sovietelor, peste 
ideologia statelor. Ruşii au introdus 
comunismul, nu prin forţă, ci prin cozile de 
topor, prin voinţa întregului popor, schimbând 
icoanele. Fiecare popor şi-a introdus singur 
comunismul. Pe faţă a zis că e ateu, şi-n casă, 
în faţa femeii şi a copiilor a rămas credincios. 
A apărut dubla ipostază în a fi şi a nu fi. Noi 
am câştigat al Doilea Război Mondial, 
acţionând într-un singur sens, de la Moscova 
la Berlin, pe un singur drum. Hitler a încercat 
pe mai multe fronturi, şi nu toate ale lui. Fără 
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o singură ideologie nu există o singură putere. 
Acum şi-n viitor se preconizează din nou o 
singură ideologie, o singură inginerie; ...cea a 
banului! 
 
BONAPARTE: 
    - Ştiu, ştiu, şi eu am acţionat împotriva 
ruşilor într-un singur sens, şi tot am pierdut. 
De fapt    n-am pierdut. Omenirea a câştigat, 
omologând tehnica mea, mai târziu, în două 
războaie mondiale care, fără nici o îndoială, a 
adus pe pământ pacea mondială. Să fim 
corecţi totuşi faţă de teoria mea: „Arta 
războiului constă în a avea întotdeauna, chiar 
şi cu o armată inferioară, mai multă forţă 
decât inamicul în punctul pe care-l ataci sau 
care e atacat, dar arta aceasta nu se învaţă nici 
din cărţi, nici din practică.”...e nevoie de 
inspiraţie divină! „Arta războiului este o artă 
de geniu.” 
 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
    - Orice domeniu conţine o artă de geniu, 
orice mişcare liberă de transformare materială. 
Dar cel mai greu este să iei decizia finală, care 
să ducă la rezolvarea constructivă... 
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BONAPARTE: 
   - „Judecăţiile corecte nu sunt decât urmarea 
observaţiilor repetate”. 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
    - Nicolae al II-lea era considerat un ţar bun, 
şi a avut un sfârşit îngrozitor; nu credeam că 
istoria îmi va pune în spate o aşa oribilă 
crimă. Am mai văzut şi la alţii, mai apoi, ceva 
şi mai oribil, deşi era o hotărâre a 
poporului...moartea soţilor Ceauşescu în ziua 
de Crăciun, televizată! Cred că aşa ceva, ...nu 
a existat şi nu va mai exista! nici crima de la 
Constantinopul împotriva Brâncovenilor nu 
egalează această crimă necreştină şi fraticidă. 
Împăraţi buni, preşedinţi răi, împreună, toţi au 
călăii între apropiaţii lor!.. numai aşa faptele 
incriminate rămân în sarcina doar câtorva 
indivizi; în cazul românilor vinovaţi de toate, 
rămân Adam şi Eva! El şi Ea! Ea, răul, i-a 
sucit capul bunului Adam! Vedeţi, de aia nu 
am avut noi neveste stabile...Personal, mai 
bine m-am simţit cu unul de genul meu!  
 
BONAPARTE: 
    - „Bunătatea unui rege nu poate fi 
comparartă cu a unui călugăr...Un prinţ care, 
în primul an de domnie, trece un om bun, e un 
prinţ luat în derâdere anul următor. Dragostea 
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pe care o inspiră regii trebuie să fie o dragoste 
bărbătească, amestecată cu teamă 
respectuoasă şi cu o mare preţuire. Când se 
spune despre un rege că e om bun, avem de-a 
face cu o domnie nereuşită.” (2, pag.18, 
op.ibidem) 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
    - Lumea nu poată să fie condusă decât prin 
tehnologie. Aşa sunt împăcate toate părţile. 
Tehnologia crează impersonalitatea, şi nu se 
supără nimeni de unde îţi cumperi maşina cu 
care să zbori pe Marte! Tehnologia crează 
personalitate! celui care o creează şi apoi o 
vinde. 
 
BONAPARTE: 
    - „Ca să conduci lumea nu există decât  un 
secret, acela de a fi puternic, pentru că în forţă 
nu există nici o greşeală, nici iluzie: acesta-i 
adevărul gol goluţ”. 
 
FILOLOGUL: 
    - În politică şi în conducerea statului, nu 
trebuie amestecată poezia şi mitul; dragostea 
şi iubirea furibundă! Importantă este 
dragostea de popor, de aproapele tău, dar 
împăratul trebuie să aibă mână de fier. 
Romantismul, nu are ce să caute în politica de 
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stat. Prea mult aţi vrut, Majestate, de la Franţa 
scăpată din mâna iluniniştilor, în mâna 
ocultiştilor. 
 
BONAPARTE: 
   - „Ca un nou Prometeu sunt ţintuit de o 
stâncă, şi un vultur mă devorează. Da, am 
furat din cer focul pentru a-l da Franţei: focul 
s-a întors la obârşie şi pe mine iată-mă aici! 
Dragostea de glorie seamănă cu podul pe care 
Satana l-a aruncat peste haos ca să treacă din 
infern în paradis: gloria uneşte trecutul cu 
viitorul de care e despărţit printr-un hău 
imens. N-am nimic să-i las fiului meu în afară 
de nume!...” 
 
FILOLOGUL: 
   - De la tine, Franţa a rămas cu inteligenţa, şi 
doar cu gloria, pe care din păcate a căutat să o 
vândă, neschimbată, şi la alţii, permanent. 
 
BONAPARTE: 
   - „Caracterul distinctiv al naţiei noastre este 
să-şi etaleze excesiv bogăţia”. 
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DIDEROT: 
   - Destul, excelenţă. Să nu ne debarasăm 
complet de minte...Totuşi, din soldat ai ajuns 
împărat. 
 
UMBRA LUI LENIN PE NEVA: 
   - Eu n-am fost împărat; am fost primul 
conducător de revoluţie proletară, care a 
reuşit. Am desăvârşit capitalismul pentru toată 
lumea şi am trecut la socialism. N-am fost 
rege, la noi era moda ţarilor, dar, când vrei să 
fii al tuturor, preţuit de popor, preţuit şi de 
stânga şi de dreapta trebuie să acorzi dreptate 
egală, tuturor! 
 
BONAPARTE: 
     - Să le asiguri dezvoltarea proprie, şi 
dreptatea. 
 
PETRACHE POENARU: 
     - Şi noi am strigat Dreptate şi Frăţie, la 
48!... Şi noroc, că în loc de revoluţie am 
împrumutat Şcoala Politehnică din Paris. 
 
BONAPARTE: 
     - Să le asiguri fonduri pentru lucrări de 
ineres public. Îi spuneam încă din timpul meu, 
ministrului de interne, referindu-mă la 
investiţiile publice şi eradicarea cerşetoriei, că 
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„dintre aceste lucrări, unele nu vor aduce cine 
ştie ce câştiguri şi sunt făcute doar pentru 
înfrumuseţarea oraşului. Altele însă, precum 
galeriile comerciale din pieţe, abatoarele etc, 
vor aduce mare profit”. Lumea va fi a 
negustorilor şi inginerilor! 
 
FILOLOGUL: 
     - Şi totuşi, un rege trebuie să fie bun sau 
rău? Şi ce rol mai au cărturarii? 
 
BONAPARTE: 
    - Un rege trebuie să fie puternic şi înţelept. 
Şi fiindcă vorbeaţi de Revoluţia de la 48 
(uitându-se la Petrache Poenaru) aflaţi, dacă 
nu ştiaţi, că la Revoluţia Franceză (se uită la 
Umbra lui Lenin de pe Neva) prima, cea mai 
mare, înaintea Revoluţiei proletare din Rusia, 
în 1814, i-am spus regelui Joseph: „Presupun 
că se face, totuşi, o deosebire între vremea lui 
La Fayette când poporul era suveran şi cea de 
acum când suveranul sunt eu”. Asta este 
domnilor, dacă un rege este suveran, înseamnă 
că poporul îl iubeşte şi îl face să se simtă 
suveran. Subalternul regelui este direct 
poporul şi şeful regelui este 
poporul....Folozofii şi poeţii să meargă să 
lucreze în cancelariile puterii. Da, ale regelui. 
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BEETHOVEN: 
     - (Căscând) De aia ţi-am retras eu dedicaţia 
de pe partitura Simfoniei a III-a, închinată ţie, 
eliberatorului de popoare, dar am numit-o 
totuşi, Eroica!... N-am crezut că te vei 
încorona ca împărat al francezilor, crezând că 
vei rămâne suveranul popoarelor! ...Aia 
globalizare, şi nu asta, care crează 
suprastructuri şi care deznaţionalizează 
popoare... 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
      - Nu, nu, un conducător trebuie să fie 
preţuit de popor. 
 
BONAPARTE: 
      - „Dragostea unui rege nu-i tandreţe de 
doică; regii trebuie să se facă temuţi şi 
respectaţi. Dragostea popoarelor nu înseamnă 
altceva decât preţuire” (2, pag. 25). 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
      - Şi totuşi... cu dragoste şi fără dragoste de 
rege, de şef de stat sau preşedinte, chiar şi cu 
el înţelept, dar cu politicieni fără caracter - 
care fac o politică agresivă - de dragul 
politicianismului -  vine o vreme când 
popoarele îşi pierd cumpătul şi-şi caută ce nu 
au, sau au pierdut... 
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BONAPARTE: 
     - „Când în consiliile puterii apare o 
deplorabilă slăbiciune şi o sensibilitate fără 
margini, când, cedând rând pe rând influenţei 
partidelor rivale şi trăind de pe o zi pe alta, 
fără un plan stabilit şi fără a veghea la bunul 
mers al lucrurilor, guvernarea şi-a dat întreaga 
măsură a nepriceperii sale şi chiar şi cei mai 
moderaţi cetăţeni sunt nevoiţi  a recunoaşte că 
statul nu mai e guvernat; când, în sfârşit, la 
incapacitatea din interior, cârmuirea adaugă 
răul cel mai mare pe care-l poate face unui 
popor mândru, e vorba de umilirea sa pe plan 
extern, atunci o vagă nelinişte se răspândeşte 
în societate şi (...) pare să caute un om care s-
o poată salva”. Se întâmplă şi derapaje 
puternice, în interior, când „raţiunea nu mai 
are nici o valoare, contează doar  siguranţa 
fizică. Turbulenţii, ambiţioşii, doritori să 
stârnească agitaţie, să câştige polpularitate şi 
să domine, se erijează cu de la ei putere în 
avocaţi ai poporului, în consilieri; (...) vor să 
ştie totul, să hotărască totul, să conducă totul. 
Şi dacă sfaturile nu le sunt ascultate, din 
consilieri devin critici, din critici agitatori şi 
din agitatori rebeli”. 
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PETRACHE POENARU: 
    - Vai, vai, ce e şi-n ţara mea unde tinerii 
fără nici o experienţă devin miniştri, prim 
miniştrii şi şefi de stat...Toţi îşi plătesc şcolile 
şi doctoratele, şi râd de inginerii din şcoala 
trecută a Politehnicii; una dintre cele mai 
bune. 
 
BONAPARTE: 
    - Ei, cum aşa? Atenţie: „când în cadrul unei 
cârmuiri, regele, nobilii, şi poporul îşi împart 
autoritatea şi niciuna dintre aceste trei puteri 
nu e absolută, revoluţiile vor tulbura adesea 
statul”.  
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
    - Dar tocmai asta este baza unei democraţii 
reale...să respecţi legea, dar permanent să lupţi 
să o schimbi. Nu aceasta este calea spre 
dezvoltare? Scuzaţi-mă domnule Filolog, 
dumneavoastră aţi spus-o mai devreme, dar 
nemţii ne-au servit această teorie imediat după 
ce am demontat baricadele de la Revoluţia din 
1989! 
 
BONAPARTE:  
    - Ce democraţie? Sau democraţie, 
democraţie, cum e cazul „Angliei şi Statelor 
Unite; dar acestea sunt republici moderne şi 
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vor sfârşi, ca toate celelalte, prin a-şi alege un 
stăpân” (op.cit. pag. 30). Valabil şi pentru 
dumneavoastră, tinere Interpret  Tehnolog, şi 
pentru dumneavoastră, stimate domnule 
Petrache Poenaru... Pe vremea mea, am cerut 
Administraţiei statului, în legătură cu posturile 
vacante din trupele pe care le conduceam să-
mi trimită „imediat spre a le ocupa, cât mai 
mulţi tineri de la şcoala din Fontainbleau şi de 
la Şcoala Politehnică. Vor face minuni acolo. 
(...) Ţăranii lipsiţi de educaţie nu pot deveni 
ofiţeri decât după opt sau zece ani de 
experienţă. Dacă şcoala de la Fontainbleau, 
Şcoala Politehnică şi Saint - Cyr pot să ofere 
tineri cu vârsta şi educaţia necesare, trimeteţi-i 
aici, am să-i primesc cu plăcere căci tinerimea 
de-acolo nu are egal când e vorba de vitejie şi 
purtare exemplară” Asta este domnilor; fără 
învăţătură, educaţie, nu se poate nici chiar în 
război... 
 
DIDEROT: 
   - Şi totuşi Sire, blândeţea şi popularitatea 
sunt atuurile cele mai de preţ pentru 
conducătorul unui popor. 
 
BONAPARTE: 
   - „Cine a fost mai popular, mai blând decât 
nefericitul Ludovic al XVI-lea? Şi totuşi, ce 
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soartă a avut? A pierit. Trebuie să-ţi slujejşti 
cu demnitate poporul, nu să te străduieşti a-i fi 
pe plac: cel mai bun mod de a-l cuceri e să-i 
faci bine.(...) Prima datorie a unui prinţ e să 
facă, desigur, ce doreşte poporul, dar ceea ce 
doreşte poporul nu-i aproape niciodată totuna 
cu ceea ce spune el: voinţa şi nevoile sale ar 
trebui să-şi afle locul nu atât în vorbele 
prinţului, cât în inima sa”. 
 
FILOLOGUL: 
   - Patria este dragostea nesfârşită faţă de 
limbă. Prin limbă îţi arăţi faţă de Patrie iubirea 
neţărmuită... 
 
BONAPARTE: 
    - Aici, am şi eu un fix liberal: „Cel care-şi 
salvează patria nu încalcă nici o lege”  
 
FILOLOGUL: 
   - Patria este totuşi un cuvânt, şi în numele 
lui se pot întâmpla multe... Aşa că eu aş 
recomanda mai multă prudenţă, cât de cât, 
conservatorism. Cuvântul are mare preţ. Prin 
cuvânt poţi să faci mai mult rău decât oricare 
otravă. Otrava ucide imediat, cuvântul ucide 
lent. Aproape, Cuvânul înseamnă Dumnezeu, 
în ordinea lucrurilor - cum spune Ioan - de 
aceea e bine să nu-l folosim în răspăr. Şi tot 
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aşa, de prea multe ori ne dăm cuvântul ca să 
câştigăm încrederea maimuţoilor. 
 
BONAPARTE: 
   - „Cel mai bun mijloc de a-ţi respecta 
cuvântul e să nu ţi-l dai niciodată”. 
 
FILOLOGUL: 
   - Tot aşa, şi tăcerea e de aur... 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Sabia, capul plecat nu taie. 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
   - Succesul înseamnă de dimineaţă până 
seara, muncă! Lucraţi, lucraţi, lucraţi. 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - Cine iubeşte munca e prost; mai bine: 
învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi. 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Sculptura a murit când a apărut biela 
lustruită de Bozan (din „Uzina vie”, de 
Alexandru Sahia), şi de când Zadkine (6) s-a 
luat după Picasso, omorând sculptura şi 
neinteresându-l deloc, Brâncuşi. 
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BEETHOVEN: 
   - Muzica de Cameră este forma primară a 
muzicii simfonice...dacă nu şi mai mult! 
 
BONAPARTE: 
   - Ha, ha, ha; toţi vă feriţi de marele subiect; 
aşa deci: „Cel mai bun soldat nu e atât cel care 
se luptă, ci acela care mărşăluieşte”...Acela e 
singurul conştient, şi care dispreţuieşte 
moartea. Şi tot pe această temă: „Cel mai 
mare pericol apare în clipa victoriei”... Aţi 
văzut ce au păţit troienii când s-au bucurat de 
victorie, au consumat butoaie de vin şi au 
primit în dar de la greci, Calul Troian! Ce 
proşti domnule, să primeşti daruri fără rost. Şi 
câte nu sunt şi în zilele noastre ca acest 
exemplu, de oameni care aşteaptă medalii, 
diplome de merit, doar, doar să se afle în 
treabă, să se-audă ceva şi despre ei! 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Învăţătura şi purtarea în societate fac o 
societate frumoasă. La fel munca şi câştigurile 
libere, impozitate! Într-o societate umană 
numărul contabililor şi perceptorilor nu 
trebuie să-l depăşească pe cel al 
meşteşugarilor (ziceţi-le, producători!). Dar ce 
se întâmplă când oamenii administraţiei şi 
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puterii îi înăbuşe pe cei practicanţi de meserii 
liberale? 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Când dispar meseriaşii dispare însăşi viaţa, 
toţi, înghesuindu-se după aşa zisa lapte şi 
miere cumpărată din banii băncilor sau pe 
cupoane şi tichete de hârtie-de masă-
neacoperite de sudoare...Poate să existe miere 
în stup cu mai mulţi trântori decât albine? 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
   - Greierul şi Furnica devine o realitate şi nu 
o povestioară...Totuşi, eu doresc ca la 
bătrâneţe să am o pensie socială. Iar pe 
parcursul vieţii, deoarece cultura are din ce în 
ce un rost mai mare, doresc atelier 
subvenţionat şi sponzorizare de la Stat. De la 
stat, nu de la lucrat...aţi văzut ce a spus şi 
domnul Umbra lui Lenin de pe Neva...doar 
suntem absolvenţi şi doctori ai unei Facultăţi 
de Stat. Acum e vremea noastră, mâine nu se 
ştie...trăim de azi pe mâine şi nu o veşnicie. 
 
FILOLOGUL: 
   - Şi cu noi cum rămâne? Se poate cultură 
(mai ales că acum se vorbeşte despre cultură 
ca forţă de producţie) fără poezie? 
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DIDEROT: 
   - Rămâne aşa cum am stabilit: socialismul 
utopic rămâne utopic, deşi, stătea scris în 
ceruri ca după capitalism să urmeze el, cel 
neutopic. 
 
BEETHOVEN: 
   - Nu pot să concep o societate fără muzică, 
fără săli în care lumea să meargă la concert, 
dar, precum morarul care nu are apă-bea apă, 
şi cel care are apă-bea vin, aşa zic şi eu că nu 
poţi avea filarmonică dacă nu ai 
meşteşugari...muzica nu vine bine la ureche, 
pe stomacul gol. O sărăcie e arta, viaţa, fără 
munca de producţie în comunitate. 
 
BONAPARTE: 
   - În fond am stabilit la început că acest 
congres, al nostru, are la bază Memoriile 
mele, „Vox Imperatoris”; ori la pagina 35 am 
scris: „Un administrator nu-i răspunzător de 
evenimente. Un ministru n-are nici o scuză, el 
trebuie să reuşească, nu există pentru el altă 
regulă”. Cred, mai mult acum, că Ministerul 
este acţiunea, şi administraţia este 
reacţiunea...Adică, domnule Petrache 
Poenaru, când se întâmplă aşa, lucrurile sunt 
foarte grave şi ele trebuie schimbate. Bătrâna 
Prusie a dispărut, Franţa a greşit şi ea prin 
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înfrăţirea cu URSS-ul, după moartea mea; dar, 
totuşi, este Germania şi chiar Statele Unite şi 
puteţi să vă schimbaţi luând partea bună din 
viaţa lor practică, şi nu politică...căci asta, 
politica, este o treabă foarte grea, şi de azi 
înainte nu va reuşi decât partidul unic! mai 
ales că nemţii au trecut şi ei, foarte încercaţi, 
prin secolul XX...Dar dacă creşte personalul 
din administraţie şi putere-politică, înseamnă 
că v-aţi dus la dracu; păi aici, în acest caz, 
salariul şi, culmea, impozitul, se dau din 
aceeaşi troacă. Ca şi pensiile, care de la stat 
nu pot fi decât sociale...Cum dracu, Doamne 
Iartă-mă, să aveţi pensiile mai mari decât 
salariile. Păi cine mai munceşte la voi? Cum 
dracu scoateţi militari la pensie, la 45 de ani? 
Cum dracu un colonel de 55 de ani fost militar 
are pensia 35 de miloane? Şi cum, tot el, 
trânteşte cu uniforma de pământ în faţa 
Guvernului? care i-a dat atâte lucruri fără 
merit? Clonaţi-mă pe mine şi vin eu la putere, 
că bastonul îl mai am, şi mă aliez cu America 
şi Germania şi refac o putere cum nu a mai 
fost, după modelul Germaniei! Asta-i acum, 
Germania, nu Franţa...Şi războaie pierdute, şi 
comunism, şi ei sunt tot în picioare? De ce? 
Fiindcă ţara lor este construită din totdeauna 
de oameni şi pentru oameni, şi au Dunăre şi 
munţi, şi nu le e frică să facă războaie să 
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moară pentru patrie...muncesc! nu mint! 
(întorcându-se spre Beethoven) - Spune 
domnule Ludwig van Beethoven, greşesc cu 
ceva? Şi le place să cânte, să joace cu berea şi 
şublerul în mână...fără să creeze institute de 
folclor! Greşesc cu ceva domnule Petrache 
Poenaru? Noi ne-am dus, glorioasa 
Franţă...Acum voi românii trebuie să mergeţi 
şi să învăţaţi la Berlin, nu carte, ci cum să 
trăiţi! Eu, domnule Petrache Poenaru, aş porni 
în fruntea poporului tău un război împotriva 
Germaniei, predându-mă ei, ca să fiu 
cucerit...nu ca în 1866, când aţi devenit Regat 
şi cu încuvinţarea noastră, a marelui şi 
gloriosului popor francez! 
 
COSTACHE POENARU: 
   - Excelenţă, din 47 nu mai avem rege în 
România. Destul; şi pe Brâncuşi l-am izgonit 
din ţară, când nu ne obliga nimeni. Acum, 
spre sfârşitul secolului XX aveam şi noi 
savanţii şi doctorii noştri, dar ne-am zăpăcit în 
89, şi am aruncat jos, la pământ, şublerul, am 
abolit inginerii, i-am pus în noua economie de 
piaţă, capitalistă aşa zisă, fleoşc, să vândă 
arbagic în piaţă! mama lor de ingineri 
comunişti, care au supt sângele ţăranilor, 
punându-i în fiare vechi... Acum ei ne-ar fi de 
folos, dar nu ar mai avea nici un rost, că ţara 
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nu mai este din anul 2000 guvernată în ideea 
tehnologiei, ca în Germania, a muncii! Casele 
nu mai sunt case, ci corturi, şi se ceartă toţi la 
uşa lui... 
 
BONAPARTE: 
   - Când Banca a devenit unica activitate de 
producţie-de bani din hârtie! chiar aşa, unica 
având un sens, acea societate este dusă, 
producţia de bani, fiind fără profit, aşa cum 
este investiţia sau economisirea... Mi-aduc 
aminte (gânditor) ce am păţit şi noi 
odată...gândindu-mă la voi, cu 
doctoratele...”Consimt ca şeful Băncii Franţei 
să se numească  guvernator, dacă asta îi face 
plăcere, pentru că titlurile nu costă nimic. (...) 
Cât despre propunerea de a-i cere 
guvernatorului să nu se  amestece în afaceri, 
cred că, orice hotărâre s-ar lua, cu greu vor 
putea fi împiedicaţi şefii Băncii să abuzeze de 
informaţiile pe care le deţin despre 
operaţiunile guvernului şi variaţia 
capitalului”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Succesul civilizaţiei oceanului este că 
luptele dintre diferiţii cavaleri şi regi ai 
popoarelor, nu au distrus filonul neamurilor, 
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luptându-se între ei pentru a-şi mări resursele, 
şi pentru domniţe. 
 
BONAPARTE: 
   - Nu, nu, femeile se obţineau fără războaie, 
dar să nu uităm educaţia, spiritul dominator: 
„Cuceritorii trebuie să cunoască mecanismele 
tuturor religiilor  şi să le pună în mişcare pe 
toate. Ei trebuie să ştie a fi musulmani în 
Egipt şi catolici în Franţa: prin asta înţeleg, 
protectori”.  
 
BEETHOVEN: 
   - Curajul este apanajul războinicilor, aşa 
cum a fost Coriolan. 
 
BONAPARTE: 
   - „Curajul e la fel ca dragostea: are nevoie 
de speranţă pentru a se hrăni”. 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - Noi am greşit că nu am păstrat libertatea 
politică, partitismul, după Revoluţia din 
Octombrie sau nu am greşit, căci vedem, 
acum, în secolul XXI, ce erodate sunt 
societăţile cu pasiuni politice, şi când nu mai 
sunt clase antagoniste; una singură există, 
clasa banului... Politica banului, ingineria sa. 
Din păcate politicienii nu învaţă decât cum să 
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folosească cuvintele în promisiunile lor, şi 
acum, şi înainte de mine. 
 
BONAPARTE: 
   - „Cuvintele înseamnă totul; am ordonat 
înrolarea unei legiuni de dalmaţi. Le puteţi 
spune tuturor că menirea ei este să apere ţara, 
asta le va da încredere locuitorilor”. Excesul 
de cuvinte strică uneori, mai ales folosite în 
direcţii nefaste... „Linguşind un popor îl 
degradezi”. 
 
DIDEROT: 
   - Libertatea politică asigură democraţia. 
 
BONAPARTE: 
   - „Dacă o analizezi cu atenţie, libertatea 
politică e o poveste născocită de către 
guvernanţi pentru a-i adormi pe guvernaţi”. 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - Libertatea politică nu înseamnă decât 
goana după funcţii în administraţie şi sfera 
puterii. 
 
BONAPARTE: 
   - Escrocii s-au născut pentru aceste funcţii; 
„daţi-i unui escroc o funcţie, se va comporta 
ca un om cinstit”. 
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INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Aristocraţia, astăzi, este considerată clasa 
de mijloc care se vrea formată din tehnocraţi. 
Ea se afirmă tot mai mult în sensul unei mai 
reale democraţii, în sensul că fiind un apărător 
al legii, tehnocratul trebuie să descopere cea 
mai bună variantă a legii. El spune respectă! 
dar vezi, că mâine voi propune ceva mai 
bun...Aşa ar trebui să fie! 
 
BONAPARTE: 
    - „Democraţia înalţă suveranitatea, dar 
numai aristrocraţia o menţine”; ...normal, o 
aristrtrocraţie sepecifică regalităţii sau statelor 
foarte dezvoltate. „Din douăzeci de oameni 
care guvernează, nouăsprezece nu cred în 
morală, dar au interesul să se creadă că-şi 
folosesc puterea aşa cum se cuvine; asta face 
din ei oameni onorabili”. 
 
DIDEROT: 
    - Am înţeles că din secolul XX cei care 
guvernează sunt în totalitate oameni politici; 
asta este foarte rău. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
    - Chiar eu am introdus acest concept, şi nu-
mi pare rău. 
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GORBACIOV: 
    - Eu am scos prostia asta, dar în cazul 
pluralismului politic este foarte greu! de unde 
să satisfaci pe toată lumea în condiţiile noi ale 
omenirii, cu întreaga putere la stat, în bănci, în 
politică... fără muncitori şi clase antagoniste. 
 
BONAPARTE: 
    - Deh! săracul este cel mai uşor de 
satisfăcut, la fel inferiorul din armată: „Dintre 
toţi oamenii, soldatul e cel mai sensibil la 
binefaceri”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - La fel ca la mine în ţară: ţăranul e cel mai 
uşor de păcălit, şi cine îl are de partea sa uşor 
câştigă alegerile locale... el şi măturătorul, 
şomerul, pieţarul. 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
   -  Şi artiştii! uşor, cu ei câştigi şi alegerile 
generale, şi pe cele prezidenţiale! cu ei 
permanent poţi face sponzorizări şi campanie 
electorală. Cu cât mai mulţi artişti, cu atât mai 
bine. O, visez la un centru cultural unde 
fiecare artist să aibă atelierul său...până 
deasupra norilor. Zborul, o, ce fericire... cu 
haleală venită de la parter! 
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BONAPARTE: 
   - Măi, ce-i şi la voi în ţară...Odată, în 89, v-
aţi pus morcovul în cur; apoi în anul 2003, 
când aţi promulgat legea pensiilor unică! ha, 
ha, de fapt neunică şi paralelă, şi, acum în 
2011 când aţi mai pus de-o revoluţie, nu 
lovitură de stat, şi-n trei zile aţi preluat 
puterea în stat! sută la sută! final cu 46 de 
procente! şi totul printr-o manevră uimitoare, 
parlamentară, cu doi tineri aliaţi; ca Fraţii 
Gracchus. Atunci, o criză a ţărănimii, azi o 
criză a muncitorimii...I-aţi lăsat pe toţi cu gura 
căscată, auzi, gură care bate curul (7); când 
vrei să baţi un cavaler cu spadă adevărată, pui 
un copil să se bată cu el cu spadă de lemn...ha, 
ha, ha. Auzi, liste permanente şi liste 
actualizate, după vot! 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Totul este acum ruină, Europa ne-a părăsit; 
ba nu, nu ne-a părăsit; căci, doar social, 
democraţia în gura tuturor şi promovarea 
tinerilor e la mare vogă. 
 
BONAPARTE: 
   - Nu Europa, îi vine şi ei rândul, că de aia e 
criza, nici ei nu i-a plăcut munca, ci numai 
banul... şi pirateria. Dar nu uitaţi, eu, pe 
vremea mea, le-am spus celor de la Camera de 
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Comerţ: „cauza ruinei voastre de acum nu 
sunt eu, ci voi. Aţi crezut că puteţi face avere 
într-o singură zi, cum se întâmplă în război 
când câştigi o bătălie. Dar în industrie 
lucrurile nu stau aşa: te îmbogăţeşti dacă 
munceşti toată viaţa, acţionezi cu înţelepciune 
şi adaugi la produsul muncii tale ce-ai 
economisit”(op.cit. pag. 46-47). 
 
FILOLOGUL: 
   - Nu puteţi neglija oamenii de litere, 
scriitorii, mon general... 
 
BONAPARTE: 
   - Poeţii, zici? „Doamne Dumnezeule! Ce 
proşti sunt literaţii! Cel care poate să traducă 
un poem nu-i în stare să conducă cinsprezece 
oameni!” 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Ei, uite, la noi nu este literat şeful 
guvernului, este atlet de curse în coastă. De 
cursă lungă!! Şi noi după 2000, nu am 
promovat decât tinerii, mai ales cei politici 
numiţi...le dăm şi doctorate prin liderii de 
partid. Avem şi şef de stat care, în campanie, a 
plâns pe umărul celui mai capabil ca el, 
preales....Cât de rapace este această putere 
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într-un stat fost comunist; câtă dragoste de 
putere! 
 
BONAPARTE: 
  -  Foarte rău ce e la voi, nu ştiu, poate la ruşi 
să fie la fel, deşi Kutuzov mi s-a părut deştept, 
dar era bătrân şi îi lipsea un ochi...la vârsta lui 
vezi şi fără ochi. Totuşi: „trebuie ca tinerii ce 
se dedică învăţământului să aibă perspective 
de a se ridica din grad în grad până la cele mai 
înalte funcţii în stat”.  
 
PETRACHE POENARU: 
   - Ha, ha, ha...vai de noi; ca la noi, la nimeni. 
Să vină Traian înapoi! sau Burebista! Să vină 
Iţic şi cu Ştrul să ne-nveţe poruncile lui 
Moise! Să vină cine o veni, că ne-am săturat 
de maimuţe. Şi de oameni cu nasul lung. Şi de 
Finanţe şi de Bănci. De purcei de lapte la 
rotisor, pe valea Costeştiului, unde? la mine-n 
judeţ!. 
 
BONAPARTE: 
   - La voi, după 89, ca să-i păcăliţi, aţi spus că 
Revoluţia au făcut-o ei, tinerii, şi că voi 
savanţii şi doctorii numai i-aţi dirijat...pe 
şoferii de la IMGB şi minerii (nu cei din ‘98 
că şi pe aceia  i-aţi manipulat, dar au negociat 
la Cozia, în Sfânta Mânăstire, şi au rămas în 
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istorie, unici în secolul XX. La valea 
Trovanţilor din Costeşti!)...La voi după 2000 
s-a simţit Apocalipsa, parcă ar fi început o 
cruciadă a copiilor împotriva bătrânilor...V-aţi 
născut în minciună şi riscaţi să dispăreţi în 
minciună! Vouă nu v-a plăcut muncitorul 
agricol...Eu  „doresc să fac din Franţa întâia 
ţară agricolă a lumii. După părerea mea, 
Agricultura este prima, sufletul-temelia 
imperiului; Industria este a doua, însemnând 
îndestularea, fericirea populaţiei; al treilea 
este Comerţul Exterior, însemnând 
supraabundenţa, buna folosire a celorlalte 
două... Finanţele care se  bazează pe o 
agricultură solidă nu se prăbuşesc niciodată”. 
 
FILOLOGUL: 
  - În democraţie, precum într-o frază 
cuvintele, oamenii colaborează şi lucrează 
după o ordine comună. 
 
BONAPARTE: 
  - Şi totuşi, ordinea, cine le-o dictează? Am 
mai spus: Vivat democraţia!...Dar „e bine 
făcut doar ceea ce faci tu însuţi”. 
 
FILOLOGUL: 
   - Legile, legile trebuie respectate. Unde-i 
lege nu-i tocmeală, dar la unii, legea se 
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schimbă înainte de a fi promulgată...Este 
posibil ca sfârşitul să vină tocmai datorită 
legilor prost întocmite. Ce este adevărat 
astăzi, prea repede este fals mâine. 
 
BONAPARTE: 
   - „Există atâtea legi încât nimeni nu e ferit 
de a fi spânzurat”. 
 
INTEROPRETUL TEHNOLOG: 
  - Numai cu legi, fie şi fizice, nu construieşti 
nimic. Tehnologia nu se dezvoltă decât printr-
o bogată şi îndelungată experienţă. Fără 
experienţă, nu apare geniul, nici genialitatea. 
Geniul nu ţine de genă, ci de experienţă.. 
 
BONAPARTE: 
   - „Geniul nu se transmite: de când e lumea,   
n-au existat, din cât ştiu eu, doi mari poeţi, doi 
mari matematicieni, doi mari cuceritori, doi 
regi cu har, dintre care unul să fie fiul 
celuilalt”...Referitor la ce spuneţi, domnule 
Interpret Tehnolog, experienţa înseamnă 
fapta... gestul; „Gestul unui general iubit 
valorează mai mult decât cea mai frumoasă 
cuvântare”. 
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UMBRA LUI STALIN: 
  - Destul cu geniile şi cu munca, cu 
experienţa... Rabota liubit durac... La modă 
sunt acum politicienii sinonimi cu guvernanţii. 
Guvernarea trebuie să se bazeze pe forţa 
politică majoritară. Noi am distrus partidele şi 
am înfiinţat partidul tuturor ruşilor şi al celor 
care sunt cu noi. De aceea guvernarea noastră 
a fost de un real succes şi de folos pentru 
atâtea alte guvenări şi pentru atâtea popoare. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - La noi, în 2009, au ieşit 50 la sută unii cu o 
parte, şi 50 la sută alţii, cu altă parte, şi ce 
guvernare a ieşit! s-a speriat Europa că o să 
depăşim pragurile de sărăcie şi linişte 
subvenţionate. S-a gândit bine Europa: să stea 
românul degeaba, şi cuminte, că-i plătim noi 
pensiile şi salariile cât o zecime din 
impozitele noastre... Nu pierdem nimic, dar 
avem pieţe de desfacere; mă rog, cele câteva 
zecimi de procent, trebuia să plătim şi noi 
ceva... Ce guvernare, ce guvernare, că în trei 
ani a trebuit să fie schimbată repede, nu ştim 
de cine, căci se zărea cât decât o 
luminiţă...fără să se schimbe nimic. Ca la 
Rabin şi Iţic: bagă tot în casă, animal şi 
pasăre, când îţi este mai greu, şi apoi le scoţi 
treptat...vai ce bine este! în final, adicătelea 
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tot ca la început. Doar dobânzile la bănci 
străine cresc şi iarăşi cresc în acest demers de 
mers înainte şi tot la fel, înapoi. Vai de noi. 
 
BONAPARTE: 
  - Echilibru, echilibru... „Guvernarea trebuie 
să fie o demonstraţie continuă” nu la televizor, 
ci direct în mijlocul oamenilor între faptele 
lor. „Guvernările bazate pe echilibrul puterilor 
nu sunt bune decât pe timp de pace” când e 
bine să fie jumate, jumate, cum era pe vremea 
lui Boc în ţara ta Jupâne Costache. 
„Guvernezi mai uşor oamenii prin intermediul 
viciilor pe care le au, decât prin cel al 
virtuţiilor”. Da domnilor, de aceea democraţia 
este o povară grea...Da, da, cred că au spus-o 
şi mulţi alţii... 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - Mie mi-a plăcut puterea, şi crima necesară 
pentru a o apăra, mi-a plăcut şi cultura, şi 
învăţătura, şi filozofia maselor, mi-a plăcut 
electricitatea şi ştiinţa în general... 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Ceva probleme aţi avut cu tehnologia, 
douăzeci de ani aţi distrus ce Nicolae al II-lea 
reuşise să facă, având cea mai avansată 
studenţime şi forţă de producţie. 
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UMBRA LUI STALIN: 
   - Şi mie mi-a plăcut puterea pusă în slujba-
drujba pentru popor. Pentru ea am fost în stare 
de crime, să mă menţin acolo sus, şi, până la 
Gorbaciov, am lăsat moştenire această crimă 
necesară... Dar am iubit şi industria de război 
şi băutura a fost nelipsită pentru eroi... 
 
BONAPARTE: 
   - Eu „iubesc puterea, dar o iubesc ca un 
artist. O iubesc aşa cum un muzician îşi 
iubeşte vioara, pentru a scoate din ea sunete, 
acorduri şi armonie”. Referitor la guvernări şi 
războaie, acum îmi place să vorbesc mai mult 
de economie şi administraţie...de ce? Imperiul 
meu nu putea exista tot timpul numai prin 
războaie şi guvernări prădalnice...Voi, acum, 
toţi europenii şi americanii sunteţi în criza 
banilor, şi criza muncii - care este declarată - 
dar, nu există în definiţia ei clasică. 
„Împrumutul este ruina naţiunilor agricole şi 
salvarea naţiunilor manufacturiene”... „În 
administraţie e nevoie de mai mult caracter 
decât în război”... „În adunări, nu întâlneşti 
niciodată laolaltă prudenţa şi energia, 
înţelepciunea şi vigoarea”. 
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DIDEROT: 
   - Europa acum este Europa Unită. Un alt 
stat. Ea a reintrodus centralizarea de stat, 
preponderent socialist comunistă, în timpurile 
de curând, forţat apusă. Este foarte interesant 
de ce nimeni nu vorbeşte despre această 
experinţă, deja câştigată, şi fără cheltuieli de 
studiu la Facultate: Paris, Cambridge, Yalle, 
Oxford, Pisa... 
 
BONAPARTE: 
   - „Europa formează un sistem şi tot ce se 
face într-un punct se răsfrânge asupra 
celorlalte; e nevoie, aşadar, de un plan 
comun” care să supravegheze experienţele 
locale. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Şi totuşi cum au fost posibile Revoluţia din 
1989 şi Bătălia de la Costeşti-răscoala 
minerilor din 1998? 
 
BONAPARTE: 
   - În 1989 Europa nu era încă unită, nouă. 
Revoluţiile apuseseră de mult. Acum se fură 
revoluţiile, se planifică, sunt false... Ca şi 
loviturile de stat, se poate da vina pe votul 
democratic. Dar, trebuie ştiut, pentru cultura 
generală, că „în cazul revoluţiilor nu există 
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decât două feluri de oameni: cei care le fac şi 
cei care profită de ele” De aici şi logica 
inversă...valabilă în secolul XXI, când vrei 
ceva ce nu vrea toată lumea inventezi o 
revoluţie de catifea, bazându-te pe morala 
falsă, de ochii lumii, care guvernează 
democraţia, dar, şi mai fals, bazându-te pe 
văicăreala din popor care poate să fie 
provocată şi mai apoi folosită ca argument... 
Da, asta este adevărată demagogie, aşa că nu 
sprijiniţi revoluţiile de catifea!...Da, da, sigur, 
eu sunt militar şi ca atare „ca să guvernezi 
trebuie să fii militar; un cal nu se struneşte 
decât cu cizme şi cu pinteni”, iar în materie de 
politic „e nevoie întotdeauna să-ţi rezervi 
dreprtul de a râde a doua zi de ideile din 
ajun”.  
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - În primă fază, la revoluţia mea, problema 
naţiunilor a fost rezolvată, aşa a devenit 
Basarabia republică moldovenească. Dar 
naţiunea a fost, din start, o idee extrem de 
firavă, iar acum ea dă în din nou în clocot, 
fiindcă forţa noastră colonială, a marilor 
puteri, se clatină după succesele democraţiei 
americane. 
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BONAPARTE: 
   - „În Europa nu mai există dreptul public al 
naţiunilor; acum ne omorâm unii pe alţii 
precum câinii”; şi eu vorbesc de timpul meu! 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Înţelepciunea naţiunilor este să judece 
conducătorii numai după fapte şi nu după 
vorbe... 
 
BONAPARTE: 
   - „Adevărata înţelepciune a naţiunilor este 
experienţa”!... „Când eşti nevoit să vorbeşti 
despre forţele tale, trebuie să le exagerezi, 
dublându-le sau triplându-le numărul, ca să 
pară redutabile; iar când  vorbeşti despre 
forţele inamicului, trebuie, dimpotrivă, să le 
micşorezi cu jumătate sau cu un sfert; în 
război totul este normal” (op. cit. pag. 91 şi 
94). 
 
DIDEROT: 
   - Suveranul răspunde în faţa naţiunii în timp 
de război, dar în timp de pace guvernul o ia pe 
cocoaşă. 
 
BONAPARTE: 
   - „Nu am o părere tocmai bună despre 
guvernele care nu au puterea de a interzice 
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acele lucruri în stare să displacă guvernelor 
străine”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - În problema naţiunilor, sabia este ultima 
soluţie, iar spiritul stă la baza rezolvării ei. 
 
BONAPARTE: 
   - „Nu există decât două forţe pe lume: sabia 
şi spiritul. Prin spirit înţeleg instituţiile civile 
şi religioase...Întotdeauna sabia e învinsă până 
la urmă de spirit”. Buturuga mică răstoarnă 
carul mare. „Nu există forţă fără inteligenţă”. 
Goliat e un prost notoriu. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - Nu aş fi realizat nimic dacă puterea, în 
Rusia, era în mâna Parlamentului. 
 
BONAPARTE: 
   - „În sistemul puterii absolute e suficientă 
voinţa unui singur om ca să pună capăt unui 
abuz; în sistemul bazat pe adunări e nevoie de 
cinci sute”. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - Eu m-am bazat pe milioane de muncitori şi 
muncitoare, de soldaţi şi kaghebişti, de 
activişti. 
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BONAPARTE: 
   - Da, e soluţia cea mai bună din punct de 
vedere al suveranului, că altfel, clasa de 
mijloc gândeşte altceva... „Într-o guvernare, 
nu oamenii mărunţi trebuie supravegheaţi, ci 
cei mari; spre aceştia din urmă e nevoie să-ţi 
îndrepţi toată atenţia. Încetaţi să-i mai ţineţi în 
frâu pe cei mari şi cât ai clipi îl vor ataca pe 
suveran. Bogatul are toate avantajele oferite 
de societate, poziţia lui privilegiată îl 
protejează. Forţa, viitorul unei guvernări, 
puterea unui tron stau în cei mici, iar 
pericolele ce pot să le ameninţe stau în cei 
mari. Suverani, protejaţii pe cei mici dacă 
vreţi ca ei să vă protejeze”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Ăstea-s valabile doar pentru împăraţi, 
preşedinţi, prim miniştrii, dar omul, omul 
unde este? Forţa e forţă, norocul, noroc...În 
viaţă trebuie să cauţi norocul, şi nu să-l 
aştepţi! doar că norocul, nu face casă bună cu 
săracul...eu măcar, am vrut să-l învăţ carte... 
 
BONAPARTE: 

- „Alexandru, Cezar, Hanibal, Gustav cel 
Mare şi alţii: au reuşit mereu. Au devenit 
mari 
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oameni pentru că au avut noroc? Nu, ci pentru 
că, fiind mari oameni, au ştiut cum să 
folosească norocul. Când studiezi resorturile 
victoriilor repurtate de ei, te uimeşte să 
constaţi că au făcut totul pentru a le obţine”. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - Acum, în timpul meu, este era marilor 
politicieni, mai puţin în Rusia mea sovietică. 
Europa se prăpădeşte încet din cauza 
politicienilor, care au o viaţă scurtă; se 
prăpădeşte din cauza politicii care devine tot 
mai autoritară, şi care, permanent frământă în 
interior. Macină. Aţi văzut cum, în 1991, 
Elţân a tras cu tancurile în Parlamentul Rusiei. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Prezent şi trecut! despre viitor nu vorbeşte 
nimeni. Istoriei îi lipseşte capul, ea nu 
gândeşte. Nu există prezent fără trecut. Pisica 
naşte pui care mănâncă vrăbii. Un lucru bun 
vine din alt lucru bun...şi totuşi istoria este 
plină de ruşine! 
 
BONAPARTE: 
   - „Nu strigând Pace! o şi vei obţine”... „Nu 
te duci să câştigi epoleţi pe un câmp de luptă, 
când poţi să-i dobândeşti într-o anticameră”... 
„Nu trupele vă lipsesc, ci modalitatea de a le 
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reuni şi de a acţiona energic. În război, viteza 
înseamnă jumătate din victorie”. 
 
DIDEROT: 
   - Corupţia în magistratură este cel mai mare 
rău, care poate exista în societate. La fel, când 
între judecător şi cetăţean nu există nici o 
relaţie sau există o mare discrepanţă în 
raportul lor cu legile unice care guvernează 
societatea. Când judecătorii se conduc după 
legi proprii-anexe, diferite de ale celorlalţi, 
discrepanţa devine un  dezastru. Nimeni nu 
poate fi propriul lui judecător. Ai avut 
dreptate, excelenţă, când ai spus că „legile nu 
sunt folositoare decât atunci când le pui în 
aplicare”. 
 
BONAPARTE: 
   - „Nu vedem, chiar şi la Curtea de Casaţie, 
judecători care cinează în casa avocaţilor şi au 
cu ei legături care distrug respectul datorat 
magistraturii şi independenţei sale morale? Un 
magistrat ce poposeşte într-un loc în care 
trebuie să ţină şedinţele de judecată nu va fi 
cu uşurinţă influenţat şi mai ales intimidat, 
dacă va exista la prefectură un mic apartament 
în care să stea şi-i va fi interzis să se instaleze 
şi să cineze oriunde în altă parte”. 
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DIDEROT: 
   - Atâta timp cât există, statul trebuie să se 
facă respectat.  
 
BONAPARTE: 
   - „O politică bună îi face pe oameni să 
creadă că sunt liberi, o guvernare bună îi face 
fericiţi, aşa cum vor să fie”. 
 
DIDEROT: 
   - Şi omul, omul, unde trebuie să fie el? 
 
BONAPARTE: 
   - „O revoluţie e gata făcută când nu mai 
trebuie să scape decât de un om pentru a se 
împlini”.  „Oamenii sunt ceea ce vrei să fie”. 
„Oamenii sunt precum cifrele: capătă valoare 
doar în funcţie de poziţia lor”. Oamenii sunt 
reconuscători dacă-i uimeşti”. „Oamenii 
superiori privesc de sus, de la înălţimea lor, şi, 
în consecinţă, pe deasupra partidelor”. 
 
DIDEROT: 
   - Şi omul, omul, unde trebuie să fie el? 
 
BONAPARTE: 
   - „Când faci precum Francisc I, poţi, cel 
puţin, să spui ca el: Totul e pierdut, în afară 
de onoare!”.  „Omul superior e impasibil: fie 
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că-l blamezi, fie că-l lauzi, merge neabătut 
înainte”. 
 
DIDEROT: 
   - Guvernul nu poate conduce decât în 
pace....şi fără guverne în opoziţie! 
 
BONAPARTE: 
   - Atenţie la presă şi ONG-uri...”Orice 
asociere e un guvern în guvern”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Ha, ha, ha, de asta comuniştii aveau 
mâncărici la asocieri...se ajunsese să se 
suspecteze chiar  şi găştile de trei patru 
persoane! 
 
FILOLOGUL: 
   - Pacea e cea mai iubită de adevăratele 
naţiuni şi popoare... 
 
BONAPARTE: 
   - „Pacea e cea dintâi nevoie şi cea dintâi 
glorie”. 
 
FILOLOGUL: 
   - Şi partidele? 
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BONAPARTE: 
   - „Partidele se şubrezesc pentru că se tem de 
oamenii capabili”. 
 
DIDEROT: 
   - Ce să caute oamenii capabili în partide. În 
partide oamenii trebuie să fie docili, să mintă, 
să plângă la comandă, să nege-dacă trebuie-ce 
au promis ieri. Omul de partid, nu poate vorbi 
decît strigând în faţa maselor sau vorbi încet, 
când nu are ce să spună. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Ma ferit Dumnezeu de vreun partid în 
timpul meu. Nu am cochetat decât cu Tudor 
Vladimirescu, şi asta la tinereţe, că mă 
dedasem haiduciei, aşa, scăpând de puşcărie. 
Dar, în Franţa am învăţat carte şi am îndrăgit 
latura practică: ingineria şi inovaţia, 
amândouă, mergând mână în mână; şi şcoala 
pentru toţi, şi nu numai pentru elite. Spiru 
Haret m-a moştenit pe mine. 
 
INTERPRETUL  TEHNOLOG: 
   - Inovaţia este de când lumea, din timpul lui 
Adam. Omul a devenit om prin puterea sa de 
inovare, căutând să-şi conserve energia 
proprie, inventând orice era necesar ca să 
anuleze blestemul lui Dumnezeu de a se hrăni 
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toată viaţa cu braţele sale şi cu sudoarea. Noi, 
acum, în secolul XXI urâm şi detestăm 
partidele. La noi, după 2000, patronii au făcut 
orice să intre în politică, în administraţie, în 
justiţie, fiindcă politica face să intri în contact 
cu banul public... cu hoţia; această stare de 
lucruri nu mai poate dura mult. Ţara este în 
faliment din 2003...La modă sunt imperiile 
financiare care domină lumea; da, mai multe 
imperii.  
 
BONAPARTE: 
   - Atenţie: „pentru întemeietorii de imperii 
oamenii nu sunt oameni, ci instrumente”, iar 
„pentru salvarea naţiunilor există alte reguli 
decât pentru salvarea indivizilor”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Motorul dezvoltării trebuie să fie în 
interiorul comunităţii. Popoarele se salvează, 
rămân în fiinţa lor, doar prin efortul propriu. 
 
BONAPARTE: 
   - „Popoarele trebuie salvate chiar şi fără 
voia lor”  Nimeni nu mai suportă ideea că este 
normal să existe om bogat împreună cu om 
sărac; gospodărie bogată înconjurată de 
gospodării sărace. În societăţile prospere, 
bogate, civilizate, excedentul de avere al 
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cetăţeanului  nu este la vedere; ca şi al 
monarhului; al preşedintelui şi primului 
ministru; al ministrului şi secretarului de stat; 
al directorului de industrie; al inginerului şef; 
al muncitorului şi ţăranului. Mă rog, atâta 
timp cât vor fi oameni săraci, vor fi cu mult 
mai puţini, dar vor fi, oameni bogaţi. 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - Deşi am fost un mare imperiu, noi am 
distrus imperiile. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - Pentru puţin timp, fiindcă apoi am creat cel 
mai mare imperiu al tuturor 
timpurilor...Colegii mei de partid, conducători 
de imperiu, cu aparatele au atins şi solul 
Lunii, şi planetei Marte... Haraşo, haraşo ia 
liubliu rabota, kniga şi katiuşa - eta revaluţia! 
 
FILOLOGUL   
   - Revoluţie? Dar aţi omorât oameni mai 
mulţi decât Hitler şi armata sa, şi care nu a 
reuşit să creeze imperiul arian. 
 
INTERPRETUL ARTIST: 
   - Poate doar noi, prin artă, aşa se spune 
acum, să mai salvăm naţiunile şi indivizii care 
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le formează...Mai ales că această globalizare a 
devenit galopantă. Bu hu hu la luna şuie... 
 
BEETHOVEN: 
   - Şi noi muzicienii!...Cine să mai apere 
acum, sub tăvălugul acesta intonat de Schiller, 
al frăţiei universale, naţiunea şi omul simplu. 
Omul lui Nietziche, supraomul? Spune 
dumneata care ai fost eroul meu din Simfonia 
a III-a... 
 
BONAPARTE: 
   - „Pentru salvarea naţiunilor există alte 
reguli decât pentru salvarea indivizilor”. 
Naţiunile se salvează prin limbă dar şi prin 
spaţiul vital-chiar şi fără graniţe; iar indivizii, 
prin salvarea familiei şi spiritualitatăţii 
specifică fiecăruia. Dar, atât naţiunile cât şi 
oamenii nu se pot salva în faţa trecerii 
timpului decât prin munca şi inteligenţa lor. În 
faţa lui Dumnezeu, naţiunile, popoarele şi 
oamenii trebuiesc salvate cu orice preţ. 
 
BEETHOVEN: 
   - Aşa cum ai vrut dumneata să salvezi 
poporul rus şi german... 
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BONAPARTE: 
- „Popoarele trebuie salvate chiar şi fără voia 
lor”. Dreptul la autodeterminare poate fi 
precedat de dreptul juridic al celui mai tare, 
care sigur, e şi superior! America de Nord, 
America de Sud aţi văzut ce au ajuns şi de 
unde au pornit; mai aproape de noi, aici, în 
Moldova, ruşii la 1812 nu au distrus biserica 
românească, credinţa, şi au impus două limbi 
oficiale în Basarabia, cum i-au zis ei acestui 
teritoriu, în 1856 limba rumână fiind mai 
dezvoltată ca în alte teritorii!...faţă de imperiul 
sovietic care a ras tot, deznaţionalizând 
popoarele...Aşa se spune, căci nu ştiu cât de 
mult a fost deznaţionalizată Ungaria sau 
România. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Imperiile au trecut, popoarele au rămas, de 
cele mai multe ori imperiile au făcut bine 
popoarelor. În zona unde m-am născut eu, 
Oltenia şi în Bucovina de Nord oamenii se 
bucură că au păstorit  austriecii peste ei... 
 
BONAPARTE: 
   - „Poporul e acelaşi peste tot. Dacă-i 
poleeşti cu aur lanţurile, se supune fără ură; 
însă dacă le întrezăreşte printre zdrenţele 
sărăciei, îşi pierde liniştea, vrea să le rupă şi 



65 

prin violenţă reuşeşte, iar ambiţia lui îi 
striveşte pe monarhii slabi”. În orice caz nu 
popoarele gonesc monarhii, ci cei care le 
mână din spate. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - Păi ce, pe Mihai al României l-a gonit 
poporul? Pe Mareşalul Antonescu l-a omorât 
poporul? Doamne Iartă-mă, noi le-am zis 
militarilor ce să facă şi ei au executat cu 
ardoare. Fiecare popor are cozile lui de topor. 
Dar, familia Ceauşescu, în 1989 a fost 
exterminată de poporul român, aplaudând la 
televizor. Nu sovieticii, nu americanii, ci chiar 
poporul român. Atât de proşti au fost ofiţerii 
armatei române-reprezentanţii poporului, încât 
au confundat oamenii cu porcii, şi i-au 
sacrificat pe nevinovaţii bătrâni în ziua sfântă 
a Crăciunului...ce zoaie de oameni! 
 
BONAPARTE: 
   - Şi noi, francezii, zice-se fraţi cu românii,      
i-am executat pe monarhi la Revoluţia 
Franceză, dar, după 10 ani, i-am executat şi pe 
revoluţionari, în timp ce românii le-au dat 
pensii de miniştrii lor şi urmaşilor, le-au dat 
pământuri, i-au făcut patroni în afara 
concurenţei! i-au făcut doctori, rectori, 
generali...La ăştia ca la nimeni. Va curge 
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multă apă pe Valea Oltului, şi Dâmboviţa, şi 
Argeşului, şi Jiului, până vor reuşi românii să 
se spele de păcate şi de ruşine.  
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - (Adresându-se lui Petrache Poenaru) 
Popoarele au un dram de respect pentru 
imperii, datorită tehnologiilor mai avansate 
ale cuceritorilor. În general ei oferă protecţie 
şi tehnologie oceanică în schimbul spaţiului 
vital şi al resurselor, ca să-şi menţină 
puterea...Imperiul a fost prima formă serioasă 
de menţinere a păcii...şi de dezvoltare a 
comerţului, de dezvoltare a infrastructurii. 
Imperatorii nu au fost răi, mai răi au fost 
baronii locali, care trebuiau să se 
îmbogăţească, şi ei, pe seama aceluiaşi popor. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - La mine, în Oltenia, haiducii i-au alungat 
pe austrieci, care, culmea, s-au mutat în 
Bucovina de Nord...Pentru ca mai târziu, în 
1944, Bucovina de Nord să fie evacuată în 
Oltenia de Nord 
 
BONAPARTE: 
   - Cuceritorii caută popoarele şi nu teritoriile, 
eventualele comori, civilizaţii; şi dacă rămân 
în teritorii aduc adminisrtratori şi specialişti 
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din altă parte care li se par lor că se pricep; 
repet, „Poporul este acelaşi peste tot”.  
 
PETRACHE POENARU: 
   - Oltenii noştri, valahii în general, au avut 
pasiunea nesupunerii...încă din 1330, când, la 
Posada din Ţara Loviştei şi la Cozia Oltului, 
trecătoarea, mai multe - nu numai una singură, 
Basarab I i-a zdrobit pe ungurii lui Carol 
Robert de Anjou. În Ortodoxia noastră nu 
poate fi vorba, nicicând, de lanţuri poleite în 
aur. Lanţurile-s lanţuri! Ăştia nu şi-au dat 
libertatea nici pe aur, nici pe platină şi nici pe 
uraniu...Au murit în chinuri groaznice, dar nu 
şi-au vândut credinţa sau libertatea, care, fie 
vorba între noi, tot una este: libertatea - 
credinţa. 
 
BONAPARTE: 
   - În schimb „poporul francez are două 
pasiuni la fel de puternice: egalitate pentru 
cetăţeni şi pasiunea pentru distincţii. O 
guvernare nu poate satisface aceste două 
nevoi decât printr-o dreptate excesivă; trebuie 
ca legea şi acţiunea guvernului să fie aceleaşi 
pentru toţi, iar onorurile şi recompensele să 
revină acelora care, în ochii tuturor, par cei 
mai demni de ele”. 
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INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Cred că ghilotina de la Revoluţia Franceză 
este o expresie a acestei dreptăţi excesive. Şi 
ca mai toate revoluţiile reale ea a retezat 
capul, şi celor care trebuiau înlocuiţi, şi celor 
care i-au înlocuit, binenţeles după câţiva ani 
de la victorie, când societatea nouă a realizat 
că perdanţii au fost linşaţi pe nedrept, 
câştigătorii fiind efectivi asasini...Aceştia din 
urmă fiind de fapt nişte oameni mărunţi şi nu 
predestinaţi de istorie. 
 
BONAPARTE: 
   - „Printre oamenii mărunţi, marii oameni 
sunt nişte încurcă - lume”. Oamenii mari se 
nasc printre cei mărunţi, dar măreţia lor nu 
este dată decât de fapta măreaţă, recunoscută 
de oameni la fel de mari sau de posteritate. În 
ţările unde revoluţiile reuşesc, oamenii mari 
nu se ridică prin fapte, ci prin ipocrizie 
politică. 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Chiar şi dintr-un astfel de motiv ghilotina a 
căzut prima dată peste ei, când dreptatea a fost 
excesiv mototolită, pentru ca mai apoi, când 
au căzut capetele revoluţionarilor, dreptatea să 
fie excesiv de dură, dar reală! De fapt, înainte 
de revoluţii, dreptatea, aproape nu există; 
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studenţii învaţă la seral, practică nu există, iar 
după revoluţii, peste noapte, dreptatea devine 
justă - la cel mai înalt punctaj. Înainte de 
Revoluţia Română, Dreptul se făcea 
obligatoriu la fără frecvenţă, juriştii erau nişte 
neisprăviţi, ca mai apoi ei să devină 
judecătorii, high life-ul societăţii. Fără 
comparaţie, ei - toţi, cu restul societăţii. De 
fapt adevărul trebuie ascuns cincizeci de ani. 
 
BONAPARTE: 
   - Asta nu se întâmplă decât când militarii 
preiau puterea, şi pentru moment acţionează 
tribunalele care execută pe loc. Generalii nu 
pot conduce popoare, ei conduc oşti...„Un 
general nu e mare decât în armata sa”. Restul 
e nimic, păun sau curcan înfoiat. Democraţia 
neînţeleasă este o palmă dată pe obrazul 
oricărei comunităţi. Din această cauză 
popoarele pentru a fi cât mai puţin înşelate au 
nevoie de „puţini, foarte puţini parlamentari”. 
Nu-mi vine să cred ochilor ce văd în aceste 
zile de început de secol XXI, la voi, Monseur 
Petrache Poenaru, de unde aveţi atâţia bani 
pentru salarii şi pensii, pentru judecători, 
generali, ofiţeri, finanţişti, consilieri....Păi 
acum trei ani aţi votat să reduceţi Parlamentul 
şi acum îl dublaţi! Acum douăzeci şi doi de 
ani îl blamaţi cu minciuni pe Ceauşescu şi-
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acum la fel şi pe Băsescu? Ce popor sunteţi 
bre? ...de inventaţi numai bancuri nenorocite 
şi minciuni despre conducători? Vouă nu vă 
este frică de nimic? Chiar nu aveţi 
Justiţie?...de puneţi copiii să se joace la 
Justiţie! şi jandarmi care să scuipe către 
instituţia preşedintelui? 
 
DIDEROT: 
   - Destul domnule Petrache Poenaru cu 
aceste critici asupra treburilor interne din ţara 
dumneavoastră. Excelenţa sa nu are timp de 
aşa ceva...şi nu se face să vă reclamaţi propria 
viaţă parlamentară, cu atâţia oameni politici 
certaţi cu legea şi aleşi în Parlamentul 
îndoit...Şi nu uitaţi: vai şi amar de  regimurile 
militare, de statul absolutist, de dictatura 
politică sau militară; dar sunt momente când 
acestea se impun de la sine mai ales acolo 
unde domneşte haosul!...Porii prin care respiră 
societatea umană sunt tocmai posibilităţile de 
devenire, de creştere prin bunăstare a 
diferitelor pături sociale.  
 
BONAPARTE: 
   - Însă numai „puterea absolută reprimă 
ambiţiile şi le selectează, în timp ce 
democraţia le dezlănţuie pe toate deopotrivă 
fără a le cerceta mai întâi”. În cazul al doilea, 
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al democraţiei, pericolul este ca susţinătorii de 
idei negative să fie mai mulţi decât 
susţinătorii de idei pozitive. Prin vot câştigă  
susţinătorii de idei negative şi acest lucru este 
un rău! De aceea de cele mai multe ori este 
mai bună dinastia parlamentară decât orice 
altă formă de organizare a statului...Vedeţi 
dumneavoastră domnilor, dinastiile vor 
continua şi în secolul XXI, umând, probabil, 
cel mai mare rău, dinastia supraomului! 
 
PETRACHE POENARU (către Bonaparte): 
   - Ţara mea este de trei ori mai mică ca 
Franţa Excelenţei Voastre şi numărul 
parlamentarilor este dublu decât în Franţa! 
 
BONAPARTE: 
   - Asta-i foarte rău. Ăştia cred că sunt 
expresia democraţiei reale, dar ei nu sunt 
decât expresia unei false democraţii, mai rău, 
puşi pe jaf în banul public... trebuie să fie cât 
mai puţini! ...„Puţini, foarte puţini 
parlamentari”, ştiu, am mai spus. Ei contribuie 
la scăderea interesului pentru democraţie, 
umbrind-o, fiindcă atunci când nu au încotro 
se fac frate cu dracul şi alcătuiesc aşa zisele 
alianţe în care democraţia intră în lagăr...locul 
ei fiind luat de principiul  scopul scuză 
mijloacele! 
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DIDEROT: 
   - Cu cât ne adunăm mai mulţi, să judecăm 
mai drept, cu atât vom judeca mai strâmb! 
cum ar spune Jack, al meu, „stătea scris în 
ceruri” să fie cum spune cel mai puternic.  
 
BONAPARTE (către Diderot): 
   - Maestre, „rar se întâmplă ca o adunare să 
judece limpede, se lasă cuprinsă prea repede 
de pasiune”. Şi pasiune cu pasiune, fără 
renunţare din partea fiecăruia, nu duce la 
nimic bun. Limba şi tonul sunt marile defecte 
ale omului...iar vocea îl face actor sau nu; ce 
bine ar fi dacă individul numai ar scrie, astăzi, 
şi ar citi a doua zi! 
 
DIDEROT: 
   - Din cauza limbii şi tonului, a sărăciei şi 
bogăţiei, a tehnologiei, s-au dus războaie grele 
în aceste ere ale pămânului; ştiu, ştiu, oamenii 
ar spune că Excelenţa Voastră aţi adăuga şi 
femeia la şirul determinanţilor de conflicte 
interumane, dar eu nu cred aşa ceva. În afară 
de cazul Elenei din Troia, şi ăsta e basm ca să 
justifice semnificaţia Calului Troian, femeia a 
fost simbolul păcii între naţiunile dinastice. 
Vedem, acum, ele conduc dinastii! Mai are 
războiul - luptă dreaptă între naţiuni - în 
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secolul XXI, sau, cum zic astăzi cei mai mulţi, 
în mileniul trei, cât de cât, vreo  importanţă? 
 
BONAPARTE: 
   - „Războiul e o stare naturală”, şi el poate fi 
dus pe mai multe planuri. 
 
INTERPRETUL TEHNOLOG: 
   - Cazul războiului din Iugoslavia a anulat o 
premiză care începuse să se impună după al 
Doilea Război Mondial, în Europa, cum că pe 
acest continent al înţelepciunii şi tehnologiei 
de vârf, nu ar mai fi posibil un război clasic. E 
drept, el s-a dus în interiorul unui stat federal, 
dar, bombardamentul american? Judecarea 
unui şef de stat în afara ţării sale?...păi ăsta 
este un principiu al justiţiei moderne!...să 
judeci făptuitorul la locul faptei şi cu judecată 
în propria limbă! Da, da, cazul lui Miloşevici, 
sau nenorocitul ăla de Nuremberg, care a 
ascuns orice crimă a aliaţilor. Viitorul, da, 
asta-i problema prezentului, fiindcă acest 
prezent insinuează că societatea umană este 
lipsită de viitor! Iată, către ce mizerii s-au 
îndreptat spiritul şi arta de gaşcă?! Uniunile 
de creaţie, când au fost desfinţate toate 
uniunile centrale - politice! 
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BONAPARTE: 
   - „Ei bine, viitorul îl reprezintă inteligenţa, 
industria şi pacea; trecutul înseamnă forţa 
brutală, privilegiile şi ignoranţa; fiecare 
victorie a noastră a fost un triumf al ideiilor 
Revoluţiei. Cândva, victoriile se vor câştiga 
fără tunuri şi fără baionete.” Eu am suţinut 
mereu, văd că şi germanii au aplicat acest 
principiu în perioada invadării Franţei:  
„recomandaţi-le soldaţilor să cruţe ţara; dacă o 
devastează, se lipsesc singuri de resurse”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Iar noi am spus în 89, radeţi tot ce a 
construit acest popor. Radeţi şublerul şi 
micrometrul. Avionul şi tractorul. Navele 
maritime pe care le vindeam, toate, celor care 
le cumpărau înainte de a le face noi, şi, acum, 
spunem că le-a vândut un neceauşist la 
revoluţie. La orice revoluţie, cei care o 
înfăptuiesc rămân fără capete, după ce au lăsat 
pe alţii fără  capete...Ştiu, ştiu, a mai zis-o şi 
altul. Dar pe noi ne obsedează că există 
revoluţionari fără revoluţie! şi eroi, soldaţi 
împuşcaţi pe la spate de alţi soldaţi! Pe noi ne 
obsedează, ce revoluţie? când nu mai facem 
export de hidraulică, de scule aşchietoare, de 
diamante artificiale, de avioane şi tractoare, de 
nave maritime! 
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UMBRA LUI STALIN: 
   - Mai ales în Rusia Sovietelor, conducătorii, 
toţi revoluţionari cu patalama s-au omorât unii 
pe alţii în succesiunea lor. Fiecare, chiar eu, se 
considera generatorul unei noi revoluţii. Iar la 
rumânski narod, în 1989, cei care au venit la 
putere au gândit la fel! ...iar în anul 2000 au 
revenit, pentru ca în 2012 să fie victoria 
deplină: la zdup cu bătrânul tătic, după un atac 
cu pistol, la judecata populară!... bătrânul 
matrod. Ai, ai, ai... la rumânski niet culturâ, 
niet! 
 
BONAPARTE: 
   - „Regulă generală: nu există revoluţie fără 
teroare”. „Revoluţia e o părere care găseşte 
nişte baionete”. „Revoluţia este un cerc 
vicios: porneşte de la exces şi revine la el”. 
 
DIDEROT: 
   - E ridicol Excelenţă să vorbiţi tot despre 
baionete...despre cercul vicios! în secolul 
vitezei, omul, orcine ar fi el, nu mai poate 
acţiona după bucla feed-back, cea a logicii din 
cibernetica de la începutul secolului...Omul nu 
mai are timp de întoarceri spre trecut, iar 
acum salturile sunt numai înainte! Omul 
începe să nu se mai strecoare, nici măcar în el 
însuşi pentru a mai găsi o taină...Este ridicolă 
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această stare de a arunca în permanenţă vina 
pe altcineva - cel dinaintea ta - nu mai zic de 
cei care urmează să vină! 
 
BONAPARTE: 
   - Da, noi trăim aproape întotdeauna starea 
de a fi proprii noştri exegeţi ca şi cum 
„Ridicolul nostru cusur naţional este că nu 
avem duşmani mai mari ai victoriilor şi gloriei 
noastre decât noi înşine”. Dar aşa se naşte o 
societate puternică şi dreaptă!...să vedem până 
când!?  
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - Până în 1968, când aţi fraternizat cu noi 
tavarisci Napoleon Bonaparte, scoţând la 
iveală că revoluţia noastră a fost una legitimă 
şi firească, şi în legătură cu revoluţia 
dumneavoastră. În revoluţia noastră am 
aplicat principiul să dai la fiecare după 
necesar, dar şi după capacitatea proprie-de 
clasă. Aşa am ţinut în mână corupţia, la noi 
invizibilă, astăzi, în capitalismul ăsta întârziat-
atemporal, aceasta, întrecând orice măsură. 
 
BONAPARTE: 
   - „Să dai cu măsură înseamnă să onorezi, să 
dai mult înseamnă să corupi”. 
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PETRACHE POENARU: 
   - În România nu a fost ca în Rusia. 
Comunismul în România nu s-a văzut decât ca 
exacerbare a forţelor de producţie, exacerbare, 
care trebuia să facă din poporul român unul de 
competiţie în Europa şi în lume, unul de 
competiţie şi dominare în lumea a treia... 
Ceauşescu nu l-a omorât pe Gheorghiu Dej, 
amândoi au condus o Românie pe picioarele 
ei, în timpul lor, românul s-a lansat puternic în 
lume. S-au întâmplat multe rele în ţara mea 
înainte de 1989, dar, după s-au întâmplat mai 
multe rele! România, exagerâd cu o legislaţie 
dublată şi triplată, şi falsă, şi fandosită; după 
2000, puzderie de legi proaste s-au dat; 
...pentru a acuza, demonstra sau a te apăra, 
trebuind să cumperi zeci de avocaţi. În artă, 
critica a devenit cea mai căutată artă. Avocaţii 
şi criticii sunt la modă în societăţile nedrepte 
şi cu artă decadentă! Suntem singuri care 
construim monumente nu cu  concurs-licitaţie, 
nu cu machetă aprobată de beneficiar, ci de 
...chiar artistul producător! 
 
BONAPARTE: 
   - „Să interpretezi o lege înseamnă s-o 
denaturezi, avocaţii ucid legile”...precum 
critici, arta! mai rău, legile sunt ucise încă din 
faşă. 
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INTERPRETUL ARTIST: 
   - Singra şansă să trăieşti bine, astăzi, este să  
fii plătit de stat, să plăteşti impozitele tot de la 
el şi să ajungi la pensie; pensia, zborul, o, ce 
fericire! Ce fericire, să minţi! ...cu sânge rece! 
 
BONAPARTE: 
   - „Sângele rece e cea mai mare calitate a 
unui om destinat să comande”. 
 
FILOLOGUL: 
   - Acum artiştii comandă, căci ei au 
comandat şi la Revoluţie, au învăţat să mintă, 
căci viaţa e un teatru, şi artistul, precum 
politicianul! precum jurnalistul instigator. 
 
BONAPARTE: 
   - „Scrieţi în aşa fel încât să nu stârniţi 
îngrijorarea, căci spaima descurajează inimile 
şi paralizează curajul.” ...De aceea TV-ul nu 
este un bun public, ci inversul său! Cu TV-ul 
se minte poporul. 
 
DIDEROT: 
   - Bătaia este ruptă din rai, dar vorba proastă, 
răutăcioasă, viclenia şi minciuna, cele mai 
tăioase, ucid cu sânge rece. Tatăl sever este de 
preferat bunului tată...este de preferat şeful 
care gândeşte cu mintea şi nu cu inima.  
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BONAPARTE: 
   - „Severitatea previne mai multe greşeli 
decât pedepseşte”. 
 
BEETHOVEN: 
   - Popoarele trăiesc înfrăţite când sunt 
conduse înţelept, şi cu guverne minimale, cu 
legi puţine,  cu administratori gospodari, dar 
şi când îşi respectă compozitorii şi poeţii fără 
ca ei să fie numiţi primari sau prefecţi... 
 
BONAPARTE: 
   - „Statului îi merge mai bine păstrând în 
funcţie miniştri mediocri decât schimbându-i 
des, chiar şi alegând mari spirite”. 
 
PETRACHE POENARU: 
   - Partidele politice nu-şi mai au rolul după 
ce a existat partidul unic. Secolul XXI va 
elimina omul politic din administraţie şi sfera 
puterii. Oamenii cu merite personale şi talente 
vor conduce comunităţile umane. Cea mai 
mare greşeală este,  când, într-o republică, 
şeful statului este susţinut de un partid sau de 
o majoritate parlamentară. La fel şi când 
acestea din urmă, partidul şi majoritatea 
parlamentară, se declară reprezentanţii popo-
rului. 
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BONAPARTE: 
   - „Şeful statului nu trebuie să fie şeful unui 
partid” 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - În Germania prietenului meu Hitler, 
înainte de cădere, s-a întâmplat, ca şeful 
statului, şeful partidului unic, să reprezinte 
forţa conducătoare...tra, la, la, la; aţi văzut ce 
am făcut cu toţi, la Yalta!. 
 
BONAPARTE: 
   - „Ştiţi ce admir cel mai mult pe lume? 
Neputinţa forţei de a organiza ceva”. 
 
UMBRA LUI STALIN: 
   - În Rusia mea, în prima parte a războiului 
mondial, întâi m-am retras, mi-am refăcut 
industria de armament şi apoi am fost violent 
cu cei care au îndrăznit să vină până aproape 
de Moscova. 
 
BONAPARTE: 
   - „Toată arta războiului constă dintr-o 
defensivă bine gândită, foarte prudentă şi 
dintr-o ofensivă îndrăzneaţă şi rapidă”...Ca şi 
în viaţă, să te aperi, învăţând şi muncind; să fi 
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prudent, şi când prevezi şansa, să acţionezi 
ferm! 
 
UMBRA LUI LENIN DE PE NEVA: 
   - Destul cu războaiele, nu ştiu ce va mai 
trebuit (către Stalin) al Doilea Război 
Mondial!... Da, da, trebuia să-i răzbunăm pe 
evreii care au fost gazaţi; care, o istorie 
întreagă au fost năpăstuiţi. Secolul XX a 
început cu noua ordine gândită de ei. Da, da, 
am experimentat imperiul clasei muncitoare. 
Marx a spus că muncitorimea nu va ţine o 
veşnicie, deoarece muncitorul va deveni 
intelectual, dar n-a prevăzut că viaţa va deveni 
ea însuşi o hoţie, când, dacă ai bani, poţi face 
bani! că banul va conduce omenirea! că 
oamenii cu bani vor fi la guvernare, nu cei 
înstăriţi! 
 
BONAPARTE: 
   - „Trebuie ca preşedinţii marilor tribunale să 
fie persoane eminente, perspectiva unei mari 
puteri şi a unei mari consideraţii va trece 
înaintea acelei filozofice repulsii care în unele 
ţări îi îndepărtează de funcţii pe oamenii 
înstăriţi, lăsând guvernarea în seama 
imbecililor şi a intriganţilor”. 
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FILOLOGUL: 
   - Legile! Legea trebuie respectată, chiar 
dacă se fură cu legea în faţă. Normele din 
societate sunt tabu, asigură democraţia; dar în 
societate sunt şi mediocri şi oameni deştepţi; 
sunt băieţii deştepţi, dar există şi geniul, şi 
supraomul.  
 
BONAPARTE: 
   - „Normele sunt făcute pentru mediocritate 
şi nu pentru geniu. E bine ca mediocritatea să 
nu se poată mişca decât în cercul anumitor 
reguli. Talentul însă înfloreşte indiferent câte 
piedici    l-ar descuraja”. 
 
COSTACHE POENARU: 
   - Regele sau domnitorul, ce-o fi el, trebuie 
în primul rând să-şi iubească supuşii. 
 
BONAPARTE: 
   - „Un om care nu arată pic de consideraţie 
pentru nevoile soldaţilor n-ar trebui niciodată 
să-i conducă”. La fel şi suveranul, la fel şi 
conducătorul statului faţă de poporul alegător. 
 
COSTACHE POENARU: 
   - Să fie bun la suflet, aşa cum mi-am iubit 
eu ţăranii şi le-am dat prilejul să înveţe carte. 
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BONAPARTE: 
   - „Un om de stat trebuie să aibă inima în 
cap”. 
 
COSTACHE POENARU: 
   - Inginerii să fie peste tot, sunt singurii care 
aduc fericirea. Au inventat locul de muncă în 
angrenajul comunităţii. 
 
BONAPARTE: 
   - „Vedeţi cum totul prosperă, fără efort, în 
Statele Unite; cât de liniştiţi  şi fericiţi sunt 
oamenii acolo! De fapt, asta se întâmplă 
deoarece voinţa şi interesul public 
guvernează”...Fiecare face ce vrea, ceva, şi 
numai acest lucru interesează! ...şi unul, şi 
altul, şi toţi îl admiră, vrând să câştige fiecare, 
să aibă partea sa..  
 
TOŢI ÎN COR: 
   - America, America, trăiască America. Ea 
nu a fost a strămoşilor noştri, n-a fost a 
noastră şi nu e a voastră, ci a urmaşilor, 
urmaşilor noştri în veacul vecilor (3)! 
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      NOTE: 
      

1. Călin Bicăzan, „Limba în proverbe”, 
Gigantica-Jocuri de cultură generală, 
nr. 163. 

2. Mihaela Stan, „Napoleon I, împărat al 
francezilor. Vox imperatoris. Gânduri 
alese/Napoleon”, trad. Mihaela Stan-
Bucureşti, Nemira Publishing House. 
2011. 

3. Sintagmă inspirată din drama „Apus 
de soare” de Barbu Ştefănescu 
Delavrancea. 

4. Coana Pipa-personaj hilar (care 
propagă ciorba populară şi iubeşte baia 
de mulţime) din piesa lui Eugen 
Ionescu, „Ucigaş fără simbrie”.  

5. Charles James Fox-guvernant în 
timpul regelui George al III-lea (1760-
1820). În 1783, guvernul lui Shelburne 
a fost înlocuit de către Coaliţia Fox-
North. Ducele de Portland a devenit 
prim-ministru, iar Fox şi Lordul North 
secretari la Externe şi Interne. În 
timpul ministrului de externe Pitt, 
Napoleon (împărat al Franţei între 
1804-1815) nu a întrezărit o 
colaborare bună cu Anglia, faţă de 
coaliţia Fox - North cu care ar fi reuşit 
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prosperitatea globală << (2), pag.11, şi 
„George al III-lea al Regatului Unit”-
wiki-27 12 12>>.  

 
       
      6.  Ossip Zadkine (1890-1967) sculptor  
           din Belarus care a trăit în Franţa. 

7. Guvernatorul Băncii Naţionale: „Gura 
     bate fundul. Cine nu ştie să dialogheze  
     să plece acasă, nu să ne scoată pe noi  
     din casă” (6 08 12, conf de presă). 
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II 
CAIETUL GRI. TOSCRIS 

(One man show) 
 
      În anul 1970, terminând liceul şi hotărât să 
urmez Artele Plastice am distrus toate 
manuscrisele cu poezii, singurele, şiraguri de 
poezii, şi am plecat la Bucureşti, după ce, 
câteva nopţi, în sala de modelaj a Şcolii 
Populare de Artă am studiat în lut diferite 
teme, care se dădeau mai frecvent la proba de 
compoziţie a Institutului Nicolae Grigorescu, 
pe care mai apoi le arătam lui C. Zorlescu şi 
prietenilor, ca să mi le  judece.  
        La examenul de admitere, la proba de 
modelaj-compoziţie, am luat nota zece, dar m-
au coborât notele de la portret-desen şi 
portret-lut. O foarte bună notă am primit la 
proba de crochiu. 
        Am fost extrem de trist după admitere 
fiindcă nu reuşisem să intru la Facultate, dar şi 
pentru faptul că nu mai aveam nici urmă de 
poezii; noroc cu volumul meu samizdat, 
„Transfigurări”, poezii suprarealiste, carte 
scrisă de mână, Ed. „Sus Arta” (personală)! 
1969, şi pe care a păstrat-o prietenul meu Poe, 
plecat şi el în Bucureşti în 1970, coleg de 
suferinţă şi care activa pe la mai multe 
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Facultăţi sau ce-or fi fost ele. Noroc cu 
revistele sale, Universul şi Balenele, la fel, 
scrise de mână, în care „publicasem” şi eu, şi 
unde am mai găsit frânturi din „marea” mea 
creaţie de toate tipurile, şi pe care le primisem 
în păstrare în schimbul „Transfigurărilor”... 
      Dar, minune mare-mai ceva ca admiterea 
la o facultate, reuşisem să intru ucenic 
(asistent mă prezenta maestrul) la Constantin 
Lucaci, sculptorul din Pangrati 33-strada 
marilor artişti români, şi, nu mai ce primesc 
vestea că a murit fratele meu Ilie!... mai mare, 
şi care mi-a pus în mână primele materiale 
industriale din lemn de Tei! cinci trunchiuri, 
care, însă, se crăpau pe fiecare lună ce trecea 
mai tare; reuşisem să salvez ceva, sculptând 
Magul, Gânditorul, o iubită, şi un Toscris, 
toate, până în 1969. 
    A murit Lili, Ilie în buletin, şi plângerea ne-
a fost atât de mare încât eu am vrut să mă 
sinucid, mâncând colivă la înmormântarea lui! 
...aşa m-au asigurat rudele cumnatei, că, nu 
aveam voie să mănânc coliva dată ca pomană 
la moartea lui, iar eu, de durere, am mâncat-o! 
Ce teamă mă cuprinsese mai târziu! Am fost 
în biserici, în catedrale, la mânăstiri să mă 
rog, să nu am destinul lui, să mor atât de 
tânăr!  
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     Mare a fost plângerea noastră, a părinţilor 
şi fraţilor, la moartea fratelui, încât, ulterior, 
viaţa lui scurtă a fost, ne-a urmărit, ca un 
blestem! ...sigur, închipuit! 
      Atunci, neavând hârtie de ambalaj pe care 
să scriu, aşa scrisesem înainte - pe hârtie de 
ambalaj adusă de el, roză, am cumpărat un 
caiet cu coperţi de plastic de culoare gri, şi am 
început să scriu; nu poezii, ci gândurile care 
trebuiau să îmi salveze viaţa (le-an notat şi 
comentat mai jos, de la 1 la 36)... Am scris şi 
poezii, alternând versul şi cugetarea, devenind 
un tip cuminte şi cu frică de viitor - să nu 
păţesc ce a păţit fratele meu! Lili, la treizeci şi 
unu de ani, când, la morgă l-am reântâlnit 
pentru ultima dată şi avea gâtul şi faţa, 
urechile, jumătate negre! 
 

1 
        
 Dumnezeu nu există! Există credinţa în El 
(încă). La baza lumii stă spiritul răului. 
Geniile caută să-l mascheze, câteodată, chiar, 
ascunzându-l. 
 
     Ce este această nedumerire din noi, stare 
de cunoaştere inerioară, care ne roade precum 
vulturul rozând din ficatul lui Prometeu; când 
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soarta ne loveşte, lovindu-ne gândul, care 
tremură ca iepurele, ca piftia, gândul care se 
face tot una cu noaptea, cu întunericul, 
detestând lumina!?   
      Iată, cât de utilă este arta, ca meserie 
divină, fiindcă, aducând la lumină înţelesul, 
spiritul răului, face posibilă trecerea de la plus 
la minus-moartea, amăgind inima cu 
supraînţelesuri... 
    Ce urât este omul bătrân, bătrân şi suferind 
sau femeia care nu-ţi este în inimă; cât de 
urâtă este contemplarea - în van spre 
exemplu!... şi cât de frumoase şi aducătoare 
de bucurii ochiului sunt plăsmuirile artistului. 
Da, am contraatacat în acest sens, sculptând 
încă de la 15 ani în coajă de copac lucrările 
Rugă, Femeia cu trei bile suspendate şi 
Studiu, apoi Crucifixul, în lemn de tei, aceasta 
din urmă fiind o lucrare mai evoluată-trei 
personaje-două în genunchi şi una răstignită 
pe cruce, şi care apăruse, după ce babuşca 
mea venită din Basarabia mi-a ordonat-rugat 
să stric un drăcuşor făcut din lut armat şi care 
nu putea să ne aducă decât necazuri...Am 
făcut-sculptat acest crucifix ca să scap de 
pedeapsa lui Dumnezeu. În contră cu ce 
scrisesem pe prima pagină a caietului gri, la 
nouăsprezece ani, după aceea mi-am schimbat 
crezul, declarând că arta maschează adevărul, 
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arătându-l! acesta, nemaifiind o spaimă! ...şi 
asta la o distanţă de doi ani, când am reuşit la 
ilustra Politehnică, şi la şapte ani de când 
sculptasem Crucifixul şi pe  fontispiciul căruia 
scrisesem, atunci: Te naşti, lupţi, şi mori! 
 

2 
 
Bătrânii sunt ipotenţi...dar, cei mai 
îndrăgostiţi de viaţă!  
 
       Tot ce la vârsta tinereţii şi maturităţii ţi se 
pare calitate: bogăţie, frumuseţe, virtuozitate, 
virilitate se duc toate sub preşul vârstei 
omului bătrân, bătrân, în stare pentru o clipă 
de viaţă să-ţi dea pe degeaba tot ce-a avut şi 
care i-a creat potenţialul trecut. Nimic din 
acest univers şi celelalte, nu se compară cu 
clipa de viaţă, încă una în plus, adăugată la 
cea prezentă! Această dragoste de clipa trăită 
o simte în stare pură şi adevărată numai 
bătrânul, bătrân. La fel o mai simte tânărul-
maturul preocupat de munca lui-deci, şi 
artistul; şi nu o simte cel care îşi face numai 
planuri de viitor şi care automat se teme de 
boală. Acesta din urmă se îndepărtează enorm 
de trăirea adevărată, de dragostea de viaţă, 
părăsind destinul natural solicitat oricărei 



 92

forme de viaţă: dorinţa de a trăi! Imaginându-
şi răul care-l aşteaptă omul se îndepărtează de 
destinul său natural...De aceea bătrânii sunt 
cei mai îndrăgostiţi de viaţă; pe ei nu-i mai 
interesează ziua care urmează, şi trăiesc cu 
intensitate clipa prezentă. Vă daţi seama de 
câte ori trăieşte mai mult bătrânul neramolit, 
care, pe lângă fericirea clipei prezente se mai 
bucură şi de amintirile multe, niciuna 
nefericită! Orice amintire merită retrăită, 
povestită. Omul sănătos, credincios munci 
sale, vieţii, nu crede în răul care urmează!  
mereu mai întrezăreşte o şansă...de aia este 
om; dar tocmai pentru că nu poate scăpa de 
trăirea în viitor el se îndepărtează de trăirea 
ideală, de arta trăirii conform regulilor 
perfecte care stăpâneşte lumea vie, 
animală...În acest sens fiecare vietate-animal 
(mai puţin omul) este propriul său artist. 
Dragostea de viaţă şi de menirea ta în această 
viaţă trebuie să fie maximă! 
 

3 
 
Cât de fericiţi sunt cei care nu ştiu ceea ce 
trebuie să ştii...  
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       Cât de fericiţi sunt artiştii, ei, chiar 
crezând că sunt mai aproape de Dumnezeu, că 
au această posibilitate a supranaturalului, 
suprarealului, şi cred realitatea-adevărul chiar 
şi când aceasta-acesta, nu există; ...precum 
copilul care trăieşte visul! chiar crede că este 
adevărat atunci când zboară în vis şi nu este 
legat de pământ prin gravitaţie, inconştient 
fiind că acestai potenţialul care-i defineşte 
tinereţea! Copiii sunt cei mai fericiţi, căci ei 
nu cunosc rostul morţii. 

 
4 

 
 Eu care vorbesc acum, în noapte, admit că 
Pământul este ca o bilă, care se învârteşte; 
admit multe lucruri...Şi mai mult decât toate şi 
decât oricine, admit contradicţia. Sensurile 
opuse, care învăluie spiritul, îmi sar acum în 
ochi mai mult decât oricând, ca nişte electrozi 
puternici care mi-au influenţat metamorfoza 
în arc electric... Sensuri opuse, continuitatea 
vieţii, dar vai, deosebirile groteşti! Acest 
grotesc, astăzi, este sabia care ucide calmă 
fără nici o credinţă şi mai ales fără nici un 
ideal într-o lume în care domneşte idealul... 
Întradevăr, filosofia morţii, a actului în care 
grotescul şi-a lăsat o amprentă murdară... 
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Dar, oare, poţi cere vieţii, nemurirea 
individului şi, biblic, nemurirea ei? Poţi cere 
nemurirea ta şi a aproapelui tău? Dar 
cui?...Bănă ziua domnule Shakespeare, 
domnule Seneca, domnule... 
  
       Iată marii scriitori, marii artişti ai 
timpului, care invers de cum gândeam eu, în 
caietul gri, fierbinte, la umbra faptei care a 
decis destinul fratelui, scriu despre viaţă că 
este relativă, că nu are însemnătate decât 
pentru clipa momentană, a trăirii, că totuna îi 
este naturii-perfecta natură-dacă rege şi 
cerşetor ajung împreună în burta unui vierme, 
putând fii şi mai mulţi! Aşa că viaţa nu moare, 
este continuă, privind generaţiile! dar, 
implacabilă este moartea, aproape că dă cu 
banul stăpânul întuneric în privinţa individului 
care este şi nu este! ...chiar, mai mult, nu este! 
căci, nu se compară clipa lui de viaţă cu 
timpul care creşte prin descreşterea 
individului! Mergând înapoi pe textul scris în 
caietul gri, la nouăsprezece ani, constatăm că 
despre moarte poţi să vorbeşti la fel ca despre 
viaţă, filosofic, fiind, ambele, la fel de reale; 
dar, când viaţa este curmată la treizeci de ani, 
normal, chiar de viaţa ca eternitate, atunci 
moartea este grotească, oribilă; ...şi dintr-un 
fapt pozitiv pentru omul bătrân, bătrân, ea se 
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transformă în...ce grotesc? hidos! spurcat! 
nesimţit! nepermis de urât! de nedorit-
catastrofă pentru copiii urmaşi! chiar şi pentru 
femeia care-şi pierde jumătatea, şi neînstare să 
vegheze la bunacuviinţă a vieţii. Atenţie 
bărbaţi! moartea poate să fie nesimţită şi să vă 
ia viaţa - pagubă personală, mică, dar, pentru 
proprii urmaşi ea poate fi un o nenorocire, un 
calvar! ...aşa, că nu vă jucaţi cu viaţa!  
    Şi mai departe, şi înapoi, da, în astă lume 
viaţa domină prin continuitate-logică a 
sensurilor contrare-fiind chiar idealul: perfect; 
natural; real! Însă, nimic nu poate înlătura 
deosebirile care coexistă la umbra acestui 
ideal natural: moartea la treizeci, şi la 
nouăzeci de ani. Ce deosebire grotească. Atât 
de grotească, încât, de cele mai multe ori 
aruncăm vina pe Dumnezeu. 
 

5 
 
 Nu, nu se poate ca omul să nu moară...! Dar 
ar putea să nu existe sadismul morţii. Să nu 
existe râsul acestei fiinţe blestemate şi care 
fiindcă este chioară dă în cine  nimereşte... 
Blestemul negru înseamnă moartea omului  
tânăr, a copilului, şi, „slavă Domnului”, a 
bătrânului. Eu nu sunt cu nimic vinovat, dar 
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am auzit mulţi bătrâni chemându-şi moartea 
şi mulţi fii, răsuflând uşuraţi. Şi deasupra 
cosciugului plâng tinerii, fiindcă lor le este 
frică. Fiindcă ei nu ştiu  ce înseamnă să mori 
atunci când neputinţa este evidentă. 
Filosofia vieţii trebuie cunoscută. Trebuie ca 
adevărul ei să fie negat pentru ca totul să 
devină verosimil... Sau, adevărul să fie 
recunoscut. Atunci în noi va trăi omul lui 
Niesziche.   
 
       Vai, vai, ce rău! să faci moartea fiinţă, 
când ea nu există; oarbă, chioară, fiindcă oare! 
nimereşte la întâmplare? Aşa să fie? ea 
blestemată? de cine? Când, nu există boală 
cronică eu cred că moartea este ademenită, şi, 
când omul nu-i la capătul vieţii, şi moare, 
atunci moartea survine nechemată, ademenită. 
Da, blestem necurat se cheamă moartea 
omului tânăr şi a copilului, şi uşurare, şi 
binecuvântare moartea omului bătrân, bătrân. 
Când a murit Ana, bunică, atât a cerut: un şip 
de ţuică; s-a ridicat, şi-a făcut cruce, a băut 
paharul şi a murit. Extraordinară moarte, după 
ce, prin vămi şi gări, şi trenuri, din şale-la 
jumătate aplecată, a bătut la poarta noastră, la 
optzeci de ani, venind din altă patrie de-ai mei 
lăsată, aici pe malul apei, Oltului, învolburată. 
Era în iulie o mie nouă sute şaizeci şi cinci. 
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Deasupra coşciugului ei, până la groapă,   n-a 
plâns nimeni. Trei zile a stat în casa noastră cu 
două camere: un dormitor în care nu s-a făcut 
niciodată focul şi un antreu, în care o plită, 
iarnă sau vară, a mers mereu; şi cei care-au 
vegheat au povestit de Basarabia, de toţii fiii 
Anei morţi în războiul mondial pentru amata 
sovietică şi care  n-au mai apucat să-şi vadă 
ţara regat; de cum a vrut ea să scuipe 
împotriva vântului şi a mormântului pregătit; 
dar fără oasele unice-i fete în viaţă, 
Paraschiţa, şi atunci a venit să moară cu 
ea...aici pe malul Oltului, care nu e nici Prut, 
nici Nistru! Despre astfel de pod de flori 
trebuie să vorbească urmaşii din aceste două 
Basarabii şi nu despre altele, ci chiar de oasele 
din mormintele evacuate forţat, de astă dată, 
aici! Da, supraomul mileniului trei trebuie să 
găsească soluţie la viaţă, ca aceasta să fie 
continuă, prin generaţii! şi, nu să moară din 
faşă! 
 

6 
 
Trăim într-o lume în care adevărurile sunt 
învăluite într-o negură pe care numai Arta 
poate să o răspândească şi să le creeze câte 
un soclu (imberbul artist, n.n, 2006).  
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      Suma adevărurilor din viaţă înseamnă 
realitate. Artistul îmbracă adevărul în 
spectacol. Da, la nouăsprezece ani nu poţi să 
fii decât un artist imberb. Să te crezi artist! 
Dar, căutarea specifică artei poate exista şi la 
nouăsprezece ani, şi mai devreme-fără folos, 
şi mai târziu-cu mult folos...Arta manipulează 
permanent către adevărurile specifice vieţii, 
chiar şi în ciuda vârstei care exclude 
experienţa. Adevărurile, care sunt chiar 
faptele, chiar ceea ce se vede şi nu se vede, 
sunt cele care-l atrag pe artist, înşurubându-se 
în jurul său şi trimiţându-l înspre legenda 
personală... 
 

7 
 
Nu succesul este dorinţa cea mai mare a unui 
artist, ci conştiinţa de sine (arta pentru artă 1, 
n.n, 2006).  
 
        Căutarea în interior este mereu prezentă 
în arealul artistic şi începe să diferenţieze 
personalităţile celor care se manifestă artistic. 
Succesul nu-l interesează pe artist. Succesul la 
public îl deranjează chiar...Îl interesează ce 
spun confraţii referitor la opera sa, ce spun 
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prietenii, îl interesează dacă poate trăi cu alţii 
bucuria naşterii unei adevărate creaţii. Când 
lucrează, artistul simte cea mai mare bucurie, 
când opera se profilează...Expoziţia nu-i 
făcută pentru artist; ea e făcută pentru cei care 
o aşteaptă. Mi-aduc aminte că la nici un 
vernisaj de-al meu, nu prea m-am simţit bine; 
nu numai eu, dar, am simţit şi la alţii. Opera 
odată făcută, ea, nu mai place  artistului; 
artistul e cea mai evidentă victimă a vieţii, 
sperând în continuu la ceva nou, la ceea ce 
încă nu a putut atinge! Ce fericit este acel 
artist care se poate exprima în mai multe 
„limbi”... 

 
8 

 
 Se pare că trăim o epocă care nici nu poate fi 
concepută fără abstractizare fiindcă însăşi 
viaţa  
devine un abstract...(1970! n.n, 2006). 
  
       Realitatea, adevărul, pe zi ce trece, după 
ani, devine tot mai aproape de o inefabilă 
expresie a vizualului, precum în vizualul din 
deşert vorbim de o Fata Morgana; acum o 
atingi şi constaţi că ea, el este încă departe! 
...în abstract (unul de calitate-prima jumătate a 
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secolului XX), montând o realitate prin 
numere...0100111! iată, cât de abstract este un 
însemn din matematica binară, reală, dar care 
poate însemna abscisa unui punct de cornee 
proiectată pe axa X-ilor! Cum să nu devină 
viaţa un abstract sau: şi un abstract, dacă totul 
se poate reduce la Da-ul şi Nu-ul informatic. 
Depinde, însă, dacă acest abstract va fi 
inteligibil sau nu, şi nu un sistem de pete pe 
creier... 
 

9 
 
Hrana mea e visul, iubesc toate păsările 
cerului şi cred că tot ce zboară se mănâncă 
(copilăria, ca o artă! n.n, 2006). 
 
        Dacă nu ai asemenea vise, noaptea 
devine o reală stare de teroare, alarmistă. 
Devine o moarte reală pentru câteva clipe. 
Copiii se hrănesc cu vise, şi cei mai mulţi 
artişti, chiar şi Brâncuşi, constată lipsa 
copilăriei, după maturitate, ca pe o tragedie a 
vieţii. Copilăria, nu ca infantilism, ci copilăria 
ca stare de vis...Ce ne este oare, acum, la 
bătrâneţe propria copilărie...un frumos vis! 
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Alţii visează pasărea ce o va prinde mâine; e 
tot vis! vai, însă, să te obişnuieşti cu-n 
asemenea vis. 
 

10 
 
 Ideea nu poate exista fără formă. De fapt m-
am ferit să spun,  că forma trebuie să o ia 
înaintea ideii... (artă pentru artă 2, n.n, 2006). 
 
         Forma există înaintea ideii, ca în cazul 
operei de artă expuse, iar ideile curg după 
cum este pregătit ochiul să vadă; şi sunt mulţi 
ochi...Dar şi în cazul creatorului, înaintea 
creaţiei, zeci de forme există şi care crează tot 
atâtea idei! Dar, unde stă ideia în cazul formei 
fără fond? În acest caz ideea se naşte moartă, 
ca în „natura moartă”, deşi aceasta din urmă, 
nu-i chiar lisită de idei; aşa cum şi şaiba şi 
şurubul, cât de grozave odată-vezi Turnul 
Eiffel-nu mai sunt componente de frunte în 
tehnologia de astăzi, extrem de dinamică!...Şi, 
totuşi, ce viaţă lungă au aceste două organe de 
maşini pe care le găseşti aproape pe orice ai 
pune mâna... 
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11 
 
Şi minciunile sunt adevăruri, fiindcă sunt 
demonstrate. Un lucru demonstrat, devine 
adevăr... 
         Parol, ce-i aia minciună? Cu minciuna te 
naşti. Minciuna-i bază politică. Minciuna e 
pedagogică. Minciuna este bază diplomatică. 
Minciuna este strategică, şi în război, şi pe 
timp de pace. Minciuna, ca şi fuga, este uneori 
...sănătoasă. Şi-apoi, putem noi să spunem  
adevărul ştiind că acesta ne va lăsa pe drumuri 
sau ne va duce la moarte? Artiştii cred, însă, 
că minciuna e tot una cu adevărul. „Minciuna 
stă cu regele la masă” (pop). „Fuga e 
ruşinoasă, dar sănătoasă”...Limba slobodă, şi 
dacă spune ce gândeşti şi nu place, taie 
capul...Şi mai este ceva, minciuna este de 
aceeaşi categorie cu adevărul, dacă nu, mai 
puternică! 

 
12 

 
 Dacă nu ar fi fost Dostoevski, Rascolnicov 
rămânea un criminal banal. De fapt ăsta a 
fost axul Renaşterii ruse. 
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          Da, a existat o renaştere rusă, şi care l-a 
ridicat pe Ţar la nivelul lui Cezar, luându-l de 
la germanii, care trebuiau primeniţi. Aşa cum 
închisoarea devine vie, umană, chiar şi în 
minciună-demonstrând că spăşirea nu trebuie 
neapărat pusă în aplicare decât pe cruce-la 
răstignire, aşa şi crima violentă, 
temperamentală, recunoscută şi ispăşită 
devine romantică, ridică sau coboară precum 
sinuciderea... Ridicarea Rusiei ca al treilea sau 
al patrulea imperiu, a avut în Dostoievschi 
unul dintre cei mai profunzi teoreticieni. 
Dostoievski, prin Rascolnicov, dar mai ales 
prin Fraţii Karamazov, după Puşkin, introduce 
în Rusia ...romantismul!...de fior slav-foarte 
puternic! care a dus creştinul, fără incidente, 
în secolul XXI. 
 

13 
 
 Se poate vorbi de un diletantism al formelor. 
Lipseşte ideea universală, neracordarea la 
interesul uman. De aceea Arta nu reuşeşte să 
sară din obişnuit. 
 
         Deşi era autoarea a nenumărate 
experimente, la început de secol XX, arta nu a 
reuşit să sară din obişnuit, căci, nu asta îi 
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lipsea ei: faptul cotidian. Din contră, în el s-a 
năpustit ea, încă începând din 1907...Brâncuşi 
şi Dali, printre alţii au redat-o clasicului, 
naturalităţii şi suprarealismului... În 1970, arta 
nu sărise însă din obişnuit, cel deja modern-
devenit clasic, fiindcă încă nu simţea bucuriile 
şi darurile pe care avea să i le 
aducă...tehnologia-ca artă şi ştiinţă. De aceea 
întreaga mişcare artistică plastică-sculptura în 
speţă - se încurcă cu arhitectura şi rezultă o 
explozie a formelor chiar...şi în baza unei 
singure idei. Da, o viaţă! Ce era mai frumos, 
într-o viaţă, să munceşti fără rost, doar să arăţi 
că ţara are creaţie. Să ai cartier al tău, casă şi 
masă, liber ca libelula, fără program la 
Stat...Să mai expui din când în când la 
Veneţia, să nu trebuiască să-ţi câştigi 
existenţa...da, o viaţă ca în sânul lui Adam! 
Acesta a fost pericolul noului profesionism 
mai puţin acceptat în Occident, dar purterinc 
dezvoltat în aşa zisul comunism unde ideile au 
fost monopolizate de Uniunea de creaţie: nu 
se accepta decât un singur punct de vedere 
estetic, cel al noului academism-abstract. De 
aici, ori opera integramă, ori opera calambur, 
ori simbolismul idiot; da, aşa s-a născut acest 
diletantism al formelor...iată, fără fond, fără 
idei, sec, dar celovec! Omul era fiinţă secundă 
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în univers; religia era amăgită; viitorul de aur 
mai presus de orice! 
  

14 
 
Ceaikovski înmănunchează întreaga natură 
văzută şi nevăzută şi o dăruieşte extazului. 
 
          Ceaikovski este ca aerul şi apa din jurul 
tău; este ca viaţa; sus şi jos. Ca roata din 
Carmina Burana. Ceaikovski, nu este de loc 
peisagist, este chiar sufletul şi natura omului. 
El este romanticul rus din neamul lui 
Dostoievschi şi Tolstoi. Orice om cu simţire 
adâncă-meloman-simte nevoia, în intimitate, 
prin gest, să dirijeze, să mimeze această 
muzică care exprimă stări ale fiinţei omeneşti; 
mă refer la oricare dintre cele trei  simfonii, 
ultime. Cred, că îl vedeam pe  Ceaikovski la 
cei nouăsprezece ani ai mei mai mult prin 
prisma extazului, specific sentimen-talismului 
rus. 
 

15 
 
 Am nevoie de artă. Am nevoie de artă ca de 
apă. Nimic nu mai contează pe lume când eşti 
în posesia intenţiei artistice (poate fiindcă 
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contează prea mult! Nu este un nonsens, ci o 
identificare. Identificare, unde consider ca 
neesenţial elementul material). 
  
         Omul care avea în mână o daltă şi un 
ciocan, în Ţara lui Brâncuşi, în anii 70, putea 
să nu mănânce şi să nu bea apă nu ştiu cât 
timp, dacă putea să mângâie cu propria  mână 
lucrarea sa terminată curând... În 1967-68, la 
Ocnele Mari, în iarnă, în casa Cocioaiei-
bunica lui Florin Ciriperu (colegul meu de 
şcoală 9-12, medaliat cu bronz la Naţionalele 
de Atletism-Licee cu program special)-câteva 
zile am săpat în piatră, un trovant, să creez un 
Toscris (Cristos); ...în ger, cu buzele crăpate şi 
mânile îngheţate...De câteva ori mama lui Titi 
Mac-belitor de câini mi-a adus mămăligă şi ce 
mai avea ea, plângându-mi de milă: - Cum 
mamă, aşa vă obligă ăştia la şcoală, să bateţi 
toată ziua în piatră? Însă Toscris a fost 
realizat, în fiecare zi continuând munca de a 
reliefa mai bine detaliile...să fie sculptură şi 
nu scrijelire pe piatră!... 
 

16 
 
Rezolvăm uşor problemele viitorului, însă, 
când ele devin actuale, verificăm iluziile. 
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          Nu întotdeauna. Şansa şi norocul au 
drepturile lor în viaţa noastră; de câte ori, a 
doua zi, nu am avut parte de surprize plăcute 
pe care nu le aşteptam şi nici nu le bănuiam. 
La nouăsprezece ani viaţa ţi-e plină de 
gânduri-fapte pe care le doreşti să ţi se-
ntâmple. Este vârsta marilor dorinţe 
realizabile. Cele mai multe n-au nici o 
şansă...Ce-ar fi cu societatea noastră dacă 
toate clasele a douăsprezecea, absolvenţii lor, 
ar ajunge ce şi-au propus?... Ar putea ea, 
societatea, să le asigure serviciul la toţi 
absolvenţii de Facultate? Haida de, să fim 
serioşi! doar poate acum în acest dezechilibru 
cu lumânarea căutat (îmbogăţirea profesorilor 
universitari-astăzi cu grămada la nici o ofertă 
de loc de muncă) să întâlnim această situaţie. 
Aşa ar trebui să fie? nicivorbă; ...după 
bacalaureat! societatea, comunitatea activă ar 
trebui să-i înghită pe toţi!... Asta va fi 
problema nr. 1 a secolului prezent şi viitor, al 
secolelor următoare...În atari condiţii, a a 
muncii posibil de practicat, societatea, nu ca 
în socialism şi comunism, va trebui să aibă o 
lege precum religia-sfântă...omul, puterea, să 
nu poată să facă prostii; să nu transforme 
oamenii în animale; să poată să se integreze 
natural; să poată să facă ceva şi singur, şi 
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împreună cu ceilalţi...Să fie şi aici, pentru 
viitor, vorba de iluzie? Atunci va fi rău!  
 

17 
     
De multe ori mă întreb ce caut eu aici la 
Vâlcea? Trebuie să bag odată cuţitul în 
mortăciune. 
 
          De mici, problema noastră a vâlcenilor 
era că trebuie să plecăm de acasă…Cu atât era 
mai valoros un om cu cât el muncea şi trăia 
mai departe (din păcate şi acum sunt mai 
respectaţi cei care au plecat, decât cei care s-
au întors cu un rost)…Bucureştiul era un 
ideal. Dacă ajungeai la Bucureşti, trei sferturi 
deveneai erou, aici în oraşul tău…Nici nu 
conta cum te cheamă! Erai de la Bucureşti. 
Faimă avea şi Clujul, şi Timişoara, şi 
Braşovul…Dar Bucureştiul le întrecea pe 
toate… Eu tot timpul am visat că voi învăţa 
mai departe, în Italia, la Roma sau la 
Florenţa…Eram îndrăgostit de o fată pe care o 
chema Florenţa. Mortăciunea de care 
vorbeam, însemna pleava asta, parte din 
societate, care nu-ţi promitea nimic. Puteai să 
fii geniu. Nu rămâneai, decât un Alexandrov 
nenorocit, bătând în piatră şi murdar de lut! 
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Lui C. Mihăilescu, această societate, Muzeul 
de Artă, nu este în stare (acum!) să-i 
achiziţioneze, bustul său din ipsos care-l 
reprezintă pe Spiru Haret… Păi, nu este C. 
Mihăilescu valoare? el care a conceput 
primele valori de artă, la nivel european, în 
Râmnicu Vâlcea, la începutul secolului 
XX ?… 
 

18 
 
 Poezia actuală se cheamă peisagism 
intelectual. Practic, îl iubesc pe Maiakovski. 
…Însă numeni nu m-a întrebat de ce? 
 
         La şaptesprezece, douăzeci de ani, nici 
nu puteam concepe să scriu aşa cum scriau 
ceilalţi, colegii mei de liceu. Veneau scriitori, 
poeţi vâlceni, să dăm poezii pentru antologii, 
dar mă ocoleau toţi. Mi-a spus unul acum la 
bătrâneţe că era imposibil să se stea de vorbă 
cu mine, care-l iubeam pe Maiakovski, 
Eisenstein, Stravinski… Garcia Lorca, 
Arghezi, Eugenio Montale, Ungaretti… Chiar, 
de ce nu m-o fi întrebat nimeni de ce-l iubesc 
pe Maiakovski?... Aveam un mic secret faţă 
de toată lumea şi credeam că nimeni nu mai 
observase aşa ceva !...Să-l compari pe IIsus cu 
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tânărul comsomolist! Iisus copil, şi nu pe 
cruce, Iisus om, tânăr, şi puternic care trebuia 
să treacă oceanul şi să se dezintegreze în o 
sută de milioane de Iisuşi, de ruşi, în America; 
America America! noi ne-am născut după 
1950, şi nu ştiam că trebuia să vină 
americanii, noi aşteptam să plece rusnacii de 
aici, dar aveam un mare respect pentru ruşii 
ruşi, care, nu au părăsit definitiv, niciodată 
Leningradul…Tremurasem când eram copii, 
pe vestita noastră Terasă, în  faţa Casei 
Centrale a Armatei, unde rulau celebrele filme 
cu ruşi şi cu nemţi! 
 

19 
 
De fapt nu fac altceva decât să construiesc un 
univers al meu cu jucării pentru copii, pentru 
oameni mari, pentru bătrâni, poate nu-mi dau 
seama ce spun, în orice caz, un univers în 
care, în orice parte aş întoarce capul, să 
găsesc o oglindă. 
 
           Nu, nu citisem aforismele lui Brâncuşi, 
căci încă nu apăruseră cel puţin aici la noi, la 
Vâlcea, cele câteva. Constantin Zărnescu mi-a 
dăruit două cărţi ale lui abia prin 2005, iar 
Ştefan Stăiculescu, prin 2010. Se cunoştea 
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ceea ce au spus alţii despre Brâncuşi. Eram 
doar o generaţie care, însă, a învăţat din 
manualele şcolare, din revista « Secolul XX », 
de la fraţii mai mari, de la părinţi. O generaţie 
pregătită excepţional. Îi aveam în buzunar pe 
Hindemith şi Pendereţki, Stockhausen, Ştefan 
Niculescu, şi Stroie, mai noul Nichita 
Stănescu şi Iancu Dumitrescu… Lucrările 
mele: desenele, sculpturile şi poeziile erau 
oglinzile mele. Nici astăzi nu m-a părăsit acest 
sentiment: artele, muncile noastre, să fie eurile 
noastre! Sar de la una la alta; am citit ieri un 
interviu dat de Constantin Lucaci unui ziarist 
german şi căruia i-a spus că orice artist 
profesionist a fost mai întâi amator!... Bravo 
maestre !...de aia spun eu că nu trebuie pusă 
stavilă socială şi concurenţială între 
amatoriasm şi profesionism!... Mai adaug, nu 
există decât mare artist, şi acesta trebuie să 
parcurgă o viaţă! 
 

20 
     
Cel mai important lucru este să reuşeşti în 
cele mai grele situaţii; să te întorci ca un 
crocodil cu burta la soare. 
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           Vise, vise, mulţumirea crocodilului…în 
rest viaţa mi-a rezervat plăcuta dar dificila 
situaţie de a lucra permanent în prototipuri, 
adică cu produse care trebuiesc pregătite 
pentru fabricaţia de serie…Adică în 
proiectare. Fabricaţia de prototipuri este foarte 
aproape de producţia artistică: este irepetabilă; 
dar, prin proiect o faci tu repetabilă dacă îşi 
dovedeşte utilitatea imediată şi sprijin, vieţii! 
 

21 
 
 Prietenia îi certifică omului superioritatea. 
 
           Mai ales în copilărie, când sufletul 
omului este încă extrem de curat, tendinţa de 
prietenie este maximă…După o vacanţă de 
trei luni sau două săptămâni, ne întorceam la 
şcoală cu emoţie să ne revedem cu cei care ne 
erau prieteni. Nu cu profesorii…decât cei pe 
care îi adoram. Copilăria fără prietenie nu 
există. Cel care nu a avut niciodată prieteni, 
nu poate trăi pozitiv, în social. Rar se 
manifestă prietenia după vârsta de treizeci de 
ani, iar, când ea este nouă, după treizeci de 
ani, atunci ascunde anumite 
interese…Prietenia nu poate exista între 
oamenii care împart ceva. Nu poate exista 
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între oameni politici sau, când la mijloc este 
vorba de bani sau alte bunuri personale, 
precum averea, familia…Omul superior îşi 
preţuieşte prietenul fără ca vreodată să-i ceară 
ceva. Chiar se fereşte de acest lucru. 
            

22 
 
 De multe ori simt că viaţa mă copleşeşte. Şi 
de multe ori, mă simt copleşit de mine însumi. 
 
       Viaţa te copleşeşte prin măreţia gestului 
ei, necesar ca să existe speciile, natura însăşi. 
Ea nu te copleşeşte fiindcă oricum este 
favorizat cel care o doreşte. Există şi situaţia 
când copleşirea vine din interior, cazuri de 
sănătate sau de amor neîmplinit, iar atunci nu 
există decât o singură şansă-la îndemâna 
oricui: uitarea!…prin activitate!  
 

23 
 
Ferice de cei ce pot să-şi azvârle carapacea. 
De fapt viitorul va exista prin ei. Atunci 
carapacea va fi cerul. Cerul se va numi 
infinit. 
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           Carapacea este tot una cu gravitaţia. Ea 
nu poate fi învinsă şi nici nu ar fi 
necesar…Dar, gândul omului, puterea sa de 
creaţie, nu valorează doi bani dacă el nu se ia 
la întrecere cu timpul.   
    Doar zborul rezolvă timpul, zborul datorat 
creativităţii gândirii care l-a făcut pe om 
inventator, om de ştiinţă, inovator…şi nu om 
de ştiinţă-trădător de viaţă! care caută să facă 
din capră, vacă! şi din om scund, om înalt! 
 

24 
 
 Doresc Arta fiindcă vreau să trăiesc mai bine 
şi mai mult. 
   
         Prin artă, omul îşi prelungeşte viaţa…şi 
nu orice artă, ci aceea prin care se produce 
potenţial! … Bagaj spiritual, bagaj de idei, 
materie şi energie consumată. Prin sănătate şi 
linişte, spirituale, omul trăieşte mai bine şi 
mai mult! 
 

25 
 
 Nu am dreptul să-mi pierd niciodată 
încrederea. Am o sută de motive, dar acum, 
mai mult ca oricând, trebuie să fac uz  cu 
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orice risc, de condiţia copilăriei mele: visul şi 
speranţa. Niciodată visul nu este oribil dacă-i 
plasat în irealizabil. Şi, întodeauna, speranţa 
este necesară când porneşte de la aptitudini 
verificate (în primul rând) de tine şi de alţii. 
  
           Visul înseamnă să dormi cu ochii 
deschişi, în pat sau în parc, pe apă sau pe 
uscat; iar ea, speranţa înseamnă să dormi 
numai atunci când trebuie şi să gândeşti că 
visul e vis...Visul este un lucru frumos dacă 
este pozitiv şi e numai vis, şi este oribil dacă- 
i plasat în irealizabil, nefiind productiv. 
Speranţa este flacăra vieţii căci omul la 
fiecare pas trăieşte cu speranţă, şi ea devine cu 
atât mai mult un fapt pozitiv, când are la bază 
resurse experimentate... 
 

26 
 
 Poezia nu răsare ca iarba. Ea apare acolo 
unde o mie de grădinari nu aruncă nici o 
sămânţă. 
 
           OK. Să scriem poezie ca pentru a 
înlocui romane! Să ne spunem părerea despre 
ce se întâmplă în jurul nostru, în puţine 
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cuvinte, în imagini, folosind cât mai puţine 
fraze… 
     Poezia-artă, ca să răsară are nevoie de 
foarte multă certitudine că ea va spune ceva, 
că ea nu înseamnă un susur fără rost la ureche, 
iar eu o folosesc ca posibilitate de exprimare 
netrunchiată, în public. 
 

27 
 
 De la ştiinţă la artă nu este decât un pas…(şi 
Graeme Stephens, cercetător NASA, n.n, 
2006). 
  
           Însăşi munca ştiinţifică este artă. 
Desenul ştiinţă, devine artă; Arhitectura, la fel 
sau înainte de toate. Designul. Îndemânarea în 
diferitele meserii poate fi artă. Orice artă are 
ştiinţa ei, şi orice ştiinţă poate avea arta ei… 
 

28 
 
 Sunt student la Mecanică. Nu este suficient? 
Câţi înţeleg care este legătura între artă şi 
tehnică. Eu cred că sunt foarte mulţi…(am 
scris, la inceputul anului I, 1972, n.n) 
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          Era singura împăciuire, atunci, în 1972, 
când, la un an după perioada lui Lucaci am 
plecat la Timişoara şi am susţinut examenul la 
Facultatea de Mecanică secţia TCM. Vroiam, 
precum Lucaci, să construiesc maşini. 
Încercam să-mi susţin acţiunea de a studia la 
Politehnică prin necesitatea cuotidiană că arta 
contemporană nu mai poate exista fără 
tehnică, fără binefacerile aceasteia în viaţa 
artistului…Chiar zilele trecute am descoperit 
un film care îl prezintă pe Brâncuşi în atelierul 
său din Montparnass tăind şi şlefuind cu 
polidiscul…electric. După filmul cu Brâncuşi, 
în anii 30 sec.XX, după munca mea în 
atelierul lui Constantin Lucaci, nici nu mai pot 
să disociez Arta Plastică de Tehnologie, de 
Ştiinţă…Voi fi şi mai perseverent a în a scrie 
acea carte pe care o tot programez, Artă şi 
Tehnologie, pentru ca această materie să se 
predea în facultăţile de artă şi în cele de 
Tehnologie! Lucrurile se cunosc de multă 
vreme, acum, trebuie înarmat sculptorul cu 
ştiinţa tehnologică a prelucrării materialelor şi 
tehnologul cu practica estetică a formelor…cu 
liniştea şi simţirea artistică. Trebuie acţionat 
în spiritul TehnoEcoArtistic… 
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29 
 
Îmi vine să râd de ce am scris mai sus. Nu de 
alta, dar acum urăsc f.mult locul unde mă 
aflu. Poate că în profunzime aşa este. Dar 
acum nu este timp de lucruri prea profunde. 
Facultatea nu se compară cu liceul… 
Liceanul are perso-nalitatea lui, este cineva. 
Aici, însă, orice elan (dacă mai cuprinde şi 
ceva în afara domeniului) îţi este doborât. 
Studentul poate orice (!). I se poate cere 
oricât de mult. De fapt aici  nu au loc decât 
oamenii cu ochelari. Cert este, şi-i foarte rău 
pentru mine, că dreptate au ei! Se apropie 
“societatea doxă”, ultraspe-cializată. 
 
            Societatea doxă-ultraspecializată; 
atunci! Chiar asta se voia prin muncă curată, 
dar acum, când toată societatea se vrea 
specializată, şi nu a reuşit decât o caricatuală 
atestare, în afara experienţei, şi pe 
bani…Lumea-i pierdută …atunci când îşi 
pierde capul şi nu mai iubeşte munca (chiar şi 
înţeleasă ca sport), geometria, matematica şi 
limba maternă, limbile lumii… 
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30 
 
 “Privirea noastră este stimulată şi instruită 
de artă, dar totodată este tutelată  şi îngrădită 
de ea”: Herbert Frank, scriitor (1920-1986) 
  
             Natura este cea care ne stimulează şi 
ne instruieşte privirea şi tot ea este cea care o 
îngrădeşte… Ochiului, nu-i place stâlcirea 
naturii! 
     Teoria lui Herbert Frank favorizează critica 
de artă, ca ştiinţă în educaţie şi lucrul acesta 
este un rău. Critica de artă trebuie să rămână 
la nivelul istoriei artei şi, poate, la nivelul 
comunicării, obligatoriu, folosind comparaţia. 
 

31 
 
Insatisfacţiile oficiale trebuiesc compensate 
de satisfacţii individual personale. 
  
           O ho ho…Bravo! De aceea avem la 
dispoziţie şaisprezece ore, din douăzeci şi 
patru! Peste răul provocat în relaţie cu alţii, nu 
putem trece decât prin satisfacţiile inerente 
oricărei meserii, prin satisfacţiile găsite în 
familie, în mediul înconjurător, în timpul liber 
etc.  
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32 
 
 Hugo von Hofmannsthal numeşte artiştii mari 
din vremurile îndepărtate, un fel de 
“cronicari” ai istoriei, având rolul de a da 
imagine faptelor şi figurilor proeminente (sau 
neproeminente) din istorie. 
 
             Nu numai artiştii mari, ci şi cei a căror 
lucrări au rezistat timpului. Orice piesă ieşită 
din mâna omului, imagine, ne dă informaţii 
despre cultura vremii…E drept, cu cât o operă 
este mai veche cu atât este ea mai perenă! 
 

33 
 
 Ce este altceva, artistul, decât un spectator 
adevărat, care ştie să piardă timpul ?… 
 
            Spectacolul vieţii este singura sursă 
serioasă de inspiraţie în creaţia artistică. Iar 
artistul este cel mai fidel martor, fiind, şi actor 
în acest spectacol…teatrul acesta fără mască a 
înfierbântat întreaga masă a poeţilor, 
muzicienilor, sculptorilor…şi mai puţin al 
pictorilor care se gândesc cu mândrie că ar fi 
cei mai intelectuali…O prostie! Ăştia chiar că 
sunt, ca Van Gogh, într-o ureche! Unde mai 
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pui că unii le duc pensule şi vopseluri la 
ospiciu! 
 

34 
 
 Important nu este să greşeşti, ci să 
cauţi…Există oare finalitate? (Nu, dar există 
etape încheiate, care justifică timpul n.n, 
2010) 
   
           Nu, nu există finalitate, ci doar 
transformare. Individul are finalitate, deşi şi el 
există în continuare, prin urmaşi. Da, asta este 
o prostie şi noi ne îndârjim cu ea…adică ce 
rost are această finalitate! Ţine ea de cald? 
Până şi Coloana infinită a lui Brâncuşi fixează 
din timp în timp în mode egal câte o…gâtuire. 
 

35 
 
 Omul încetează şi va înceta să se mai supună 
legilor naturii în favoarea celor sociale (cu 
voia sau fără voia sa). 
  
            Da, asta-i cea mai dură parte a 
realităţii; dar, omul este fiinţă socială şi el va 
trebui să se supună în primul rând legilor 
sociale…Important este ca legea socială să nu 
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displacă spiritului naturalităţii…ca să fim în 
ton cu acelaşi Constantin Brâncuşi. 
 

36 
 
Acest caiet l-am început sub însemnul 
surprinzătoarei morţi a fratelui meu, Ilie 
Cichirdan, când eu lucram în Bucureşti în 
atelierul de sculptură a lui Constantin Lucaci. 
În paginile următoare, în caiet,  încep să simt 
din nou poezia, cea de după 1970 şi până în 
76, şi care constitue conţinutul vol. „Caietul 
gri”, Ed. Intol Press, 2008. 
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