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Precuvent 

Acest volum se vrea a fi (este) un volum  de texte 
încruci�ate, ca meandrele �oselelor mexicane, f�r� gropile 
noastre, un mic-joc de doi, picant �i cu zvâc sarcastic, ca un 
gula� din  Ardeal (nu am zis GULAG!) ...u�or la lecturi 
(f)estivale, ca s� zic a�a... de naveti�ti... O navet� inter-spa�ial�, 
adic� între spa�iile noastre carpato-vâlcene-dun�rene �i cele 
neo-mexicane, unde se pare c� avem afinit��i cu exotismul 
cactu�ilor �i colorismul �opârlelor, de dorit fiind �i cu ai no�tri, 
care nu vor fi niciodat� ai lor... Ceva care s� fie u�or la cap �i 
ne-greu la stomah... Ceva de noptier�, seara, ca somnifer cu 
efect neagresiv, o carte de recitit, pentru confort �i neuitare... �i 
a sup�r�rilor care fac bine. 

Pagini care dovedesc c� ardelenii se în�eleg bine cu oltenii, mai 
ales în America de Nord. 

O carte ca o... biciclet� cu doi pedali�ti: unul în contra-timp cu 
cel�lalt! Ne în�elegem atunci când ne cert�m! Dup� o vreme de 
har��, unul zice paradoxist: „ P�i eu ce ziceam, omule ?” 

S� fie o carte u�oar�, agreabil�, nu prea groas�, dou� registre 
pe acela�i spirit, cum suntem.  
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Se poart� acum car�ile �n tandem, pe afinit��i (s)elective, a�a c� 
sper�m s� ias� ceva fain, în zisa neam�ului, pardon, a 
ardeleanului... 

E de com�-n tristan tzara asta (cu adev�rat)! 

Idei �n r�sp�r, metafore pe dos, mii de draci �ncruci�ati! Ziceri 
�� neziceri, contraziceri, preziceri, antiziceri, extraziceri, ba 
chiar preziceri, metafore �i antimetafore, pagini de jurnal, 
deturn�ri de sensuri, observa�ii, aser�iuni, vorbe �oade, 
mahalagisme, culegeri din folclor, o B(logo)sfer� 
carivas�zâc�...monologuri �i antimonologuri.  

E un kitch? ...Fie, dar cu brici �i  cu �epi de arici... 

Acesta este un pamflet-special cu schepsis în actuala para-
psiho-media româneasc� sc�pat� de sub sintezism, cenzur� �i 
autocenzur�...Este un PAMFLET, tratabil ca atare ! 

Un duel amical între doi vecini de alfabet. 
 
 

Florentin Smarandache & Eugen Evu 
 

                                       Anno pomini 2010        
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Nimeni nu-i profet în �ara lui? 
Florentin Smarandache în fa�a Universit��ii din Pécs 

 
Mircea MONU: 
Româno-americanul Florentin Smarandache a primit 
Medalia de Aur pentru �tiin��! 
 

Printre cei 10 oameni de �tiin�� (2 din Australia, 2 din 
Italia, 2 din SUA, câte unul din Egipt, India, Israel, �i Rusia) 
care au primit în 12 iunie 2010 la Universitatea din Pécs, 
Ungaria,  Medalia de Aur pentru �tiin�� acordat� de c�tre 
Academia de �tiin�e “Telesio-Galilei” (organiza�ie 
 5 neguvernamental� interna�ional� cu sediul în Marea 
Britanie), s-a aflat �i prof. univ. dr. Florentin 

Smarandache (n. 10.12.1954, B�lce�ti, Vâlcea), cu dubl� 
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cet��enie, româno-american�, de la Facultatea de �tiin�e din 
Universitatea „New Mexico”, Gallup, statul New Mexico, 
SUA. Aceast� medalie a r�spl�tit dou� realiz�ri �tiin�ifice ale 
con-na�ionalului nostru care este �i corespondent special al 
ziarului „Monitorul de Vâlcea”: introducerea no�iunii de 
„Neutrosofie” în logica matematic� �i enun�area „Ipotezei 
Smarandache” în fizica teoretic�. 

„Neutrosofia” este o generalizare a „dialecticii” din 
filozofie, realizat� de Florentin Smarandache prin introducerea 
categoriei de „neutru”, al�turi de categoria de „contrarii”. Prin 
aplicarea neutrosofiei în logica matematic�, s-a realizat logica 
neutrosofic� (numit� în literatura de specialitate �i „logica 
smarandachian�”), în care o variabil� logic� are trei valori: 
„adev�rat”, „fals” �i „incert”. 

Enun�at� în articole de fizic� teoretic�, „Ipoteza 
Smarandache” (ap�rut� ca o consecin�� a paradoxului Einstein-
Podolsky-Rosen �i a inegalit��ii lui Bell) afirm� c� în Univers 
nu poate exista o vitez�-limit�, contrazicând concluzia lui 
Einstein, care sus�ine c� viteza luminii este viteza-limit� din 
Univers. 

Academia de �tiin�e „Telesio-Galilei”, cu sediul în 
Croydon, comitatul Surrey, Marea Britanie,  cu o filial� la 
Universitatea din Pécs, Ungaria, este o asocia�ie nonprofit 
format� de savan�i (cei mai mul�i sunt din domeniul �tiin�elor 
naturii), având ca scop progresul creativit��ii �tiin�ifice. Ea 
poart� numele a doi oameni de �tiin�� italieni, Galileo Galilei 
(1564-1642) �i Bernardino Telesio (1509-1588), care au 
schimbat modul de în�elegere a Lumii �i au avut o atitudine 
ferm� împotriva obscurantismului 
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Dac� fizicianul, astronomul �i filozoful Galilei este 

cunoscut de toat� lumea, pentru c� figureaz� în manualele 
�colare, contemporanul s�u Bernardino Telesio (filozof 
independent apar�inând Rena�terii târzii) este mai pu�in 
cunoscut, pentru c� s-a retras din mediul universitar pentru a-�i 
putea dezvolta în c�r�ile sale ideile filozofice �i �tiin�ifice în 
afara restric�iilor tradi�iei aristoteliene-scolastice, dominant� în 
universit��i. El a fost un critic înfl�c�rat al metafizicii �i a 
promovat abordarea empiric� (pe baz� de experien��) în 
filozofia naturii, fiind premerg�torul empirismului modern 
timpuriu. Opera sa a avut o influen�� foarte mare asupra unor 
filozofi de marc� ai epocii, precum Tommaso Campanella, 
Giordano Bruno (ambii din Italia), Pierre Gassendi (Fran�a), 
Francis Bacon �i Thomas Hobbes (ambii din Anglia). 

Printre cei peste 160 de membri din lumea întreag� ai 
Academiei se afl� �i patru români: Cornel Ciubotariu (fizician, 
prof. univ. dr. la Universitatea Tehnic� „Gheorghe Asachi” 
Ia�i), Constantin Udri�te (matematician, prof. univ. dr. la 
Universitatea „Politehnica” Bucure�ti), Radu Zamfir (filozof), 
�i Florentin Smarandache. 

Fondatorul Academiei de �tiin�e „Telesio-Galilei”, în 
anul 2007, este italianul, stabilit în Anglia, Francesco Fucilla 
(n. 01.08.1951, în Cosenza, ca �i Telesio, a c�rei memorie vrea 
s� o p�streze prin numele acestei organiza�ii neguvernamentale 
�tiin�ifice). Este geofizician (a lucrat la marile companii 
interna�ionale de prospec�iuni petroliere), inventator, scriitor, 
realizator de filme (documentare �tiin�ifice) �i om de afaceri în 
domeniul petrolului. Din anul 2008 acord� premii anuale 
pentru realiz�ri �tiin�ifice de  
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excep�ie, când festivitatea înmân�rii premiilor a avut loc  
în Marea Britanie, iar în anul 2009, la Gurzuf (Crimeea, 
Ukraina). Ceremonia din 2010 a avut loc în Ungaria nu doar 
pentru c� organiza�ia are aici o Filial�, ci �i pentru c� ora�ul 
Pécs este Capital� Cultural� European� în acest an. 

Viziona�i pe YouTube cei zece oameni de �tiint� 
Laurea�i �i ai Medaliei de aur pe anul 2010, printre care �i 
românul nostru: 

http://www.youtube.com/watch?v=9mydDB7zXCo&fe
ature=related  

 

Diploma, 12 iunie 2010, Universitatea din Pécs 
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Medalia de aur, 12.06 2010, Univ. din Pécs 
 
Comment  
 
....Mai amar decât acolo de unde s-a rostit cândva, proverbul „ 
nimeni nu-i profet în �ara lui”, aceasta se v�de�te mereu un fel 
de stigm� derizorie la români... 
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A indiferen�ei, a uit�rii – de – sine colective, ori a ingratitudinii 
celor care „ fac �i dreg” în judecarea cinstit� a valorilor 
proprii.... 
       Nenum�ra�ii oameni de �tiin��, cultur� �i art� n�scu�i �i 
tr�ind vremelnic în România, au avut destinul – provocat de 
alcineva, de altceva,  al pribegiei în alte ��rii, destinul Exilului. 
Noul Exod ? Îl putem numi destin Ovidian, cu toate conota�iile 
romanului alegoric (parabolist) – al lui Vintil� Horia: 
Dumnezeu s-a n�scut în exil”... Numai c� a te na�te �i fi 
recunoscut ca atare, în exil, e una, iar a te na�te ACAS� într-o 
patrie, iar apoi a fi recunoscut, pre�uit �i iubit ca „ fiind de-al 
nostru”, din neamul nostru, este altceva, dureros �i 
incri9minabil altceva. Dac� evadezi din „ raiul” totalitar �i te 
înstr�inezi pe alte meridiane, este noroc �i jertf� a existen�ei 
asumate altundevca: dar niciodat� Sufletul nu se într�ineaz�!  
 Florentin este recunoscut nu doar în Statele Unite, unde 
tr�ie�te în exil, ci în toat� lumea, iar dac� recent, nu departe de 
�ara lui, este l�udabil din nou premiat, este de mândrie �i de 
bucurie nu doar pentru el, ci pentru numero�ii dintre nloi care îl 
citim, îl cunoa�tem, mai ales din c�r�ile sale. 
Pentru „tagma” ( sau horribile dictu, breasla!) scriitorilor, e o 
�tire cultural�, poate careva zice „ ei �i ce?”, e un român- 
american, adic� nu mai e român...întreg !  

E un român cu plus, e un matepoet, un „suflet din sufletul 
neamului s�u” �i un Florentin care e mereu înaintea propriului 

„Destin”, un destin  deloc fatalist- acceptat, un destin al 
demnit��ii �i marcat de ceva rar: o incredibil� foame de 

cunoa�tere, de scrutare a lumii, a umanului ce se agit� azi 
...Cine îi vede palmaresul ... va în�elege...  �i poate  
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se va în�elege mai mult pe sine...Poate al�ii ca Domnia-ta, aici, 
vor fi recunoscu�i m�car de cei asemeni lor, aici, în �ara lor, în 
satul lor, în cetatea lor, România înc�... 
                                    Înc� România ! 
Te felicit de departe- aproape, dear profesore, prietene �i 
cona�ional al meu. Sper c� ai no�tri oameni de �tiin��, de la 
Bucure�ti, s� o fac� �i dlor, fie �i doar ...diplomatic. 

                 
Eugen Evu 

 
Blog 
Viziona�i pe YouTube cei zece oameni de �tiint� laurea�i ai 
Medaliei de Aur pe anul 2010 printre care �i românul nostru 
SMARANDACHE. In filmulet, pe drept , cei zece sunt 
prezenta�i ca ”Marele fiu al SUA, RUSIA , … Smarandache al 
nostru este �i el prezentat ca “marele fiu al României”.  
http://www.youtube.com/watch?v=9mydDB7zXCo&feature=r
elated 

Costel G�l��eanu 
MAESTRE ! 
 
M� bucur pentru reu�ita Dvs. �i v� felicit! Reu�ita Dvs este 
rezultatul unei muncii asidue, �i, ca urmare, a unor realiz�ri de 
mare importan��, de aceea o merita�i din plin! �i, s� vin� �i 
altele! Cu cele mai bune gânduri, 
                                                                       Mircea �elariu 
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Florentin SMARANDACHE 
 

EXTRAZICERI 
Metafore, expresii, folclor, deriv�ri lingvistice, cli�ee 

 
           Crez 

Scriu cu inima, cu sufletul, 
Cu sângele meu. 
S� dep��esc ce 

Nu se poate dep��i, 
Tr�iesc în mine aceste clipe 

 
Arta antir�zboiului 

 
Se poate desc�rca din situl: 
http://fs.gallup.unm.edu//TheArtOfAntiWAR.pdf . 
Scris� demult; este de fapt o parabol� la "Arta 
R�zboiului" - a chinezului Sun Tzu [vezi edi�ia spaniol� a lui 
Jaime Barrera Parra, pe care am cump�rat-o din Bolivia anul 
trecut; iar Barrera Parra tradusese de fapt dup� versiunea 
englez� a lui Samuel B. Griffith, pe care n-am g�sit-o în 
libr�rii], dar �i a "Prin�ului" de Machiavelli.  Adic�... s� faci pe 
dos... mai r�u decât Soldatul Svejk! 
Textul este bazat pe date militare reale, îns� vechi de pe 
când eram eu soldat la Medgidia (1974-1975).  
Dar este luat în r�sp�r, în non-sens [ca la paradoxism]. 

Am scris cu pl�cere, negând, jonglând pe sensuri. 
Este o parodie militar� la nivel general - s� n-o lua�i ca un 
aplomb, ci pur �i simplu un joc de limbaj [în limba englez�]. 
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Aventuri 
(culese din folclor) 

• O femeie care se vinde, e tren de marf�. 
• Femeie m�ritat�, care are unul sau mai mul�i aman�i, e tren 
mixt. 
• O femeie b�trân� e tren fantom�. 
• O cocot� e tren circular. 
• Femeia care se d� din dragoste e tren de pl�cere. 
• Fecioarele sunt trenuri blindate. 
• O bab� cu un pe�te formeaz� un tren de lux. 
• O femeie la menopauz� e tren garat. 
• Femeia de bordel este un tren expres. 
• B�rbatul c-o singur� amant� e un tren personal. 
• Un babalâc de 70 de ani este un tren pe linie moart�. 
• Un b�rbat �i o femeie, prin�i în flagrant delict de adulter, 
alc�tuiesc un tren cu transbordare. 
• O pereche în noaptea nun�ii este un tren accelerat. 
• Un rendez-vous într-un separeu e un tren rapid. 
• Nevasta, fa�� de b�rbatul ei, e un tren p�r�sit. 
• Femeia este un tren condus de so�ul ma�inist. So�ul r�mâne 
cu rolul onorific al conducerii, pe când în tren se urc� aman�ii 
care posed� permis.  
•    Controlorul e opinia public�: prive�te, comenteaz�, dar 
menajeaz� pe so�ul ma�inist de team� c� deraiaz�. 
• Servitoarele sunt semnalul de alarm� în clipa când apare 

pericolul “b�rbatul”. 
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Maxime minime 

(Culese sau picate din folclor) 
 

1. Dac� �i-ai b�tut nevasta diminea�a, nu uita s-o repe�i la prânz 
�i seara.  
2. Între un b�rbat delicat �i unul îndr�zne�, o femeie delicat� îl 
prefer� pe cel îndr�zne�. 
3. Unele femei, ca s� nu-�i uzeze b�rbatul, fac dragoste cu 
altul. 
4. O femeie cinstit�, este aceea care se înc�p��âneaz� �i tr�ie�te 
cu un singur amant. 
5. Virtutea unei femei este un incident al temperamentului. 
6. Femeia care nu-�i repro�eaz� nimic, nu te iube�te. 
7. Cochet�ria este disciplin� a minciunii �i un pas spre adulter. 
8. Femeia fericit� în familie, nu râvne�te dup� societate. 
9. Femeia e sincer� numai la r�zbunare. 
10. Femeia ofer� b�rbatului dou� zile fericite: ziua nun�ii �i 
ziua înmormânt�rii ei. 
11. Este mai u�or s� g�se�ti o femeie care nu a avut nici un 
amant, decât o femeie care a avut unul singur. 
12. C�s�toria pentru femeie este un început de pl�cere, pentru 
b�rbat sfâr�itul lui. 
13. Primul an de c�s�torie pentru femeie este ultimul an de 
educa�ie. 
14. Rochi�ele, sunt armele femeilor, pe care le pun jos numai 
când sunt învinse. 
15. Unele femei î�i iubesc b�rba�ii, mai mult dup� moarte, 
decât în via��. 
16. Barbatul se c�s�tore�te când iube�te, femeia iube�te când se 
c�s�tore�te. 
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17. Toate jocurile de noroc sunt înterzise, c�s�toria nu. 
18. Femeile sunt sfinte în biseric�, înger pe strad�, artiste la  
pat, �i draci în cas�. 
19. B�rba�ii spun despre femei ceea ce le place, iar femeile fac 
din b�rba�i ce le place. 
20. Pe femei le cost� pu�in de tot s� spun� ceea ce simt. 
21. Femeia care se d�ruie�te cost� mai mult, decât cea care se 
vinde. 
22. Femeia este fericirea lumii întregi �i nenorocirea fiec�ruia 
în parte. 
23. Femeia �i pro�tii nu iart� niciodat�. 
24. La 20 ani femeia este fierbinte ca Africa, la 30 ani s�lbatic� 
ca Asia, la 40 ani culmea tehnicii ca America, la 50 ani sfâr�it� 
ca Europa, la 60 ani izolat� ca Australia �i la 70 ani rece ca 
Antartica. 
25. Prietenia a dou� femei nu este altceva, decât un complot 
împotriva celei de-a treia. 
26. Femeia dore�te ca amantul s� fie ca un leu, iar b�rbatul ca 
un miel. 
27. Minciuna este arta �i arma femeilor. 
28. Dac� �i se pare via�a prea lung�, c�s�tore�te-te. 
29. B�rbatul pl�te�te o lun� de miere, cu o via�� de o�el. 
30. Al�turi de o femeie elegant�, b�rbatul are înf��i�area unei 
rude s�race. 
31. O femeie acord� iertare unui b�rbat pentru a-l umili. 
32. La orice NU femeia î�i acord� dreptul la apel. 
33. Când o femeie nu ghice�te c� un b�rbat o iube�te, înseamn� 
c� ea iube�te pe altul.  
34. Femeile cinstite �i bune se g�sesc doar la cimitir. 
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35. Femeile frumoase nu sunt sincere, iar cele sincere nu sunt 
frumoase. 
36. Femeile ador� aventurile, dar nu alege aventurierii 
37. Seara femeia este de argint, noaptea de aur, iar diminea�a 
de plumb. 
38. O femeie iube�te numai b�rbatul care nu o cunoa�te, c�ci 
nu se poate concepe c� ar putea fi iubit� de unul care o 
cunoa�te. 
39. Femeia iart� pe cel ce o for�eaz�, dar nu �i pe cel ce 
a�teapt�. 
40. Femeia nu poate îndeplini trei func�ii: 
- Pop� – întrucât pune mâna pe mort �i se scoal�. 
- P�durar – întrucât nu-�i poate p�zi p�durea ei de�i este mic�, 
dar p�durea din câmp care este prea mare. 
- M�celar – întrucât pune mâna pe carne �i toat� se face os, din 
care cauz� nu se poate vinde. 
                   

Metafore pastorale 
 

Plopul cu un castron de stele în cap. 
 
Sabia cu nasu-n sus. 
 
Stâlpi betegi, cu dureri în coaste. 
 
Dulcea�a l�mâii.  
 
Cu�ite cu limba scoas�.  
 
Zgomote lini�titoare. 
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Vântul atac� brutal cu pumni de metal.  
 
Pomi cu brasarde pe mâneci. 
 
Iarba ie�i din ocean �i deveni jungl�... 
 
Pic�turile de rou� deschideau ochii-n livad�. 
 
Usturoiul râde pe sub must��i. 
 
Mânjit de soarele dimine�ii. 
 
Un soare cu barba de raze. 

 
Pomii î�i ridic� mâinile în vânt. 
 
P�rul ondulat î�i face mintea crea��. 
 
Am venit s� închid noaptea într-o diminea��. 

 
În pletele tale s-ar fi jucat furtuna. 
 
Trecutul unui râu e sus, iar viitorul jos. 
 
Lumina m� inund� �i nu mai v�d nimic. 

          Re-Ginele din buruieni 
 

• Lebedele-s gâ�te bete pe lacul puturos. 
 

• Cioara e frumoasa neagr�. 
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• Pas�re înalt� în picioare. 
 

• S�lcii cu crengi l�sate ca sânii... 
  
• Iada cu trei �api... 
 

• Babe cu pielea scoar�� de copac pe picioare. 
 

• Chipul t�u de trandafir / p�lit. 
 

• Î�i vopse�ti sentimentele / pe dinafar�. 
 
• Idolul meu / de piatr�. 
 
• O fat� care te las� rece 

Cum pe mine poetul 
Cel f�r� de ritm. 

 
• Întotdeauna ai b�ut 

Ca pe-o licoare, 
Lini�tea mea. 

 
• O femeie care iese din ea afar� / d� peste ea / de gr�sime. 
 
• O tip� b�ie�oas� - 
   Acuzat� de port ilegal de sex. 

 
• O voce blond�-vopsit�. 
• Iar mi se scoal� poezia! 
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DEXpresii crude paradoxiste 
 
• S-au chinuit doi ta�i ca s�-l fac�... [pe copil]. 

 

• Avem nasturi pentru dame cu dou� g�uri. 
 

• Când dou� vecine se ceart�, celelalte ies la poart� s� 
m�ture... 

 

• Un  ziar:  apare când dispare... 
 

• N-a f�cut decât sportul cu m�slina... (?!) 
 

• Ii zdr�ngâne ideile în cap, când merge s�ltat. 
 

• M�, s� nu te sinucizi, c� te omor! 
 

• Eu �i-am promis c� nu-�i voi promite nimic. 
 

• Un verdict f�r� verdict. 
 

• Datoria lui era s� n-aib� nici o datorie. 
 

• Sântem obliga�i s� nu v� oblig�m. 
 

• V� cer permisiunea de a v� cere permisiunea. 
 

• To�i tr�im murind. Asta facem. 
 

• Un cerc mângâiat pe toate p�r�ile devine vicios. 
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• Nu e nimeni, e Nelu! 
 

• M�nânci �i cu mâinile de la picioare. 
 

• Nici a�a nu-i a�a. 
 

• Capra bese, �i oaia trage ru�inea. [Proverb] 
 

• Hai la furg�sit! 
 

• Am uitat �i ceea ce nu �tiam. 
 

• Cine-a furat un portofel e rugat s�-l restituie. 
 

• Distra�i-v� mumos, �i scandaliza�i-o pe m�mica. 
 

• So�ia lui fusese în noaptea nun�ii fat� mare  
               în urechi. 
 

• Un nonsens pe contrasens. 
 

• Doctor în �tiin�e ne�tiin�ifice. 
 

• Teze, pro-teze, �i ipo-teze... 
 

• Adev�rul f�r� adev�r. 
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• Un nihilist care neag� totul, chiar �i filosofia nihilist�. 
 

• Z aniverseaz� 60 de ani de via�� �i peste 75 de ani de 
activitate revolu�ionar�. 

 
• Pe partea stâng� dealuri cu vii, 

Pe partea dreapt� dealuri cu mor�i. 
 

• ��tia te vând f�r� bilet. 
 

• O moarte nemuritoare. 
 

• S�-i poveste�ti �i lui Viorel, fiindc� �tiu c� nu-i place. 
 

• Dogmatisul nem�rginit al �tiin�elor  
politice. 
 

• ...acesta a fost sfâr�itul unui roman scris în 1972 �i 
neterminat niciodat�... 

 

• Cred în mine �i nu cred în mine. 
 

• Personalit��i nepersonale. 
 

• Lumea te reinvent� postmortem. 
 

• B�rba�i de stat, femei de stat în picioare. 
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• S� mori pentru o idee pentru care nu merit� s� mori. 
 

• Ordinea este un �ir organizat de haosuri. 
 

• Io te-am f�cut, io te omor. 
 

• Un filozof, când se d� filozof, nu e filozof.  
 

• Prima condi�ie a unui pictor ca s� devin� imortal este s� 
moar�. 
   Opera, odat� încheiat�:  începe deschiderea ei. 
 

• La români  curentul cel mai durabil e postmortem- 
ismul. 
 
• To�i s�-�i fac� treaba bine! Ardelenii î�i fac treaba mic�, 
treba mare în spatele gr�dinii. 
 
• Pe femei nu le mul�ume�ti niciodat�. Uneori de cele mai 
multe ori... 
 

• C�utam ceva... �i nu �tiam ce caut. 
 
• Fug... s� m� ajung din urm�! 
 
• Cau�i ceva �i g�se�ti altceva.. Ca în Hegel �la... 
 
• Alo, pompierii ! Veni�i, sunt fierbinte ! 
 
• Dac� vii la înmormântarea mea, te bântui! 
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• Un bun du�man  (îmi este Mike). 
 
• Mai pocittrivit ar fi: Neuronews... 
 
• A înv��a prin dezv��are.  
 
• B�rba�ii s-ar îneca în �â�ele femeilor. 
 
• Grasul are sl�biciune la femei. 
 
• M�i b�rbate, p�i nevasta asta a ta n-are b�rbat? 
 
• Sunt împrejur�ri în via�� când nu e r�u s� faci r�u. 
 
• O actri�� care se vait� s� nu fie violat�, pân� la urm� 
se violeaz� singur�. 
 
• Propedeutica propedeuticii...  
(„înv���tur� preg�titoare, care cuprinde elemente de baz� ale 
unei �tiin�e”). 

 

• „ �â�ti”!! un melc pe o c�rare... 
 

• Eu nu mi-am schimbat niciodat� nevasta, dar ea m-a      
schimbat pe mine... de c�ma��. 

 
• Corb la corb nu scoate ochii! Nici orb la orb! 

 
• Broasca mic� casc� gura mare. 
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• Cine poate oase roade,  
 Cine nu... nici carne moale! 

 
• Toate sunt schimb�toare, doar schimbarea este constant�. 
 
• Cel care pariaz� este fie idiot (nu �tie despre ce este vorba), 
fie �arlatan (�tie despre ce este vorba). 
 
• Paradox: Exist� o excep�ie pentru fiecare regul� care nu are 
excep�ii. 
 
• Sunt câte unii care, l�udând pe al�ii, se laud� de fapt pe sine. 
Mai ales criticii. 
 

• Natura l-a creat pe Marx [parafraz�]. 
 

• Au luat fiecare de c�ciul� câte o basc�. 
 
• Vulpea doarme iepure�te. 

 

• I-a trimis de la munte o vedere, �i astfel s-a înfiripat între ei o 
dragoste la prima vedere. 

 
• Ca s�-i treac� durerea de cap �i-a b�gat un supozitor în fund. 
 

• S� nu la�i din mân� / piciorul 
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• Cine trage la tutun / este s�n�tos tu, tun. 
 

• Dintre ei doi, mai de�tept era câinele. 
 

• Simbolul acesta este un semn, semnul un simbol. 
 

• America este un popor de popoare. 
 

• La cercul Polar o zi are �ase luni. 
 
• Cratima este o linie de desp�r�ire care une�te. 
 

• Vezi bine c� ai orbit. Chiorule! 
 
• �i întrebarea poate fi un r�spuns. 
 
• De�tept, dar prost înv��at. 
 
• Primi o lovitur� în ficat, de-i merse la inim�. 
 
• Critica autocriticii. 

 
• Liliecii v�d cu urechile. 
 

• Cere-i omului ce n-are! 
 

• Tot înainte spre 
 napoi. 
 

• S� te v�d când  
      mi-oi vedea ceafa. 
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• D�-i omului ceea ce n-are: 
      fecale la nas  
      �i muci la buci... 

 
Porno Sport 

(culese din folclor) 
 

Femeia era irefutabil�. 
 
�i-o mârlea unul, al�ii o mulgeau... 
 
S� introbagi... 
 
�la are curgura mare. 
 
S� crezi tu c� g�se�ti nevast�  
care s� stea la dispozi�ia ta  
cu cracii-n sus! 

 
B�, G�oaz�! ( Gaur�). 
 
- S�ri�i lume �i popor 
C-am r�mas în curu’ gol! 
 
Despre o parvenit�: 
S-a ridicat pe ciocan... din baston în baston! 
 
Gura–i mai pe-aproape decât curu’... 
 
Cizm� �i pizm�. Bârf� �i târf�. 
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Se ducea s� dea gaur� nevesti-si. 
 
Zei�a merse la WeCeu. 
 
Baba î�i face fular din �â�e. 
 
Se trage cu mine de... pu�c�. Bambilici ! 
 
Lui îi plac femeile numai la pat. E pat-ologic. 

 
Pornolirism de Bucu-re�ti: 
„S� i-o dai la buci 
  Pe coji de nuci, 
  S� fac� bulbuci 
  �i cl�buci”. 
 
Cu mâna la p�s�riche... 
Avea asta o puuu-����... cu feromoni! 
B�rba�ii stateau cu penisurile sculate pe lâng� ea. 
 
E fat�-mare: are dou� coituri mai pu�in ca m�-sa! 
 
Ce pura calului în vârful dealului!? 
 
Î�i vine s�-�i dai cu cu�itu-n testicule! 

 
La fa�� p�pu��, �i la cur m�tu��. 
 
De ce taci tu muiere, când gemi? 
 
Io pe ea, ea pe contrasens... 

 
                  27 



 

 
Gura bate popou'... 

 
Omul vine, st� oleac�, 
Dar mai �i pleac� 
În m�-sa mare! 
 
Fii politicos cu doamna, b�, pu��! 

 
Dup� 1989 în România  are loc o sexplozie prin implozie... 
 
Femeile gândesc cu vaginul. 
Ele fac fa�� cu spatele!  
 
E bab�, dar tot mai face lab�. 
 
Se regulau în draci! 

 
Dialoage oloage 

 
- �i b�ie�elul ce face?  
- Face pe el! 
 
- Câ�i copii a f�cut?  
- Doi. 
- �i c��eaua mea tot doi. 
- În ce stare sunte�i unul cu altul? 
- Stare civil�. 
- V� rog s�-mi bate�i �i mie la ma�in�  
- Nu.  
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-  Veni�i doamn� c� v� bat eu, r�spunse altul. Da�i-mi un 
ciomag. 
 
-  Drag�,Vrei s� �i-o trag ... la xerox? ! 
 
Poli�aiul: Cine st� aci? 
Anton: Nimeni. 
P: P�i sunai �i nu r�spunse. 
A: Doar st� nimeni. 
P: O s� mai sun la plecare. 
A: N-ave�i pentru ce. 
 
-  De ce n-ai regulat-o? 
-  Ia uite b���... am uitat! 

- Domnule Ministru, în fotografie se v�d un b�rbat �i o 
femeie. Eu nu-mi dau seama, care erai dumneata? 

- Eu eram femeia, r�spunse b�rbatul. 

- De ce nu e�ti bucuroas�? Î�i ordon s� fii bucuroas�. 
 
- Ce diferen�� exist� între dumneavoastr� �i tân�rul scriitor 

X? 
- Nu exist� diferen�e între noi, ci între p�rin�ii no�tri. 
 
- „Na, fi-r-a�i ai dracu!” �i a dat cu ei direct în lag�r. 
 
- Am o treab�... 
- Mare sau mic�? 
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         Uneia cu burta umflat�:  
- Tot cu putina la ad�pat? 
Femeia se sup�r�. 
- „Ho, f�, c� nu zis�i cistern�! se scuz� omul. 
 
- �i pop� �i ho�, ca o dam� castrat� ! 
Cu dou�-n cur nu po�i. 
 
- E�ti fat� mare? 
- Câte-odat�, depinde de prost... 
 
- De ce se duc femeile la mare?  
- S� se ultravioleze. 
 
- Am ni�te colege care toat� ziua: toca, toca... toca, toca.    - De 
ce nu le zici �i tu „Tocatul interzis!”  
- Am adus �i casetofonul, �i ele vorbesc mai tare.  
- De ce, ca s� le înregistrezi? 
 
           La telefon: 
- Alo? 
- Gre�eal�! 
- Sunte�i o eroare? 
 
- Alo? Aici sunt eu, acolo cine nu e?  

 
O secretar� bun� zice:  

„Bun� diminea�a, domnule Director!   
O secretar� foarte bun� zice:  
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S-a f�cut diminea��, domnule Director!  
 
- Da�i-mi �i mie o pâine!  
- Din fericire n-avem... 
 
- N-am emo�ii. 
- Î�i dau eu! 
 
- Am �i eu un copil. 
- Mul�i înainte. 
 
- Ce, n-are voie omul s� fie prost?! 
 
- În�eles��i muic�? 
- ��.. mai mult de-o groaz�! 
 
- Ai uitat s�-mi aduci cartea! 
- Nu, nu. 
- P�i de ce n-ai uitat? 

 
  O bab� a c�zut de pe acoperi�. 
  Un trec�tor o întreab�: 
- Nu �ti�i, doamn�, cât e ceasul? 

      - Nu, tinere, c� �i eu  numai acuma picai... 
 
- Ce-ai în�eles din poezia asta modern� pe care �i-am trimis-o? 
   - Nimic, doar c� era frumoas�; mi-a pl�cut �i m-a dispus. 
În ma�in�. �oferului: 
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-Nea Bebe, calc-o pe coad�. 
-Pune-i piedica, nea Bebe, c� pân� aici pl�tir�m  
[unii f�r� bilet, pas�-mi-te]. 
 
- V� prezint un (foarte) tân�r  
      canceros.  
  Are via�a înainte.  
- S�racu’!  
   Poate moartea? Canceros?  
- Da. E n�scut în zodia cancerului! 
 
- �tii bancu’ cu New York?  Nu i-or c(�zut chilo�ii)!  
 
- Ce dracu’ o fi �sta?   
- E drac. 
 
- Este chel în cap.  
- C� doar n-o fi în fund.  
- De unde �tii? 
 
-Unt ave�i ?  
-Nu!  
-Da�i-mi un kilogram. 
 
-La  u-meeee-ri craci! 
�o pe ea, c� mânc� pui! 
 
- Ce-ave�i voi cu omul dac� vrea s� se spânzure, e dreptul lui!  
- Cum adic�, nici la sinucidere n-am voie?! 
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-B��, da’ eu stau aici de prost? 
 
- V� fac cinste cu un coniac. 
-Ba cred c� ne faci ru�ine... 
 
-Nani, nani, 
-Mo�u’ mamii...  
 
La catedr�:  
 - În�elegi? 
- Nu. 
- Foarte bine. Mai departe (...). 
 
- Nu �tii s� fumezi? 
- Nu! 
- Cum, nici m�car atâta lucru nu �tii? 
 
Poli�istul: - De ce l-ai împu�cat? 
- P�i... mi-a cerut un foc; i-am dat chiar dou�!... 

 
Unuia cherchelit care vomit�:  
-Adio cur, c� m� cac pe gur�! 

 
(Despre o femeie):  
-D� cu curu’ în dreapta, în stânga: are �tiin�a în cur. 
 
- Nici eu n-o s� fiu u�� de biseric�. 
- Atunci s� fii u�� de crâ�m�! 
 
-B�, tu scrii pe întuneric? 
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(Scriitorul, dup� ce descrie eroina principal�): 
- Am uitat s� v� spun c� poart� �i chilo�i, asta ca nu cumva s�-
mi acuza�i personajele de indecen��! 

 
Bul�: Dom’ doftor, când cujet m� doare capu’! 

 
Chelneri�a la teras�: „Cine are dou�  momi�e pr�jite, v� rog!?” 
 
Taxatoarea: Mai e cineva f�r� bilet în fund? 
Trimite�i banii pân�-n fund la taxatoare! 
 
Radio România, la miezul nop�ii: „ De�teapt�-te, române” (imn 
na�ional). 

 
Ardeleanul (v�zând o broasc� �estoas�):  
- M�, �sta ori e ceva, ori mere undeva! 
 
- Ce faci bade, �ezi �i gânde�ti?  
 - No, c�  numai �ed... 
 
- Noa, bine c�-i r�u!  
 
- Ce e cu tine, c� de la o vreme e�ti a�a de dr�g�stos �i amabil.  
- Probabil din cauza vremei. 
 
- M� faci s� râd îmbr�cat. 
- P�i, dezbrac�-te, b�i, Ilie! 
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Vorba `ceea:  
- Eu sunt mic, nu �tiu nimic. Tata-n pod jupoaie capra mama-n 
capra, mama-n cas� frige carnea. 

 
NEZICERI 

 
Proz� scurt� prostmodernist� 
 
Gheorghe taie lemne 
Gheorghe nu taie lemne 
Gheorghe taie 
Gheorghe 
Gheorghe taie fumul cu cu�itul 
Gheorghe nu taie lemne 
Gheorghe taie frunze la câini 
Gheorghe ucide balaurul 
Dar cine e�ti tu b�, Gheorghe? 
 
H�r�uire sex-tual� 

 
Ce a f�cut Mardap:  
Mardap s-a n�scut 
Mardap a avut 3500 g. la na�tere. 
Mardap a   Mardap n-a 
Mardarap a plâns 
Mardap Mardap... 
�i ce dac�! 
Ce ne intereseaz� pe noi?! 
 
Poezic� 
Iubita mea cu ochii verzi / de sticl�,  
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Cu p�rul negru lung / de cucuvea, 
Cu sânii de în�epi / urzic�. 
 
Culmea matematicii:  
S� te culci între dou� necunoscute �i s� nu rezolvi niciuna. 
 
Calcul aritmetic: 
Ne-apuc�m de membrul drept, introducem întregul în frac�ie, �i 
scoatem numitorul comun. 
 
Iubita mea necunoscut�  
Ce te furi�ezi într-o ecua�ie  
Inttotdeauna f�r� solu�ie 

 
Mica publicitate: 
Pierdut m�nu�a stâng�. Caut m�nu�� dreapt�. 
 
Din caietul de sarcini al unei func�ionare:  
Sarcin� normal� pe care am terminat-o înainte de termen.  
To�i �efii m-au îns�rcinat... Unii înainte de termen. 
Azinoapte am func�ionat bine, lui i-a pl�cut. 

 
Paradoxuri Sorites1: 

Lumea vizibil� se compune dintr-o totalitate de particule 
invizibile; din lucruri f�r� greutate rezult� lucruri grele;  
infinitul este format din p�r�i finite. 
 

 
 

                                                 
1� Pentru detalii, vezi articolul Quantum Quasi-Paradoxes and 
Quantum Sorites Paradoxes, de F. Smarandache, Progress in 
Physycs, 1/2005,  http://fs.gallup.unm.edu/PP-01-02.pdf . 



 

Defini�ii sau extraziceri 
 
�eful: 
- Tu s� taci când vorbe�ti cu mine ! 

 
 Democra�ia dictatorului 
- Voi vota�i, dar eu decid! Ciocu’ mic! 

 
Identitate 
Nici nu trebuia s� faci pe prostu’... erai deja. 

 
Tehnic� german� 
Bun�, rea, dar s� fie nem�easc�... 
 
Animal de cas� 
Porcul... ca tot omul... 
Porc de câine,  
Porc de porc! 

 
�iretlic 
�mecherie cu chitie  
drept la tine-n pr�v�lie. 

 
Genial 
Are minte ca o bomb�! 

 
Nematerie: 
 Nici materie, 
 Nici antimaterie 
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Aut-Art�: 
Art� 
în afara artei! 
 
Obosit 
Sufl� ca un greiere. 
 
B�trâne�e 
Nu degeaba mi-a albit mie p�rul! 

 
Consecin�e 
Dup� al doilea r�zboi mondial, germanii câ�tig� pierderea 
coloniilor de c�tre englezi, francezi, i olandezi. 
 
 Bordel 
Cas� de femei pentru b�rba�i. 
 
Extindere 
Uneori, un exemplu �ine loc de caz general. 
 
Boxerul 
În mod indirect a plasat o direct�. 
 
Hai la mas� 
Mi-am luat inima în din�i �i celelalte m�runtaie de pas�re din 
frigider. 
 
Pap�-lapte 
Îi d� câte o c�p�un� mur�-n gur�. 
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Prostituat� 
Femeie bolnav�, c�zut� la pat – mai ales la patul b�rba�ilor. 
 
Poliglot 
Eu vorbesc patru limbi: român�, francez�, englez�, �i 
matematic�. 

 
Cosmopolit 
Nu �tiu, dar acum mi se pare prea simplu s� scrii n limba 
matern�. 
 
Ce amor nebun ! 
Ea îl iubea din fundul inimei ei, din fundul ei. 
 
Etc. 
Printre altele sunt acestea. 
 
Gospod�rie 
Nevasta îmi face ochi dulci, în tigaie, cu ceap� �i bulion. 
 
Vagin 
B�rbatul caut� aurul negru al muierii sale. 
 
Roman de dragoste 
El este inginer, ea este blond�. El are ma�in�, ea are mini-jup�. 

.a.m.d. 
 
Politic� 
Fotbal între clasa a �aptea �i a opta: o adev�rat� lupt� de clas�. 
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Butad� 
„Adev�rul este cea mai bun� minciun�!“ 
 
La funerariu 
I-a murit c��eaua �i el a transmis condolean�e câinelui... 
 
Surpriz� 
Este cineva la care nici nu gânde�ti, mi-a spus. �i-atunci am 
început s� m� gândesc la cine nu m-a� gândi. 
 
Grad de compara�ie 
Era un film foarte bulgar. 

 
Incomoditate 
D�-�i jos c�ciula din cap c� nu pot gândi din pricina ei. 
 
Lozinc� 
Antiunioni�ti din lumea întreag�, uni�i-v�! 
 
M�sur� de capacitate 
Jum�tatea asta este pe de-a-ntregul a mea. 
 
Psihanaliz� sintetic� 
Freud în fraud�.  
 
Nud gras 
Era foarte plin� chiar �i goal�. 
 
Adres� feminin� 
Strada îngust�, 
Num�rul sub fust�. 
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Paradoxism 
S� creezi increatul, asta înseamn� anti-art�. 

Dialectic� 
Orice fenomen creaz� un anti-fenomen,  
deci aceea�i soart� �i pentru curentele antiliterare. 

Animal domestic b�rb�tesc 
X e încornorat �i unicorn. 

Postmortemism (de la Evu citire) 
- Nu face�i cac�rt�rescu! 

Viziune proprie 
Personal consider c� acceleratul merge rapid. 

Neutrosofie 
Este o negare atât de tare c� devine aproape o dubl� negare,  
adic� afirmare –  
fiindc� extremele se ating – 
sau neutralizare. 
Nu-i a�a? 

Blog literar 

  Eu, uneori (sau deseori!) am idei �i propuneri prea fanteziste, 
prea exagerate... Visez �i eu la o “carte-total�” - adic� s� 
cuprind� toate procedeele de crea�ie posibile. 
M� bucur c� am fost introdus în aceast� lume minunat� a 
videoclipului. 

41 







Pe Tan�a lu’ Costic� 
Din col� de mahala. 
Cinci ani mi-ai fost nevast�, 
Mi-ai pus pielea pe coast�. 
�i-acuma eu plec iar 
În jos de Baltazar. 

    Serenad� la balcon 
(folclor) 

Sub balcon eu �i-am cântat o serenad�, 
Dar s� fiu �i-al dracului dac� mai cânt. 
Mi-nghe�aser� picioarele-n z�pad�, 
Iar� mucii mi-atârnau pân’ la p�mânt. 

M�i, �i-a dracului, 
Ia-o de-unde nu-i, 
La balcon nu se arat�. 
S�-ncerc altceva, 
Ia s� cânt a�a 
�i s-o iau acum pe fran�uze�te: 

Viens Rozeto la balcon avec o floare 
C� te-a�teapt� Rosignol de ton amour. 

M�i, �i-a dracului, 
Ia-o de-unde nu-i, 
La balcon tot nu se-arat�. 
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R�mas bun 
     (folclor) 
 
Ia-�i, �efule, ziua bun�, 
De la map�, de la gum�, 
De la scaunul înalt. 
De la masa ta cu flori, 
�i mocheta în culori, 
De la u�a cea cu yal�, 
Ce-ai s-o-nchizi pe dinafar�. 
 
Ce te legeni �efule 
F�r� ploaie, f�r� vânt 
Dat din schem� la p�mânt? 
De ce nu m-a� leg�na 
Dac-a trecut vremea mea, 
Leafa-mi scade 
Munca-mi cre�te 
Buzunarul se gole�te 
Anturajul se r�re�te. 

 
Bate vântul frunza-n dung� 
Secretara mi-o alung�. 
Bate vântul dintr-o parte 
Se duc cafelele toate. 
Se duc �i cocoanele 
Scuturând jupoanele, 
�i m� las�-nc�run�it 
Vestejit �i-nc�run�it 
�i cu doru-mi singurel 
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S� fug acas� cu el. 
 
Od� �efului 
     (folclor) 
 
Ce te legeni �efule 
F�r� scaun, f�r� gând 
Cu fruntea la p�mânt? 
De ce nu m-a� leg�na 
Dac� scade leafa mea? 
Leafa scade, munca cre�te 
�i scaunul mi-l r�pe�te. 
Bate vântul frunza-n dung� 
Subalternii mi-i alung� 
Bate vântul dintr-o parte 
Eu aici… ce-a fost… departe. 
�i de ce s� nu m� plec 
Dac� vremurile trec 
�i pe jos trebuie s� merg? 
Trec în stoluri p�s�rele 
Ducând gloriile mele 
�i norocul meu cu ele… 
Func�ii, Volgi, apartamente, 
Toate pe-atunci inerente… 
�i se duc pe rând, pe rând, 
Zilele-mi întunecând… 
Au zburat cu post cu tot 
�i-acum zic c� n-am noroc. 
�i m-a l�sat pustiit 
Nici m�car nu m-am gândit. 
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…………………………… 
Nu m�-mpinge, �efule, 
De ce vrei s� îmi faci vânt? 
V-am slujit pân’ la p�mânt 
�i pe bune… �i pe rele… 
S-au dus lin zilele mele 
�i norocul meu cu ele. 
�i-am r�mas s�-i cânt a�a,  
So�ioarei, draga mea: 
Ia-�i nevast� ziua bun�  
De la 4000 pe lun�… 
De la Volga, de la scar�, 
De la doamna secretar�. 

Literatura corupt� 
 
Alex �tef�nescu 
 

- Critic oportunist, autor de editoriale despre Tovar��ul Nicolae 
Ceau�escu �i Partidul Comunist Român pe primele pagini ale 
revistelor literare în epoca ceau ist� (lingu itor de 
serviciu!);dup� Revolu�ia din ‘89 s-a schimbat la 180� ca... 
“democrat” (fiindc� a�a b�tea vântul!) �i s-a subjugat noilor 
st�pâni cu scrisul t�u; astfel de oameni se numesc, in limbajul 
popular, pupincuri�ti! Cum scria Eugène Ionesco în piesa de 
teatru “Rhinocéros”: Pauvre Boeuf, est devenu rhinocéros! 
[S�racul Bou, a devenit rinocer!], fiindc�-a�a-s vremurile... A. 
�. n-a avut niciodat� coloana vertebral� dreapt�. 
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- A f�cut o “istorie literar�” pe criterii politice (dup� cum 

pertinent i-a atras aten�ia �i criticul Eugen Simion), reflectând 
MAFIA literar� actual�, nu dup� criterii literar-artistice... 

- El are impresia c� literatur� este doar ce-i place lui, sau mai 
ales: cine-i place (a se citi: cine-i ‘pl�te�te’) lui! Cine e el?  Sau 
cine se crede el? 

- La urma urmei, o adev�rat� istorie literar�/�tiin�ific� / artistic� 
in orice domeniu ar trebui scris� de un colectiv redacional (nu 
de o singur� persoan�), format din speciali�ti de orient�ri 
politice �i ideologice diverse, din grup�ri 
literare/�tiin�ifice/artistice diverse care s� expun� din toate 
punctele de vedere o oper� �i un creator – nu din punctul de 
vedere totalitarist al celor de la putere, care promulg� mizeria 
literara �i artistic� contemporan�... 
- Tinerii se plângeau pe Internet într-un forum la LiterNet c� 
individul cere 100$ pentru a scrie o cronic� literar� despre 
ei! Corup�ia din România a atins toate nivelele societa�ii: de la 
cultur�, literatur�, poezie, �tiin��, pân� la economie – ca s� nu 
mai vorbim de politic� unde e dezastru! 
- În str�in�tate, valoarea lui de “critic” este un zero 
barat!Nicolae Manolescu 

- Înainte de ’89 scria despre revolu�ii (vezi �i comentariile 
poetului Eugen Evu în revista “Provincia Corvin�”); 

- N-a adus nimic în literatur�, doar a fost un simplu imitator  
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al Occidentului cu postmodernismul �i Cenaclul s�u deLuni; 

- Ar fi putut lua exemple de la Sem�n�torismul lui Nicolae 
Iorga ori Poporanismul lui Constantin Stere c� specificul 
na�ional îl poti ridica la rangul de universal; 

-   A publicat o “istorie literar�” pripit� (fiindc� tot i-o 
luaser� al�ii înainte, precum istoricii literari Marian Popa, Ion 
Rotaru, Aurel Sasu), întocmit� mai mult pe criterii politice �i 
interese de ga�c� decât literare (dar pentru acest lucru va pl�ti 
mai târziu, când vremurile tulburi de ast�zi �i mizeria 
intelectual� a lor se vor duce - fiindc� nici un totalitarism nu 
dureaz� la infinit); vezi satira lui Pu�i Dinulescu la adresa ei: 
“Ga�ca �i diavolul. Istoria bolnav� a domului Manolescu” 
(2009), de 344 pagini, care-a avut un succes mai mare decât 
a�a-zis� “istorie” manolescian�! O asemenea contra-critic� 
trebuia scris� �i la adresa colegului s�u de mafie literar�, 
poreclit “Doamna Alex”. 

-          Revista-i “România literar�” [devenit� mai degrab� 
România politic� �i de clan] e finan�at� de la buget, de aceea 
supravie�uie�te  – fiindc� cititorii nu-i mai acord� importan��; 

-          La nivel interna�ional valoarea lui de critic literar este 
ZERO (nu are vreo teorie critic�, ori vreo metod� estetic� cu 
care s� ias� în lumea literar� din afara României – cum a 
procedat de pild� eseistul bulgar Tzvetan Todorov). Iar,  în 
prezent, este dep��it de literatura Internetului. 
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Paradoxurile vie�ii noastre!2 
 
Fie “A” un atribut �i “non-A” nega�ia sa. Atunci: 
Paradoxul 1: Totul este “A”, chiar �i “non-A”. 
Exemple:    1) Totul este posibil, chiar �i imposibilul. 
        2) To�i sunt prezen�i, chiar �i cei absen�i. 
        3) Totul este finit, chiar �i infinitul. 

                                                 
2 Aceste clase de paradoxuri semantice sunt denumite 
Paradoxuri Smarandache in „CRC Encyclopaedia of 
Mathematics”, de E. Weisstein, CRC Press, Boca 
Raton, Florida, SUA, 1998; 
http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheParadox.ht
ml (n. e.). Alte referin e: 
Le, C. T. "The Smarandache Class of Paradoxes." Bull. 
Transylvania Univ. Brasov 36, 7-8, 1994.  
Le, C. T. "The Smarandache Class of Paradoxes." Bull. 
Pure Appl. Sci. 14E, 109-110, 1995.  
Le, C. T. "The Smarandache Class of Paradoxes." J. 
Indian Acad. Math. 18, 53-55, 1996.  
Mitroiescu, I. The Smarandache Class of Paradoxes. 
Glendale, AZ: Erhus U. Press, 1994.  
Mitroiescu, I. "The Smarandache's Class of Paradoxes 
Applied in Computer Science." Abstracts of Papers 
Presented to the American Mathematical Society 16, 
651, 1995.  
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Paradoxul 2: Totul este “non-A”, chiar �i “A”. 
Exemple:    1) Totul e imposibil, chiar �i ce-i posibil. 
        2) To�i sunt absen�i, chiar �i cei prezen�i. (În sensul 
c� nu e nimeni atent...) 
        3) Totul este finit, chiar �i infinitul. 
Paradoxul 3: Nimic nu este “A”, nici chiar “A”. 
Exemple:    1) Nimic nu-i perfect, nici chiar perfectul. 
        2) Nimic nu-i absolut, nici chiar absolutul. 
        3) Nimic nu-i finit, nici chiar finitul. 
De observat c� aceste trei clase de paradoxuri sunt echivalente. 
Mai general: 
Paradox: Totul <verb> “A”, chiar �i “non-A”. 
Desigur, înlocuind <verb>-ul �i atributul “A”, se ob�in unele 
paradoxuri bizare, dar �i altele destul de frumoase. Iat�, de 
pild�, acest calambur care aminte�te de Einstein: Totul este 
relativ, chiar �i teoria relativit��ii! Sau: 
a) Cel mai scurt drum dintre dou� puncte este drumul nedrept! 
b) Inexplicabilul este totu�i explicabil prin acest cuvânt: 

“inexplicabil”! 
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Eugen EVU 
 

                  Motto > Nuoi, romeni, siamo in paradiso de’l 
Diabolo” 

                    (un poem medieval  al romanzilor  elve�ieni ) 
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           Scrisoare sau cuvent dinainte al c�r�ii 
 
„F.Smarandacul emigreaz� în Statele Unite ale Americii (în 
1990), unde lucreaz� ca inginer de software la Corpora�ia 
Honeywell din Phoenix (Arizona), specializat� în calculatoare 
(1990-1995); profesor adjunct de matematic� la Pima 
Community College din Tucson (1995-1997); din 1997 este 
asistent universitar de matematic� la University of New Mexico 
(Gallup), în 2003 devine conferen�iar universitar, iar in 2008 
profesor universitar. Între 2007-2009 este Sef de 
Departament”... (etc., internet source) 
    Ce derizoriu, cât de aproape nimic, acest  fragmentar text 
bibliografic, din cartea de id- entitate a unui om atât de 
complex, de interesant, care a evadat din „ sistemul” aplatizat 
în mediocritate, îmb�trânitor,...pentru a se întâlni cu Sinele lui, 
în alt spa�iu cultural, îns� cum ?  
       Fiind  (r�mânând) cel ce este : un român emigrant, sc�pat 
din „ lag�rul socialist”, cu un teribil sim� al Libert��ii, îns� 
neînstare a se desp�r�i, cu adev�rat, de „ m�icu�a b�trân�, cu 
brâul de lân�” a...Mitofizicii.... 
        Prin aceea c� domnia ta, prietene, nu e�ti un metafizician, 
ci un mitofizician, iar limba matern�  v� ( ne) este dimensiunea 
esen�ial�, NE este Destin ( cum î�i titrezi una dintre c�r�i) ... 
dac� vrei stigm�, dac� preferi Datum, oleac� �i Fatum... 
           C�ci cel ce nu se iube�te pe sine, cum s� poat� iubi, din 
preaplinul s�u, pe al�ii? 
 
    Calea regal� (Malraux...), este calea retro- memoriei, 
interferen�ele ei magice, ezoterice, cu acest mister, spirit  
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purtat care suntem, fiecare din noi, oriunde ne-am „ afla”... 
        De acolo, din America, dar �i de pe toate meridianele 
globului, pe care le str�ba�i, ai câ�tigat �ansa de a (re) descoperi 
o dimensiune cvasi- comparatist� a lumii, cu o uluitoare foame 
de cunoa�tere. 
     Dincolo de exotismul demersurilor „ globaliste”, pe 
matematicianul- poet îl v�d a fi unul cu nostalgia de-acas�, a 
originii, obsedat de ideea de a ( se) face cunoscut-ultil �i altora, 
de fapt de a face �tiut� fiin�a româneasc�, a�a cum  Mircea 
Vulc�nescu o definea... 
     Cred c� românul în lume este VECHI, a�adar al unei 
paideume ...planetare ( fie satul global al lui  Aldrin  Toffler...), 
este omul terestru, anume prin Anamnesys-ul de care dup� 
greci zisei...El are, în cazul excelen�ei, organon pentru 
comunicare fiin�ial�,  empatic�, el este filozoful – gânditor „ de 
la Hamangia”...Orice „ transplant” al unui astfel de fiin��- 
matriceal�- în alt orizont, este latent fertil�, deoarece românul 
are milenare încerc�ri ale istoriei..., experien�a devenit� 
ancestral� ( prin dobândire!) – de a convie�ui nu doar static, „ 
în satul lui”, ci pretutindeni....Aceasta este generozitate, este 
altruism, este dor inefabil de Cunoa�tere. Matale ai fascina�ia 
autocunoa�terii prin cunoa�terea celorlal�i, in extenso, a 
umanului. ludic.. Roditor oriunde, pot zice Omul fructifer, 
apelând la metafor�, cum altcumva, poetizând a�adar, înnoind 
ludic limbajul ce îmb�trâne�te.  
Cât intrai în jocul �sta propus cumva reciproc, de a face o carte, 
iat� c� mi-ai indus starea asta,  ludic�, �i de concuren�� 
boematic�, mi-ai indus  ideea de a te concura, de a scrie „ a la 
maniere de”... Ne vom limita la acest duel-  
amical, zarurile au fost aruncate....Cheile nu ! 
 

54 



 

 
           Aser�iuni colaterale 
 

Iat� ce în�eleg eu c� �i ( ni ) se-ntâmpl� cu „zicerile” astea. Este 
ceva.., un sim� special, o specializare (c�ci suntem speciae 
cogitans) ludic�, ce ia cititorul lene� prin surprindere, îl scoate 
din platitudinea derizoriului percep�iilor...Îl face s� se „ 
r�sgândeasc�”, s� reg�seasc� sensuri, s� deguste nuan�e noi, s� 
se trelaxeze. 
        Dumneata, n�scut �i – pân� la emigrarea în State,- 
intelectual de forma�ie mai degrab� barbilian� ( poetul 
matematician Ion Barbu) ..., scriai o poezie impregnat� de 
aforisme, de un spirit juc�u�, cumva anagramic�, îmi amintesc 
grupajul din „ Orizonturi albastre” ...Apropos, era o aluzie 
evident� la atunci en vogue „ Orizonturi ro�ii”, a lui 
Pacepa...Acum orizonturile de aici îs portoc�lâi… 
     Str�-mutat în America, dup� itinerariul ini�iatic, a� zice, prin 
lag�re �i încerc�ri de tot felul, acel instinct trepidant al scrierii 
în limba matern�, avea s� r�mân� marcat de gândirea în limba 
matern�....Totul va deveni binar..., pe dou� registre lexicale, 
echivalen�ial... Un nerv al limbajului ca sistem,...o interferen�� 
continu� a gândirii- scrierii- comunic�rii, �i-au deschis 
perspectiva asta de abordare, din ceea ce era sortit uit�rii, 
alien�rii, a dezvoltat, pe contrasens!, spiritul  înn�scut 
INVENTIV...Eu zic c� nu exist� inven�ie, ci exist� (re) 
descoperire! Anticii numeau anamnesys, cunoa�tere (revela�ie) 
prin amintire... 
          Omul are identitatea de a fi Memorie, una în mi�care, 
dac� vrei devenitoare. 
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    �i au început s� se deruleze c�r�ile, memorialistic�, studii, 
descoperiri, inven�ii, retrospecvive, toate fiind ale Memoriei �i 
toate instrumentate prin cuvinte, ce altceva ? Substan�e 
virtuale, iat� paradoxismul! 
      Secven�iale jurnale, febrile, adnot�ri în carne�ele, flash-uri 
mentale, mir�ri, consemn�ri, idei, para-idei, �i hait ! câteodat� 
descoperiri strict- �tiin�ifice; câteva medaliate, câteva certe, 
câteva foarte serioase... Asta dintr-un tip de gândire poietic�, 
creatoare, cizelat� în timp, verificându-se pe sine mereu, 
calculând, totul prin...Joc! Acest joc al min�ii a devenit metod�. 

 
           Ziceri  de pamflet, f�r� prezervativ de cenzur� 
 
Am intrat �i eu în acel joc, altundeva, altcumva, via�a „ m-a 
intrat”. Am intrat ca în râu, suind în amonte… 
* 
Dac� valoare este originalitate, este timbru presonal, este proba 
id- entit��ii unice a fiec�ruia.... 
Asta e valabil �i în cazul con�tiin�ei colective (Freud, Adler, 
Frobenius, �.c.l.). Omul este Neamul lui, oriunde. Râul- ramul, 
r�murirea, nemurirea prin neamuri..Omul ÎNTREG, b�rbatul �i 
femeia, Perechea ! Este Lumea ca s�mân�� binar�: ca 
posibilitate, mai mult decât probabilitate. 
*  
Galben-auriu, fascina�ia mea. Fac alergie la ocru, ocru- 
mediocru...O vecin�tate în care umbra, oricât de „ colorat�” ar 
fi, e intrus. 
* 
Ceva din practica spiritismului ocult (vezi B.P. Ha�deu) –  
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se manifest� altcumva în actul scriiturii literare moderne...Unii 
acuz� c� li se dicteaz� din supraego...Cine dicteaz� anumite 
inspira�ii, dac� nu Spiritul, Duhul „ pogorât”, cum zice Popa 
�apc�? For�a, cred, este a sugestiei, mai clar, a autosugestiei, 
deci  Psyche... (De unde psihedelismul modern...). 
*  
Facem dependen�� de noi în�ine. „ Nolli me tangere”, a strigat 
filosoful…. „ Nu m� sustrage de la scrisul meu”,  le strig eu- cu 
Gândul!)  Zgomotelor, larmelor, derizoriului cotidian...�i  celor 
ce m� agreseaz� cu laude, ori �icane...Exist� un zgomot de fond 
al Universului, care, se spune, este captat de subcon�tient... 
Cosmonau�ii zic c� mirosul dominant în spa�iu est de metal 
încins”...! 
* 
M� ascund în cuvinte, ca s� comunic ini�iatic, în estetic, spre a 
fi substan�ial. 
* 
M� las dus- condus de Gând, sinele meu foarte activ, foarteviu. 
* 
Ardeleanul zice „ m� duc”, nu „ merg”...Subcon�tientul este „ 
dus”- purtat, Fiin�a poart� corpul. „ M� duc” este verbul 
devenirii...La moarte, se zice „ s-a dus, s�racul”... 
* 
��ranul zice de unul r�u „ s-a dus dracului”... „ E dat 
dracului”...S-a retrocedat! 
* 
Florentin S. valorific� ludic ceva grav, ceva antinomic, ceva 
care nu-i d� pace...Asta face poetul, asta fac poe�ii. �i  
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intuitivii de valoare. 
* 
A te mira de fiece zi, fapt, stare, ca de o lume ce se înnoie�te 
mereu, se cere redescoperti� mereu. Inefabilul... Starea poetic�, 
extrafina narcoz� a oxigenului ...eterat... 
* 
Grafomanii...Literatur� de m�run�i�...Face bine, mai ales în 
infla�ii...DEX-ul comunist românesc a�a definea infla�ia ! „ 
Absen�a banilor m�run�i pe pia��” ! Culmea ironiei! 
* 
Scriu zilnic, fac gimnastica min�ii. Îmi sp�l cerul gurii cu 
miezul de pâine al metaforei. (Pre�ios, n). 
* 
Ce este poezia decât exagerare ( în r�u ori bine, în trist ori 
vesel) întru recalibrare a min�ii, întru reglarea aritmiilor 
afectelor ? 
* 
Fractalism: „ sunt suflet din sufletul neamului meu” (clasic 
român). Sugerat de… Trismegistos… 
* 
Glumeam: eu sunt nu în andropauz�, ci în Tandropauz�! Chiar 
a�a. 
* 
Umorul de acest tip împrosp�teaz� sângele lexical. 
* 
Aminte�te-�i c� vei fi ! 
* 
Clopote, s� ucid� t�cerea, surditatea materiei nevii. 
* 

Dou� mii de ani, r�zboi de-a surda între latinitatea noastr� �i  
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slavonia din Est,...Vorbim în limba Matern� ( neolatina 
romana), nu doar în teritoruul actual, ci oriunde suntem ce 
suntem : români...Lui „ a” latin, i-am pus o cu�m� ( c�ciul� 
dacic�, necum turc� ! ). Ce ne vom face cu internetizarea lumii, 
cu diactricticele ? Iat� o dilem� grav�, c� a venit limba cifric� ! 
* 
Nume care dezmiard�, nume care înjur�, nume care 
denumesc...Al meu tradus din ceh�- slovac�, înseamn� „ Al lui 
Eva”, (al femeii). Nume frecvente în zon�, Evu��. 
(Dezmierdativ). 
* 
Glumele irit� moartea. 
* 
A gâdila pentru a vindeca prin vibra�ie, frisonare, tres�rire. 
* 
„ Lin� lin� andrenalin�”! (Vers al meu în Cronica de Ia�i a lui  
Valeriu Stancu). 
* 
Suntem mai italieni decât francezi, mai portughezi decât 
spanioli, mai români decât daci. 
* 
Copiii din Flori, ce frumos ! Precum la zei, a�a �i la semin�iile 
umanului ? 
* 
Muzici �chioape, fla�nete funerare. Ieri erau fanfare mercenare, 
sindicale. Au falimentat...Pe contrasens, absurde nun�i, 
claxoane....Suprarealismul realului. 
* 
*’’Dracului ! În copil�rie, ne spuneau cum, în ceruri, al�turi  
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de îngeri, vom fi ve�nici, desf�ta�i de „ coruri îngere�ti” de 
slav�... (Cuvânt slavonic pentru „ lumin�”, „ splendoare”, efect 
traduceri psaltiri, re-cre�tinarea de dup� retragerea Aurelian� 
din zon�...). 
     Iar apoi, în totalitarismul post- stalinist, ...corurile alea de 
partid, ce oroare, glorificând zeul- partid, omul idolatrizat, 
tiranul cu „ pacea lumii-n” gur�... ! �i de-a dreapa lui, tovar��ii, 
comitetul suprem, bubulanii yesmani...” Ceau�escu PE CER IE 
!! Uraaa! Str�i�i  �efu! 
    Oare unde sunt arhivele radio – tv ale „ glorioasei iepoci”!? 
Corurile care terorizau mistic, da. 
* 
Scepticismul (diogenic- cinic, sceptic), cioranian �i reversul 
mistic Petre �u�ea..Unde e calea de mijloc? 
* 
Umbra norilor...studiul lor, în starea aceea de ame�eal�, lâng� 
lanul de cânep� (!) (Canabis)... trântit pe spate, în iarb�, când 
p�zeam, vitele Bunicilor, pe p��unile numite finir.... Acele 
stoluri de p�s�ri care î�i schimbau direc�ia ca la un semn 
invizibil, un creier unic, ca �i al roiului de albine  
* 
Toate na�iile vorbesc despre acela�i Dumnezeu �i acela�i 
Diavol, numai numele lor este diferit.  
În Babilon, Elohim a amestecat limbile, „ s� nu ajung� asemeni 
nou�, s� nu urce la Ceruri”. 
Numele lui El este cel strigat pe cruce de Isus : Eli, lama 
sabahtani?!...Vezi �i Enuma Eli�- epopeea sumerian� (Atunci 
cânde zeii (eli�) au coborât (din ceruri).. 
* 
Între dou� valuri, pr�bu�indu-se, t�cerea. 
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* 
Ne trece via�a, adic� ne trece moartea? (Paradox) 
* 
Asta facem, murim, singuri. Îmbr��i�eaz�-m�: î�i mul�umesc c� 
am murit un pic împreun�... 
* 
Mantica: Amin, adic� „ a�a s� fie”...Reminiscen�� magic� a 
limbajului uman. Latine�te „ Fiat !” (Fie !). Fiat Lux (S� fie 
lumin�!) – Hauk, la amerindieni... 
 

           Mic dic�ionar de sudalme �i ziceri pamfletice 
 

’Te-n cur-pe- m�-ta! (Variant�) Tenkiou p� m�-ta ! 
           Muie! 
’Te-n aia mustoas� �i gustoas�... 
Futu-�i grebla cu care  ingerii adun� stelele de pe cer ! 
(Sudalm� ungureasc�) 
Bos- meg o cecyke copsturok (intraductibil)                                              
                                       
Folclor muncitoresc (�oferi, fevorviari, �.a.) 
                                    
I-o trag la bujie.... 
Î�i freac� singur� ridichea (masturbare) 
Au luat-o la rang� (gruppen sex) 
Au împulit-o. 
El un tip de rang, ea o tip� bun� de rang�. 
Femeie de serviciu (uzual pentru menajer� salariat� la Stat). 
Hai la bud�, s� �i-o desfund… 
�i-o trag în frez�.  
Mi-a spart parbrizu’ ( a desfigurat-o în b�taie) 
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�i b�tut�, �i futut�, �i cu banii fura�i. 
Are o pizd� din�at�. 
La pat era aritmic�, f�cea sincope. 
�tirb� ca pizda b�trân�. 
Nu se satur� de pule. Pulevardista! 
Virgin� în urechi. 
Pizd� cu ciucuri. 
Gagica e mereu bor�oas�, colaboreaz� cu „ organele”... 
Are m�trea�� pe bombeu...? 
I-am pus un petec în cur. 
I-a spart farurile (a b�tut-o). 
Linge-plânge. 
Am în��rcat-o la pule. 
Tovar��a de via��. (la comuni�ti). 
Mi-a turnat zece plozi. 
Gargar� cu copii cruzi ( sex oral). 
Între buci, s-o îmbuci. 
Dai din craci ca cei s�raci. 
A adormit ca proasta-n pul�. 
Te umplu de icre. 
Te pun pe crik. 
Boarfa, uite ce tender freac� ! 
Îi bag ni�te lichid de frân�. 
Larg� cât �apca. 
Pizd� rânjit�. 
În Italia, macaronarii mi-au f�cut dou� g�uri la pizd�. 
La baia comun�, laba e comun�. 
Comunista dracului! 
M� uitam în ea. 
E mioap�, dar e �chioap�. Are pu�a cât o map�. 
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„Zât”. „Î�i dau avans” (obicei urât de a b�ga de�tu-n fundul 
cuiva). 
N-o prea fute din virtute (despre pop�). .Lingvist. 
Lu’ a meu îi place, da’ io turbez  la altu’... 
Numai la cazarm� se satur�. 
Tovar��a m� (se) futea singur�. 
Bago, m�. T�nt�l�ule, c� ai �i scos-o ! 
Dou� �â�e, dou� mâ�e. 
Pula ta e coada mea. 
Osu’ îi mai bun ca zgârciu’ (cartilagiul). 
Avea o pu�� bosumflat�. 
B�trâne�e, coaie cre�e. 
I-au ciuruit curul! 
Ia-o la �tang�! (Remorcheaz-o). 
Îi num�ram sâmburii cu limba... 
L-au futut �i a ajuns �ef. 
Gui�� ca purcelul când îl jug�ne�ti.( castrezi). 
De-ar fi pizda oblu-n palm�! 
I-am rupt arcurile (�alele). 
A f�cut ciorchini la cur. 
Înghite �i sughite. Ia la icre! 
Are viespi în g�uoaz�. (Gaur�) 
Îmi place cum m� doare. 
I s-a rupt cureaua de transmisie. (E frigid�). 
Era un întuneric ca ziua în pizd�. 
„ Când se las� peste mama bietul taaata” (parafraz� Margareta 
Pîslaru). 
Hâd� ca pizda-n somn. Face zic zag ca pu�a ape sc�ri. -- 
Dracu are trei coarne: dou�-cap, unu-n prohap (pantaloni). 
B�, pu��-n plic ! 
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Foarfec�, ca pu�a-n jos. 
La strea�ina pizdii. 
F�cea autostopul. A f�cut un autostop cardiac. 
A jumulit-o de �pan (a br�bierit-o jos) 
Coaie pe piept (sâni). 
Îi fileaz� o lamp� (e �icnit) 
I-a c�zut pleoapa-n pantofi. (?!?). 
Faci trucuri, ca turcu. 
Cu curu-n dou� b�rci. (Duplicitate) 
Î�i bagi singur bri�ca (briceagul), în coaie! 
                                    
                                                LOCU�IUNI LATINE … 
                                                LOCU�IUNI LA MINE … 
                        (sau glume în latina vulgar�, postbulgar�)  
 
                                      Set dedicat lui Florentin (1997) 
 
Perverserare diabolicum est, vest �i Rest! ! 
* 
Hâc! Tranzit gloria mundi … 
* 
Mens sana , in  corpora satana. 
* 
Men sana, in corpore iaurt. 
* 
Cogito,ergo fum,zise tabagicul. 
* 
Credo  quia  absurdum- O cred, deoarece  e surd� ! 
* 
Nihil credo, ergo tupeo! 
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* 
Concedo Maiorem – Concedia�i-i pe maiori! 
* 
Contra principia negatem non est disputandum – Contra 
principesei  negate,  este putan�-n drum  
* 
Putane în sutane. Satane în sutane. 
*  
Merns sana in corpore putana! 
* 
Actus est  priori potentia – Actul prie�te po(e) ten�ei ! 
* 
Amicus Plato est magis veritas – sunt  amic cu Platon, iar  
Magis aia mic�,  
are varice … 
* 
Amor Fati - F�-ti c� mori (moldovenism). 
* 
Antropos Platon Metron – Antropoidul are palton în metrou. 

* 
Ars Combinatoria – A ars Combinatul! 
* 
Circulum materialis – Materialismul este circ. 
* 
Coincidentia oppositorum - incident la texticule, în opozi�ie … 
* 
Cum hoc ergo propter hoc – Cum-necum, orgoliul are proptele! 
(variana: cum necum, a proptit-o”) 
* 
De omnibuz dubitandum – De omenescul abuz  am dube. 
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* 
Stricto sensu - Stricat�, dar senzual�… 
* 
Verum Ipsum factum –V�ru-meu factureaz� ipsos. 
* 
Intelectum – Absenteism electoral. ( elect- oral). 
* 
Ab invidia argumentum – Invidia are gum� de ment�. 
* 
Demonstrandum – Demon la �trand. 
* 
Adignoratium – Ady e ignorant. 
* 
Agere sequitur esse –Agero este primordial�!!! 
* 
Acctiones sunt suppositorum – Ac�iunile la banc� sunt cu 
supozitoare. 
* 
Ad Aliquid –prin raport cu Al Quaida! 
 * 
Amor dei intelectualis – Amorul zeilor este intelectual… 
* 
Analogon Rationis – Ana lu Ologu e în rate… 
* 
Analysis situs- Sitele anale 
* 
Zoon politikon – Politica e la Zoo. 
* 
Durante causa, durante menopauza. 
* 
Concedo consequentiam – În concediu te am consecvent. 
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* 
Contradictio in termenis – Contradic�ia te termin�. 
* 
Contrapositio- Pozi�ie de contre. 
* 
Conversio per accidens – Conversia acizilor este dens�. 
* 
Cum hoc, ergo propter hoc – Cu hocus pocus ergonomia te 
propte�te. 
* 
De omnibuz dubitandum – Omnibuzul este dub�. 
* 
Factum  infectum fieri nequit – Factura infecteaz� fierea,o 
înneac�. 
* 
Fallaccia Accentus – Accent pe fela�ie. 
* 
Quaternio Terminorum – Quaternarul ne-a terminat  
* 
Fecundus est error – A fecunda e o eroare  
* 
Generatio fit in instantio- Genera�ia d� cu fit instan�ei 
* 
Homo sum et humani nihil  a me alienum puto- Homosexualii 
sunt umaniprin anihilare, alienare �i putane. 
* 
Hysteron proteron – Histeria protejeaz� 
* 
Fallacia  extra dictionem – Fela�ia este în afara dic�ionarului  
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* 
Intelectus in actu est intelectum in act – Intelectualul  în acte 
este inteligent (doar) în acte… 
* 
Necessatti sapiens nihil umqam negat – Necesitatea sapelor ne  
anihilieaz� �i ne gat� !* 
Nihil potest reduci de potentia in actum nisi per aliquod ens 
actu – Nihilismul  poten�ei  reduce actul, nisipe�te perna. 
Alqaida e actual ! 
* 
Nihil violentum durabile – Nihilismul violent doare  la bil�. 
* 
Saltus in probando- Saltul prin propagand� 
* 
Spontaneum est cuius principium est in agente –Spontaneitatea 
cuiului e principalul agent. 
* 
Sustine et abstine. �ine-o sus, dar ab�ine-te ! 
* 
Vinculum substantiale – Vinul este substan�ial. 
 *   
Torna, torna, fratre  -  Toarn�, toarn�-l (chiar pe  fratele)! 
                                       
     Ziceri de cartier, grafeme and grafitti 
 
România e �ara tuturor imposibilit��ilor... 
Umbl� cu feCIOARA vopsit�... 
Pe fomeie o atragi prin împingere. 
Frica �i foamea fac lumea s� progreseze. 
Minciuna se ascunde cel mai sigur, în adev�r. 
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Salut voios, cu�it la os! 
M-a fumat pân� la chi�toc. 
D�-i-o sus la mu�tiuc �i f�r� filtru! 
Licen�io�i- adic� au  absolvit liceul?.... 
Citi�i revista Porno Franco! 
                Bocalaureat: 
 - „D-�oar�, sus�ii proba de sex scris ? 
-...... ? 
- Atunci treci la oral !” 
 
Filantropie -  activitatea de filaj al  antropoidului  … 
Alegro, ma  non troppo -  Alearg�, dar nu trop�i ! 
Anno Domini, Anno Pomini 
  
 
 
„Lauri pe stem�! Big-volum omagial lui ceau�escu, editura 
Eminescu. 
Corec�iune: BALAURI pe stem�”. 
Dup� protodaci �i daci, au fost SMARANDacii .  
Ei au emigrat în Mexico City. 
Dup� proletcultism, a urmat proceltcultismul. 
Un român a inventat efectul Coad�. Vlaicu, mersul prin aer. 
Îl sup�r� umoroizii. Scrie constipat. 
Secera – simbol feminin, ciocanul pentru femeie 
Organul de partid nu e acela�i cu organul sexual. 
Un membru de partid, o membran� de partid... 
„ Fi�i mai scurt, tovar��e Lungu „! (�edin�� p.c.r.) 
-„ Cum n-am f�cut nimic în mandatul meu? 
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              ....P�i am f�cut trotuaru’! Zi �i noapte!” (Prim�ri�� 
P.D.L.)  
 
A fost Me�terul Manole, acum e Me�terul Manele... 
Statu- Palme- B�rbi- Coate – personaj de basm politic de azi 
Fut Frumos �i Joiana Cotangenta (perl�  colegiu BOCalaureat) 
Fut- Frumos era fiul iepei de Ispirescu .... (Idem) 
Vai, tu, ce seam�n� cu Boul de b�rbat-tu!  
Zii iute : eu pup poala popii, popa pup� poala mea ! 
 Vocalisme: Aia e oaia ei ? E a ei oaia aia! Ia oaia aia! 
Tac�-�i fleanca, pupa-mi-ai �oanca! 
Pacepa c�tre bobor: Pace! Pa! 
Mânc� mult, cac� multiplu. 
Boboci �i babaci. Balul bobocilor, balul babacilor. 
Era o stricat�. Au plumbuit-o. 
De la o carie, a f�cut urticarie. 
O iubea de îi bu�nea sângele pe n�ri. 
Fu�i, nu fu�i, vremea pulei trece.( Zical� din teritorii) 
Dezhidratare: am beut cinci beri �i am pi�at zece!? 
Soacra-i soacr�, poam� acr�? 
      ...A mea-i dulce ca o moacr� (cirea�� de Mai) 
Te sco�i din priz� ie�i din priz�! 
B�ga-mi-a� banii la bingo ! 
B�! SE-SCUmpir� toate ! 
B�SE SCUZ� �i te-omoar�. 
Îmi bag mare ce scot mic! 
Basmuiele românilor. 
BAStarnii �i costoBOCII (cod din Cabbala) 
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OZN-uri au fost v�zute la Cerno-Bâlea lac... 
Un ardelean: E�ti din America? Din care ?  
Aia de sus, sau aia de jos ?! 
Ora�ele se dezvolt� ca planta�iile de viru�i. 
Dumnezeu e  peste tot, a�adar nic�ieri. 
Acolo �ezum �i râsem de plâns. 
Se numea Vuvuzelea Codreanu. 
În Vadim ape repezi curg ... 
Plictisi�i, edilii i-au f�cut o statuie. 
Reac�ie în lan�, reac�ie în �an� ... 
Aurel Vlaciu �i Traian Vuia au inventat mersul pe sus. 
Liiceanu, alias Liceanu.  
 Mirabela avea o pu�� ca o �aib� Gruber. Ruginit�. 
Manolescu, alias Manelescu.  
Coand� a inventat Efectul Coand�. Defectul nu. 
Primii coloni�ti spa�iali au fosu �i eu ni�te clone? 
Cutare scria romane mili�iste. Acum scrie policer. 
Scriitori se mânc� între ei �i scuip� sâmburii în dic�ionare. 
Între GUR� �i GAUR� e o singur� liter� : aaa!  
Scrie pe cl�direa lor : Poli�ia criminal�. 
S-au blocat în lift. Ea avea caznoazet (contrac�ie) 
S-au înnodat ca câinii. 
Statul în colaps e un vampir energetic. 
Spiritul este energofagul absolut. 
Goog-le anf Magog- le ... 
Sexanali�ti- pidosnici pe text. 
Era urât� ca foamea. 
Harap Alb era un arab spân (albinos). 
Kamaustra: Unde îi st� capul, acolo �i picioarele. 
Cifra infinitului: 69 
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Un zeu apolitic: Apollo 
-Draga mea, �i-e rece?  
-Oh, nu, mi-e fierbinte! 
Alo, pompierii ? Veni�i, sunt fierbinte ! 
 
-Johny, m� faci un cunnilingus? 
- O, yeees, dar-ling! 
 
Au f�cut un mar� în mar�arierre! 
 
Reclam� la TV: chilo�i inteligen�i, detergen�i inteligen�i, etc. 
 
 �tire în « Clik »: « Un individ mascat a (a)gresat-o pe Elena 
B�sescu ». (EBA) 
Comment: Doctorii genicologi �i un sobor de preo�i  au 
degresat-o.( no cenzured !) 
 
Concert de pian la patru mâni, adic� patruped. 
 
El era un  erotic, ea o eroic�. 
Au f�cut-o po�t�. 
 
Unii cu vatra, al�ii cu �atra. 
 
Au împ�trit treimea în dou�... 
 
Disfunc�ii func�ioneaz� func�ie de funciar ... 
 
Nu eu scriu c�r�ile ele, ele m-au scris ... 
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Nume de politicieni români b�se�ti: Wiliam Brînz�, Mona 
Musc�,  Flutur,  Cotoi, Hoar�, (ardelenism,or�tanie, g�in�) 
�.c.l. 
 
Dup� gripa aviar�, vine gripa …ovarian�, viru�i de la avari... 

 
Era nemanierat, l-au remaniat, dar nu l-au remaiat... 
 
Dac� exist� purul adev�r, exist� �i impurul adev�r ?! 

 
Acurate�ea ei era necurat�, adic� lipsit� de cur? 
 
Regulamentul din parlament este fest, to�i se reguleaz� cu to�i! 
Fac regulamente…. 

 
I-au c�zut kilo�i-wa�ii…I-au b�gat-o-n prizd�. 
 
Vai, tu, cum m� furnic�/n creier! 
 
De-a wa�i ascunselea .... 
 
Arbitrul l-a prins în ofset.  La closet. 
 
Era ministru delegat: Nu l-au legat. 
Originea cotiza�iei  de partid– regele  dac Cotiso ? 
 
Uraaa !  
 -Tac�-�i gura ! 
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Prima scriere a fost cu degetul, pe pere�ii wc-urilor turce�ti, 
pozi�ia ciuci. 
 
A tras concluzia: a împinso- n balt�. 
 
Are un lapsus în colaps.  
 
Avea capse între coapse. �i la cur sinapse. 
 
La pia��, el o c�uta pe ea la lân�, ea îl c�uta la ou�. 
 
Ea juca la pornosport, el f�cea pronoprostii �i juca popa- 
prostu. 
 
Mili-…ardeee! Mily…arde?!  P�i hai cu tulumba, s� o stingem! 
 
Forma înghite substan�a. 
 
Creierul (scoar�a cerebral�)  are forma scrotului. 

 
Bancuri�tii fac bancuri, b�ncile fac bani. 

 
Se spal� pe din�i cu stron�iu 90 ... 
 
Ion e negativ, dar �i pozitiv. Adic� Ion feminin �i Ion 
masculin? 

 
Adev�ratul poet se ascunde în text. Se las� ghicit... 

 
Perversiunea limbajului reface vigoarea �i combate rutina. 
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Are loc o masiv� redistribuire de divinit��i, idoli �i prozeli�i. 
 
De la fiecare dup� necesitate, fiec�ruia dup� nevoi. Sau invers. 
 
Totul conspir�, întru a deveni altceva, care a mai fost… 
 
Marele creator (pancreator)...este suicidar : întru 
regenerare....Reciclare adic�. 

                   Din lumea celor care nu cuvânt�        
                                                  

Ce zice pe�tele : „Hai c� m-am prins” !  
Ce zice mielul de Pa�ti: „ M-am fript”! 
Oaia: „ A�i belit-o”! 
Frunza ca brend  turistic al Elenei Udrea : «  Am picat sub 
birou’ �efului »…Ei îi vine mintea Coco�ului (so�ului), lui îi 
vine tot mai rar…pe-acas�. 
Mintea g�inii e dublu- func�ional�, în fundal….  

 
                  Întrez�riri semantice 

 
Exist� texte feminine, texte masculine �i exist� texte 
hermafrodite....Precum în Metatext, a�a �i în text. 
 
Gaf� biblic� : au tradus fecale prin baleg� de om …L-au f�cut 
pe bietul om vit� ! 
 
Nevolnic�- (slavism). Literal, una care… nu vrea.  
Sau vrea cu al�ii, cf. drepturilor omului, c� tot om e �i ea! 
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N�zdr�van (personaj de basm în sudul României) : adic� 
nezdrav�n (la cap)... 
 
F�t – adic� fecior nou- n�scut; femininul fat�. Dar se zice omul 
na�te, nu fat� ! Fat� (verbul f�t�rii) –numai la oi.( 
pastoralism)... 
 
Ciudat c� în balada – cod mitoligic la români, sunt trei p�stori, 
ca în colinda laic� din cre�tinism. (Chichi�e sincretice)...La 
vechii români, Miori�a este numit� �i Miala (masculin 
Mielul)... La iudei, apoi la cre�tini, Mielul devine sacru, este 
Mirele (Bisericii), mielul de jertf�, Mesia... 
    Analogii ale popoarelor vechi, pastorale. Everii de�etrici, 
dacii munteni...Interferen�e? 
    Lupul din stindardul dacic: cap de lup, corp de balaur 
(dragon, �arpe)....Sanctuarul de la Sarmizegetussa (Reggia) 
Regal� st� fix sub Constela�ia Drago (Dragonul, Dracul, 
B�laurul stelar...). Eliade e de recitit, cu lycantropia la 
protoromâni �i „Aspecte ale mitului”, etc. Vezi �i V. Kernbach) 
În balada „Miori�a”, cei trei ciobani sunt veri primari. Omorul 
este deci un fratricid, amintindu-l pe al lui Cain comis asupra 
fratelui s�u mezin, Abel. Dumnezeu îl iart� pe Cain. În balada 
român�, oraculara „ Miori�a” (oaie neagr�, sacr�, totem divin) – 
prime�te ruga celui ucis de a îi face îngrop�ciunea, iar el, 
P�storul- sacrificat de Destin, invoc� moartea ca pe o Nunt� 
cosmic� ! Fantastic ! Doinele populare sunt de fapt forme 
degradate ale vechilor Daine, rostiri magice, cu caracter 
divinatoriu, ale ini�ia�ilor proto-daci. (�i în Letonia (!) exist� 
Daine... Contamin�ri din  
Nord ? Hyperboreea) (V. Densu�ianu). 
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    P.S.Curios, în colindul «  Trei p�stori », pare a fi modelul 
celor trei veri primari din Miori�a…. 

 
Poate c� cele trei turme ...sunt trei ��ri.. Vitregite de soart�- 

istorie. În zecile de variante orale, (ca alt�dat� dainele, 
incantatorii, divinatorii) – cele din Ardeal îl descriu ca victim� 
nu pe cel moldovean, ci pe cel transilv�nean! Poetul �igan de 
curte, Alexandri (corect ar fi A- licsandrei !) a adaptat pro- 
domo prin varianta cult�, deci a m�sluit, a plagiat! Miori�a ar fi 
deci un blestem, o profe�ie, o predic�ie, un „ program 
psihologic, un datum, o sugestionare  a memoriei colective, o 
stigm�.  

 

 
 

Pictur� d�ruit� autorului de metaloplasticianul 
Alex Podea, Hunedoara “Evu-n capul lupului”… 
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 Diaspora: Vintil� Horia – romanul alegoric „ Dumnezeu s-a 
n�scut în exil”... Subîn�eles Ovidiu Publius Nasso (N�sosul), 
poetul exilat din Latium, al Marea Neagr� a ge�ilor, Pontul 
Euxin. Ideea transpare c� poezia românilor, ( de sorginte 
lingvistic� latin�)- are destin de exil, de via��- destin decis de 
al�ii, de rebeliune �i conscrare dinafar�, dintre str�ini, sau 
mesianic�, devreme ce Exilul face zeul. Poe�i care au soarta 
exilullui în propria lor �ar�, deoarece sunte considera�i rebeli. 
�i Hristos, ca fiul al omului, era a�teptat ca rege, ca împ�rat, ca 
eliberator...În psihiatria materialist�-marxist�, ( Sanatoriul 
psihiatric Socola) exist� simptomul frustr�rii maniacale, numit 
„ mesianism”, o boal� a frustr�rii din copil�rie...manii 
obsesive.. 

 
Pseudo-  Biblice 

 
Primul om a fost Adam, al doilea a fost  poetul Evu.... 
Numele Evu este „ Al Evei”, în slovac�. În trecut, Slovacia era 
vecin� cu Transilvania de azi, la nord- vest...( Îm Imperiul 
bicefal). 
Bate �i te vor închide! Cere, �i �i se va da (în cap... ?) 
�i Elohim i-a sustras lui Adam o coas�... 
Mii de credincio�i s-au c�lcat în picioare la moa�tele plantare 
ale sfintei Varvara... 
Înalt preafericitul s-a luptat cu adânc- întunericitul �i au f�cut 
meci nul. 
Nu f� ce face popa, f� ce zice popa. 
Sus, p�rinte c� se ud� evanghelia! (Ion Creang�). 
�i lui Dumnezeu i-a p�rut r�u c� l-a f�cut pe om, a�a c� a f�cut 
femeia, s� ne �in� de urât.  Prin frumuse�e �i altele.  
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                             Func�ia creaz� organul?  
 
    „Dumnezeu l-a f�cut pe Adam, parte b�rb�teasc� �i parte 
femeiasc� i-a f�cut”...S-ar în�elege c� prima specie a fost 
hermafrodit�. Sânii la b�rbatul actual – un fel de cicatrice sau 
gland� mamar� latent�?) Ar fi o reminiscen�� androginic�? De 
ce nu s-a atrofiat �i s� dispar�, dac� „ func�ia creeaz� organul”? 
O fi vreo strategie a genomului uman, la o adic� – penzru 
salvarea speciei- al�ptarea s� fie o aptitudine inclusiv 
masculin�? Vezi �i opera�iile transsexuale... 
 
Medicina: Clitorisul este de fapt un mic penis... (Gr. Zei�a 
ascuns�) 
 
Î�i ador glandele mamare, iubito! Mami! (Freudian�). 
 
F�cea gesturi disperate: era gestant�. 

 
Ministrul  culturii, S�lcudeanu, prins în birou cu prohapul 
descheiat de secretar�. 
I se recomand� fermoar, cu arome exotice. 
 
Dup� cultura de mas�, au edificat cultura de scaune (fixe �i pe 
rotile) 
 
Unii erau decapita�i, al�ii vor fi decopita�i... 
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Canibalisme lexicale 

 
Mânca-�i-a� pula ta (zicere   fertil-�ig�neasc�) 
Mânca-l-ar mama de îngera� ! 
Î�i vine s�-l mânci de frumos ce e... 
Mânca-te-a�!  
Mânca-mi-ai! 
L-au mâncat fript- copt. 
Scriitorii �i arti�tii se mânc� între ei.         
          
 Strig�turi la p�dureni din Poiana Rusc� 
 
Pe-o c�rare-ntre picioare 
Mi-a belit-o nana Floare 
Cu b�rbatu-so-n spinare... 

 
Doru-mii de nu mai poci (pot) 
S� m� duc la târg de floci 
S�-i trag lâna pe darac 
Mândrii mele, pui de drac... 
 
Hai la grasu, hai la grasu, 
C� te zmâng�le cu nasu ! 
�o, hai ! 
 
Bage dracu-n omu prost 
Ca vecinu’ �ef de post (poli�ie) 
S� r�mân io cu vecina 
S�-i i-o fut, s�-i beau chenzina. 
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Tu p� mine, io p� tine, 
Pe strujac (saltea) de m�r�cine 
Pe strujacul de urzic�, 
S�-�i mi�ti curu’ f�r� fric�. 
 
Când te arde de te taie 
Fugi la mine-n pat de paie, 
În poiat� �i-n puiag 
C�-s- iobag �i �tiu s-o bag ! 
 
Baba Nefta n-are din�i 
Da’ are mâ�� cu zim�i 
Perini�e moi de �â�e 
Jeme (geme) �i se fute-n fi�e (mi�c�ri capricioase).   
Se fute în zig-zaguri �i spiralat… 
Bade-al meu de la C�st�u 
E om nbun dar fute r�u. 
Iu-h�i! Na! 
 
Iu, iu, iu c� vin disar� 
C-am mâncat, mi-i foame iar�! 
Iu-h�i! Na! 
 
De s-ar sem�na �i pula 
Cum se seam�n� p�sula (fasolea) 
Ai vedea pe fiecare  
Cum o ia pe cea mai mare... 
 
Hai mândru�o-n cucuruz 
Ca s� facem un abuz   
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�ur�i h�i! 
 
Nu te-ascunde dup� bute 
C� te-oi prinde �i te-oi fute! 
          �ur�i h�i ! 
 
Mândru�a de la Lelese 
Io o fut �i ea se bese 
�ur�i h�i! 
 
�uce-o tata z�b�uc� 
Are-o pu�� cât o nuc�. 
 
Desf�-�i, tu, picioarele,  
S� se vad� soarele ! 
 
Nano- dic�ionar cu erori de…�ipar 
 
Castron - scul� pentru castrare!  
Fidel Castro – Castrat fidel … 
Filantropie -  activitatea de filaj al  antropoidului  … 
Taifas – cuvânt originar unguresc, însemnând literalmente : tai- 
fos, adic� tai pul�. (ca dr Ciomu)… 
Capital� – loc de c�p�tuial�. Cap italic ? 
Anafur� – hoa�� din Me�terul Manole (stupid). 
Bulion – frate cu Bul� 
* 
Maia Morgenstern, actri�a românc�- evreic�, din filmul cu Mel 
Gibson despre Hristos, a sus�inut la Galeriile de Arte din 
Hunedoara, un recital poetic „ O be�ie cu Marx”, de  
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M.Dinescu. A fost ceva tare de tot. S-a culcat pe jos pe 
marmora rece, a „ pozat” între grotesc �i mistic, ceva de tot 
suprarealist.  Ca �i primarul, spre a încuraja cultura, am pl�tit 
biletul cu 200 lei. I-am luat apoi un interviu, iar ea m-a gratulat 
cu un autograf pe cartea lui Dinescu, etc. (autorul) 
                    Dedica�ie  de 7 Martie 2oo6 
 
Maia deznuda (dup� Fr. Goya) 
 
Drag� Maia Morgenstern 
Uite, ninge, î�i a�tern 
Cum, pe marmora aceea  
A c�zut, prin joc, Femeia … 
M� a�tern �i ning �i strig 
Ce mai faci , Graal de frig ? 
În acest tandru infern 
Drag� Maia Morgenstern 
Flaut înjunghiat �i stern 
Flaut spart, tandru infern  
Tu ce taci ?  Cic� actorii-s  
Între fallus �i clitoris 
Zei c�zu�i, fugari ca norii-s ! 
Drag� Maia Morgenstern  
�i Fecioar�, �i infern  
Flaut înjunghiat, în stern … 
P�c�tos mai r�u ca Iuda 
Te-am visat ...Maia Deznuda 
�i decât cu Marx, mai bine,  
Z�u, m-a� îmb�ta cu tine 
�i deznud� în acord 
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S� te-nnod, s� te deznod. 
V�d c� la TV bla- bla 
Faci reclam� la cafea ?! 

 
*Recunosc, e o prostioar� 
Dar nici ea nu e ...fecioar�!                                     
                                                       Notes 
 
Primesc de la Florentin alte dou� c�r�i, când are timp omul �sta 
s� scrie �i s� umble prin lume, ca un veritabil  ambasador 
itinerant ?! Experimentistul hiper- erudit, enciclopedist, 
matepoetul, cum îi zic eu, e prolific �i lacom de lume, de via��, 
de parc� ar vrea s� r�zbune toat� scriitorimea din �arcul 
totalitar, de unde a s�rit pârleazul via lag�re, �i s-a dus în 
lume... El scrie prin avioane, prin aeroporturi, trenuri �i g�ri, cu 
carne�elul pe bordul ma�inii, prin expozi�iile care le viziteaz�... 
Bine face, c� elevi r�mânem toat� via�a, probabil �i toat� 
moartea ! 
* 
El scrie prin avioane, aeroporturi, trenuri �i gari, cu carne�elul 
pe bordul ma�inii sale, prin expozi�iile care le viziteaz�... 
* 
    Are un destin  asumat, unic, matematician �i literat, care a 
plecat „ ilegal” din �ar�, �i-a asumat o via�� de încerc�ri, e un 
performant, un perfec�ionist, înzestrat �i cultivat cu un umor ce 
relev� mai ales absurdul realit��ii....E o bibliotec� exotic�, 
descoper� lumea cum ai descoperi America, descoper� �i 
România, v�zut� printr-un „ ochean întors”, comparatistic. 
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    El e din Vâlcea, eu de la Vâlcele (Ha�eg). În cazul lui, care 
scria poezie oarecum barbian�, am sim�it afinit��i �i am 
publicat periodic din textele lui în revista Provincia Corvina, o 
vreme la Arad, iar în anii când colaboram cu Silvestri, i l-am 
semnalat acestuia, pe o list� lung� de români din diaspora. Am 
donat aproape toate c�r�ile sale bibliotecii urbane, s� aib� �i 
al�ii acces la ele. 
    E un gând mai vechi s� edit�m o carte în tandem, un couppe 
show ...E de-a dreptul tr�znitor cum bate meridianele, descrie 
��ri, culturi, obiceiuri, studiaz� �i conferen�iaz�, de fapt face o 
imagine excelent� a românilor în lume. 
                                       
O r b u l  de lumin� 
 
Frumos e aici, pretutindeni. 
Treci prin lume logos str�puns  
           Nev�zând prin altoi... 
de lumina zilei,  adev�rata lumin�. 
Nev�zând, tr�ie�ti în eroare  
          Errare humanum est prin eroare 
Îns� umbra luminei  nu doare /// 
Interior, e alt soare... Pulseaz�, nu moare. 
 
Text întrerupt 
 
Când scade –n cuvinte luminiscen�a 
Moartea lucreaz� în mine  
Timp inversat 
�i str�puns  diminea�a de  lume din vis 
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Auzii pe vântul  r�nit  cum se-nal�� 
Chorul  sanscrit, înfloririle -n mandala-nvierii 
„Om shani Om „  diminea�a  de lume  din  vis,  
               Moarte vie. 
 Suma delirurilor, toate,  
Umbre colorate, 
Umbre colorate  

Din noaptea lumii, cu   apocrife pe spate . 
Este în mine un fream�t, un cuib dus de aripi  
Rotunde, necunoscute lor în�ile aripi …  
�i –n sus se aude cum iar��i r�sun�  
Chorul cel straniu, neomenesc: 
”Oooommm shhhaani Om «   
�i moartea trecu, mi se pare.  
Ochiul lui Horus  în palm� 
Deschis, se închise, din soare 
                                               
                                PARADISO DE’L DIABOLO (II) 
                                                 (Jurnale poetice nepierdute) 
 
                  Motto : Masca sunt chiar eu „ (Nicolae Breban) 
 
Benevoli lectori salutem! … 
                     Un fragment de �inut minte 
 
„S� încerci cuvintele ? Frecarea lor pentru a conjura informul 
elitre nebune  de insecte nocturne ? 
Prins  prins captiv captiv  în afara minciunii prins  
Captiv captiv  captiv   
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Roluri gr�bite 
Dup� nimic 
Dac� nu abrupta d�inuire citit�  
De-a-ndoaselea a numelor noastre adev�rate, a numelor 
noastre miraculoase 
pân� acum în rezerva uit�rii 
în a�teptare  „ 
 (Author- Aime Fernand CESAIRE,  Martinica, sec. 19 
 
* 
 Via�a  este dorul tenebrei de lumin�, foamea de sine a  
spa�iului – timp. 
Via�a este foamea Doi. Al  lui Doi, te Treime. A treimii de 
infinit, întru redevenirea lui Unu. 
 Via�a este Unul  t�iat în Gemelar. Dorin�a  gemelarului de sine 
însu�i, întru Unul. 
Via�a este Logos sf�rmat, pulsa�ie num�rând invers  întoarcerea  
în Logos Ingeru, absolut. 
     �i care pe sine se caut�, cu dorin�� de Sine, ciclic murind, 
întru a reînvia . 
Via�a este  cel mai însp�imânt�tor fenomen, al Infinitului 
nes��ios de sine , fa�� de finitul  dornic  de somn , de repaos 
…HAOS  REPAOS . 
    Via�a este  NU  dornic de DA, Da gravid  de Nu, materie 
care na�te  sacrificându-l pe  NU . 
 Via�a  este Eul din Tu, paradoxul  atemporal din Acum. 
Continuum spa�iu –timp. Înaltul cel adânc. 
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Paradoxuri 
 
      Absolut  tot ceea ce Este, a fost deja, devreme ce noi 
suntem într-un Etern Acum ( prezent) las� a se în�elege c� a 
mai fost cândva, undeva,  cumva gândit . Un Proiect , f�r� de 
care nimic nu s-ar sus�ine …O lege , care este imuabil� ,  
atemporal� , iar prin aceasta ,se deduce c� este de undeva din 
Afara fenomenului Univers (multiplu ,probabil infinit ) , a�adar  
în „acela�i timp „ (ca durate fractalice ) – în interioritate 
p�r�ilor .Deoarece Universul este Compozit,  Unul în 
Pluralitate ,in aeternum .. Miracol este Pulsa�ia, infinita �i  
scarat�   în Viu  �i probabil în Neviu . Ubicu�. 
 
                        Basmul corupt, sau enun�ul  paradoxist … 
 
Istoria este rotund� , deoarece �i prin aceea  c�  timpul este 
circular.  Universul se repet� …Aici, pentru noi, istoria nu –�i 
va epuiza utopiile , ci le va relua , felurit raportate  la un centru 
imaginar, Punctul fiind infinit  replicat în infinite puncte pe o 
imaginar� circumferin�� .. 
Iat� , enun�ul însu�i pare absurd , realitatea este paradoxal� , 
limbajul însu�i fiind paradoxal , resorbit de virtualitate , de 
neantul unei holograme ce se rote�te ,ca umbr� luminoas� a 
Timpului….Maya  .V�l, iluzie. Ca �i cum nici n-ar fi …Dar, 
dac� n-ar fi, nu s-ar povesti „ (Basmul, formula magic� corupt� 
…Memoria voalat�...) 
 
       Prin aceea c� totul este în mi�care, rotitor, vizibil pe 
firmament, din aproape în departe (�i desigur invers ! ) -  însu�i 
Timpul este Circular, spiralic. ( spirala este cel mai  
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vechi semn cunoscut în arheologie.) . Astfel c� Nimic nu 
stagneaz� vre-.undeva , nici repaus nu poate fi ,  iar ceea ce 
numim Haos , nu poate fi ,ci e doar o aparen�� a Cosmosului . 
         Nu poate fi Moarte,  prin aceea c�, fenomenal, ea apar�ine 
Vie�ii, eternit��ii (punctului din linie, ca aparen��)  
 
Vindec�rile. Scrisul- autovindecarea. Deoprezen�a. 
 
Am scris într-un poem c� vindec�rile se fac dinspre  margini 
spre centru, azi revin �i afirm c� dimpotriv�, dinspre centru, 
spre margini…�i iar��i revin �i ÎMI  zic, ele se fac prin 
reciproc�, empatic� procesare. Adic� modulatoriu, putem 
spune …Pe modula�ii de frecven��  ale vibra�iei ionizate, 
cosmice. A emana�iei Divine. Recte nu omniprezent�, c�ci e 
impropriu, ci Deoprezent�   
 Prin aceea c� suntem und�, particul� �i vibra�ie. 
 
                       Rezonan�e 
 
Prin rezonan�� a fiin�ei, tot ceea ce intuim, exist�, ori va exista, 
se va manifesta .De aici profe�iile, premoni�ia, uneori decodate 
, alteori fiind doar stihial percepute , în starea de vis .           
               Inexisten�a linearului în Univers  
 
În univers , nimic nu este linear ,linia este o iluzie , o aparen�� 
a percep�iei (care  î n t r u p e  , fragmenteaz� , scaneaz� 
detaliul , iluzoriu   al  întregului … OCHIUL este rotund , el 
curbeaz� spa�iul , a�adar spa�iul este rotund, el  
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determin� forma ochiului, rotundul lui . Dac� universul ar fi 
altfel , plat ,bun�oar� ,adic� linear , atunci �i organul percep�iei 
,func�ia lui , vederea , ar fi   plat , …Latinul spunea : „ Cred 
,deoarece este absurd „ …De unde, literal zicând , a CREDE, 
este  a  fi absurd, a te subordona Absurdului  ?   
               

 Rampe  înspre Constela�ia Orion  ? 
 
Piramidele aveau �i func�ia de „lansatoare de suflete „ 

(spiritul mortului faraon , duhul ) ,acesta era rolul instala�iilor 
stranii ,interioare , ni�te „tunuri , �intind  cerul  nop�ii , îns�  
înfundate (sufletul  este imaterial , n .)„ pentru o energie subtil� 
, care astfel propulsat�  în direc�ia lui Osiris , din ORION , 
locul identificat de egipteni ,din str�vechi timpuri ante-
faraonice ,probabil atlantide ,  (sau �i mai vechi ! ) cu  originea  
zeului – (temponautului  ? )  civilizator …Predecesorii 
Faraonilor …Descenden�ii imit� , pentru a nu uita .(v. Mircea 
Eliade, Eterna reîntoarcere, etc )  

 
  Delirul de frustrare existen�ial�. Le mal de vivre 
 
  Acea (crezut� a fi) poezie, de fapt un delir 

grafomaniacal, este  schizo- frenezie, logoree, simptom clar al 
alien�rii.Vezi pornolirismul - obsesii maniacale, toxine... 
              Unde textul este impregnat de parafraze, aluzii culte, 
fragmente logice (...),  de cunoa�tere, coerente, de unde, (vezi 
Nichita, dar �i oniricii dimovieni ), sau, mai  recent , exploziv , 
obseda�ii sexo- porno limbajului „rebel,  
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Exist�, desigur, pentru gusturile pervers- intelectuale, ca un fel 
de drog, un anume exotism care farmec�, seduce , o pseudo – 
alchimie – de fapt refulare, violen�� de limbaj, revolt� f�r� 
cauz�... Conformism conformizat. 
        De acolo s-au al�ptat  cândva curentele   de tip Sturm und 
Drang, ori suprarealismul francez, inclusiv dadaismul 
alogenilor la noi, (v. Tristan Tzara, Eugen Ionesco, G. Naum, 
Celan, Pius Servien, Cosa�u, etc , originari evrei, ori pe filier� 
matern� )= ,,recte Nichita (din mam� rusoaic�, Cezar Iv�nescu 
, ( declarat „  cu sânge blestemat , de turc „ , poate �i ceva rus” 
(?), ( „ Tat�l meu , Rusia „ �i „Timpul asasinilor (scuza�i aluzia 
,expresia , n )„ Apropos , Iv�nescu  cic� el ar fi  „ un radical , 
senten�ios, auto-proclamat genial, nu se cru��, pe ici – pe colo, 
nici pe  el, dar îi „desconspir� „ cu o voluptate demn� de 
securi�tii pe care –i nemiluie�te savuros, f�r� a mai l�sa ceva 
din to�i contemporanii s�i  …) „Pare s� fie vorba , a�adar , de 
un complex  al str�inului ,al str�mutatului,(str�–uitat ! ) un soi 
de nostalgie nevindecabil�, genomic dobândit�, ca frustrare �i 
impulsiune a revoltei , c�ci via�a acelora este Exodul  �i 
revela�ia pustiei, profetismul lui Ioan , predica în pustie „… ( 
un cronicar cam ...protoronist-n). ...  
      Dar num�rul numelor lor este mult mai mare, c�ci �i un 
Caragiale, albanez, are acea  schizo – frenezie, acea paranoie, 
acel maniacism, care devine  m a n i e r � ,( stil) inevitabil , se 
impune prin pecetea pseudo- stilistic� , pentru a e�ua ,a 
naufragia , implacabil , în auto – manierism ,etc . Toate astea 
sunt deliruri de frustrare, existen�ialism al absurdului   non – 
fiin�ei, aneantiz�rii, abisalului  agonic. Tot a�a �i Mari Sorescu 
(„ Tu�i�i”, „ Singur printre poe�i”, „  
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Descîntoteca”, „ Vizuina viziunii”, etc) (alt cronicar). . 
                  
Portret robot al femeii b�rbat 
 
   Femeia lui Ciu ., paciaur� de lux , molatic�, osoas� ,  cu 
pronun�ate forme ale unei senzualit��i gitane�ti , sânge de 
nomad ,sub pielea  înn�lbit� de hormoni suprasaturan�i, 
necheltui�i ,mocnind de  insa�ietate , de  foame sexual� .  Ea se 
crede un înger , înger bisexuat , a dobândit ,treptat , 
autosugestiv , acest  „statut „ …�i ac�ioneaz� ca atare , a �i 
scris o carte ,  în care naratoarea ,ea , se situeaz� absolut 
credibil (! ), în angelitate : dar de sub fustele �i sub�iorile 
textului, stupefiant , bu�ne�te la mi�c�rile bru�te , o duhoare 
pestilen�ial� , de icre  putrefacte . E ca în urma din lift a unei 
gr�bite escapade, de sub deodorantul st�ruind vag în aerul 
salvat, te tr�zne�te damful acru al sudoriparelor râncede, 
spermatice, râgâite. Un timp, experimenta (fascinant !) rolul de 
expert� în parfumuri  str�ine, postere gras pl�tite de  dihorii 
banului  pr�dat …O feminitate vânjoas�, care s-ar lua la trânt�, 
blindat� strategic cu ademeniri de felin�, dar �i de hien�. 
Numai sconcsul  o adulmec�, o �tie, o deruteaz�, o poate  
în�f�ca …Ei bine, la a�a femel�, orgasmul este cu r�cnete reale, 
ceva ce s-ar autodevora … Sinistr�  animal�, sinistru  portret, 
chiar dac� –l denume�ti „robot „. Reciti�i-l pe pornoliricil Geo 
Bogza !                                          
 
 COPIII DIN FLORI AI VIOLULUI  CELEST, SUBLUNAR  
                                           (Lui Artaud �i lui Gabriel T .) 
 
Majoritatea religiilor cad în fanatism, e o entropie a  
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delirului din sorginte primitiv�, feti�izant�,  o regresiune  în 
p�gânismul r�sadului cosmic , al spaimei de a fi doar un timp, 
ci nu etern …Un simptom al îngerului c�zut, al  îngerului s � l 
b � t i c i  t,  al entit��ii primordiale , mutante , hibride, prin 
fraudare …  
* 
Ciudat, Viol aminte�te de Diavol… ( Dia- zeu, …). 
* 
În lentoarea lor capricoas�, imprevizibil�, a c�derii, frunzele 
scriu. O scriere  amintind vag dansul, limbajul roiului de albine 
… Mimesis mortis. 
* 
Spicele cuvintelor noastre …Când va fi seceri�ul, vor c�dea 
coapte pe um�rul timpului. 
*  
Freatismul memoriei  ancestrale. Memoria freatic�. 
* 
Vântul  ridic� fustele �ig�ncilor...Damf cocsochimic... 
* 
Jocul, instinctual, al copiilor, un rudiment (sau deja un r�sad ?) 
al gândirii poetice,  inventive, analogice, prin uimire, prin  
obsedata  iscodire, prin întrebarea „ De ce „ , „dar de ce „ 
    …A întreba pe cineva, pe cel�lalt, dar a te stârni pe tine, a te 
auto- întreba, astfel subcon�tientul poate sparge t�cerea, ca �i 
cum �i-ar aminti …ceea ce p�rea uitat, dintr-un fel de memorie 
freatic� … 
          Plagiate  sau maimu��rirea divinit��ii 
 
Probabil c� îngerii au plagiat entitatea superioar�, s-au  
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substituit, �i gestul a fost condamnat ca erezie. Apoi omul i-a 
plagiat pe îngerii c�zu�i, �i a început... istoria. Evreii vechi i-au 
plagiat �i pe babilonieni, �i pe egipteni. Care, probabil îi 
plagiaser�, (compileaz�) pe salva�ii atlantizi, ca �i grecii, de 
dinainte  de Macedon, dar �i de la Macedon, ocupând Egiptul 
…Pitagora pare a fi folosit izvoare sc�pate din incendiul 
Bibliotecii din Alexandria, arabii au distrus enorm, 
conqstadorii   tot asta au f�cut, ca �i al�ii. Grecii vechi au fost 
plagia�i de romani, �i tot a�a, pân� azi …Plagiatul începe cu 
furtul �i confiscarea (sincretisme ) panteheonului celor cuceri�i, 
apoi a istoriei, cunoa�terii acestora …Orgoliul, gloria plagiatul 
acesteia, meritele, olalt� cu tezaurele , înrobirea ,  amestecul 
raselor , adic� globalizarea are loc dintotdeauna, milenii la rând 
prin r�boaie, cuceriri, iar de un timp prin salturile  r�zboaielor, 
prin spionaj, furtul de inven�ii, de �tiin�e, plagiatul este  acel 
„imitatio Dei „ atribuit îns��i artelor .  
* 
Moneda forte a omului este inteligen�a. 
* 
Arta de a clona, a replica arhetipurile. Adic�, într-un fel, 
„maimu��rirea „ lui Dumnezeu. 
• Jalousie de metier – gelozie profesional�. 
 
                                         Recitiri: „Nu  se exist� Rai” 

 
Prin aceea c� raiul e ceva  mereu doar promis, raiul nu  

exist�.  Dac� a existat, ne-a fost retras, am fost alunga�i.   Prin 
aceea c� r�ul este mai activ, mai dinamic, mai motivat 
emo�ional-afec tiv, (sic,n)  el primeaz� binelui . O cârd��ie,  

 
94 

 



 

 
este mai tare ca o prietenie, prin  aceea c�  implic� o 
complicitatea, iar complicitatea este mai  motivat� condi�ional 
decât prietenia, aceasta fiind parte dintr-un parteneriat .NU 
exist� prietenie care s� nu includ� �i un interes, nici iubire 
normal�  care s� nu con�ine �i un interes Anormalitatea ca 
excep�ie, e dor de sine, androginic.. 

 
                              EL �i  EA 

 
Prin  aceea c� Creatorul �i-a alungat opera din paradis, 

s-a alungat �i pe sine .S-a autoexpulzat, l�sând  loc altuia, 
Diavolului .Poate unei entit��i draconice, reptiliene, evoluat� 
din arhetipul  primordial al materiei, al Teluricului …Uranic�. 

Materia este în lupt� mereu cu celestul, aici, pe planet� 
…Materia este un principiu comisc feminin, celestul  tinde a o 
cuceri : prin inseminare, prin materializare  în Ea …EL �i EA . 

EL – Divinitatea primordial� �i unic� ? Ea (de unde 
Geea), mater – materia, pater – patria .Originea �i exilul 
.Geneticianul �i laboratorul, alchimia divinului .Aici, la zidurile 
Paradisului, �ezum �i  ne plânsem … 
      Dar de ce moartea (în limba român�) nu este la masculin, 
nici via�a ?Nu o fi vreo str�veche  prejudecat� ? Matriarhatul 
religiei, o dictatur�  a Materiei- Mater, a primitivismului barbar 
? Iar Patriarhatul religiei, (de la iudaism �i islamism �i budism, 
la cre�tinism), o dictatur�, un abuz al  epocii modrene ?  Un 
„complot”  EROIC- EROTIC, al masculinului, contra 
femininului, de la faptul c� întâi a fost creat b�rbatul, apoi 
femeia ? Dac� a fost a�a,  
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de�i sunt �i alte p�reri (prioritar� a fost femeia, poate destinat� 
ab initio chiar celor ce au pl�smuit-o …), dac� omul Adamic a 
fost întâiul, atunci Femeia Eva, (Via��, cea care d� via�� ,în trad 
.) – este de la-nceput discriminat�, o fiin�� secundar�, de unde 
motiva�ia de a se r�zvr�ti, c�ci dac� ea d� via�� (mai cert, o 
prime�te  �i o dezvolt�, spre a perpetua SPECIA. 
          Atunci este îndrept��it� a se r�zvr�ti contra b�rbatului, 
fie prin a-l în�ela ,dac� nu este compatibil  procre�rii , fie prin  
a-l abandona  �i a se cupla cu altul , deoarece cup�lul este vital 
pentru Specie ….Natura este laborator viu  �i Creatorul a 
condi�ionat – o  astfel , pentru a colabora cu El …  Omul tr�dat 
de femeia „necredincioas�”, parabola biblic� a �arpelui �i 
fructului interzis, din care a „mu�cat „ ea ,incitat� (�i excitat� ! 
), este în vr�jm��ie aparte cu Diavolul, îngerul c�zut, �i acela o 
crea�ie a unicului Creator, altfel cum ?  C� doar nu s-a 
autocreat, acesta, �arpele, reptilianul dracului ! Se pare c� „ 
�arpele” era mai potent pentru nesa�iul natural al 
femeninelor...Mai f�los, adic�, cum zice poporul, f�los venind 
de la Phalus,, ca �i palo� ... ( Sceptrul, buzduganul, etc sunt 
simboluri disimulate ale phalusului, ale poten�ei masculine 
dominatoare). 
Homosexualitatea politic� la fanari (h) o�i �i patri (h) o�i, ca s� 
nu zicem patriarhi  …Unde avem tinari în istorie, acolo e �i 
ceva ascund, o frustrare deobicei sexual�...Compensatoriu, 
ace�ti psihopa�i „ fecundeaz�”, posed� mul�imile... 

 
         Dup� debarcarea prim- ministrului Adrian N�stase  
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(« Bombonel », e drept cam famelic la chip �i la umblet...), iat� 
c� ziarele scriu mare : Mafia homosexualilor! Dar de ce au 
t�cut pân� acum, chiar matale, Iorgovane,”p�rinte al 
constitu�iei „ , doar �i matale ai fost cu ei , cu emana�ii , în 
ace�ti l5 ani ..  De ce a�i t�cut pân� acum ? �i câ�i sunt, dincolo 
de ��tia, vreo �ase –�apte, pe care –i nume�ti acum ?  Gabriel 
Oprea, Miki �pag�, Agathon Ilie Sârbu, E. Bejinaru, Pricin�, 
Progoan� ….Remember, în campania electoral�, B�sescu acuza 
c�-n �ar� sunt peste 25 % din b�rba�i homo, apoi a fost silit s� 
se dezic�, sc�zând nu procentul, ci  vorba lui Miki : „ciocu 
mic” ! Miki �pag�.U (�pagat) Ei cu �paga, ele cu...�pagatul, cu 
cracii, ei cu desc�lecatul, ele cu înc�lec�rile...  

               
EGLOGA  LUSTRA�IEI  
                    In memoriam George ��rnea 
 

Trântit pe spate ,înjunghiat ,ora�ul   
Ca Goliath  lovitul, uria�ul, 
De piatra unei pra�tii, zace, la�ul, 
Iar muntele de zgur�, pe f�ra�ul 
Z�darnicelor munci titanoide 
Acum-i, prin mocirlele fetide, 
Ca un cadavru –n care –�i fac l�ca�ul 
Nouri de carne, ciorile, cheza�ul 
Heraldicei  Corvine,-acum sordide,  
C�ci fala sodomi�ilor, pr�sil� 
A pervertit  istoria umil�    
În schizofrenice lozinci, �i sil�  
�i-n van peste ruinele rebele  
Se tânguie  stihia  altor rele 
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Ce vor veni, prin zloata  cernobâl� … 
Nu-�i plâng pe um�r, suferin�e multe  
Am îndurat  ca strâmbele oculte 
S�-�i stoarc� –averi vampirul cu �enil� 
Ci chiar mai am r�bdarea cea din urm� 
S� stau deoparte de  prostita turm� 
Ce-n vaiere  �i apoplexic scurm� 
C�ci numai astfel î�i va lua tagma r�splata  
Mult nu mai este, la�itatea, beata, 
S�-i ia pe to�i  la Stalin, cu lopata !                                        
                                      * 
 Spal�-te pe din�i : î�i put cuvintele … 
                                * 
Spune-mi povestea ta  (titlul de carte viitoare) 
                                      * 
�iganii fac cazane, popii cazanii ... 
                               * 
Panseurile  motanului Arpagic:   
-Un viol la timpul potrivit  este bine-venit. 
Nu stric� nici mai târziu...Câteva divor�uri în via�� stimuleaz� ( 
pro)crea�ia. P�unescu a avut doar unul, dar a creat mai mul�i 
copii din flori decât ode… 
                             
                   Pu�iflenderul ...Pupincuri�ti, pupinguri�ti... 

 
Acesta  �pagat, pu�iflend�rul (femalic, pi�ig�iat �i 

c�z�tur�  u�oar� )  ce-o fi vrut s� zic� cu „ciocu „??O fi vrut s� 
zic� „ciochism „ ,sau „ciocoism „ , ori amândou� astea , ca 
formul� magic�  pentru ai lor ? �i ar fi de �tiut, care dintre 
��tia, procentualii,  sunt activi  �i  care (câ�i) pasivi ?  
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�i care ar fi „ a treia specie, din cei cu fust�?  sau 

famenii  pomeni�i  �i de Hristos, în Matei (l9) .când a fost 
întrebat despre familie,rostul ei �i ��tia- astea , famenii …Ce va 
fi zicând mântuitorul  cu parabola c� famenii sunt „pentru 
îngerii din ceruri „ !!!Poate ne spune Teoctistisitul , de care s-a 
scris aici �i aiurea c� ar fi �i mnealui Hommo…DAR  
PRE�EDINTELE...!, nu uit scena TV l , l-a pupat  a�a, la 
�antaj, c� trebuiau voturi �i Înalt adâncitul  împov�rat de aur �i 
podoabe nesfinte, ca un idol, era taaaare sup�rat, c� „boborul „  
fuge  din „str�mo�ita „  dogm� aservit� Sovietelor �i 
Seuri�tilor, pardon , la  l�sa�ii ( nepedepsi�i) de la ...L�sata 
Secului  …A pupat P(u)�a Independen�ei, pân� una – alta … 
         Mo�ul meu Avram nu zicea „unelte, ci „unele- altele „ , 
sau una- alta …Chiar a�a , în general, to�i emana�ii au fost  
preacucernici,emana�i,adic�, verbul iadului smolit : ca s� 
cucereasc�, au fost l�sa�ii  Secului, l�sa�i s� cucereasc� puterea 
agal money cum fraudae, dar �antaja�i ( �i �antajabili), ca unelte 
…Unele – Altele … 

 
         Vai vou� neveste st�tute (...), de politicieni homosexuali,  
s�rmanele de voi ! Ar  trebui s� fi�i martirizate, c�-i loc destul 
în c�lindare, pe partea cealalt�! Sau te pomene�ti c� v� 
convine, a�a, între …unelte, e ceva vibrator, pardon, vibrant  ?! 
Muah ! 

 
               Autoflagelare, sadomassochism  
 
Moa�te, la ceremoniile ortodoxe din Moldova, mul�imi 

târâ�e  pe genunchi, urcu� de golgot� amintind  
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auto- flagel�rile  de la amerindienii  catoliciza�i …Moa�tele  
constau în unghii, oscioare , degete  uscate  , de  sfin�i zonali, 
ori bizantini , dar cei mul�i sunt  adora�i ru�ii, 
ucrainienii,bulgarii , ca �i în Sudul ��rii... 

* 
Talcioc  la picnicurile after the golirea Butiilor cu ap�- 

busuiocit�..., jandarmi �i ipocri�i, �icneal�, sudalme amestecate 
cu cruci, b�utur�, iar noaptea în camping se-mping ca arabii 
dup� ramazan, s� recupereze....Se zgâl�îe corturile, sar capacele 
ro�ilor de la ma�ini... Unul care a fost acolo, s-a jurat c� asta a 
v�zut. La TV au fost reportaje : se c�lcau în picioare, le�inau, 
veneau ma�inile salv�rii, au spart geamuri, au rupt u�ii... Au 
adus mo�ate de la Athos. 

* 
TV – La Ambasada Turciei, din Bucure�ti , un serai de 

Fanar , dezm�� , dans de buric , s-au bulucit Vip-uri din noua 
clic�  fanat� , neao�� , boierime ,ciocoime ,toate ostentative , 
manele , etc .  Un triumf  al „secularei prietenii româno – turce 
„ , carvazâc� .Ce-au ��tia cu Occidentul , Cu Viena , Cu 
Budapesta , cu Parisul , Londra ori  Bruxelles –ul ? Asta �i vor 
s� spun�. 
 

 Un bombardat în  cap  
 
Moartea subit� a lui Milo�evici, groparul comun, la 

Haga ….Dl scriptor b�n��ean  Gvozdenovici, un fel de 
îmburicat cu discurs  nepermis de ceau�ist, dup�  moartea �luia, 
are , la TVR 1 , acela�i ton , pentru „eroul „ criminal , care a 
„purificat „ mii de am�râ�i , la gropile comune  descoperite �i 
azi…Gvozdenovici , care are la Timi�oara  
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,tot prin meritul …mor�ii lui Ceau�escu ,dar , vai , mai 
ales al sutelor de împu�ca�i la revolu�ie , o funda�ie , editur� , 
drepturi nesperate ,ca minoritar sârb , deplânge moartea 
dictatorului la Haga ,în mod penibil , insultând astfel mii de 
familii care au fost v�duvite  de ultimul ? Asasin  la Dun�re. 
         O ru�ine pentru  poetul- lider Vug Draskovici, care nu-l 
aude, dar îl înghit ai lui, insul fiind evident un partizan 
extremist comunist, oplo�it la noi. U (Apropos, pe un grafolog 
securist care m-a anchenat, era un expert cu numele îsta – 
VUG...! Ce chestie!). 
    Olandezii, care au trimis recent, ca „ajutoare „, o mare lad� 
de gunoaie nefolosibile, la �coala general� nr. 3, în cadrul 
„rela�iei „ de ajutorare …Mizerii colectate, de fapt, de la  te 
miri ce in�i ai lor , c�ci la ei func�ioneaz� ecologia , n-au voie 
s� arunce orice ,oriunde …Le arunc� peste hotare . V�d 
inventarul, absolut gunoaie. 
* 
Mântuire versus Bântuire. ( în Africa e un truib Bantu...) 
Idolatrie - idem idealizare … Idol �i Ideal, a�adar. 
 Prin extensie. 
* 
N. Breban confirm� : norocul este de a avea succes la timp, a 
nu face obsesii paranoice , a avea receptare …Acum asta se 
aplic� �i-n cazul lui C�rt�rescu, zice el �i zic al�ii,  idol „umflat 
„ sistematic, la Bucure�ti, deja exportat , ca model ,,însu�i �eful 
statului l-a medaliat,  au scris ziarele  îndr�cite despre „ falca 
mare a �stuia, „ suprasaturat livresc, „ c�zut pe  ecrane, merge 
�an�o� , incon�tient c� e un caraghios, manipulat, m�rfuit de 
fani profitarnici, liota  de   
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Ipocri�i, „sperând s� ung� blidele diplomatice, aici �i aiurea, s� 
–i �in� n�dragii la be�iile specifice, s�-l acompanieze eventual 
prin str�in�t��i ... 
                  
O ratare cu zorzoane, cu marionete, bâlci al de�ert�ciunii, acum 
pe celuloid. 
Marii bolnavi ai lumii, ca �i în politic�, de ce nu �i în litere ?  
* 
 Iubirea timpurie, atrac�ie universal�…Jocul de interferen�e �i 
compatibilitate, a câmpurilor bio- energetice. Proza poeziei  
noastre. 
                               Abisul propor�iilor 
 
Universul ar avea cam 13 miliarde de ani (umani) numai c� ar 
fi ceva …ipotetic, timpul se dilat�, al�ii spun c� se contract�, 
ciclic, a�a adev�rata vârst� e greu de apreciat, relativitatea e de 
ne ignorat, ca spa�iu, timp �i materie …Un  continuum spa�iu –
timp, da,  îns� este �i întru a fi suportabil� aceast� lege 
.inconstant valoric�.    
     „ A tr�i pentru a muri „ …Cei vechi spuneau c� toat� via�a 
este doar o preg�trire pentru moarte .Asta credeau, asta era, 
într-un anume fel, este  �i va fi. Dar ce creaz� omul, este �i  
întru a face suportabil�  aceast�  Lege, a te consola cu 
implacabilul?   
 
                         Bush –eli  
BUSCH se traduce tufi�. Avem �i noi un cânt�re� manelist ca 
stil, rusofilic, dar avem �i verbul argotic „ a o bu�i „ (trânti „), 
de la popularul originar însemnând a trânti de  
P�mânt o c�ciul�. Românii au verbul „ a bu�i”, pentru a  
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trânti la p�mânt. Amerge de-a bu�ilea. Respira�ia „ gur�-la- 
gur�, în francez� „ bu�-a bu�” (grafie rom.). Nostime. 
     Oare Busch se va bu�i, cu Irak-ul �sta interminabil? Un alt 
Vietnam? C� prea sunt bu�i�i solda�ii p�cii pe-acolo. Iar 
decapit�rile, oribile, au readus barbarismul primelor secole din 
Europa  �i Orient. Sun� cam retoric, îns� ...  
* 
Sus, la lacul de acumulare Cinci�,  este o vil�- caban�, poreclit� 
în trecut Casa Alb�. Ieri, în ora�, au reap�rut afi�e ale unor 
glume�i, mare chef �i dans la „Casa Ro�ie „...Se vinde „ votca 
ceau�escu”. Satele din p�durenime sunt abandonate, în schimb 
au ap�rut sute de vile  de vacan��, ale unor boga�i, cu habitate 
de lux... 
* 
Un posibil  r�zboi, prefigurat de alarmi�ti, mondial, ar fi între  
Iran- Rusia et China, contra Israel �i U.S. A. Noul pre�edinte  
iranian   are un „discurs stalinist / hitlerist, ar fi însu�i 
Antichristul. De la Nero, la al�i vreo duzin�, a tot venit Satana 
...De parc� ar fi plecat vreodat�! P�i nu îi zice el lui Hristos, pe 
munte, „ eu sunt regele acestei lumi” ? 
* 
Prin curcubeu, zeii se uit� atent la oameni... (vers) 
* 
 Metafore- umbre colorate... 
* 
M� uit în lume, uit de mine...( vers) 

                
Copii din flori  (2) 

De ce i se atribuie diavolului coarne? Coada ar fi vreo 
reminiscen��, dar coarnele? De aici vine „ a pune coarne”,  
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adic� a  te da la nevasta altuia. Moise, (Moshe- Mo�ul) – n�scut 
în Sumer, este înf��i�at cu coarne de berbec, probabil semn 
totemic tribal, evident pastoral. În relatarea genezic� a �arpelui 
care a corupt-o pe femeia omului, unii v�d insinuarea c� „ 
�arpele cel vechi care tr�ia atunci pe p�mânt” (V.T.) – s-ar fi 
dat la ea, conotativ  strict sexual.  Exist��i teoria dublei 
semin�e, (Eva mitocondrial�) – genomic�, �i texte gnostice care 
scriu c� Adam a avut ini�ial o alt� femeie, Lilith (sublunara) – 
care se l�sa fecundat� de „ diavoli”, turnând cu nemiluita la 
bastarzi – devian�i genetic... �i ce au fost uria�ii rezulta�i dintre 
femeile umane �i „ zei” (Fiii cerului), dac� nu hibrizi, bastarzi, 
copii dein flori ai ...Cerului ?  E straniu c� omul are enorm de 
numero�i spermatozoizi, ca �i cum ceva s-a depreciat prin 
evolu�ie.., �ansa fecund�rii fiind tot mai rar� ... Copiii din flori 
ai Romei Imperiale … În Imperiu, b�iat latine�te, însemna 
strict copil (de ce nu copy?) din flori, cu tat� necunoscut, 
deobicei dintre solda�ii Imperiului, care luau prad� dar �i violau 
„ de drept” femeile �i fetele celor uci�i. Pentru urma�ul de 
drept, se uza de FILIUS, adic� Fiu, nu b�iat.  Concret, întâiul 
n�scut, a�adar cu eventuale drepturi la mo�tenire, prin tat� �tiut 
? La noi, in vechime, e zicea F�t (deci s-a p�strat doar 
femnininul, FAT�), sau, �i mai autentic, FECIOR,  (fem. 
Fecioara),- (rar la sate, acum, o relict� …).Aici deoarece a 
contribuit la p�strarea formei  îns��i Biblia, Fecioara Maria.  
P�storitul, arhaic, a uzat de numele MIOR, dar s-a p�strat mai 
bine MIORI�A (datorit� baladei), sau MIEL, Berbecu�, mai 
pu�in MIE, MIOAR� (trecut la nume femeiesc) . Ipostaza de 
Isus P�strorul nu putea s� vin� decât de la un alt neam de 
p�stori,  iudeii, e de  
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mirare c�  arabii, veri  semitici cu aei , ba chiar fra�i vitregi 
(vezi Biblia , V. Test . ) , - nu au optat în Islamism, pentru un 
profet cu nume  semnificativ, arabii fiind poate chiar mai lega�i 
de p�storit …Poate c� din cauza …c�pr�ritului, �i acesta 
frecvent  . Totemul  �apului (isp��itor), sau Priap. Priapismul 
este boala erec�iei continue, dureroase. 
 
                 Reminiscen�e notariale la ciang�ii moldoveni  

                  
 Nume maghiarizate, ori invers (? ) : Benko – Benc�u, Iancso – 
Ianc�u, Smo- Zm�u, Biro – Bir�u, Birgo- Bîrg�u ( Prundul 
Bîrg�ului), Hojdo- Haidu, H�jd�u, Gojdo – Gojdu, Kocics – 
Coiciu , Bako – Bac�u , Miclo� – Micl�u(u�) Laszlo-Laslo-
Asl�u ) , (…) – Mir�sl�u, Zallo – Zal�u, �..c. l. De la nobilii 
unguri vremelnici în Imperiul  Bicefal, bun�oar� Teleki, au 
r�mas Tama� – Teleki (Teliuc, lâng� Hunedoara de azi) �i 
T�ma�teliuc, Cisteleky – Cistelecan , Giury teleki – Giurtelec, 
ori Mogheoro�i ( M�ghieru�i, dezmierdativ pentru maghiari, 
rostit  neao�, în Nord, ca �i multe altele. E un babilon cum zice 
Iordan (ov) Chimet...  inimaginabil. 
* 
În ebraic�, Iszak (Isaac)  înseamn� Femeie (efeminat ?!) iar în 
arab�, Ai�ha  nume de femeie frecvent. Ei sunt veri�ori tot 
semi�i. Arabii au I�a. Israel �i Ismael au fost fra�i vitregi, 
adversitatea fiind pare-se una a frustr�rii de sorginte din acela�i 
tat�, diferite mame ? Abraham- Ibrahim, Solomon- Suleiman, 
(Soliman), �.a.m.d. Sulamita- Salomeea… 
* 
Planetari fiind, Planeta este, în termeni tehnologici actuali,  
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interconectat� energetic, prin geo- câmpuri. ..Noi suntem ca un 
Creier Gigantic, cu toate analogiile   fenomenale  �i inginere�ti 
,ai spune , în joac� ,ing ere�ti…Chiar, ce straniu sun� „ îngeri „  
�i „ingineri „, nu-i a�a ? 
Engel – engeneering … (Pe-aproape, „energie – energetic)  
�i le-a amestecat limbile, ca s� nu se trufeasc�, s� nu ajung� 
asemenea nou� „ Biblia, Genesa) . 
 
                          CICLOTRONUL (sau EGREGORUL  
 
Iar��i hramuri fastuoase, cumva halucinante, la moldoveni  �i 
la bucure�teni : moa�tele Sf. Dimitrie (alt sfânt  - slavonic), de 
import … La IPS Teoctist, c onform presei, 3oo de le�inuri, 
solda�i, r�ni�i, buluceal�. Unii afirm� c� au sim�it vindec�ri 
miraculoase, sunt cumva  transfigura�i, în trans�  mistic�, cu 
ochii r�t�ci�i, smuci�i, tremuro�i, e un fenomen izbitor, de parc� 
sunt droga�i, ame�i�i de ceva. (Efectul busuiocului sfin�irii, 
aghiasmei, t�mâiei, cum scrie Freud?). Ori (�i) doar prin 
autosugestie, sau sugestiona�i, ca mul�ime, în „Egregor „ , ca 
într-un bizar ciclotron uman, colectiv ? Nuan�at ar fi vorba de o 
psihoz� colectiv�, ritualic�, amintind �i de practici ale unor 
secte sau culte. Ale Cerului...ceremonii. 
 
Tandre�ea suferin�ei ? Mai degrab� indecen�a ei, uneori 
impudoarea ... Toate suferin�ele omului sunt ale Naturii, ale 
Materiei vii... 
* 
 Politicieni, procurori corup�i, anchetatori -corup�i, legislatori, 
poli�i�ti-corup�i. Ce mai r�mâne, bre ? Qoui pro  
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quoui, ori care-ncotrova, m�i neamule ?  
* 

Sufletele noastre sunt  i o p t e ca t e …Desigur, trebuie 
s� ne gândim  înspre undeva mult mai sus, mai departe, privind 
stelele �i amintindu-ne  c� multe dintre ele sunt demult moarte 
…Un „cimitir r�sturnat „ citez din memorie un vers genial. A 
scruta în sus, este a te oglindi în interioritate... 

 
 (Desp�r�iri de pluralitate ?) 
 

       Poetul este un „cet��ean demisionar”  extramurros, el se 
desparte de Ceilal�i,  mereu, pentru a r�mâne dintre ei , cu ei , 
de�i sun� patetic �i …ca dracul .Dar �i Dracul este în mul�ime , 
deoarece ,vorba lui Gustave le Bon , „mul�imea este de gen 
feminin „ ,se vrea, se cere, instinctiv...posedat�…Politicienii ( 
dar �i unii popi) - sunt  mae�tri de drept (�i de nedrept )  ai 
…posesiunii…�i ,într-un fel , �i ai posed�riii, conota�a 
fecund�rii…Ei „mani-puleaz� „.carvazâc� , comportamentul 
feminin- colectiv  al Mul�imii( �i memoria colectiv�!) Al, 
popoarelor, ceva de profunzime , din pântecul materiei îns��i, 
al Speciei . Biblia nume�te popoarele „ semin�ii”, conotativ  la 
feminitate, la rodul pântecelor p�mântului ... Dar e nefericit s� 
compar�m poetul cu „idolul „ eroic ,exaltat, fanatizat ,politic 
…Poetul , artistul , ac�ioneaz� în sensul Seduc�iei , iar cel�lalt 
în sensul confisc�riii mincinoase a a�tept�rii mul�imii, de unde 
sloganele demagogice :: el se bazeaz� pe bizarapropensiune  
uman� , de a feti�iza , a idolatriza , a a�tepta „eliberatorul „ ,, 
catalogat de psihiatrii ca maniacism mesianic … ; 
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Vorba lui Scatiu : 
     „ V�c�roiu acesta e un polip  cu burt� �i se plimb� prin 
Senat ca un ganglion pe sub  piele „ (!) Are acesta o plasticitate 
exotic- scabroas� în astfel de fraz�ri, privitoare la orice mi�c� 
în jurul lui.”Gânde�te monstruos „, dixit Caragiale, la a�a 
vremi,  n-am scris viermi, a�a percep�ii. 

   
Orgasme, cuiburi de p�str�vi ... 

     Orgasmul, într-un fel, este un prag spre moarte, mereu ratat, 
înc� ratat …Un „ clik” biochimic, o substan��- DROG secretat� 
de creier, pentru a preg�ti condi�iile uterului, spre inseminare. 
Orgasmele femeii sunt altfel, sunt extazice, ele o reumplu de 
energie cosmic� latent� în trup...ale b�rbatului sunt agonice, 
cum �tiau latinii, post- coitum”, depresive, ca ni�te c�deri 
temporare în moarte, în haosul rece, în neant. Femininul 
materiei vii este vampiric- energetic.  
      Femeia are fierbân�eli, b�rbatul sfâr�eli. (Popular) (Post 
coitum) 
      Un seism e�uat în sublim �i le�in, ca îns��i moartea 
…Senzorial, desigur, prin mecanismele biochimice ale 
creierului, care  „mu�amalizeaz�” , s� p�c�leasc� 
spiritul…Orice orgasm este  o repeti�ie involuntar� , 
necontrolat� , a expulz�rii Vie�ii, a  insemin�rii, deci o 
„smulgere „ din sine , o golire �i  o moarte ratat�.  Ca act  ratat, 
prin p�c�lirea corpului, de pl�cere, la  hedoni�ti �i  ultra-
sexuali, vezi practicile kamasutrice de azi, explodate global... 
  * Hormonii masculini,  sunt ca p�str�vii împin�i irepresibil de 
INSTINCT (program genetic?!) la  pragurile de cascade, ori ca 
somonii, mul�i  murind pentru a se salva doar câ�iva,  
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cei viguro�i, cei noroco�i, cei  care duc icrele în cuiburile din 
izvoarele limpezi, optime vie�ii. ( am scris asta într-un poem 
din  anii 1989). 
      * Nota autorului: paginile incomode sunt pamflet �i se 
consider� ca atare. 
                    
           Smarandacice 
 
Asta ne trebuie: uitarea de r�ul lumii. 
* 
Iarba unduindu-se, se viseaz� p�dure ... 
* 
Via�a, ca un sentiment continuu, ca o întrerupere a mor�ii. 
* 
Rânjetul de protez� spart�,  al unuia... 
* 
Mi-e toamn�....Mi-a venit iarna... 
* 
În fiece diminea��, m� reumplu de mine... 
* 
Ochii nop�ii, florile, deschid lumina zilei... 
* 
Noi nu vedem adev�rata Lumin� a Lumii, din cauza soarelui. 
* 
Cei ce iubesc mult, mor mai mult. Î�i mor murirea... 
* 
„ V� iubesc mai mult ca pe to�i poe�ii no�tri”... 
P�i cum adic�, feti�o? 
„Pentru c� dumneavoastr� sunte�i. Viu!(O elev� de 11 ani...) 
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*                                    
Evenimente politice in Romanian: Regimul îl aresteaz� pe 
S.O.Vântu, magnat român, investitor în medii... 
        Comment: Marinarul bi�ni�AR, cu ochii-n patru roze. 
(Ghimpate/ ghimpatologice..! ) 
...B�sescu, and pira�ii, au arestat pân� �i vântul... 
* 
Florentin îmi promite c� edit�m o carte în tandem, inclusiv pe 
hârtie. Îl cred. Azi, 1o sept. e ziua mea natal�...Cartea va fi un 
cadou pe care sper s� îl merit... 
 
Am 66 de ani. M� rog divinit��ii s�-mi r�sturnare cifra... Ar fi 
10 din cea Matusalemic�, cred c� nu cer prea mult, cât s� mai 
am „ sfântul r�gaz de a-mi cânta patria”, cum scria 
Holderlin...Dar de ce nu ... Matria! 
 
             Incanta�ie în Septembrie 
                                          
M� s�rb�toresc zilnic, scriind poezie, murindu-m�,  
Melodios �i vindec�tor oarecum  
D�ruind har �i altora. 
Gânduri, migrând �i revenind,  
În cuiburile de faguri ale memoriei  
Mie însumi, duios, m� rog: iube�te. 
Umirile-mi cultiv, îmi hr�nesc rânduneii aurii 
cu scânteierile  genelor. 
Beau �i s�rut cu ochii t�i lumino�i. 
Chakrele dezmierdânu-le cu isoscelul cocorilor, 
Algoritmând incanta�ii. 
Voi descoperi cum s�-�i mor �ie partea de moarte 
. 
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V� rog: pentru cei ce v� urâ�esc via�a, nu v� mai înjosi�i  
Rugându-v�! 
   A fi este a deveni ceea ce crezi c� e�ti. 
O, auzind zumzetul sacru al electronilor 
Sub erogenice sinapse – Religio! 
 
    Când vom fi invizibili, curcubeul nocturn  
                                  va adeveri altceva 
dincoace de recea lumin� a ra�iunii-  
acel dor de noi în�ine ce prin atingeri 
ia trup �i vibreaz�-n  surâsul Cunoa�terii 
�i acela mai uman prin devenire de Om 
din femeie, 
îl va stinge  pe falsul dumnezeu 
care acum ne omoar�. 
 
                  S� nu uit 
 
S� nu uit c� exi�ti c� exist 
S� nu uit a-mi sp�la zilnic gura �i mâinile 
pentru cuvintele cele doar gândite �i cele gemene  
rostite scrise trimise  
sculptând cu cerul gurii roua zei�ei 
S� nu uit a-mi lua zilnic pastila anticheag 
s� nu uit s� nu te uit  
a-�i reda numele la trezire / 
s�rutându-te... 
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 Starea poieion 
 
La fiece bucurie de a fi, de a exista,  nu stric� un bru� de 
condimente...elegii ca ofrande. 
A con�tientiza extactic existen�a, este a tr�i poetic, a te copil�ri, 
uimindu-te c� e�ti. 
 
Catarge r�s�rind din orizontul boltit al memoriei...M�re�ii, 
dezastre, acalmii, zbenguirea delfinilor.. 

 
    Orhideele – ce polisemantic�....Paranoia lor empatic�, 
perfida, duioasa lor complicitate cromatic� �i morfo-delicat�, 
cu vânturile ce mimeaz� pe luciul apei, abisul fl�mând de 
lumin�...  La irealul ��rm, acolo, ..., �i le-am a�ternut  s� î�i 
stâmperi extazul... 
 
Gropi�ele gemene ale obrajilor ei, mici cupe de ghind�, din care 
am sorbit sclip�tul stelelor...                                                                        
 
Smarandacice (II)  
 
Shakespeare, �i-inspir... 
* 
Un individ s�rat cu Duhul... 
* 
Mea culpa, tua pulpa. 
* 
Catarge de vânt s�rutate 
�i aripi ce gemene suie 
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complice cu marea tehuie.. 
* 
Mândr� corabia, me�ter cârpaciul (B�sescu). 
* 
 LIR, (Ler) era un zeu celtic. De aici, probabil, invocarea 
„Lerui Ler”, din colindul laic transilv�nean... 
* 
Ventrilocii, pentru ace�ti demagogi ce se perind� stihial pe 

ecrane... 
* 
Unii critici au simptomul (famelic, freudian al) virual al  
castr�rii, unul mare de tot, vorbe�te PI�IG�IAT, ca scopi�ii. 
Altul e graseist, are parez� la discurs....Erotomanii sunt gro�i la 
voce.  
Cei pi�ig�ia�i..., nu râd niciodat�, ochii lor nu râd niciodat�! Î�i 
�uguie buzele, �l Mare nu are deloc buze, seam�n� cu actorii 
din „ Planeta Maimu�elor”, au distan�a mare între nas �i 
gur�.Sunt acri�i, constipa�i, senten�io�i, neânstare a crea ceva 
original ei în�i�i... Creiere aplatizate. 
* 
O, voi nisipuri care a�i fost cândva piatr� ponce ! O, voi, t�ceri 
a�ternute de vânturi, golite de vuietul abisului! O, voi, amintiri 
ale înneca�ilor M�rii! Catarge, spin�ri de rechini �i himere... 
* 
Aqua dolce, ape s�rate, �ipete de albatro�i complice cu 
furtunile, imitând talazurile, apoi deodat� pr�bu�indu-se ca un 
extaz orgasmic...�i t�cerea dintre dou� valuri, îngenunchiind 
lumina serii...  
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* 
Oceanul cu imnurile sale îndoliate... (Vers al meu). 
* 
O voce urzicat� (  ca a lui Marius Tupan). 
*Lupte, substantivul r�zboiului la români...De la Lup ? !                             
 
 Psihedeli-cioase...Humor românios ... 
 
Domnule Florentin, apropos posibilul dic�ionar de sudalme la 
români....P�i alde scriptorii  pornolirismului- ...sau ai 
romanelor gen „ B�g�u”, „ Letopizde�”, din care a cita ri�ti a te 
...ex- cita penibil, ele fiind fruste sau insinuante, obsesiv pe 
tema sexual�; oarecum, au rolul de a desc�rca  emo�ii erotice, 
ori de a le induce, a penetra ...semantic ( sic, ).Italienii sunt 
probabil cei mai foco�i….Americanii din file  o au pe aia „ �i-o 
trag”, „ mi-am tras cu”, „ s� �i-o trag” : nu pricep de ce �i-o 
trag, devreme ce corect ar fi s� �i-o împing�- reasping�, 
ceciproc ?!?  Curios  cum  femeia  din industria lor de porno- 
film …, are exclama�ia orgasmic� „ Oh, my Good” ! Ceea ce 
pare a confirma o memorie cromozomial� – ancestral� a 
violului primordial, relatat în biblie, când cu îngerii c�zu�i, 
numi�i Fiii Cerului, care s-au dat la femeia uman� !? (Asta 
serios glumind) 
     Sigur, �i ale na�ii au a�a ceva, dar cred c� dup� unguri, 
suntem primii în acest areal! … (Deci sa le zicem scrieri 
„func�ionale”, scrieri cu zvâc clitoridian, psihedelicioase,  
eufonii pulifonice,  dada- nunuiste, etc) – astea sunt maculatur� 
fa�� de humorul sanatos al expresiilor multiseculare ale 
suduielilor, înjur�torilor , expresiilor cvasi- licen�ioase, vorba 
aia, transmise oral … 
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Abia recent, DEX-ul românesc a introdus în scris numirile 
organelor sexuale �i cele aferente sexualit��ii, cenzurate în 
trecut de o fals� pudoare....În scrierile literare (exceptând 
câteva nume, Ion Creang� ( Povestea Pulei”) Bogza ( Revista 
Pula), precum �i unele „ cappo-d-opere atribuite lui Eminescu, 
Minulescu, �.a.) – tocmai acel tip de restric�ie a determinat 
colaterale produc�ii de tip alegoric, subtextual, care mai de care 
mai deocheate...Pornolirismul recent (sur)escitat, este �i el o „ 
supap�”, a�a cum erau bancurile...�i, de ce nu ? Vorba dlui 
Manolescu, o form� de neo- rezisten�� prin cultur�” – recte prin 
sudalme ! Omul î�i exprim�, în fond, avatarurile de toate 
felurile....  
    P�i s� fi auzit ce „ strig�turi peste sat” r�sunau alt�dat�, prin 
�ara Ha�egului ! Câ�iva fecior �i fete din cutare sat, urca�i pe un 
deal, strigau (scandau) stihuri de tot hazul, celor din satul 
vecin, care aveau �i ei o echip�, pe alt deal... Ce s� mai zici de 
celebrul Cimitirul Vesel din S�pân�a (Sapien�a) ... care ar 
merita s� fie reper mondial al turismului, s� aduc� valut� 
pentru astuparea gropilor, etc ?! 
      Deochiate, pline de umor, sudalmele  românilor, cele de 
sorginte rural�, dar �i cele de „ folclor nou”, au farmecul lor, 
fac parte �i ele din exprimarea firii omului, fie p�c�toas�, 
pentru habotnici, deloc imoral�, deoarece apar�ine naturii 
însufle�ite de ceea ce numim dorin��, atrac�ie, „ barbaria vital� 
a naturii”, cum scria careva. 
*  
Capitala lui B�sescu: B�-cure�ti ! 
* 
Idila lor ascuns� i-a dus ferici�i pân� la adânci b�trâne�i... 
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* 
Înfloriri imprudente la pomi, prognozice deliruri ale sevelor... 
* 
Metafore furioase, metafore curioase... 
* 
Paranoia orhideelor, metafora variet��ii de culoare a acestora... 
* 
 Nume –porecle, frecvente în sate, din vechi timpuri, pentru a 
deosebi cumva frecven�a celor familiare,  a feri de confuzie.. 
(Popescu, Ionescu, Vasilescu, etc...) Porecle ulterior trecute în 
registre notariale, ca nume care „decodific�”   ceva, un blam, o 
poveste  cu tâlc, o tr�s�tur� de caracter, o similitudine aluziv�, 
o „ pecete”, o stigm�, o faim�, un n�rav... Poate e o relict� din 
tribalism, din era gintelor, h�-h���! Cumva asem�n�tor 
amerindienilor. Cele mai multe sunt  explicit ironice, uneori 
cinice, numesc defecte  fizice sau firi- comportamenet 
animalice: Chioru, Strâmbu, Surdu, Mutu, Moac�, Boule�,  
Lupu, Mâ��, Gângu, Musc�, Flutur, Belivac� ( !), Oaie, Coiosu,  
Futaciu, ( Futacu),  G�in�, Coco�, Cucoi, Flocea, Lindic, ( 
clitoris), Bulumac, Cioac�, Boule�, Capr�, Vulpe, Pucelean, 
�oan��,  C�cîcea, Popacurv�  �.c.l. 
* 
Ai, observat  Drag�  poete Florentine, cum, în vremuri 
catastrofice, de urgii, se nasc fecioare tot mai frumoase ? P�i 
România cu milioanele ei de femei frumoase, este 
chiar..Gr�dina Maicii Domnului, c� doar nu a.Demonului ? Ori 
mai �tii? Ca �i cum instinctul – inteligen�a genomic�-  
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cromozomial� (?) a Naturii, se ap�r�, are o ofert� de frumuse�e, 
de via��,   chem�toare, de împotrivire fa�� de moarte, de 
perpetuare ? 
*Vorbe :”te cruce�ti când se cr�ce�te”!(Craci-   zicere 
metaforic�  sugestiv�, ramuri de arbore, dihotomice...); cuibu-
ntre craci; pas�rea pe ou� (pentru penis), etc). ( în Ardeal). 
* 
De ce numele organului sexual masculin, la români, este de gen 
feminin, ca �i cel al femeii ?! 
* 
Regimul cripto- fripto comunist B�sescu- Boc (n�) , face 
arest�ri ostentative, descinderi noaptea, cu masca�i, c�tu�e 
etc...Asta inclusiv la oamenii de afaceri prezuma�i de fraudare 
fiscal�, etc. exact ca la mafio�i, ori infractorii de duzin�. 
Tribunale ad- hoc ale Nop�ii. În campania electoral� din 2009, 
B�sescu avea lozinci „ V-am ciuruit” ! „ De ce v� teme�i, nu 
sc�pa�i” ! Unei mul�imi  i-a strigat ca turmei : Lini�te, b�, ce 
dracu ?!  
       Iar verbul obsesiv al lui Boc, este „ a t�ia”....Taie pensii, 
taie salarii, taie capete, taie dreprturi, taie tot ! Vorba ��ranului 
din primele secole ale bogomilismului sudic : „ Taie popa 
limba” !  
* 
Vorbe din popor : cultur� de boci, cultur� de b��i,  
Popula�ie de euro…- penisa�i,... 
* 
Clopote surde, clopote oarbe 
Clopote oarbe, clopote surde ... 
Dogme absurde, vremuri absurde... 
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Dracu-n mul�ime s� zburde... 
 
               Hermeneutica paradoxist� 
 
Libertatea de exprimare contravine libert��ii de imprimare.. 
 
Deputa�i �i deputane...Deputa�i �i depumame?  
Tembelisem: Unul cu nume predestinat, Prigoan�, (patron cu 
gunoaiele la o societate-canalâie, pardon, canalizatoare!),  vine 
în camera deputa�ilor.., cu a�a zisa Lege a presei... 
      Care s� oblige jurnali�tii la tot soiul de restric�ii, cras� 
revenire la cenzura comunist�. Autocernzura masssochist�. 
 
Din punct de verede juridic, nu este un caz. Deci e un necaz! 
 
T�ticule, �tirile de radio sunt radio- active ? 
Dar �tirile TV, sunt ...telepatice? 
 
Apropos expresia  anecdotic� „care capr�?” ....Chiar a�a, care 
...revolu�ie ? 
 
Revolu�ie, sau re-evolu�ie, adic� involu�ie întru evolu�ie ?! 
 
Tipa e una cordial�, se corde�te cu cine apuc�... 
 
Ce nume ru�inos, �sta...B�sescu. Eman�...Nominal... 
E un individ f�r� judecat�: i-a dat în judecat�. 
 
Inteligen�a, for�a absolut� din cosmos. 
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A face sau determina un avort este crima, p�catul de moarte al 
victimei �i al medicinii. 
 
Un anume creator a întemeiat primul mal praxis... 
Tot ce împiedic� Via�a s� apar�, s� se manifeste, s� devin�, este 
criminal. Englezii spun «  murder »…Noi, mudar. 
 
Suferin�ele artelor sunt religia naturii. 
 
A fost statul de drept, apoi statul de drep�i, statul de dreapta, 
statul de stânga.. 
 
Cei drep�i  vor sta de-a dreapta Tat�lui, cei strâmbi, de-a 
dreapta ...Tartarului? 
 
În mitologie, Tartar însemna T�tâne, ( tat�)... 
 
Cic� pe internet au ap�rut viru�i foarte agresivi, numi�i 
troieni...Sau ...traiani ?! 
 
Unicul fenomen  ocrotitor al Naturii noastre este divinitatea. 
Marele ecologist – Moartea, numele ei este feminin …?! 
Via�a a fost divinizat�, moartea doar demonizat�. 
Cei care î�i uit� sau în reneg� p�rin�ii, îi mai omoar� odat�. 
 
Puradeii prin cimitire; dup� ce cortegiile se retrag, fur� 
coroanele �i le vând prin pie�e, sau la poartea altui cimitir... 
C�tu�e de iarb�, c�tu�e de spini... 

 
Trilul insinuant al mierlei, care, de fapt, e al b�rb�tu�ului ei, 
mierloiul ! 
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Onomatopee plagiate: motanul miorl�ie, omul rage...etc. 
 
Strig�tul luminii ? Sau mai plastic, �ip�tul ei... 
 
Incidentul a fost unul coincident... 
 
Siguran�a na�ional�, siguran�a antina�ional�. 
 
În general, to�i sunt solda�i cuiva... 
 
I se fâlfâie vântului...I se flutur�, i se unduie… 
 
Frumuse�ea nu de ap�r�, ea te face vulnerabil. Ca �i esen�ele. 
 
A  te d�rui este riscul de a fi pr�dat, prin adulare... 
 
Ce este mai sfânt, ci nu p�c�tos, decât a se iubi b�rbatul cu 
femeia ? Demonic este  
c� înc� de la început, dracul �i-a vârât coada, ori poate coada 
din fa��, ...poate penisul împ�ro�at, sau poate cornul al treilea... 
 
Prin pasiunea puternic�, omul face obsesii. Depresia reface 
imunitatea, sau (auto) distruge) ... 
 
În somn, subcon�tientul proceseaz�, prelucreaz�, descarc�, 
(vise, co�mare...).Deviruseaz�, reface, limpeze�te. 
 
Frecvent, m� gândesc la cineva �i cineva îmi d� telefon... 
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Nu m� în�el, nu m� mint; a te min�i pe tine însu�i, este mai grav 
decât a-l  min�i pe altul. 

 
Bizar c� verbul „ a min�i” (al minciunii) are etimonul Minte ( 
gând, inteligen��, ra�iune)... 
 
Biblia tradus� la noi, are termenul Împ�r��ie, pentru ceea ce 
este de fapt Imperiu (Empire). 
 
Apele ies din matca lor...Albinele nu... 
 
Religii viclene, religii ale fricii: de moarte, de via��. Religii 
colaterale. 
 
Limbajul primordial a fost unul polisemantic. 
 
Zeul e aproape orb în Cetate...Zeul e o clon�... 
Psaltirile dracului!  De ce Drac, dar nu �i dr�coaic�? �sta n-are 
pereche ?! 
 
Fiin�a, vietatea, vie�uirea...cea care transcende...ia prin 
surprindere, continuu, moartea. 
Via�a din noi este estuaric�, bucl� a timpului care nu poate 
muri, necum cel semnificat de �arpele Uroburos, care î�i 
înghite coada ( spirala cosmic� a Universului timp- spa�iu.. 
Uroburos, care-�i închite ciclic coada.) 
                                                   Scrisoare nepierdut� ... 

  
....Maestre, atat  chir Manolescu (numele real, vezi 

cartea lui  de interviuri cu George Arion  fiind Apolzan, dar  
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cine s� caute cei vreo mie si unu de metri liniari  ai " operei" 
sale duplicitariste, resentimentare si chiar rasiste, ale unui 
frustrat razbunator..., ?!)...cât �i clona d-sale, alex stefanescu 
cum e grecul �i pistilu! / sunt " mon�trii sacri" ai dejismului 
d'antan, au prosperat în ceau�ism �i s-au repliat în capitalismul 
de carton al scriiturii de tip bombastic- senten�ios, azi fiind 
printre milionari, mimând unul pe Calinescu, altul pe 
Al Piru...A fost scandalos cum a aservit România literar� 
funda�iei Anonimul,.( unii au zis ca au cochetat si cu Soros?), 
apoi redefinit� ca fiind a unei companii care începe cu 
GOLDEN..(Prospec�iuni �i investi�ii miniere, adic� ...de 
subteran, aia cu aurul din Ro�ia Montan�...  Presa literara, cea 
din diaspor�, dar �i cea inc�  neaservita  clientelar lor,a 
semnalat frecvent astfel de mizerii, dar tupeul dlor este 
beton. Dincolo de toate, trist este ca istorii- mamut de acest fel 
au supt sume uria�e de la bugetul anemic al tarii,ca sa nu mai 
vorbim de unele edituri din care criticarzii de rangul si ranga 
lor s-au imbogatit dupa modelul big- mogulilor...Cat despre " 
istoriile" u pricina: facute din banii bugetului, sunt distribuite 
apoi bibliotecilor universitare, judetene, etc, tot pe bani,de la 
bugetele respectivelor institutii...Si astea sunt doar mici, 
neprihanite chichitze,POLIROM-antice... Vezi ce scriu despre 
el Goma, (exil in Franta) Dorin Tudoran,( exil SUA)  C. 
Florea ( exil Canada ), Marin Mincu  etc...Mul�i - mul�i �i 
neauzi�i al�ii, din " exilul" neo- sintezist pe care dl Manolescu 
(unii zic Manelescu) in care isi traiesc avatarurile saducheiste - 
balacanoide cei neagreati de kapukihaiele micimilor lor: cheia 
veleitarilor de acest soi este TUPEUL �i �peraclul foamea de 
bani, glorie �i  
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Idolatrie, gudurarea în fa�a puterii �i uneori chiar compila�ia 
abil� a textelor altora... 

Pt.conf.Anonimus Cianuratu-, bibliotecar pensionat. 
                                                          Ro�ia Montana. 
Acel cineva 

 
Acel ceva care dup� ce pare totul stins devastat 
Acel ceva care dup� ce repetabila distrugere 
Acel ceva care abia mai tremur� în întuneric 
Dorindu-�i fl�mând de sine pereche 
Acel ceva care eludeaz� propor�iile în absurd 
Indefinibil ca stare vietate sau zeu  
Acel ceva orb, acel cineva... 
      Latent �i continuu curcubeu al Nop�ii 
Incalculabil�  protoplasm�  de semin�ii 
     ce se caut� alungându-se 

 
�i dincoace firul de nisip care �tie  
               �i scrie s� uite  c� moare... 
     dorindu-�i fl�mând de sine pereche 
 
Alfomega 
 
Dup� ce se va împrim�v�ra 
Vom scrie cartea întreruperii 
Toate poemele vor începe cu A 
�i în toate astfel va r�suna  
ca întoarcere-n sine gravid 
Alfomega  
Voila!  
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Tahiograma 1 
 
Lume a propor�iilor ce se resorb 
lume suprasaturat� de vinov��iile memoriei 
lume a freneziilor neo- utopice 
foamea �i sexul regleaz� reminiscen�ele telepatice 
ecouri asurzite  
suflete tu mai auzi? 
Ascuns e num�rul numelui, tace. 
Rabd� ca s� nu fii doborât de aproapele 
Pune pecetea nirvanei pe buzele ei 
Ieri nu mai este 
Azi ni se duce 
J�ruie îndumnezirea pe cruce 
Pruden�a fuga din real  
Roiuri de quarci pe elizeele oarbe 
Din pierdere prin altoire dezastrul 
Trup nou unui om aparent 
A cunoa�te a iubi este moarte 
Tu, femeie, e�ti veriga absent� 
Ca înger 
spa�ii captive-n desfiguratul mister 
Primitivismul î�i agit� utopiile 
Nebunia dezl�n�uie catarsisul  
Colectiv în cet��ile esteticii 
Credin�a �i arta sunt lungimile de und� 
ale memoriei 
orgasmice v�mi ale Duhului 
paraclet sf�râmat 
impuls al crea�iei geam�n distrugerii 
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divinul nu se mai comunic� 
ascuns prin întrez�rire 
metafizic prin abnorma absen��  
s� se împlineasc� ceea ce nu recupereaz� sacrul 
s� se sfâ�ie între ei cei ce se ador� în spasm 
geniul naturii legea ei suferin�a 
haare aleluiah doliu pulsând  
curcubeul celuilalt spectru. 
A fi sau a nefi… 
S� dorm, s� dorm. 
 

                         Texte încruci�ate                          
                             (fulgurante) 

 
     Deliran�ii, abisalii, logoreicii, grafomaniacii, erotomaniacii, 
anxio�ii, istericii...Nu e necesar de ordonatorii de criterii (sic, 
n) �i nici de spe�a dic�ionari�tilor- glossarzi- en vogue, în 
foametea agonic� a sus- categoria�ilor, de a î�i pecetlui gloriole 
post- mortemiste, dac� nu chiar antume, în incintele obscure 
ale „ literaturii”...Resurectul babilon ( bâlbâirea, ci nu Poarta 
Zeilor”) – cade pe cant în sintagmele „ globalism”- 
multiculturalism... 
     Estinc�ia  biologic�,  inversând Timpul duratei.., fireasc�, a 
dat �i cu atât mai abitir acum, când apocalipsele fiec�ruia – prin 
extensie- iau propor�ii proiectate cel pu�in na�ional, nelimitat 
cosmice...a�a c� lespezile fo�nitoare ale copertelor  deobicei 
negre, (neculoarea fiind elegan�a hiper rafinat�...), au atins cota 
de risc a unei infla�ii egale cu ale Consumismului global... 

     Categoriile sus- enumerate sunt de fapt ale unei  
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patologii pe care unii o expertizeaz�, cu savante istorii �i 
jurnale „ secrete” proprii ( toxine), nu odat� de pe una din 
aceste ipostaze, numai c� oleac� mai sofisticate, oleac� mai 
plagiindu-i pe clasicii criticii, cu o verv� de scribi policer, 
pardon, milicer. 

    Ar fi amuzant, dac� n-ar fi acru, spectacolul unei 
derute generale, nu atât a culturii, cât a civiliza�iei de dup� 
1989... 

    Maniacii obsesivi, mesianicii, pravoslavnicii, 
nostalgicii,... aplatiza�ii sau resentimentar- senten�io�ii, 
tremuricii  terifia�i  evident  demen�i, care literalmente î�i dau 
ochii peste cap, defilând stihial prin ecranele �i printre gagicile 
neo- Kamasutrei din mai toate mediile „ echidistante” ale 
acestor ani, sunt exotice, uneori reconfortante, dar toate 
simptome ale crizei care nu se mai termin�, de�i i se anun�� 
bombastic ploiticianist acalmia... Psihanali�tii incomozi bat 
�eaua c� avem de fapt �i o criz� a sexualit��ii, manifeste în 
virtualitatea biblicului personaj Onan, dac� nu prin super- 
bordelurile TV nocturne, de tip „ Spice Platinum” ...Eroism- 
erotism, sau horror humanum est (  în Est, Vest �i...Rest!). 

      Când în zona privilegia�ilor, uneori chiar 
universitari, sindromul decaden�ei face balt�, ce mai po�i 
îng�inma, decât te ui�i p4ste um�r la o via��, �i s� te retragi cu 
instinctul naturalei pruden�e a vârstei, pe o c�rare la umbra „ 
c�r�ilor în floare” cum dixit Cornel Ungureanu... 

Acolo unde via�a nu ni se mai ...întâmpl�, strcutu sensu, 
ne retragem spre moarte cu spatele, cum scria careva. Cohorte 
de orgolii, lamenta�ii, frustr�ri, nelustr�ri, hyde- park-uri 
ambulante, huiduieli pe canale, unde �i oriunde  
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....într-o veselie de Cimitr Vesel de la S�pân�a... 

    Dac� a�a zisa revolu�ie din 1989 a fost un act ratat ( �i a 
fost!), la ce s� ne mir�m c� au rezultat  subsisteme- structuri �i 
ebo�e distrofice, o „ democra�ie „ necum „ liberal�”- un 
fenomen care are ceva halucinant din perturba�iile climatice, 
ceva ce nu mai poate camufla un hiatus.... Este proptirea în 
oper� a neispr�virii, a imporviza�iei, a ilegitimit��ii, a alung�rii 
valorii...To by continued? 
 

           Jurnale din Dogmatrina 
 

Lucrul misterios al poeziei, departe, în somn... 
* 
Moartea e în amonte, necum în aval... 
* 
Dac� poezia este, sau poezia e�ti tu, sunt eu? 
* 
Cum s� ne mai în�elegeag� lumea, când noi în�ine nu o mai 
facem lucid, sincer, prin con�tiin�a identitar�? 
* 
Noi nu am epuizat arderile ciclic, utopiile dinamice,...ci am 
ratat mereu r�t�cirile, r�bdarea oarb�, mereu motivând starea 
de necesitate a „ subvui�irii” ? Nu ar fi necesar� supra- 
vie�uirea, în sensul nepervertit ? 
* 
Circuitul meu sanguin – o mare închis�... 
* 
Când au fost alunga�i din paradis, cei supersticio�i �i-au luat o 
pietrici� sub limb�... 
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* 
Muncile de duminic�, ale inimii...Cât Dumnezeu se odihne�te, 
ignorând h�rm�laia infernal� a clopotni�elor...care alung� norii, 
sau aduc grindini �i l�custe... 
* 
Zei str�ini, zei emigran�i, zei în criz�. Î�i disput� electoral 
prozeli�ii...Precum în cer, a�a �i în idolatrismul pluripartidic... 
        
 
                 Lingvi�ti �i pidosnici ... (prin dos, mold.) 
 
Când criticii nu mai au organon (cum grecii defineau voca�ia)- 
fac exces de limb�, de limbaje adic�...Anali�tii dedulci�i  la 
...anale, fac �i ei oper� pidosnic�, adic� prin dos ( pi dos)- , 
cum zice moldoveanul... 
*Negociatorii nu au ajuns la un consens, a�a c� au r�mas la un 
nonsens... 
*  
România este pe ultimul loc  la toate cele? ! Solution ? „ La 
stânga-mpreee- jur „!( Sau la dreapta). 
* 
Str�muta�i ! V� ordon trece�i Prutu-napoi !  
* 
Contrabas...Un instrument contra B�sescu. ( Sau un partid?) 
* 
Am stabilit s� destabiliz�m...restabilind instabilitatea. 
* 
Liderii de sindicat sunt  tot mai ...liberi de sindicat... 
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* 
Obsesiile verbale, excesul de expresii sexuale, etc, sunt sigur 
simptome ale unor suferin�e în domeniu...Compensatorii...Vezi 
pornoliricii… 
 
* To�i au partid ( masculin) doar �iganii au partid� ( Partida 
rromilor)...( matriarhalism tribal, feminism ecologic...). 
 
* 
Dac� avem drepturile omuluio, de ce s� nu avem �i...stângurile 
omului? 
* 
Sculptura în roua dimine�ii, iconeria umbrelor în retragere... 
* 
Când fugi de acas�, femeie, bate �i î�i voi deschide... 
* 
Creierul în somn rezolv� problemele obsesive...La trezire, dac� 
suntem aten�i, avem ceva ce pare a fi fost reprogramat....Mai 
ales dup� somnul greu, adânc, cu vise sau co�mare uitate. 
* 
Impulsul  hermetic al textului este ceva ancestral, ceva ce tinde 
a ascunde esen�ele pentru neofi�i. 
* 
O realitate care nu se mai suport� pe ea îns��i. O abstrac�ie care 
poate ucide concret. 
* 
Tu fugi de iubire ca de o durere ini�ial�, ca de amintirea unui 
viol. Nu cabrezi în orgasme, ci te ghemuie�ti, iei pozi�ia 
foetusului, sau a celor din mormintele primitivilor... 
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* 
Încununa�i cu coarne... Ca Moise. ; exist� �i duhuri care 

duhnesc... 
* 
Somnul nu uit� nimic...Nici feromonii zei�ei… 
* 

Sunt un nocturn. Toate poeziile mele sunt scrieri ale Nop�ii, 
au scânteierile reci ale stelelor. Surâsul lor. 

* 
Goliciunea ta este mai mult în oglinzi... Pudoarea ta este ceva 

pervers, nenatural�. 
* Metafore fricoase, înfloriri prudente, reprim�ri, abisul 

dintre cuvinte... 
                      Cetim �i noi duhovnice�ti  cuvente ... 

 
     „Implicarea într-un astfel de proiect nu trebuie s� fie doar 
apanajul feministelor �i al Bisericii. Organele abilitate (Poli�ia, 
Procuratura, Consiliul Na�ional pentru Combaterea 
Discrimin�rii...), îns� cel mai important (!!!) fiecare dintre noi 
avem datoria moral� spre a contribui la salvarea acestor suflete 
�i, astfel, la realizarea a ceea ce Umanitatea de mii de ani se 
chinuie s� realizeze, �i anume refacerea Paradisului, pe care cu 
atâta u�urin�� l-am p�r�sit. » () 

                                  Augustin Ionu� Ciubotariu 
 

 Comment: Autorul unui articol moralist  despre prostitu�ie  �i 
eventuala ei institu�ionalizare, cu scopul guvernului de a 
impozita „ cea mai veche profesie din lume”, d.p.d.v ortodox 
corect argumentat, face o afirma�ie eronat�:” recaferea 
paradisului, pe care cu atâta u�urin�� l-am  
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p�r�sit”...P�i  �tiam  c� bietul om, sedus de diavol, cf. V.T.,  nu 
a p�r�sit el a�a leag�n serafic, ci a fost alungat, f�r� cru�are, 
împ�r�ind cam nedrepata „ egalititate a culpei” originare, cu 
Adânc Întunericitul, neh ? Cât prive�te utopia „ refacerii 
paradisului”, nu prea sunt semne, dimpotriv�, ceea ce atest� 
pentru cei v�z�tori cu min�ile, c� regele acestei lumi (planete) 
este Dracul....Îl îndemn pe sfetnicul ...s� reciteasc� scena r�pirii 
lui Isus de c�tre Satana când cu ispitirea... 

 
Altfel, …fac�-se voia Domnului înclusiv în voia 

Doamnelor...Amin. 
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