Întâmplare sau nu, scriu, pentru prima dată, din străinătate (în America de Nord), şi în ziua de 15
ianuarie 2010, despre Sfinţii Neamului Românesc, o carte de 296 pagini, semnată de Preot Prof. Dr.
Cezar Vasiliu, apărută în 2008, sub auspiciile Fundaţiei Române din Montréal.
Într-o ipotetică şi discutabilă ierarhie a disciplinelor spiritului uman, religia, în toate ramificaţiile ei
calificabile în timp şi spaţiu, joacă un rol definitoriu, fundamental, în ceea ce înseamnă existenţa fiinţei
ca atare. Ea s-a arătat din totdeauna un îndreptar, chiar legic, nu numai pentru morala noastră, ci
pentru psihicul pe care îl încorporăm diferenţiat, dar care poate să se modeleze în consens, de la
gândirea pozitivă, până la fapta plăcută lui Dumnezeu.
Ca orice este vieţuitor pe lumea aceasta, şi religia are grade şi nivele de istoricitate determinate.
Fără enoriaşi şi slujitori cu înalte studii, dar mai ales fără oameni cu har, cu chemare sau vocaţie
creştină, nimic din ce este vieţuitor nu poate dăinui dincolo de o biografie efemeră. Dar dacă harul se
arată ca o revelaţie timpurie întru Domnul, are toate şansele să rămână peste vremuri. Se produce o
transgresare dincolo de limitat. Prin faptele bune – de slujire a credinţei, în cazul nostru, a celei
ortodoxe – comunitatea se bucură şi ia aminte. Iar cei îndrituiţi să observe şi să conserve amintiri şi
numele celor care le-au creat se apropie cu smerenie de Dumnezeu, cerându-i Acestuia îngăduinţa
de a-i numi pe sfetnicii lui drept sfinţi.
În sfera semantică a termenului, se nominalizează fiinţe pământeşti, a căror structură sufletească
a tins, în permanenţă, să gândească pe Cel Atotputernic, să-l slujească până la sacrificiu de sine. De
aceea, în rândul sfinţilor, se află nume de pământeni cu puţină cultură, alţii, cu studii teologice, în ţară,
în străinătate, alţii, diriguitori de înalte prestaţii religioase – toţi însă convinşi că în afara credinţei, a
Bisericii sau chiliei, schitului ş.c.l. nu-şi pot verifica revelaţiile, nu se pot impune ca slujitori întru
mântuirea semenilor contemporani, dar şi a celor care vor veni în veac. Aşa că, din categoria
acestora, al căror urcuş spre Dumnezeu a început din timpul vieţii lor de pământeni, se impune să
reţinem numai pe aceia care, deşi în lume, au fost dincolo de lume.
Aceasta ar fi definiţia primară pentru… sfinţi. Este opinia preotului Profesor dr. Cezar Vasiliu,
autorul cărţii nominalizate mai sus, care slujeşte în altarul Bisericii Sfântului Nicolae, din Montréal,
Canada. De altfel, cartea în discuţie este dedicată credincioşilor ortodocşi români, de la acel lăcaş de
cult.
O precizare: dedicaţia o interpretăm ca pe o gratulare a enoriaşilor, explicând totodată natura
stenică, de tip didact a întregii cărţi. Ea devine astfel nu numai un tabloid de atente şi importante
informaţii (nu numai religioase), ci şi un manual de învăţătură despre istoria zbciumată a României.
Totodată, un calendar, de tip panoramic pentru ceea ce a reprezentat viaţa monahală în variantă
ortodoxă, a unor ţări europene – Grecia, Serbia, Rusia, Bulgaria, Polonia, Franţa, Italia, a unor ţări din
Asia, Israel, Egipt, Siria.
În această ordine de idei, cartea învăţatului preot Cezar Vasiliu se prezintă ca un doct curriculum
informaţional, care trebuie afiliat teoriei moderne a comunicării.
Avem, deci, informaţia, avem receptorii şi mesajul, ce se constituie din tectonica fişelor de sfinţi,
promovaţi pe baza unei cronologii, în funcţie de canonizarea lor.
Obişnuit cu expunerea de catedră (fiind într-un timp şi cadru universitar, teologul de azi, cu o teză
doctorală în 1971 în Italia), părintele Cezar Vasiliu vede slujirea în Biserică dinMontréal ca pe o

misiune de împlinire a chemării umanişte. Ea rămâne de permanenţă, aşa cum sunt profesiunile derivate din
medicină.
Un survol privind pregătirea teologală a autorului evidenţiază o preocupare aparte a lui pentru Istoria
Bisericească Universală. Ea s-a confirmat în timp, prin cărţi, conferinţe şi studii, publicate în România, USA,
Canada, Anglia, Italia.
Primul studiu, în panoplia ştiinţifică a preotului Cezar Vasiliu, datează din 1964, şi se intitulează Biserica
Ortodoxă Finlandeză ultimul înregistrat – din 2008, Omagiul Sfintelor Marii ale Neamului Românesc.
Popasuri teologale, în aceeaşi direcţie ştiinţifică, vin şi din Siria, India, Basarabia, şi nu întotdeauna privind
ortodoxia, ci şi bisericile catolică ori romano-catolică.
În cele aproape 50 de contribuţii ştiinţifice şi a celor cinci cărţi tipărite de către Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu, se
simte pulsul de ordine, de organizare a discursului, a demonstraţiei pro domo, încât totul pare logic şi
coerent. De altfel, un expozeu teologic, oricât ar fi de împănat cu vocabule de profil, care pot înmiresma stilul,
fiind atrăgătoare, în finalitatea lor, nu conving. Şi nu conving pe durată îndelungată. Ori, se ştie, din retorica
mitropoliţilor Simion Ştefan, Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul – iniţiatori şi apărători ai limbii române,
începând din Biserică, că importanţa comunicării liturgice sau laice sporeşte în evaluarea creştină decât prin
reverberaţie în timp.
Or dacă subliniem că Sfinţii Neamului Românesc a ajuns, în 2008, la a treia ediţie, revăzută şi adăugită,
înseamnă că părintele Cezar Vasiliu a conştientizat admirabil necesitatea impunerii unei informaţii de istorie
bisericească şi a ieşit în întâmpinarea ideii cu asupră de măsură. Fericită relaţie trebuie că s-a stabilit între un
împătimit al ştiinţei de religie şi ascultătorii/cititori ai celor bisericeşti.
Ca orice lucrare de o asemenea importanţă, prin anvergura ei, care a solicitat o scriitură diferenţiată şi cu o
stilistică adecvată, preotul procedează la o expunere raţională, chibzuită, pe departamente care, deşi
beneficiază de genul proxim, posedă, ipso facto, o diferenţă specifică.
Aşadar, cartea are trei capitole: I – Sfinţii străromâni (cu 22 indicatori), II – Sfinţi străini cu moaşte în
România (7), III – Sfinţi români Sfinţi români canonizaţi în 1955/56 (7), B. – Sfinţi români canonizaţi în
1992(14), C – Sfinţi canonizţi de B.O.R. între 2003-2008 (11), D – Sfinţi români canonizaţi de alte biserici
ortodoxe (5), E – Sfinţi români canonizaţi de Biserica romano-catolică (1. Fericitul Ieremia Valahul, 2.
Propuneri pentru canonizare).
Fiind gândită ca o lucrare de sine stătătoare, cartea Sfinţii Neamului Românesc, ediţia a treia, revăzută
şi adăugită, are o încheiere care motivează, flexibil şi ductil, actul canonizării, furcile caudine, prin care se
trece adesea până a se ajunge la liman. Părintele Prof. Dr. Cezar Vasiliu şi-a adjudecat un final liric, definind,
prin prisma epitetului, deloc ornant, chemările ortodoxismului de către toate regiunile României („bătrâna
Dobroge, întristatul Cuadrilater, superba Muntenie, isteaţa Oltenie, blânda Moldovă, înlăcrimata Basarabie,
dulcea Bucovină, înţeleapta Transilvanie, voievodatul Maramureş şi mândrul Banat”).
A se obserava puterea de sinteză a scriitorului care substanţializează istorie şi cultură, cu aerul identificării
de esenţe ale unor mentalităţi, a devenirii acestora în timp, instituind personalizări recunoscute ca atare.
Sunt tentat să scriu (mai dezvoltat) că, dintre cele zece determinări, doar trei ies dincolo de categoria
adjectivelor antepuse. Ele devin referenţiale prin istoria încorporată în zonă – Basarabia (înlăcrimată),
Maramureş (voievodatul rămânând tot substantiv, fără prea multă precauţie) – Banat (mândrul) Cu excepţia
adjectivului verbal înlăcrimata, provenind dintr-un participiu, pe celelalte, le socotim calificative de durată.
Recunosc că tot capitolul I a fost pentru mine o splendidă revelaţie, întărindu-mi ideea că limba vorbită de
sfinţii străromâni a avut darul de statornicire într-un spaţiu dăruit de Dumnezeu, iar pe calea crediinţei, a
iluminării spiritului, dincolo de bucoavna cărţilor. Ştiam îndestule despre sfinţii Niceta de Remesiana, Ioan
Cassian, Dionisie Exiguul, atât din literatura română veche, studiată la facultate, dar şi din cărţile
mitropolitului Nestor Vornicescu, din convorbirile teologale cu poetul Ioan Alexandru.
Revendicarea originii unor sfinţi străromâni s-a făcut cu greu, şi în timp, apelându-se la surse străine din
întreaga Europă, accesul la limbile folosite fiind îngreunat de nesiguranţa decriptării corecte de texte, de
identificare de moaşte. Numai epoca medievală timpurie a adus primele semne, primele trimiteri care au
orientat cercetarea întreprinsă pe drumul cel bun.
Citim în cartea părintelui Cezar Vasiliu că episcopatul Sf. Niceta de Remesiana (care a durat cinci decenii)
s-ar fi încheiat după 13 decembrie 414. Căci şi el este amintit într-o scrisoare a Papei Inocenţiu I, adresată
episcopilor macedoneni.
A reface biografii, a indica fapte, studii şi activităţi misionare ale unor sfinţi – toate explicate lapidar, dar

fiind reprezentative, cu o sintaxă normală pe care o cere limba română actuală – propune un spirit disociativ,
cunoscător atent al nevăzutului cititor. Or toate asemenea cerinţe le îndeplineşte cu prisosinţă părintele
Cezar Vasiliu. Scrie în fişa Sf. Ioan Cassian că el a primit o educaţie aleasă, având propensiune pentru
scrierile lui Virgiliu, Horaţiu şi Cicero. Că intrând într-una din mănăstirile dobrogene, „spre anul 380 – când
avea aproximativ 20 de ani, începe călătoriile spre Răsărit, însoţit de prietenul său, monahul Gherman”. Apoi
popasuri – cu anii, în Europa şi Asia, începând de la Locurile Sfinte.
Mi se pare normal şi responsabil ca unor asemenea conştiinţe ale teologiei, aşa cum s-a impus şi Dionisie
Exiguul, să le înregistrăm ca pe nişte fiinţe sfinte care au scris pentru toţi credincioşii apuseni, uneori la
îndemnurile prelaţilor din acea parte a lumii. Dionisie Exiguul a fost chemat la Roma, dintr-o mănăstire din
jurul Constantinopolului, ca să-i fie de folos, în 496, papei Ghelasie, ca un cunoscător de excepţie al limbilor
greacă şi latină. Va onora oficii cărturăreşti sub zece papi.
Părintele Cezar Vasiliu, după o documentaţie, demnă de încredere, scrie apăsat că Dionisie a întemeiat
„era creştină”, numărând adică anii de la Hristos şi nu de la Diocleţian. Şi adaugă părintele: „propunerea erei
creştine a lui Dionisie a fost adoptată în Italia în anul 527, în Franţa, o sută de ani mai târziu şi în Anglia, în
secolul al VIII-lea”. (Unele erori de datare – 3-5 ani în minus privind naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos –
au fost corectate ulterior).
Din capitolul II mi-am limpezit pronunţia Sf. Cuvioase Paraschiva (în România îi tot zic Paraschieva!), miam detailat informaţia despre Sf. Dimitrie cel Nou – Basarabov şi mi-am verificat atent informaţia despre
traseul biografic al Sfântului Cuvios Nicodim (de la Tismana – cca 1320 – 26 dec. 1406). Aş spune că a fost a
doua verificare de maximă exigenţă, prin cartea părintelui, după ce o întreprindere similară a avut loc în
2006, când am participat la sărbătorirea celor 500 de ani de la trecerea Sfântului la ceruri.
Deşi am nenumărate fişe de carte, din capitolul al treilea, comentez, restrictiv câteva doar, prin
confruntare cu unele cunoştinţe ale mele. Sunt nume de sfinţi, despre care am ştiut şi am „auzit”, prin lecturi
aparţinătoare; sunt localităţi, cu precădere din România, unde se află schituri, biserici, mănăstiri, episcopii,
mitropolii pe care le-am vizitat, ori în spaţiul cărora am zăbovit întru împlinirea unor acte creatoare de
literatură.
Legenda scrisă de Dimitrie Bolintineanu, referitoare la Daniil Sihastru, i-a surclasat numele chiar mai mult
decât i-a fost propria-i viaţă. Întâlnirea lui Ştefan cel Mare cu sihastrul, căruia i s-a confesat, devenindu-i
astfel duhovnic, a fost, nu încape-ndoială, o realitate. Aşa că o explicaţie a ctitoririi zecilor de lăcaşuri de cult,
atât în Moldova, cât şi în Transilvania, în Basarabia, la muntele Athos se constituie ca o biruinţă a
umanismului religios, din Ţările Române. Se va înţelege de mulţi îndoielnici că şi la noi a existat o Renaştere,
începută vertiginos de pe vremea voievozilor Mircea cel Bătrân, Alex. cel Bun, Ştefan cel Mare, Neagoe
Basarab ş.c.l. Dar oare mai pune la îndoială astăzi cineva, din interiorul ţării sau din afara ei, că Biserica n-a
constituit, prin lăcaşurile şi învăţăturile ei, un liant de bază în întreţinerea fiinţei ca existenţă dumnezeiască?
În vremurile din urmă, când se flutură, după unii, ameninţător, dinamica unei globalizări fără întoarcere, nu
se poate lua exemplu de înfrăţire a unor biserici, de rezolvare a litigiilor pe cale amiabilă, a concordiei fără
urmări de o parte şi de alta?
În spiritul acestor ultime observaţii, trebuie înţelese eforturile unor mari domnitori care şi-au dorit să lase
urmaşilor semne durabile prin religie, prin numeroasele lăcaşuri de cult – spaţii de închinăciune şi de
învăţătură deschisă, prin cărţi minunate – originale şi traduceri. Vezi stilul Brâncovenesc, mai-nainte, ale lui
Matei Basarab, Vasile Lupu ş.a.m.d.
Pentru multe din faptele lor creştineşti, unii domnitori s-au nevoit în suferinţă, devenind martiri. Trecerea
numelui lor, prin canonizare, este un act de recunoaştere în veac, de prinos adus memoriei acestora.
Cum limba română, începând din sec. al XVI-lea, dă semne de oficializare, fie şi prin acte administrative
sau diplomatice, înlăturând lent şi sigur grafia altor alfabete (grecesc, slavon), cursul ei vorbit conduce spre o
rostire sui generis în lăcaşurile de cult. Cronicarii moldoveni, prelaţii sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea
redimensionează limba vorbită după tipare de exprimare standard, cu perspectivă de generalizare.
Căutarea identităţii naţionale nu constituie doar un principiu al romantismului, semnalarea lui ca
iluminare, ca învăţătură fusese vehiculată mult mai nainte. Ridicarea în rang de sfinţi, adică de nemuritori, sa început de mai-naintea lui Michelangelo. El însă a biruit prin frumuseţea şi demnitatea obţinute genial pe
Capela Sixtină.
Biruit-a gândul, zice cronicarul, cum probabil a zis şi preotul Cezar Vasiliu să scrie mai larg despre
mitropoliţii amintiţi, la ale căror comentarii (deloc panegirice) a dăugat unul de substanţă, vizându-l pe Petru

Movilă al Kievului (1596 – 1646).
Dar pot enumera eu câte beneficii de informaţie n-am căpătat în urma lecturii atente, meticuloase a
acestei cărţi? La urma urmei, eu sunt un enoriaş de la distanţă, cu o anme putere de receptare, în folosul
sporirii unui lexic de profil şi al comunicării către apropiaţi.
Ca orice fişă, nu de dicţionar, ci de orientare lucrativă şi imediată, fiecare componentă a cărţii urmează o
structură standard. Cititorul este astfel pus în gardă şi trebuie să urmeze socratic etapele înţelegerii despre şi
despre.
Normal, ştiinţific, comentariul autorului s-a bazat pe o bibliografie de trimitere. Ea este ofertată la sfârşitul
medalionului, cu toate cerinţele academice de rigoare. Din păcate, nu se găseşte în textul cursiv. A fost, senţelege, sublimată! Mai cred că autorul şi-a formulat ab initio o ţintă – să informeze cu orice preţ şi, eventual,
să comenteze. Nu să analizeze, ori să dezbată!
(În paranteză – chiar în paranteză! – m-aş fi aşteptat să văd măcar citată, dacă nu şi folosită, lucrarea lui
Dan Zamfirescu despre Ortodoxie, şi el fiind un timp Profesor la Facultatea de Teologie din Târgovişte).
Cartea Părintelui Profesor dr. Cezar Vasiliu va trebui să cunoască şi alte ediţii, fiind de folos culturii
fiecăruia dintre noi, indiferent de religie. Căci ea acoperă o arie lărgită nu numai a ortodoxismului, propunând
valenţe şi de sfinţenie desfăşurate în bună parte pe teritoriul ţărilor româneşti, în vechile şi în actualele hotare
(fericite, nefericite).
Într-un mod transparent – în urma unei documentări aproape fastuoase – am înţeles că trecerea prin
canonizare rămâne întotdeauna anevoioasă, christică, echivalentă cu parcurgerea drumului Golgotei. Dar
că unitatea în credinţă şi în jurământul neclintit de a sluji minunile dumnezeieşti pe pământ, în spiritul Sfintei
Treimi, duce la biruinţă şi la lucrul bine făcut, apreciat înălţător şi la judecata de apoi.
În tendinţa de epuizare a informaţiei privind subiectul ales, părintele are la pag. 280 o informaţie incitantă,
bine venită – Propuneri pentru canonizare.
În semnul armoniei şi libertăţii întru credinţă din România, „Sf. Congregaţie pentru cauzele Sfinţilor a
Vaticanului a primit dosarele de canonizare a 12 martiri ai secolului al XX-lea din Biserica Catolică de ambele
rituri, Biserica de Rit Latin şi Biserica Greco Catolică”.
Cartea Sfinţii Neamului Românesc rămâne astfel un excelent op de istorie bisericească, în arealul
universal al domeniului, dar şi un manual de învăţătură pentru enoriaşi, indiferent de religia pe care o
împărtăşesc. Aş zice chiar pentru eretici, ca să se dumirească de care parte a baricadei vor să mai
vieţuiască, după închiderea ultimei pagini a cărţii acesteia.
P.S.
Cu ceva ani în urmă, apărea în USA, o carte provocatoare pentru domeniile ştiinţei literaturii – teorie,
critică, istorie literară – semnată Harold Bloom, The Western Canon – The Books and School of The Ages
– 1994, ed. rev. 1995. Cele două ediţii au cunoscut nenumărate traduceri în lumea liberă, deci, şi în România
(1998).
Surprinzător, termenul canon a produs un adevărat şoc în rândul specialiştilor… literaţi, uitând
surprinzător istoria devenirii lui, care se pierde în negura vremurilor, el fiind revendicat în statornicia lui doar
de Biserică. Justiţia l-a avut în sistemul ei de legi, pe vremea romanilor, mai apoi, s-a disipat prin alte
înţelesuri, încât astăzi el a rămas pierdut definitiv.
Oricum, în spaţiul românesc, termenul canon şi-a găsit stabilitatea în ceea ce numim valoare perenă,
valoare model, cu posibilităţi de iradiere, de influenţă benefică. Aşa că, şi în această privinţă, Biserica, de
orice orientare a credinţei, continuă să fie… canonică în existenţa omenirii. Ştiindu-se că faptele şi martiriul
sfinţilor, trăitori cândva pe pământ, merită prezentate, explicate şi înţelese. În ultimă instanţă, tocmai această
idee călăuzitoare o slujeşte Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu în cartea preacucerniciei sale Sfinţii Neamului
Românesc, cu o precuvântare a Prof. Univ. Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei.

Anul care s-a-ncheiat, pe fundalul crizei mondiale, cu dramatice mutaţii în plan financiar, economic şi
social, prin repoziţionarea internaţională, nu numai a marilor puteri, ne-a redeschis miturile existenţei omului
în univers. Oricât de complexă şi diversificată se arată Fiinţa prin gândirea sa neliniştită, fără solidaritate şi
toleranţă creştinesc/raţională, supravieţuirea ei în perspectiva imediată a scurgerii timpului, pare din ce în ce
mai puţin sigură.
Modalitatea de înţelegere a fenomenului (nu a situaţiei!) se poate manifesta decât prin comunicare. Ca ea
să nu devină nonverbală, se folosesc mijloacele electronice, ale căror limbaje sunt cifre, litere, simboluri,
specializate pe domenii şi categorii de tehnică şi ştiinţă.
Dar în poliglotismul mondial, omul rămâne un adept nu numai al utilului, ci şi al frumosului, al receptării şi
decodării acestuia, în primul rând, prin lexicul limbii naţionale, care odihneşte şi impune autenticitatea acelui
drum al Damascului, prin care Saul s-a hotărât să treacă la creştinism, el devenind apostolul Pavel.
În această ordine de idei, numai literatura prin valenţele sale estetice biruie intemperiile vremurilor
politicianişte, iar prin scriitorii fundamentali, ea comunică permanent, ca o chemare divină în a ne purifica
înţelepciunea şi graiul. Grecia antică este modelul imperturbabil prin marele aed Homer (oare numai prin
el?!). Spania şi l-a reprezentat în pantheonul nemuririi pe Cervantes; Italia, pe Dante, Decameronul lui
Boccaccio a înflorit astăzi, în întreaga lume, mai mult ca oricând, prin miile de prozeliţi până la Alberto
Moravia ş. a. Franţa, prin Victor Hugo, încheia veacul al XIX-lea cu pecetea limbii vorbite din totdeauna, cu
toate că el fusese contemporan şi cu Baudelaire şi cu Mallarmé. Germania încheia acelaşi secol cu
dimensiunea filosofiei fără pereche, dar şi cu Faust-ul lui Goethe.
În acelaşi secol, România fixa pentru totdeauna bazele culturii moderne – în istorie, filosofie, filologie,
critică literară, în publicistică şi în Poezie.
Ilustrate strălucit de către Eminescu, ultimele două repere ale culturii reprezintă vârfuri ale domeniilor
reprezentate, fără egal după aceea.
Vocabularul limbii poetice a lui Eminescu a fost studiat cu dăruire de specialişti din mai toate ţările Europei:
Franţa, Italia, Suedia, Ungaria, Rusia, Spania, Portugalia, Serbia, Bulgaria, Polonia. Dar şi din Asia – din
Pakistan, până-n China, în America de Sud – Argentina.
Acest periplu informaţional are darul să fixeze ideea că limba română, prin originile ei latine, bine fixate,
reverberează în consonanţă cu toate oficiile de traducere în oricare limbă de pe globul pământesc.
Sărbătorind 160 de ani de la naşterea MARELUI POET EMINESCU, venim acum să cerem oficializarea
ZILEI INTERNATIONALE A LIMBII ROMÂNE, în fiecare an când calendarul înregistrează 15 ianuarie. Ea ar
fi, aşadar, ziua tuturor românilor din ţară şi de pe toate continentele lumii.
Statuile care i s-au ridicat în ţară şi în străinătate se constituie ca omagii aduse atât Poetului nepereche,
cât şi limbii române.
Este un îndemn nu pentru a formula ditirambi sau panegirice cu această ocazie, nici de a convoca
minimalizări sau ridiculizări altele decât cele care i-au fost neinspirat atribuite prin ceaţa unui discernământ
tuberculos. Opera scrisă (antumă şi postumă) a lui Eminescu indică respiraţia unei inimi vii, – LIMBA
ROMÂNĂ – care funcţionează fără sten şi internări periodice.
Limba română autentică trece chiar dincolo de dicţionare şi de limitele unor hărţi geografice. S-o păstrăm
numai aşa, fiindcă Eminescu trăieşte prin urmaşi care-l canonizează ca pe un martir.
Deci, 15 IANUARIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE!

În data de 18.02.2010, la Tg. Jiu, pe scena Teatrului Elvira Godeanu, în prezenţa doamnei
Alexandra Andrei, director al Biblilotecii judeţene Gorj, prezentator, Gheorghe Grigurcu, critic literar,
Ion Cepoi, poet, Elena Roată, profesor la Liceul Tudor Vladimirescu, principalul organizator, şi a unui
numeros public, din mijlocul căruia nu au lipsit personalităţile locale, oamenii de artă şi iubitorii de
literatură, s-a lansat volumul „Acvariul cu fâţe” – autor Nicolae Bălaşa.
Festivitatea s-a desfăşurat sub forma unui spectacol cultural bine regizat, sub patronajul
conducerii Teatrului Elvira Godeanu, a domnului director Marian Negrescu. Seara a început cu un
recital la pian susţinut de către pianistul gorjean, Florin Berculescu, apoi au prezentat autorul şi cartea
cei menţionaţi anterior. S-a recitat poezie din Marin Sorescu, s-a jucat un fragment din „Ieşirea în
lume” – spectacol gândit după ciclul La Lilieci. Spre finalul serii literare, a vorbit autorul.
Presa gorjeană, şi nu numai, a punctat evenimentul, considerându-l ca fiind unul unic, de mare
încărcătură spirituală.
Despre romanul „Acvariul cu fâţe”, în cele cateva zile de la apariţie, la o primă trecere în revistă, sau spus multe. Selectăm, pentru a sugera o imagine, doar câteva râanduri:
„...în cea mai recentă lucrare a sa, Nicolae Bălaşa propune o incursiune în perioada postrevoluţionară, în care cititorului i se prezintă adevărul despre existenţa cotidiană. Tragicul pândeşte
din umbră, însă povestea din spatele realităţii crude este una de dragoste, având centrate două
personaje – Ştefan şi Elena, a căror idilă se sfârşeşte trist. Ştefi, un tânăr originar din Bulzeştiul Doljului, este prezentat ca elev la Craiova, student la Bucureşti, bursier în Rhodos (Grecia). Locuieşte în
gazdă la Leonora, o femeie echilibrată, marcată, totuşi, de regimul abuziv. În carte, îi mai întâlnim pe
Elena, iubita lui Ştefi, Gheorghe – tatăl Elenei, Gogu – bunicul înţelept şi protector, provenit din mediul
rural, activiştii Bolboroş, Tropăneaţă, Bircă, Marţafoi, dar şi pe nepoţii Leonorei, vicioşi, prefăcuţi. Cu
toţii se învârt în acest «acvariu», ca nişte «fâţe». «Este un roman-metaforă, titlul său sugerează ideea
determinismului ca şi concept, că noi toţi ne mişcăm ca într-un acvariu, că viaţa ne este într-un fel sau
altul limitată, indiferent căâte libertăţi am avea. Pentru că, în ultimă instanţă, intervine autocenzura, autolimitarea, ne creiăm singuri spaţiile în care ne mişcăm», explică autorul cărţii.” – scrie Informaţia
Severinului.
„Autorul mai multor volume, Nicolae Bălaşa este doctor în filosofie şi autor de proză. Acesta a
semnat câteva romane, printre care: „Blesteme”, „Pe apa sâmbetei” şi „Puntea frântă şi căderea spre
niciunde”. Acestora li se adaugă şi două cărţi cu caracter ştiinţific, şi anume „Organizarea şi
funcţionarea mass-media în Oltenia”, precum şi „Comunicare şi înţelegere”. Ultimul său „copil” este
„Acvariul cu fâţe”, un volum care incită la lecturare”.Gorjeanul Dorina Cioplea
Beatrice Silvia Sorescu

Dacă cineva mi-ar fi spus în decembrie '89, că peste douăzeci de ani, am să-mi fac, la fiecare pas, cruci,
năuc de tot ce-mi stă în jur în această ţară, şi dacă aş fi avut, fie şi numai, o joardă la îndemână, l-aş fi plesnit
(pe respectivul), fără a mai sta pe gânduri. Astăzi, când mirarea nu are nimic din substanţa sugerată de
Descartes, iar speranţa de atunci e îngenuncheată ca pe vreme când inchizitorii nu mai pridideau cu arsul pe
rug, mai că-mi vine să mă iau la palme sau, mai grav, să-mi trag un glonţ în cap. Nici de plecat în lume, nu mai
pot! M-au lăsat încheieturile! Mi-aş trage un glonţ, spuneam, nu înainte însă de a-l pupa pe un vecin (ales şi
avansat, contextual, prin '50, pe vremea colectivizării, «că era mare nevoie de cadre, de cei ce trebuiau să-ţi
frângă gâtul» din strungar în activist şi nu mai ştiu ce, pe la…) «Domne'! – mi-a zis el – nu te bucura aşa… ca
prostu' că nu se ştie!… În plus, dumneata o să mai prinzi un comunism! Păi, aşa, cum crezi?!» L-am privit
pieziş, cu frica ce-mi intrase în oase şi l-am înjurat, în gând, abia după cea am ajuns la vreo câteva sute de
metri, mai departe. Mare păcat! Acum i-aş pupa mâna. …Însă o vrea a mă primi?! Că, dacă o mai trăi, a avut,
cu siguranţă, vreun FNI sau cel puţin o bancă, două, puse la dospit, să-i aducă, acolo, un oareşce profit. Cât
de o vilişoară la Monaco şi o tinerică, 18-20 de ani, (nu mai mult că-i cade greu la a sa burtică!) să-i ţină de
urât… Săracu'! Iar eu, intelectual, cu coatele tocite, tot ca pe vremuri… Tot ca prostul!… Auuu! Cred! E, nu ar
fi tocmai rău şi cu credinţa însă, vai de capul meu! Am ajuns să cred că porcu zboară! Şi ca să vezi? Cu capra
făcută, peste noapte, din paraşută, navetă spaţială!… Cred că lupul pus în capul trebii, şef, şi-a schimbat
năravul. Că la vremuri noi, de acum, nu ar mai fi fost loc de ei, (fosile îndoctrinate), ci de noi, intelectualii,
înţelepţii, despre care vorbea, ehe, demult, cândva, Socrate… Domnule, cred! Dar ce haită trebuie să fie
acea haită ca să cadă pradă altei haite? Eee?! Aşa că las să-mi curgă încă o lacrimă în suflet şi mă întorc, din
nou la şcoală, zic eu, să învăţ carte, copilul lui cutare şi cutare, de ceva timp, un veşnic răsfăţat, că are! Şi
bani în buzunare, celulare, brăţări de aur, maşină, nici n-ai auzit de care. Ce să mai! Are! Până şi cel ce n-are,
are! Tupeu, nevoie mare, că statul, domn' Ministru, i-a dat libertăţi, nu cumva să fie, te miri când, copilaşul
cutare sau cutare, de un pârlit profesorş, stresat. Iar eu intelectualul, mai ieri şi eu profesorul cu un oarecare
rang şi nume, am fost tras pe dreapta unde să fac şi iar să fac, dosare. Că de carte s-ar ocupa… cutare. E,
asta e, să fac dosar de tansferare, portofoliu cât mai mare şi iar dosar, să iau şi eu o sută de lei în plus, şansa
la a nu muri de foame. Să fac dosare şi iar dosare, în care să tot adaug diplome culese de pe unde am fost,
tocmai de pe vremea lui Ştefan cel Mare, încoace şi încolo, în Europa, Siberia, pe Lună, Marte la nu mai ştiu
ce întâlnire, diplomă făcută rost, pe ceva peşcheş de la un alt cutare! Of Doamne! La vremuri noi, tot ei că am
fost aleşi să fie mai de soi, mi-am zis şi am început să strâng. O diplomă ce-mi atesta că în nu mai ştiu care
context, ceva mai… acuş, pe vremea lui Ţepeş, l-am întâlnit pe George W Buch. Într-un alt carton cu poleită
scrie cum că am făcut şi-am dres ciorba de fasole cu leuştean, ceva ce n-a mai pomenit pământul. Scrie şi a
aprobat cutare plast pe scaun la ISJ. Funcţia! Bată s-o bată, nevoie mare! Nu, că nu sunt prost şi ştiu tocmai
de pe vreme lui Vodă ăl Trăsnit că dacă dai, nu ai însă o şansă ca dosarul tău, hârtii, zeci de kilograme, să
treacă, ar mai fi. Punctele să se adune şi în vreo câţiva ani să recuperezi ce-ai dat. Cu creierul chircit,
aproape de paralizat, îmi fac o socoteă, scad ce-am dat şi, ca pentru mine, omul beat de bucuria măreţelor
realizări, de astăzi, constat că am luat. Praful de pe tobă! Că ce am dat, a fost luat şi rămâne veşnic dat. A
căzut guvernul, alianţa, dintr-o dată, peste noapte, s-a spart iar eu, profesoraşul, cu degetul în gură, că deaia am votat. Stai domnule! – mă încurajez – am la teşcherea dosarul. Beton! Oricine s-ar instala-reinstala,
eu, pe metereze, de dinaitea venirii lor, am câştigat. A doua zi, un fel de ameţeală, un alt venin în suflet şi… iar

m-am cocoşat. Am aflat că regulamentul, cei nou sosiţi, pe loc l-au preschimbat. Aşa că iar m-am adaptat. În
numai două nopţi şi ceva zile am strâns, de pe internet sau dracu mai ştie unde, studii, aricole, cărţi… Le-am
împachetat şi-n ziua treia, într-un exemplar, la o editură, cu renume, unde e cutare, pe ici, pe colo, cu acţiuni,
uşor amestecat, domnule, le-am publicat. Acum e acum! Ce o să zică mai marii Isj când, făcut de ei şi de
sistem un mic rahat, am devenit, ce-i drept, cam peste noapte, un mare consacrat. Patru cărţi publicate, în
trei zile şi jumate, nu e de coloea! Şi puncte, noi puncte în promovare, aş!, să nu mor de foame, iar am adunat.
Ce dracu, domnule! Unde-am ajuns? Mă uit în dreaPta, în stânga, trec pe la universitate… Şi văd acolo, …
un altfel de rahat, de rang, ceva aparte, pe ici pe colo, uşor cosmetizat. Salariul unui prof, cândva aproape s-a
triplat. Norme peste norme, cumulate el a tot câştigat că dacă ai face socoteala nici zi şi nici noapte pe acasă
el nu a mai dat. Ce să mai vorbeşti atunci când profu-i în Cameră sau la Senat?! În plus francul câştigat din
taxă îşi spune şi aici cuvântul. E, cum s-ar zice peşcheşul e oficial, s-a autorizat? Mai vedea! Una-i taxa, altai… Aici şpaga s-a reinventat, ca domn' professor cu rang universitar să între în lumea bună! Să aibă şi el
casă, masă şi maşină la-ndemână că de-aia la şcoală, toamna, îşi duce întreg neamul, rude, satul în care s-a
născut chiar dacă de carte nu se mai aude. Universitatea a devenit locul în care prostia-i oficială şi capătă
statut. Se tiparesc cartoane pentru toţi ce-au vrut. Şi au plătit pescheşul, au dat şi, fie-mi iertat cuvântul,
fiecare după cum a mai putut. Şi după moment: la licenţă suma…, un doctorat, mai mult, chiar dacă hârtia-i
tot ca şi omul, un fel de început al marelui rebut. Eee, – îmi zic – universitarul de bine de rău, tot are, că dă
diplome şi celor care ajung pe funcţii, sus. Diferenţa-i mare! Înghit în sec şi plec, pute mult prea tare!
Ajuns acasă privesc într-o oglindă uimit la mine, mă uit şi-n raft unde hârţoage de la şarlatani, care mai de
care, pe bani trudiţi cu ora, de prin '89 încoace am adunat. Simt cum mi se face scârbă când văd că dintr-un
om, mai ieri, astăzi văd în faţa-mi doar un biet rahat pălit de vânturi, pe alocuri, de vremuri chiar uscat. Privesc
năuc şi încerc măcar să spun: învăţământul l-aţi distrus! Fi-ţi liniştiţi şi noi murim! Mai vreţi şi altceva? Strig,
ţip, pustiul îi pe pământ… Privesc în sus şi atunci ridic neputincios din umeri. Deasupra mea e moţul marelui
rahat!
Profesorul de România

http://www.youtube.com/watch?v=UlIJOAZ1pak&feature=fvw

În perioada 3 – 6 aprilie 2010, Kfar Maghar din Israel a fost capitala poeziei internaţionale, capitala
promovării toleranţei şi dialogului prin cultură. Aici, în Galileea de jos, în satul Maghar, s-a desfăşurat
Festivalul Internaţional de Poezie „Nissan”, ediţia a XI-a, şi au participat poeţi din toată lumea: China,
Franţa, Iordania, Polonia, Japonia, Rusia, România, Turcia, Macedonia, Israel..., plus româno –
canadianul Alexandru Cetăţeanu (poet, prozator, eseist, jurnalist), preşedintele Asociaţiei Canadiene
a Scriitorilor Români, directorul revistei canadiene de limbă română, franceză şi engleză, „Destine
Literare”.
Festivalul a fost organizat de poetul druz Naim Araidi (iniţiatorul acestui eveniment), în parteneriat
cu Organizaţia non-profit pentru Dezvoltarea Culturii şi Artei „Nissan”, Consiliul Local din Maghar,
Uniunea Generală a Scriitorilor din Israel, şi cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din Israel,
Miphal HaPais precum şi alte organizaţii.
Satul Maghar este situat la numai 15 km de lacul Tiberiada (sau Marea Galilee, cum mai este
denumit). Aici este o populaţie de 19.300 locuitori, 57% druzi, 20% musulmani, 23% creştini.
Am avut marea bucurie de a-l întâlni în Tel Aviv pe distinsul om de cultură Alex Cetăţeanu, româno –
canadianul amintit mai sus. Astfel, în câteva ore, cu mare plăcere i-am prezentat câte ceva din
minunata metropolă.
Să vedem în continuare, şi impresiile sale, prezentate în dialogul ce urmează:
– Aşadar, domnule Alex Cetăţeanu, să începem cu începutul, cum se mai spune: cum aţi aflat
despre Festivalul Internaţional de Poezie de la Maghar şi cum aţi reuşit să participaţi?
– Anul trecut, am participat la Festivalul Internaţional – „Nopţile de Poezie” de la Curtea de Argeş,
organizat de poeta Carolina Ilica şi de poetul Dumitru M. Ion.
Aşa se face că am întâlnit doi poeţi din Israel, despre care, recunosc, nu ştiam nimic. I-am
descoperit acolo, lângă mănăstirea meşterului Manole – cu poeme unice, puternice, subtile,
expresive, pline de filosofie şi subînţelesuri. Este vorba de poeţii Naim Araidi şi Moaen Shalabia.
Poetul profesor dr. Naim Araidi, printre multe altele, este şi directorul festivalului de la Maghar, iar
poetul Moaen Shalabia unul dintre cei 10 organizatori. Simpatia devenind reciprocă, am fost invitat la
acest eveniment cultural de excepţie, şi sunt încântat că am putut să particip. Ştiţi, Canada este cam
departe şi era cât pe aci să nu pot trece Atlanticul.
– Aţi venit pentru prima oară în Israel? Care vă este prima impresie despre această ţară?
– Este adevărat, am călătorit prin zeci de tari, am străbătut 47 de state americane, dar nu am mai
fost niciodată în Israel. Prima impresie este excelentă. Mi s-a părut că seamănă mult cu statul
California, partea de la LA până la San Francisco.
– Ce aţi vizitat? Cu ce impresie aţi rămas până la urmă?
– Am vizitat puţin Tel Aviv-ul şi vă mulţumesc mult pentru ajutor şi ospitalitate. Frumos oraş! Apoi,
organizatorii festivalului au organizat un tur prin locurile sfinte şi prin localităţi din zona Galileii de jos.
Am fost la Nazareth, Kfar Kana, Acre şi Haifa. Am fost cazaţi în Tiberias, unde am „colindat” cel mai
mult. Dar câte nu sunt de vizitat! Tot Israelul este un muzeu. Am rămas cu o bună impresie, şi cu

hotărârea de a reveni în această ţară minunată într-o bună zi. Să vă fac o mărturisire: Am avut impresia că
florile în Israel parcă strălucesc, parcă luminează, parca sunt mai vii decât oriunde în lume. Nu ştiu dacă
cineva a mai simţit aşa ceva, dar eu aşa am simţit.
– Ce părere aveţi despre modul de organizare şi desfăşurare a Festivalului?
– Este impresionant cum o mână de oameni entuziaşti pot să realizeze atât de mult pentru promovarea şi
încurajarea poeziei cât şi, indirect, pentru schimbarea imaginii despre Israel în lume. Micuţa localitate
Maghar, a fost pusă definitiv pe harta poeziei planetare. Cei doi poeţi organizatori, Naim Araidi şi Moaen
Shalabia, precum şi ceilalţi organizatori sunt, după mine, nişte eroi. Antologia festivalului nu a putut să fie
gata în timp util (mare păcat), dar „above all” organizarea a fost excelentă.
– Câţi poeţi au participat? Despre public ce puteţi spune?
– Nu ştiu exact câţi poeţi au participat la festival. Numai din China am fost patru poeţi. Apoi doi din
Federaţia Rusă (cu care m-am împrietenit), doi din Macedonia (renumitul Slave Ghiorghio Dimoski,
preşedintele Festivalului Internaţional de la Struma şi Kristina Nikolovska), doi din România (Denisa
Comănescu şi Flavia Teoc – poete de înaltă clasă), din Turcia, Japonia, Polonia (Tadeusz Dabrowski!),
Franţa...şi foarte mulţi din Israel, de limbă ebraică şi arabă.
Am văzut un public entuziast, interesat de cultură şi implicit de poezie. O să vă trimit o poză care o să vă
dea o idee despre magia poeziei în această parte minunată a Israelului.
– Ce aţi prezentat la Festival?
– Am prezentat trei poezii în limba engleză şi o poezie în limba romană.
Vreţi să v-o prezint pe cea în limba română?
– Absolut.
– Se numeşte
BUJOR, PEONY, PIVOINE, BOTANE*…
Au înflorit bujorii în Canada,
Precum odinioară-n România.
Au înflorit cu-atâta amânare
Ca să le-aştept mai mult magia.
I-am tot visat şi îi visez şi-acum
Cum se întorc mereu şi-mi ies în cale
În curtea mamei: ca-n copilăria
Care s-a dus venind din depărtare.
Au răsărit ca nişte mici petale
Prin zgribulitul nostru anotimp.
Ei plămădiţi au fost de mama lui Appolo,
Reîntrupaţi Peoni cu nimb de-Olimp.
De dor mă vindecă precum de-o boală,
Cum doar Asklepios ştia a vindeca.
Dar cât de lungă este suferinţa
Ce şi-a găsit un cuib în fiinţa mea!
Bujori oriunde-s pe planetă –
Simbol de ţări şi de împărăţie:
Hua Wang*, peony, pivoine, botane…
Pe lumea-aceasta-s leac de nebunie.
* Regele florilor (bujorul) – în lb. chineză (n.a.)

– Organizatorilor le oferiţi o notă bună?
– Pe o scară de la 1 la 10 le dau nota 9+.

– Ce v-a plăcut cel mai mult la acest Festival? Şi ce nu v-a plăcut?
– Ne-a plăcut festivalul, nu aş putea să spun ce ne-a plăcut mai mult. Poate acea înmănunchere de poeme
în arabă şi ebraică, ambele limbi semitice. Ne-a plăcut să ascultăm tânguirile şi melodicitatea poemelor în
cele două limbi, chiar dacă nu înţelegeam nimic. Am fi vrut să ni se dea un „clue” despre poeziile pe care urma
să le ascultăm, dar în cele mai multe cazuri nu am avut nicio explicaţie, pentru a putea completa cumva
poemele cu imaginaţia noastră.
– În comparaţie cu alte festivaluri de poezie, la Maghar a existat ceva deosebit?
– Mediul special în care s-a desfăşurat totul, locurile unice, plantaţiile de măslini în floare.. apoi oamenii
întâlniţi, programele muzicale specifice Orientului Mijlociu...
Chiar şi simpozioanele colaterale (rolul poeziei în întâlnirile multiculturale tinut de Naim ai Situaţia femeii
arabe în cultura arabă, condus de H. Selamah) au fost deosebite. În fond, fiecare festival de poezie are
unicitatea lui. Pentru noi, cei veniţi din alte culturi, a fost un eveniment special.
Lipsa totală a băuturilor alcoolice la masă, ar putea fi considerată ca ceva cu totul deosebit. Noi, „grupul
celor şase”, luaţi cam prin surprindere la început, ne-am descurcat. Ne-am aprovizionat cu vin bun, produs
pe Înălţimile Golan şi am prelungit festivalul până noaptea târziu, ba într-o noapte am aşteptat răsăritul
soarelui. Vreţi să ştiţi cine făcea parte din „grupul celor şase”? Eu, cu poetele din România, Denisa
Comănescu şi Flavia Teoc, Yuliy Gugolev şi Valery Feodorov din Moscova şi Tadeusz Dabrowski din
Gdansk.
Cu Tadeusz (talentat poet!) eram prieten de anul trecut, de la Curtea de Argeş.
– Aveţi vreo propunere pentru viitoarea ediţie?
– „Keep up the good work” s-ar zice simplu în Nord America. Aceşti minunaţi poeţi fac deja mult mai mult
decât se poate imagina.
– Ce înseamnă poezia pentru dumneavoastră?
– Am crescut cu versurile poetului martir Vasile Militaru în inimă. Mama mea, Elisabeta Gh. Costeanu din
comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea ştia sute de poezii pe care le recita cu pasiune ori de câte ori avea ocazia.
Şi eu ştiu multe poezii, unele preluate de la mama mea.
Le-am vorbit colegilor din „grupul celor şase" de Topârceanu (unul din poeţii mei preferaţi), ba chiar le-am
recitat poezia „În jurul unui divorţ”.
Poezia este un „modus vivendi” pentru mine. Mă hrănesc spiritual cu poezie şi pentru a nu rămâne numai
consumator – încerc să exprim gândurile şi emoţiile mele prin poezie, deci să şi dau ceva din mine. Poezia
poate schimba planeta, dacă intră în rezonanţa cu sufletele oamenilor. În revista Destine Literare, public
poemele care mi se par valoroase, create de poeţi de limba română, franceză şi engleză. Sunt mândru de
asta, cred că fac bine ce fac.
– Expresia artistică în altă limbă decât cea maternă, este diminuată ca valoare?
– Limba maternă, dacă este stăpânită bine, este fără îndoială limba de preferinţă a oricărui creator,
mânuitor de cuvinte şi sensuri subtile. Trăind zeci de ani în medii francofone sau/şi anglofone, parcă se
pierde puţin abilitatea de creaţie în limba maternă. Se mai şi uită mult. Ideal ar fi să poţi crea şi în altă limbă
decât cea maternă – într-o limbă majoră, precum engleza (care câştigă din ce în ce mai mult teren pe
planeta), la fel de bine ca în limba maternă. Dar cred că posibilităţile de expresie (deci şi valoarea unei creaţii)
sunt diminuate, invers proporţional cu gradul de cunoaştere al acelei limbi.
– Ce recomandări aţi face tinerilor care scriu poezie?
– Să se ţină de ea, în special dacă au talent. Orice perioadă istorică a dat omenirii poeţi mari, recunoscuţi
ca atare, mai ales după plecarea spre alte lumi. Dar există şi excepţii. Poeţii sunt nebunii frumoşi ai planetei –
nu-mi amintesc cine spunea asta.
– Prin ce modalităţiţi poezia reuşeşte să ajungă la sufletul cititorului din mileniul trei?
– Sub ochii cititorilor, ştiu sigur: în primul rând prin internet. La sufletul cititorilor, cred că numai prin puterea
versului, prin noutatea pe care o aduce, prin puterea de convingere, prin mesajul pe care îl aduce creaţia
literară. Sinceritatea versului, sensibilitatea, gingăşia, ajung repede la sufletul cititorului. Unele poezii
câştiga un loc în sufletul cititorilor prin „năstruşnicie”, altele prin „obrăznicie” – depinde mult şi de educaţia
celor care mai sunt încă interesaţi de această formă de artă care este poezia. La fel ca muzica, de exemplu –
sunt oameni pentru care muzica simfonica nu însemna nimic, iar alţii care au nevoie de muzică simfonica,
aşa cum au nevoie de aer.
– Despre mişcarea literară din Canada ce ne transmiteţi?

– Există, şi este puternică. Asociaţia Canadiana a Scriitorilor Români sărbătoreşte 10 ani de existenţă.
Avem un cenaclu, o revistă, participăm la Târgul de Carte de la Montreal, organizăm comemorări de scriitori
şi poeţi români, deci suntem... tari.
– Cum a apărut revista „Destine Literare”?
– O asociaţie de scriitori fără o revistă literară nu ar fi avut sens. Revista Destine, şi apoi Destine Literare (o
întreagă istorie legată de schimbarea de titlu) a apărut deci ca o necesitate. Poate fi citită şi pe internet la
www.scriitoriiromani.com, în stânga, apăsând pe bara DESTINE LITERARE.
– Unde vă simţiţi acasă, în România sau în Canada?
– Este o dilemă pe care o trăiesc în fiecare zi. Bună întrebare! Ca poet, vă răspund în câteva versuri,
dintr-un poem al meu numit

ACOLO
................................
Sa ma-mpart în doua-as vrea –
Unde-i oare tara mea?
De acolo, sunt aici.
De aici, ramân acolo.
Împartit în doua tari,
Între doua departari.
– Ce proiecte aveţi?
– Fel de fel. Cărţi începute de terminat, să-mi termin casa dintre dealurile copilăriei şi să trăiesc mai mult în
România, să plec din nou în China etc. La Montreal, dorim să scoatem o Antologie a scriitorilor romani din
Canada, membri ai ACSR, să celebrăm cum se cuvine cei 10 ani de activitate, să participăm la târgul de carte
etc.
– Pentru că aţi fost şi preşedintele unui Club Rotary din Canada, ce a însemnat această experienţă pentru
dumneavoastră?
– Foarte mult. Este o cinste să fi ales preşedinte al unui astfel de club, într-o organizaţie planetară,
recunoscută şi apreciată unamim. Am învăţat foarte mult, şi sunt mândru de activitatea mea ca „Rotar”.
– Aveţi un mesaj de transmis pentru românii de pretutindeni?
– Să fie mai uniţi şi deci mai puternici. „Blestemul” lui Herodot să nu-i mai urmărească, oriunde se află pe
acestă planetă.
– Mulţumesc pentru acest dialog, şi, la anul, la Maghar în Israel!
– Şi eu vă mulţumesc. Deci, la Maghar în 2011!

Unul din cei mai mari poeţi pe care i-a avut România, a murit
în condiţii neelucidate încă, în urma unui linşaj mediatic.
Pe 29 ianuarie 2008, cei de la Newsin au fost primii care au
intoxicat presa cu informaţii calomnioase, precum că Cezar
Ivănescu ar fi primit Decizie emisă de CNSAS, de fost
colaborator al Securităţii.
Amintesc că poetul Cezar Ivănescu a concurat cu Nicolae
Manolescu la funcţia de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din
România.
În ziua intoxicării presei cu informaţii false, Nicolae
Manolescu şi Mircea Dinescu se aflau la Paris.
Mircea Dinescu a declarat de la Paris: „nu am văzut dosarul,
nu am votat, dar să răspundă, că a fost informator al
Securităţii”.
Pe bună dreptate, Cezar Ivănescu se întreba: „De unde ştie
Mircea Dinescu că am fost informator, dacă nu mi-a văzut
dosarul?”
Pe 31 ianuarie 2008, apare ştirea în presă că CNSAS a
funcţionat neconstituţional, pe toată perioada, de la înfiinţare.
Astfel au declarat cei de la Curtea Constituţională.
Vineri, 1 februarie 2008, la emisiunea de pe Realitatea TV a
lui Stelian Tănase, Mircea Dinescu a declarat în direct despre
Cezar Ivănescu că „a fost securist şi a semnat angajament în 1961 cu Securitatea”.
Cum ar fi fost posibilă o colaborare cu Securitatea, în timp ce poetul Cezar Ivănescu a fost dat în consemn
la Antitero şi Direcţia a 5-a, considerat periculos pentru vechiul regim comunist?
În cotidianul israelian de limbă română „Viaţa Noastră”, din 04 februarie 2008, a apărut următoarea ştire:
„După ce o viaţă a fost terorizat şi hăituit de Securitatea românească, poetul Cezar Ivănescu se vede la
această vârstă (67) acuzat de Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, că a fost informator al
Securităţii, fără să existe nici o hârtie oficială în această privinţă, nici o consultare a dosarului. Este pur şi
simplu o calomnie strecurată prin presa din România pentru a încerca un linşaj mediatic. A protestat pe toate
căile, şi începând de azi 04.02. 2008, orele 12,00, la Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, Calea
Victoriei nr.15, în Sala cu oglinzi, va declara greva foamei. A anunţat şi pe Preşedintele României în această
privinţă” (L.S.).
În ziua de 06 februarie 2008, Cezar Ivănescu a fost invitat la emisiunea NAŞUL, B1 TV, unde a răspuns în
mod calm şi cu adevăr provocărilor. În această emisiune, Cezar Ivănescu afirmă în direct:

„Newsin, ei sunt primii care au infestat toată presa cu această informaţie şi apoi ziarele aferente. Ştirea s-a
difuzat năvalnic peste tot, a fost preluată de toată presa şi aşa mai departe. Am fost supus timp de o
săptămână unei încercări de linşaj mediatic... Că sursa din CNSAS, eu am spus că ar fi Mircea Dinescu care
mă urăşte cumplit, că l-am incriminat în cartea despre Preda, dar şi în numeroase alte texte...”
Spre finalul emisiunii a declarat: „... mulţi oameni politici au fost tranşanţi în a lua atitudine în acest moment
faţă de persoana mea, nu au ezitat nici o clipă. Culmea e că din breasla noastră, dintre literaţii noştri, dintre
care unii îmi sunt datori în eternitate, ei s-au clătinat. Am o scârbă şi o stare de greaţă apropo de aceşti
oameni cum nu vă închipuiţi”.
Pe 21 aprilie 2008, la insistenţele unei rude din Bacău, poetul Cezar Ivănescu s-a internat în Clinica
privată „Vasile Palade” din Bacău pentru o banală intervenţie chirurgicală.
Pe 22 aprilie 2008, chiar directorul clinicii, medicul chirurg Vasile Palade i-a făcut intervenţia chirurgicală,
după o anestezie generală. Se pare că pe fondul unui organism slăbit (din cauza defăimării în presă, slăbise
aproximativ 20 de kilograme) şi din cauza nerespectării unor condiţii medicale, poetul n-a rezistat acestei
intervenţii.
Pe 23 aprilie era transferat la Spitalul de Urgenţă Bacău, unde în timp de cca 24 de ore nu i se făcuse
niciun control pentru a se vedea cauza înrăutăţirii sănătăţii.
Pe 24 aprilie 2008 s-a hotărât transferul cu elicopterul SMURD la Bucureşti, care şi acesta a venit cu patru
ore întîrziere.
Seara, după ora şase, poetul Cezar Ivănescu a murit la Spitalul de Urgenţă Floreasca, Bucureşti, unde se
constatase un diagnostic diferit faţă de cel pus la Bacău.
Cezar Ivănescu a deschis, atât cât a putut, uşile către toţi cei ce arătau talent, dedicaţie şi pasiune,
indiferent de stil, voce lirică şi timbru de intonaţie estetică. Prin „Numele Poetului” care a făcut să existe sute
şi poate mii de scriitori, mai importanţi ori mai mărunţi de pe la noi, opera lui de mentor şi de îndrumător şi-a
găsit expresia cea mai potrivită. Era, de fapt, expresia unui om liber”.(„Cezar Ivănescu - un biruitor” de Artur
Sivestri, fragment).
Poetul, intuind că moartea-i va fi aproape şi timpul nefiind de partea sa, şi-a lăsat toate mărturiile
înregistrate pe casete audio, şi, printre acestea, ne roagă pe noi, cei apropiaţi (pe fiica sa, Clara Aruştei şi
prietenii) care am fost de partea adevărului, să-i apărăm numele şi opera.
http://www.youtube.com/watch?v=mUm_oL57QNU&feature=related
Acum, la doi ani de la moarte, poetul Cezar Ivănescu (pe care l-am cunoscut la Iaşi în 1980 şi am rămas în
relaţii de prietenie până la final), mi-a acordat un interviu imaginar pe care-l redau în continuare:
Lucreţia Berzintu: Dragă Cezar Ivănescu, relatează-ne, te rog, cum a început conflictul cu Mircea
Dinescu?
Cezar Ivănescu: Mircea Dinescu a intrat în literatură ca un discipol al meu, chiar titlul primului său volum
de versuri, Elegii de cînd eram mai tînăr, preia un vers din poemul meu, Amintirea Paradisului, „Cînd eram
mai tînăr şi la trup curat...”
În continuare se poate citi răspunsul la această întrebare pe Blogul meu ce l-a făcut fiica mea, Clara
Aruştei, după plecarea mea Dincolo:
http://cezar-ivanescu.blogspot.com/2009/03/cezar-ivanescu-aprilie-2008-scurta.html
– Oare, istoria se repetă ca în „Timpul asasinilor”?
– Această carte „Timpul asasinilor, Documente şi mărturii despre viaţa, moartea şi transfigurarea lui
Nicolae Labiş”..., explică unele lucruri prezente...
Amintiţi-vă noaptea de 14 spre 15 iunie 1990 când stăteam cu luminile aprinse şi priveam din spatele
uşilor, din spatele geamurilor, să apară minerii beznei să ne omoare soţiile şi copiii, după ce ne omorâseră pe
noi cu ciomegele, o noapte întreagă... Ar putea fi o sugestie...
Dar noi suntem încă în viaţă... Şi pentru morţi cine vorbeşte?... a, da, s-a convenit să vorbească asasinii
lor, cine ştie mai bine ca ei cum i-au omorât?

Tot ei or să le facă şi albumele... şi, suflete, pentru acei din noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, pentru
fata împuşcată în ceafă pe Batiştei căreia i se vedea glonţul ieşindu-i prin frunte? tot ei, suflete, tot ei...
„Dar legea ni-i deşartă şi străină
Când viaţa-n noi cu greu se mai anină,
Iar datina şi mila sunt deşarte
Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte...”
– Ce este traumatomanţia?
– „Traumatomanţie” se cheamă artă, este o mantie de origine turcească se pare... este o mantie care te
ajută să prevezi viitorul după natura rănilor primite... Am făcut o aluzie la această iniţiere a mea într-un mai
vechi poem, Jeu d'Amour (Joc din Baad), şi urmărind această artă mă voi expune continuu ca un demonizat
până la sfârşitul vieţii mele...
Alice Botez, după ce mi-a citit cărţile, mi-a spus că e evidentă în ele amintirea unei morţi violente şi tot ea sa mirat că nu am observat încă o altă evidentă, sigla CI, la toate adăugându-se durerile fizice insuportabile
fără nici o cauză fiziologică... Nu eu am inventat, ci Alice Botez m-a obligat să cred că sunt o reîncarnare a lui
Iulius Caesar.
– La ce îţi ajută această practică, a traumatomanţiei?
– Traumatomanţia mea de două parale pe care o practic are o valoare apotropaică: mă apără de demonii
beznei: astfel că n-am luat nimic de pe lumea asta, nici femeia altuia, nici pâinea de la gura altuia şi-am căutat
toată viaţa să fiu alături de cei în suferinţă, de cei îngenuncheaţi, de perdanţii tuturor cauzelor pierdute... Să
nu trăim din prezumţii... atâta pot, să aleg suferinţa şi pe cei învinşi: asta e virtutea mea: cum să se pună
nemernicii cu cel mai desperat dintre desperaţi?
– După cele două apariţii editorile, „Pentru Marin Preda” şi „Timpul asasinilor”, te aşteptai la reacţiile celor
pomeniţi în aceste cărţi?
– E adevărat, toate zerourile literare mă pot ataca simultan şi din toate părţile pentru că le ofer momeala
stilului vulgar, plebeian... degeaba le vorbeşti, sufleţelule, despre Micul sau Marele Vehicul, ei oricum nu pot
înţelege, degeaba le vorbeşti despre Biblie... Pentru voi scriu, îngere, pentru voi şi numai pentru voi!
– Maestre Cezar Ivănescu, să înţeleg că, defăimarea, care ţi-a făcut-o presa din România începând cu 29
ianuarie 2008, a fost un „atac simultan din toate părţile”?
– Am fost supus timp de o săptămână unei încercări de linşaj mediatic.
– Un mesaj de Dincolo?
– Le mulţumesc Domnului Isus Hristos şi Maicii Domnului, Fecioara Maria, instanţei absolute, soţiei mele,
Maria, acolo, în ceruri, şi fiicei mele spirituale, Clara Lucia Aruştei, aici, pe pământ. Mi-au stat ei, mi-au stat tot
timpul alături. Tuturor acelora care au trecut de partea mea le mulţumesc, dar nu atât cât îşi închipuie, pentru
că au trecut de partea adevărului...
Celor cunoscuţi şi necunoscuţi, încă o dată le trimit dragostea mea şi le urez mai ales acelora risipiţi prin
lume mult noroc. Pentru acei care au gustat cu voluptate această pâine otrăvită a minciunii, nu am decât
compasiune. E ceva rău în ei...care îi îndeamnă să se bucure la ivirea în lume a răului. Îl întâmpină
recunoscându-se în el. Să încerce să se purifice, să scape de sub tirania răului care îi domină...
În această încercare mi-au stat alături români, evrei, maghiari, ţigani, armeni, sârbi, albanezi...Cu toţii sau dovedit nu doar europeni, ci adevăraţi cetăţeni ai universului... Ei sunt speranţa mea că vor remodela o
nouă umanitate... nu există păcat mai mare în univers decât să batjocoreşti sufletul unui om!
– Să fii binecuvântat maestre Cezar Ivănescu!

PORTOFELUL MEU
Vechi, făcut din vinilin,
Chiar şi-atunci când este plin,
Mai de preţ e poţi să spui,
Decât conţinutul lui!
CA SĂ VEZI!
Să nu te uiţi după femei,
Numai fuma şi nu mai bea,
Munceşte multă şi cu temei,
Nu-i doctor, e nevastă-mea!
DESPRE FEMEI
La vârsta mea? Să mă scutească!
Eu, în mod sincer, spun aşa:
Decât cu babe la cafea
Petrec mai bine c-o „Băbească”*!
*Băbească, vin roşu, de calitate
SLUJBĂ PENTRU UN FOST ALES
După un mandat, mon cher,
Cu ani buni, foarte mănoşi,
Te poţi face patiser,
Căci vei vinde tot gogoşi!
TRECEREA LA VOTUL UNINOMINAL
Schimbarea, cred că este-n bine,
Căci înainte-n mod stupid,
Minţea partidul pentru tine.
Acum, minţi tu pentru partid.
INTERPRETARE
Cum n-am apă, nici săpun,
Doar restanţe la chirie
Despre mine pot să spun,
Că-s căzut la datorie!
SUFERINŢE DE FECIOARĂ
O gheară-n piept avea mereu
Şi suferinţe-neîncetat
Dar i-au trecut instantaneu,
De-ndată ce-a căzut la pat.
MISOGIN FĂRĂ SPERANŢĂ
Dacă-i adevăru-n vin,
Iar în bere e plăcerea,
Mă întreb plin de venin,
Ce cată-ntre noi muierea!

EVA CĂTRE ADAM
La greu, băuta-i vinul din baric
Căci viaţa-ţi pare tare acră,
Dar nu uita iubitul meu unic,
Ce fericit eşti că n-ai soacră!
SURPRIZE
Cu halbe-am stins când petreceam
Văpăile din vara asta
Însă acasă... când soseam,
Găseam, aprinsă rău, nevasta!
UNEI DOAMNE CITITOARE
Ea citeşte! Nu în stele!
Şi-mi explică aferat,
Care-i genul preferat.
Cărţi de credit. Ale mele!
AMOR MARCAT DE INTERNET
Azi un reloaded m-a-ncercat
Şi-am accesat o tipă cool,
Cum n-aveam însă contact full,
Prin by my self m-am rezolvat.
LAUDELE MAMEI
Ce bine tu se ţine-al tău,
Nurorii, soacra îi spunea.
Iar el fălos de trupul său,
Numai de garduri se ţinea!
AMOR CA ÎN TELENOVELE
Ce-a suferit bietul băiat
Când s-a spulberat idila
Gândea „te quiero” înflăcărat
Dar de spus...spunea: tequilla...
DILEMĂ DE ZIUA SOŢIEI
De gânduri azi sunt măcinat
Soţiei ce să-i iau în dar,
E ziua ei şi aşadar,
Bani din poşetă i-am luat.
FETEI DE PESCAR
Fiind tu fiică de pescar
Mult peşte-n viaţă ai mâncat,
Dar iată ei s-au răzbunat
Şi pentru peşti stai pe trotuar.

CAMPANIA ELECTORALĂ
Vorbe goale, pâine frântă,
Panglici multe şi baloane,
Plus orchestra care cântă
Numai piese de tromboane!

ÎNTÂI APRILIE
După cum se vede treaba
Asta este, în popor
Ziua-n care faci degeaba
Jurăminte de amor

JUSTIŢIA
O doamnă oarbă ce agită
Un paloş lung cu lama lată,
Confuză, însă fericită
Că este zilnic violată!

GLOBALIZAREA
Globalizare-am arătat
E un concept, nu vorbă goală
Atât de bine controlat
Că şi-ncălzirea e globală!

ANGAJAMENT SOLEMN
Tot înainte către progres
Aceasta ni-i vrerea fierbinte
Am decis, am jurat şi-am ales
Să fie la fel ca-nainte!!

NEDUMERIRE
Nu pot să tac, trebuie spus!
În U.E. totu-i cam pe dos,
Căci iată, ne privesc de sus,
Toţi cei din Ţările de Jos.

VÂRSTELE ABUZURILOR
La-nceput numai bomboane
Apoi fiţe şi talente
Domnişoare, vin, cucoane
Iar acum, medicamente.

CODRUL...
Codru-i frate cu românul
Îşi cânta poetul dorul...
O fi frate cu vreunul,
Care a pierdut toporul!

GENEROZITATE RURALĂ
Când ginerică l-a rugat
Să-i dea o palmă din tarla
Bătrânul generos i-a dat
Nu una, ci vreo câteva.

ZICALĂ APLICATĂ
L-am zărit în seara asta
La bodegă, pe la zece,
La o bere cu nevasta...
Una caldă...alta rece!

UNUI MATINAL INCURABIL
Trezit mereu cu noaptea-n cap
Gândind că parcă-i greu a fi,
Cu mintea într-un veşnic trap,
Rămâne-aşa şi peste zi!!

PARADOX PRIVIND FEMEILE
Mă tot întreb prin ce mutaţii
Cărora nu le aflu cheia,
Trăiesc mai mult decât bărbaţii,
Dar nu ajung la vârsta-a treia?

UNUI PASIONAT EXCESIV DE
CALCULATOR
Ai dat iar cu oiştea-n gard
Să ştii că, nu-i doar un moft
Când ea e atât de „hard”
Tu să fii aşa de „soft”!

DRAGOSTE ŞI DELICATESE
Antricot şi-un vin de clasă,
Cu draga mea am savurat!
N-a fost propriu zis o masă,
Lâng-o reclamă-am salivat...

La această dată, se cunoaşte deja, în întreaga lume, nu numai faptul că, la sfârşitul
săptămânii trecute, în apropiere de Smolensk, în Rusia, a avut loc un accident aviatic
care, practic, a decapitat conducerea statului polonez, ci şi numărul foarte ridicat de
demnitari morţi. În urma acestui cutremurător incident aviatic şi-a pierdut viaţa inclusiv
preşedintele statului polonez, Lech Kaczynski.
De multă vreme nu ne-a fost dat să asistăm la o asemenea incredibilă dramă,
datorată unor erori umane, după cum pare să rezulte din investigaţiile iniţiate de
autorităţile ruse, sub conducerea personală a primului ministru Vladimir Putin.
Dispariţia unei însemnate părţi a elitei politice poloneze este o pierdere cumplită pentru această
ţară cu un destin dramatic de-a lungul istoriei mai îndepărtate sau mai apropiate.
Personal, regret dispariţia neaşteptată a preşedintelui polonez faţă de care, trebuie să
mărturisesc, am nutrit şi nutresc o deosebită admiraţie, considerându-l între cei mai demni şi verticali
şefi de state ai Europei răsăritene, fostă comunistă. Nu spun acest lucru doar pentru că există
sintagma: „De morţi numai de bine”. Am admirat, în mod cu totul deosebit, verticalitatea şi curajul
excepţionale ale unei personalităţi politice est-europene demne, care nu s-a lăsat nici intimidată, nici
manipulată de noile autorităţi imperiale de la Bruxelles şi care, în repetate rânduri, şi-a impus, cu
fermitate punctul de vedere, nerenunţând, nici măcar cu un milimetru, la îndeplinirea mandatului
propriu şi la apărarea intereselor naţionale ale statului şi poporului polonez. Chiar dacă – de multe ori
– polonezii au fost singuri în faţa Europei, ei nu au făcut jocul Bruxelles-ului, dorind să promoveze
puncte de vedere care subliniază demnitatea excepţională atât a defunctului preşedinte, cât şi a ţării
pe care el a condus-o până de curând.
Nu am urmărit, în mod special, activitatea pe plan intern a preşedintelui Lech Kaczynski şi, deci, nu
aş putea să fac aprecieri legate de justeţea unora din deciziile sale politice. E posibil, aşa cum
insinuează unii dintre comentatorii evenimentului, ca anumite decizii ale sale să-i fi atras şi critici, mai
1)
mult sau mai puţin justificate, din partea întregii populaţii sau a anumitor segmente ale acesteia . Pe
plan extern, însă, prestaţia defunctului preşedinte a fost absolut impecabilă, dat fiind faptul că, o fostă
ţară socialistă, cum era Polonia, a reuşit să-şi impună punctul de vedere şi să obţină, de fiecare dată,
câştig de cauză în chestiuni fundamentale, care ţin de integrarea europeană a acesteia, dar – mai
ales – de rolul ce revine statului polonez în structura noii alianţe europene.
Un alt aspect, pe care nu putem să-l trecem cu vederea, este acela că, deşi şi Polonia a fost lovită
de actuala criză economică şi financiară, graţie şi politicii promovate de defunctul preşedinte,
impactul asupra populaţiei şi al economiei a fost mult diminuat, în raport cu ce s-a întâmplat în alte
state foste socialiste, inclusiv în România.
Aşa cum spuneam, defunctul preşedinte Lech Kaczynski a demonstrat, cu fiecare prilej, că este cu
adevărat unul dintre cei mai mari oameni politici ai continentului, profund ataşat interesului ţării şi
poporului său.
Spuneam că, el nu a cedat noilor autorităţi imperiale de la Bruxelles, a dovedit această verticalitate
şi curaj, aproape singulare, în a-i trimite la plimbare inclusiv pe preşedintele nord-american şi ceilalţi
2)
demnitari ai S.U.A. , care au vrut să-i impună Poloniei acceptarea dezastruoasei politici antirachetă –
în realitate un şantaj ordinar îndreptat împotriva Rusiei, dar care poate destabiliza şi raporturile
politice şi diplomatice din zona central şi sud-europeană. Prin decesul, în asemenea condiţii de
tensiuni sporite în această parte a Europei, a preşedintelui Lech Kaczynski, nu pierde numai poporul
1). Cu toate acestea, este impresionantă şi demnă de respect tristeţea resimţită de întreaga populaţie a ţării la aflarea tragicei pierderi.
Prin aceasta, dincolo de vremelnice deosebiri politico-doctrinare, naţiunea poloneză şi-a demonstrat solidaritatea şi unitatea,
calităţi ce exprimă mai mult decât convingător şi situaţia economico-socială a acestei ţări, prima din rândul fostelor ţări satelit ale
URSS, care, din câte se pare, a ieşit din pustiitoarea criză cu cele mai puţine pierderi şi suferinţă.
2). Am în vedere refuzul categoric comunicat şi vicepreşedintelui SUA, care a încercat să convingă autorităţile poloneze să ia parte la
acest proiect militar, util doar SUA şi jocurilor ei politice egoiste pe continentul european.

polonez, ci toate forţele politice est-europene, adepte ale dialogului şi colaborării, exclusiv, în condiţii de
demnitate şi de interes reciproc.
Personal, regret această tragică dispariţie din scena politică europeană a unui om şi politician admirabil,
care ar fi putut fi un model demn de urmat şi pentru mulţi politicieni români cu şira spinării prea plecată, atunci
când „negociază” chestiuni ce privesc, nu doar interesul lor personal sau al găştilor politice din care fac parte,
ci şi al unei întregi naţiuni şi ţări.
Cred că nu este întâmplător faptul că, în marea sa majoritate, poporul român a primit vestea tragicului
accident care a dus la moartea unui mare număr de demnitari de stat şi politici polonezi cu multă părere de
rău şi este, în aceste clipe de grea încercare, alături cu sufletul de familiile îndoliate, dar şi de simpli cetăţeni
ai Poloniei, care dovedesc o impresionantă solidaritate şi unitate naţională.
Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească pe cei dispăruţi!

Până în 1989, în primul rând, datorită atitudinii deplin justificate faţă de realităţile economice şi socialpolitice româneşti atroce, atât mass-media, cât şi editurile şi instituţiile de învăţământ superior europene şi
de peste Ocean evitaseră să includă România şi – din păcate, şi istoria sau cultura acesteia – în numeroasele
şi de altfel prestigioasele dicţionare, lucrări de sinteză sau studii comparate, care au îmbogăţit substanţial
zestrea informaţională, atât pentru marele public, cât şi pentru diverse categorii de specialişti.
Aşa cum am mai avut prilejul de a sublinia, atitudinea celor enunţaţi mai sus, cu foarte puţine şi
nesemnificative excepţii, a rămas neschimbată şi după 1990. Urmărind constant apariţiile editoriale, în
special din mediile anglo-saxone, ale ultimilor 20 de ani, putem afirma, fără teama de a greşi foarte tare, că
România continuă să rămână „terra deserta” sau locul unde nu se întâmplă nimic, fiind, pe nedrept, trecute
sub tăcere personalităţi marcante ale culturii, literaturii sau artei româneşti cu contribuţii imposibil de neluat
în seamă în domeniile lor de activitate.
Am considerat, şi persist în această opinie, că vinovate de o asemenea situaţie se fac atât Academia
Română şi Uniunea Scriitorilor sau celelalte uniuni de creaţie, cât şi Institutul Cultural Român, care, în ciuda
atâtor semnale de îngrijorare sau nemulţumire trase, atât din ţară cât şi de peste hotare, nu găsesc încă de
cuviinţă să-şi propună realizarea şi publicarea, în limbi de circulaţie internaţională, a unor albume de artă,
antologii de texte literare, dicţionare, istorii ale culturii, literaturii şi artei sau chiar o istorie a poporului român
fără acele imixtiuni politice grosolane, de care am avut şi încă avem parte şi care contribuie direct şi esenţial
la rămânerea, sine die, a României în afara sferei de interes din partea străinătăţii.
Orice om de bună credinţă trebuie să recunoască că, deşi sub alte raporturi, perioada de până la 1989 era
restrictivă, sub aspectul participării României şi a românilor la dialogul cultural european şi internaţional, noi,
românii, întotdeauna cunoscuţi pentru apetitul lor pentru carte sau spectacolul muzical-artistic de calitate,
am avut, în general cu greutăţi, posibilitatea de a cumpăra, în traducere românească, cele mai
reprezentative lucrări ale literaturii şi chiar şi filozofiei universale, adesea tipărite în chiar anul publicării lor în
ţara de origine sau, oricum, la o foarte scurtă distanţă în timp. Din acest punct de vedere, îmi aduc aminte
reacţia de imensă mirare a unui intelectual francez care mi-a văzut biblioteca personală, înainte de anul
1989, arătându-se ruşinat de faptul că acasă la el, lucru de care m-am convins personal, nu avea nici pe
1)
departe atâtea cărţi câte aveam eu în bibliotecă .
După 1990, datorită unei politici mioape şi stupide, greu de înţeles2), a încetat preocuparea editorilor de a
menţine cititorii români la curent cu cele mai importante apariţii editoriale, atât din domeniul beletristic, cât şi
din cel de strictă specialitate. Doar de câţiva ani, dar, după cum putem constata, din raţiuni exclusiv de profit
comercial, unii băieţi cu fler au început să publice frecvent, adesea în tiraje impresionante, multe lucrări de
1). Între altele remarca, cu nedisimulată uimire, prezenţa unor cărţi de autori frabncezi, clasici sau contemporani, despre care spunea că, în
Franţa, îi puteai întâlni doar în biblioteci, că inclusiv intelectuali francezi de marcă aveau dificultăţi în a-şi procura multe cărţi importante din
domeniul literar sau al propriei specialităţi.
2). De care se face, însă, vinovată puterea, fie datorită neimplicării şi indiferenţei, fie datorită neasigurării de facilităţi minimale de ordin material şi
financiar sau admiterii distrugerii reţelei naţionale de distribuire a cărţii şi revistelor literare, ajunsă pe mâna unor nepricepuţi sau indivizi fără
scrupule, adesea veniţi de aiurea, fără pic de respect faţă de presa şi cultura acestei ţări.

referinţă la nivel european, nu odată încălcând legislaţia românească şi europeană privind drepturile de
autor etc. .
Evident că un astfel de demers se cuvine a fi nu doar menţionat, ci şi popularizat cum se cuvine, pentru că
el ar fi trebuit să se constituie într-o excepţională şansă pentru cititorul român de a beneficia, în continuare,
de lucrări beletristice sau de specialitate cu totul deosebite, dându-ne astfel posibilitatea să recuperăm,
inclusiv, o serie dintre efectele izolării culturale la care am fost supuşi de o politică obtuză, ca rod al fricii
guvernanţilor de-atunci de a permite cetăţenilor români să fie în pas cu mutaţiile majore petrecute în cultura
şi spiritualitatea acelor vremuri, pe alte meridiane şi paralele şi de a intra în dialog cu scriitorii, artiştii şi
gânditorii altor popoare.
Iată, însă, că, în afară de meritele certe ale unui astfel de demers, suntem, din păcate, obligaţi să
constatăm că iniţiatorii unor astfel de proiecte urmăresc un singur obiectiv, şi anume, profitul cu orice preţ.
Uneori, în spatele unor astfel de proiecte, aparent generoase şi extrem de benefice, se află o serie de
personaje care, cel puţin mie, îmi făcuseră impresia unei anumite onestităţi intelectuale, făcându-mă să cred
că demersurile lor sunt cu atât mai valoroase şi excepţionale, cu cât vin să acopere goluri inexplicabile
cauzate de politica curioasă, ca să nu spun dubioasă, a instituţiilor statului în această materie.
Aş vrea să ne referim în continuare la un proiect, lansat recent de ziarul FINANCIARUL şi intitulat
3)
RAFTUL DE CULTURĂ GENERALĂ . Până în prezent, au apărut trei aşa-zise albume de artă, care propun
cititorilor români o incursiune în istoria artei, începând cu preistoria, continuând cu Renaşterea, perioadele
secolelor XVIII-XIX şi încheind cu arta secolului al XXI-lea.
Am urmărit apariţia fiecărei noi lucrări din această serie, gândindu-mă să-i ofer nepotului meu şansa de a
avea o bibliotecă proprie din care să nu lipsească acest gen de lucrări.
Fire curioasă din naştere, m-a împins, însă, păcatul să văd şi ce conţin astfel de lucrări de sinteză. Trebuie
să recunosc că am făcut o greşeală impardonabilă pentru că, astfel, am putut constata un adevăr dureros.
Aceste lucrări, pe care le-am salutat cu real şi sincer interes, la apariţia lor, am constatat, însă, că sunt doar
nişte banale şi, adeseori, imperfecte traduceri ale unor lucrări apărute peste hotare, pentru că în nici unul din
primele trei volume, deja apărute, nu apare nici măcar o singură referire la arta românească, făcându-mă să
mă întreb: „Cui prodest”?
În naivitatea mea sperasem că va fi eliminat acel regretabil neajuns, constatat şi de mine la aproape toate
lucrările de acest gen tipărite peste hotare, respectiv, absenţa oricărei referinţe la valori sau personalităţi
române cu contribuţii însemnate la îmbogăţirea patrimoniului cultural şi spiritual al omenirii. Oare pe iniţiatorii
acestui proiect să nu-i fi interesat absolut deloc absenţa din cuprinsul unei astfel de lucrări a unor referiri
minimale la pictori, sculptori şi alţi artişti români, adesea, cel puţin, la fel de valoroşi cât unii dintre cei cărora li
s-au consacrat articole distincte în sumarul respectivei lucrări?
Mă întreb şi întreb, oare, iniţiatorilor acestui proiect, mai mult decât binevenit, repet, le este ruşine de
cultura şi spiritualitatea poporului român sau, pur şi simplu, o consideră nedemnă de a figura în astfel de
lucrări de sinteză? Mai mult, şi-mi cer iertare cu anticipare, în cazul în care s-ar considera că exagerez, oare
astfel de lucrări n-au fost concepute în scopul înscrierii valorilor spirituale româneşti între valorile similare
apărute pe plan mondial? Să fi dispărut oare cu totul de la editorii români orice fel de demnitate şi de interes
pentru slujirea şi afirmarea culturii şi spiritualităţii proprii?
Am putea, desigur, exemplifica cele de mai sus cu trimiteri concrete la nume prezente în sumarul celor trei
volume apărute, care nu mi se par prin nimic superioare sau mai demne de a figura în astfel de lucrări decât
ale unui Brâncuşi, Grigorescu, Ţuculescu, Dărăscu, Iser, Paladi, Verona sau alţi mari pictori români ai
secolului al XIX-lea, XX sau al XXI-lea, prezenţi, de altfel, în colecţii ale unor prestigioase instituţii muzeale
sau particulare de peste hotare. Credem că, chiar dacă este vorba de un proiect particular sau poate chiar cu
atât mai mult, s-ar fi cuvenit ca iniţiatorii lui să manifeste o oarecare consideraţie şi faţă de arta şi cultura
acestui popor, nu doar să urmărească sporirea exclusivă a câştigurilor lor materiale, rezultate de pe urma
unui astfel de demers.
Nu ne aşteptăm, desigur, ca astfel de iniţiative să facă ceea ce nu reuşesc sau nu vor să facă instituţiile
abilitate, plătite din bani publici, însă, nici nu cred că le face cinste dându-şi arama pe faţă şi arătând că, şi
pentru ei, singurul lucru esenţial rămâne doar profitul fără margini pe seama şi în detrimentul culturii şi
spiritualităţii acestui neam.
3). Nu putem să nu remarcăm şi o veritabilă notă de dispreţ al iniţiatorilor faţă de cititorii români, în sensul că abia după materializarea unui astfel
de proiect românii ar putea beneficia de cultura generală sperată, că, în realitate, acum şi doar acum, ei, iniţiatorii au inventat roata şi apa
caldă şi au pus coadă la prună. Atâta infatuare dispreţuitoare de la indivizi care, în afara acestei găselniţe aducătoare de profit nu au creat
nimic valoros în plan cultural sau spiritual e destul de dubioasă şi de netolerat.

Cu câteva săptămâni în urmă, am cunoscut o familie de români care locuiesc în Pickering, ca noi.
S-a legat uşor firul prieteniei şi repede am trecut la subiectele de conversaţie specifică celor aflaţi pe
tărâmul înstrăinării. Am început apoi să ne tragem cu vorba de pe unde am venit. „Din Deva” ne-au
spus ei. Şi de-odată am auzit pe creier un „clic!” şi s-a aprins un beculeţ care a făcut să sară broasca
de la închizătoarea cutiei cu amintiri ca atinsă de iarba fiarelor. „A… de la Deva am o amintire
extraordinară! Cum de nu i-am mai dat eu târcoale cutiuţei unde se ascunsese mai bine de 40 de ani?”
mă miram şi eu cu gura mare de o aşa nedreaptă scufundare în uitare.
În calea vremilor de-atunci, pe când locuiam în Cluj, era şi o dragă prietenă, doamna Irina
Moldovan, căci doamnă era după cum îi întocmise Bunul Dumnezeu inima ei generoasă, o doamnă
despre care am mai scris, pentru că a intervenit crucial în drumul meu de viaţă.
Domna Irina ieşise la pensie, era singură şi cineva i-a recomantat un tovarăş de viaţă cu care să îşi
împărtăşească zilele ce i le mai hărăzise Domnul şi astfel a ajuns în Deva. M-a invitat în noua ei familie
şi i-am promis că în vacanţa de iarnă voi merge la ei să petrecem împreună Anul Nou şi ziua mea de
naştere împreuna cu Paul, soţul meu. Eu m-am dus cu două zile înainte şi în seara revelionului a venit
şi Paul încărcat cu bunătaţi şi băuturi scumpe, rarităţi pe vremea aceea, ambalate special. Dar
surpriză: doamna Irina, cu faţa congestionată şi cu ochii şiroind de lacrimi, a ieşit din dormitorul lor
spunându-ne că soţul ei a făcut o criză nervoasă, că nu acceptă să rămânem acolo şi deci, trebuie să
plecăm. Am plecat liniştit-o pe doamna Irina spunându-i că ne vom duce la un restaurant. Era noapte
şi noi nu cunoşteam Deva – cunoşteam doar drumul spre gară – şi pe acela am plecat. În gară am stat
câteva ore în sala de aşteptare, am mâncat şi ne-am veselit ca de ceva inedit, petreceam revelionul
ca nimeni dintre cunoscuţii noştri. Paul era un neîntrecut umorist, abia puteai să-ţi tragi aerul în piept
între glumele lui care curgeau spontan în cascade. Ne-am urcat apoi în trenul care se forma din gară.
La clasa I compartimentul era încălzit, luminat, cu un pluş roşu, ca de sărbătoare. Ne-am instalat
comod, am desfăcut pachetele cu mâncăruri şi băuturi şi ne-am continuat potopul de glume. Nici nu
am băgat de seamă când a plecat trenul. A venit conductorul să ne controleze biletele, dar s-a lăsat
păgubaş în faţa bunătăţilor. Trebuia să schimbăm trenul la Teiuş cu cel care venea de la Bucureşti
spre Cluj. Controlorul ne-a spus că avem legătură tot cu un personal la care se va ataşa şi acest
vagon, după o pauză de 2-3 ore. Cu atâta timp la dispoziţie, ne-am permis să tragem şi un pui de
somn. Am extins canapelele, ne-am învelit cu paltoanele, am stins lumina şi până să adormim am
privit pe geam splendoarea unei ninsori abundente.
Cât om fi dormit, nu ne-am dat seama, dar ne-am sculat îngrijoraţi că poate am trecut de Cluj. Era
ziuă, dar multe nu puteam vedea din cauza ninsorii, iar în tren nu mai era nimeni care să ne dea vreo
informaţie. Când ajungeam în staţii, nu puteam citi numele gărilor din cauza ninsorii şi a distanţei,
vagonul nostru se afla cam în coada trenului. Am băgat de seamă că se înserează şi noi ar fi trebuit să
fim demult în Cluj. Când am desluşit numele unei gări, am tresărit. Era un nume cunoscut, fiindcă nu

cu mult înainte, aici fusese un accident feroviar de răsunet şi ne-am dat seama că eram aproape de Braşov,
adică, mergeam în sens invers. Am coborât imediat. Era pe înserate. Am intrat în gară, frig, întuneric şi
pustiu. Paul îşi continua glumele, în noi nu se terminase buna dispoziţie, râdeam ca de ceva năstruşnic. A
intrat omul de serviciu, s-a minunat de întâmplarea noastră şi ne-a spus că următorul tren este spre ziuă, că
pe el îl chemă Văsălie şi la el acasă este mare petrecere de Sf. Vasile cel Mare şi că s-ar înteţi şi mai mult
petrecerea dacă ne-am duce şi noi să petrecem cu ei. Cum noi eram plini de veselie şi veselia la veselie
trage, ne-am dus la Văsălie acasă. Acolo, lume în petrecere, bunătăţi, băutură, căldurică îmbietoare. Totul ca
pentru o petrecere de pomină. Le-am pus şi noi bunătăţile noastre pe masă. N-au avut trecere. „Nu dăm noi
pălinca noastră, nici vinul nost cel bun pe băutura americanilor. Să şi-o beie ei, dacă n-au ca noi ceva aşe de
bun. „ Am petrecut toată noaptea până ne-a toropit somnul şi acolo ne-am culcat, aşa îmbrăcaţi cum ne
aflam. După-amiază, n-am apucat bine să deschidem ochii şi să ne amintim pe unde ne aflăm, că s-a deschis
uşa larg şi a apărut celalalt Vasile, vecinul cu care petrecusem în ajun cu o zi înainte. Cu căciula pusă pe-o
ureche, c-o mână ţinând nevasta după umeri şi cu alta ţinută în sus, trosnind din degete, ţopăind şi cântând,
au venit să ne ducă la ei la petrecere, să nu le facem ruşinea să-i refuzăm, că vor râde oamenii din sat de ei.
Şi, cum era să-i supărăm noi pe nişte oameni care ne-au oferit atâtea momente de deosebită ospeţie?!
Ca să încheie frumoasa lor ospitalitate, a doua zi ne-au dus la gară cu sania cu clopoţei, ca pe nişte
oaspeţi importanţi. Cei care n-au mai încăput în sanie, au mers pe jos la gară, căci sania mai avea de făcut o
plimbare cu noi ca să le vedem localitatea. Când am sosit în gară, peronul era plin cu cei care veniseră să-si
ia rămas bun de la noi. În mijlocul lor era şeful staţiei de gară, bucuros că în comuna lui s-a petrecut ceva
deosebit. Ne-au mai înmânat câteva sticle de băutură şi mâncare pentru drum. „Cum să plecaţi de la oameni
deseamă ca de la nimeni pe lume!”.
De multe ori, când mă gândesc la felul cum petrecem aici sau cum am petrecut în mai multe locuri de pe
„multul rotund”, îmi amintesc că ardelenii – şi Paul era ardelean, get-beget – au un anume mod de a petrece,
au un farmec cuceritor, un iz special şi îţi rămân în urechi cuvintele din graiul lor atât de îmbietor. Pe drept
cuvânt, a mai petrecut cineva zilele de Anul Nou ca noi în acel an?
Îmi este nespus de dor de ardelenii mei dragi, în mijlocul cărora am petrecut cei mai frumoşi ani ai tinereţii
mele – 22 de ani – nu-s puţini la număr. Aşa că, întâlnind familia din Deva pe care am alăturat-o altor ardeleni
dragi, mi-am refăcut şi aici microclimatul din tinereţe în care îmi regăsesc câte ceva din veselia şi farmecul de
atunci.

Cu câteva zile în urmă, am sărbătorit ziua Unirii şi mi-am amintit de cea mai emoţionantă sărbătorire a
acestei zile. La 24 Ianuarie 1959 era centenarul Unirii. Atunci ţara noastră era dominată de marea „prietenă”,
URSS. După 23 august 1944, treptat, ni s-au interzis manifestările patriotice. Dragostea pentru ţara noastră
era considerată naţionalism şovin. Erau cu desăvârşire interzise cântecele patriotice: „Tricolorul”, „Pe-al
nostru steag”, „Deşteaptă-te române”, „Hora Unirii”, „Imnul Eroilor”, „Ardealul” şi multe altele, să nu mai
zicem de acele cântece despre rege sau cele ale legionarilor, căci acestea însemnau închisoarea pe viaţă
sau chiar moartea.
Era vremea când URSS era „mai presus” în toate. Mi-amintesc că se ajungea de multe ori la aberaţii.

Cadrele didactice trebuia să facă „actualizarea” la lecţii cu orice prilej, chiar forţând nota. Dacă, spre
exemplu, se vorbea despre morcov şi le arătai elevilor un desen, trebuia neapărat să adaugi: „Să ştiti, copii,
că în URSS morcovii sunt cei mai mai mari din lume”. Circula o glumă din gură în gură: „În URSS totul este
mai mare şi piticii sunt cei mai mari din lume”. „Tătuca” Stalin pusese mare stăpânire pe ţara noastră. O dorea
integrată ţării lui, cam aşa cum s-au petrecut evenimentele cu Basarabia şi nordul Bucovinei. Stalin murise
de cativa ani, dar strânsoarea comunismului încă o simţeam la fel de dureros.
În aceasta zi de 24 Ianuarie a anului 1959 eram la Cluj şi stăteam în casă cu copilul meu nou născut.
Locuiam langă aeroportul Someşeni, soţul fiind pilot. Am simţit că pe afară este un fel de forfotă şi după feţele
şi gesticulaţiile oamenilor simţeam că se petrece ceva neobisnuit, dar nu am putut să desluşesc ce-i. Trăiam
un sentiment straniu, ca atunci când simţi că umbla cineva strain prin casă şi nu-l poţi vedea prin intunericul
nopţii. Aveam prea puţini vecini, iar soţul era plecat la părinţii lui în Oradea, aşa că nu aveam pe cine să întreb
despre ce se întâmplă. Pe la amiază, a venit o vecină. „Ştiţi ce se întâmplă în centrul Clujului? Minune mare!”
„Ce-i?” am întrebat-o eu cu inima cât un purice, dar şi cu gândul la acel mult aşteptat „vin americanii”.
„Minune mare! minune mare! S-au adunat mii de oameni în centrul Clujului şi de dimineaţă cântă şi joacă
Hora Unirii!” Nu mă puteam dezmetici. Simţeam că mă sugrumă emoţia. Cum, adică, vine asta? Nu cu mult
înainte, un bun prieten, îmi povestise în mare taină, pătimirile lui prin beciurile securităţii pentru ca a cântat cu
prietenii la un pahar de vin „Tricolorul” şi „Hora Unirii”. Eram încă zguduită de relatările lui şi acum să aud că
oamenii cântă şi joacă Hora Unirii!? Era un amestec nedesluşit de puternice emoţii. Era o explozie de bucurie
şi speranţă, dar era şi mare îngrijorarea pentru posibile represiuni.
Nu am putut să merg să văd şi să trăiesc la faţa locului această zi de neuitat. Nu aveam pe cine lăsa
copilul. M-am frământat toată ziua ca leul în cuşcă. La radio nu se transmitea nimic despre această
sărbătoare. Probabil că autorităţile nu voiau să îi irite pe ruşi şi făceau neobservată această explozie de
sentiment potriotic izbucnit din pieturile miilor de români. Apoi tot mai des ajungeau la mine veşti din centul
oraşului. Vecinii şi prietenii veneau la mine ca să îmi împărtăşească marea bucurie. Ei îmi povesteau, despre
marea masă de oameni, despre veselia cu care cântau şi jucau. Oamenii se mai duceau pe rând pe acasă,
mâncau se mai încălzeau, de bucurie mai luau câte o pălincuţă şi, ca traşi de aţă, se întorceau la hora cea
mare din centru sau la altele mai mici de pe margine. Au cântatat şi au jucat neîntrerupt toată ziua, până
seara târziu. Nu era doar ziua unirii ce sărbătoreau oamenii acolo, în piaţă, ci eliberarea de o za din lanţul ce
ne sugruma. Nu voiau să plece acasă, voiau să se convingă de aceasta realitate, şi să se bucure sperând şi
la altele. Se întrezărea acel drept legitim de a fi noi înşine, de a fi români şi de a avea istoria noastră. Era un
crâmpei de libertate asemenea unei ferestre prin care să mai pătrundă puţin aer pentru a supravieţui.
Aşa cum descriau cei care au fost la faţa locului, entuziasmul era ca o explozie revărsată până în
depărtări. Cum intrau în casă, cântau hora unirii, mă luau de mână şi mă învârteau şi pe mine în horă, băteau
din palme sau le frecau ca după un lucru bine făcut, azvârleau cu căciula în tavan, chiuiau, râdeau în hohote
şi scoteau fel de fel de exclamaţii şi chiuituri, aşa cum ştiu să o facă ardelenii din tot sufletul.
Acum, privind prin sita vremii, mi se pare că entziasmul de atunci, parcă a fost o prefigurare a zilelor din
decembrie 1989. Păstrând proporţiile, pot spune că era aceeaşi suflare în noi, aceeaşi teamă de ce s-ar
putea întâmpla şi aceeaşi nădejde care stă ca un puternic stâlp să nu se dărâme fiinţa umană.
De atunci au trecut mai bine de 50 de ani şi vremurile acelea întunecate şi prăpăstioase poate că ar trebui
lăsate să stea în întunericul care le-a zămislit. Mă gândesc totuşi, că relatarea lor, ar putea să prindă bine
celor care nu le-au trăit şi să reflecteze asupra posibilelor orori prin înscăunarea altor valuri de teroare în
lume.

Aţi ascultat vreodată tăcerea ierbii?
Însingurat în singurătatea ce mă înconjoară, am prins a asculta, sub răcoarea amurgului tomnatic,
unduirea unei tăceri care-mi măcina, tainic, visele, îngenunchindu-le, o tăcere foşnindă a ierbii
călcată în picioare de graba oamenilor amestecaţi în civilizaţie, prinşi în angrenajul declaraţiilor
puerile…
Tăcerea ierbii geme de durere…, tăcerea ierbii este bătătorită de bocancii ţintuiţi ai soldaţilor
Planetei, aceşti soldaţi înregimentaţi haotic, infectaţi cu ură şi de multe ori, culmea ironiei, îmbrăcaţi în
culoarea ierbii...
Aud în noapte ţipătul tăcut al ierbii, cum alunecă prin umbrele copacilor trăsniţi, încă din vară…
Aud zborul tăcerii, cu aripi frânte, însetate de cărările pustiului şi lumina plăpândă a stelelor ce cad
spre dimineaţă…
Mă strecor în taina visului meu şi stau la masă cu iarba, povestindu-ne prieteneşte iubirile trecute,
prezente şi viitoare.
Ea, îngălbenită de vreme, îmi citeşte scrisorile de dragoste trimise feţilor Frumoşi ai ierbii…
Eu, împovărat cu viaţă ascult şi rămân încătuşat dincolo de cuvintele ce curg roi, roind pe drumul
spre moarte…
Şi trec înserările, şi ne plouă dimineţile, şi ne ard amiezile înfierbântate, întroienindu-ne cu amintiri,
răni deschise ce ne ţipă prin vise…
Murmurăm împreună litaniile de seară, prinşi în mirificul clipelor efemere…
Dintr-o dată, la umbra unui mesteacăn, tăcerea ierbii se destramă, galopând spre câmpie, trădată
fiind de pământul cleios al pădurii..., tăcerea ierbii se sufocă, în fuga ei nebună înfrântă de flăcările
clocotitoare ale Iadului…
Am aţipit sub roua dimantină a dimineţii, memorând tăcerea ierbii şi, răvăşit de dorinţa revederii,
îmi scald setea de vis în rana amintirilor dăltuite în iernile trecute ale vieţii mele…
Unde se duce oare iarba când zăpada înroşită de durere îi inundă viaţa, încătuşând-o în amintire?
Tăcerea ierbii ne învaţă să murim frumos, risipiţi între sânii iubitelor noastre, goi pe dinăuntru, goi
pe dinafară, aflând într-un târziu ce este Misterul!
Conştienţi că Dumnezeu nu ne-a părăsit, Iarbă şi Om ne dăm întâlnire cu Diavolul pentru a ne
învinge temerile despre Dragoste, Viaţă şi Blestem…
Iarbă şi Om, o singură Moarte!

Dacă aş putea plânge, mi-aş amesteca lacrimile cu vin, să vă îmbătaţi de durerea sufletului meu!
Aş îngenunchia în Păcat, cu mâna pe inimă, strigându-vă cu mii şi mii de cuvinte neînţelese încă, prinse în
flăcările dragostei mele risipite prin aşternuturile Vieţii…
Cu lacrimile îmbătate de dorinţă, trebăluind deasupra viselor, voi veni lângă copiii din flori de vişin ai
civilizaţiei, să-i învăţ să vă sculpteze gândurile în boabe de rouă sau..., de ce nu…?
În durerea pietrelor aruncate de-a valma în calea vieţilor voastre…
Dar eu, rătăcesc pe drumul necunoscut al Pustiului, scriind poeme de dragoste, lăcrimând între păsări de
fum însângerate, sub potcoavele cailor sălbatici cu coamele lor săltând în vânt…..
Mi-am dăltuit o umbră de sânge…
Iată, sunt Omul cu două umbre, ce se caută sub ploile de stele căzătoare!
Iată, sunt Omul cu o umbră încătuşată! Sunt Omul însingurat în tăcerea umbrelor lui, îndoliate şi răpuse de
dragostea viforoasă a Vieţii…
Umbrele mele încătuşate se rostogolesc spre Moarte, cu lacrimile îngheţate pe obraji, cutreierând
drumurile deşertului. Ating cu buzele robite de sărut umbra unei morgane, rătăcindu-mă printre dune
liniştite...
Rătăcite între turmele de muritori, umbrele mele, înspăimântate de vise, înfloresc luminându-şi una alteia
drumul întunecat al amurgului.
Umbra de sânge mă biciuieşte cu flori de cireş, înroşindu-mi ninsoarea tâmplelor, la ţărmuri de ape
învolburate.
Umbră şi Om ne vom pierde sub zăpezile secolelor, iubindu-ne cu Patimă şi îmbolnăvindu-ne crunt de
Dragoste…
Pedepsite cu dragoste, umbrele mele încătuşate, străine, singure şi fierbinţi îşi caută perechile înzăpezite
în noapte…
Umbră şi Umbră de sânge, pierdute în măruntaiele pământului, plâng pe la uşi străine….
În noaptea aceasta, umbrele încătuşate mor însângerate de vise, vulturii de pradă le hăituiesc prin
deşert…
Mă trezesc în dimineaţă, Om fără de Umbră, amprentă mişcătoare, orbecăind pe calea Vieţii cu o
lumânare fumegând în mâna dreaptă, pierdută printre umbre de oameni ce-şi aşteaptă Sfârşitul...
Rostesc roi de litanii neînţelese împerechindu-mă cu Moartea…
Dezleg lanţurile, cu care erau încătuşate umbrele mele, pierzându-mă în Eternitate.
Umbră şi Om, o singură Moarte!

Privite de pe înverzitul mal
meandrele Senei
ademenesc spre adâncimi.
„Dea Sequana” cheamă
către un misterios, confuz liman
răvăşitor,sfâşietor alean
pe-atât de mulţi i-a ispitit Adâncul
Gherasim Luca, Paul Celan.....
nici când poeţii
nu şi-au precupeţit tributul.
Epoci de-a rândul, an de an
asemeni unui duh, ademenitor,
ne-nduplecat, hulpav
i-a tras către străfund
în lumi halucinante,ireale.
Neînţeleşi?
învinşi,însinguraţi
în marea lumii învălmăşeală
Mult prea setoşi de Veşnicie?
Pe chei
În vis,
eram pe malurile Senei,
eternei curgătoare,
gânditoare,
mereu cântată de poeţi.
Eram la buchiniştii de pe chei
cotrobăind prin lăzile cu cărţi,
multiple vrafuri de litografii, reviste vechi,
antichităţi,grupate pe categorii.
Atraşi de carţi,toţi ne-am oprit :
câţiva studenţi în drum către Sorbona,
un domn mai vârstnic cu chelie,
ei toţi ca mine,eu ca ei
simţul tactil ni-l răsfăţam
într-o atingere furişă
doar a hârtiei „pur Japan”
şi-a paginilor mătăsoase.
Privirea căuta inflăcărată noi lecturi
descoperea uimită celebre semnături :
Paul Eluard,un Tanguy,André Breton,
Appolinaire, Ilarie Voronca cu neuitatul său volum
„Colomba”…….
Cobora seara,peste chei
vedeam culcată umbra Catedralei peste apă.
Cu greu mai descifram un text,o carte,o semnătură
pusă sub titlul ei.
Priveam ca-n vis
cum totul cu dichis
e adunat de anticar c-o mânâ imbătrânită şi firavă
cu multă grijă,fără grabă.
Asteaptă alaturi un lacăt greu, de schit
să ferece comoara.
Paznic de suflet şi vestală,
doar până mâine,
adastă Sena,
Sena cea veşnică,
cu unda ei imperială.

Nisipul acesta fierbinte
spulber de biblice temple,
glorii,faraoni,piramide
purtat din ocean în ocean
vânturat de tumultuoase cascade
fărămiţări de lavă,de scoici şi de stânci
Adus a fost din drumurile lungi
depus în bărbi stufoase de vikingi
vâltori dinspre fiordurile-adânci
pe albii de ape ajuns până aici
Nisipul acesta,
pe care odihnesc,iubito,
rotunzi umerii tăi
născut e
din Impulsul
din fluxul şi refluxul
creaţiei dintâi.

A cutezat să-nfrunte nemurirea
pornind din vatra ţării şi pân-n infinit
coloana lui înaintând spre ceruri
e-o Axis Mundi
iar el e temerarul demiurg.
Măiastra lui a străbătut tăria
ducând în lume ardoarea unui vis
sădit în poarta dorului de ţară
„ Poarta sărutului” cum el i –a zis
Ferestre mari,ogive ferecate
sunt ochii domnişoarei Pogany
ei se vor intreba mereu prin veacuri
ce mâini dibace i-or fi zămislit?
din unda cărui miraculos arcuş,
s –or fi ivit?
Şi-nfioraţi vor recunoaşte-n dacul
ce i-a creat
pe marele Brâncuşi

Cât ţi-a stat carnea pe oase
jucai noaptea babaroase,
ielele de printre stele
Te-nveleau cu temenele
şi arginţii, ochi de drac,
îţi sunau meschini sub frac.
Pui de Hană, om stelar,
luai totul cu-al tău har.
Cui minţea şi-ţi zicea frate
îi vârai kinjalu-n spate.
Boarfele-ţi ţineau păvază,
puterea să nu te vază.
Când luptai, luptai frumos
dela prunc pân-la Christos.
Când jeleai, din ochi cuman,
îl iubeai şi pe duşman.
Cizma ta de faraon
a dat prin palate rond.
Fetele de cârciumari
le vrăjeai cu doi zlotari.
Pe nevestele cuminţi
nu le-ai sedus pe arginţi
şi muierile de hoţi
le-ai vândut pe patru zloţi.
Frunză de CARAGHIAUR
fără graniţe-n azur,
bobocel de prinţ-menit,
şarpe-ntins pe nesimţit,
prea zelos şi nevăzut
de aci la azimut,
gaşpere de sub nadir,
leu, poet, sultan şi mir,
frunză, rimă, făt-frumos
rupt din coastă de Christos,
mercenar fugit din pântec,
am să te blestem c-un cântec
tăinuind prin ursitori
să ţi-l cânte până mori...

...ai venit din stră-departe...
Dorul ştie din ce parte...
Dunărea Te-a dus în spate
prin istorii blestemate.
Pe la clipe infernale
ai vândut plumbi şi pumnale.
În Apusul pervertit
oamenii i-ai desmeţit.
Ochiul tău de mare duc
a vegheat ca un haiduc.
Între puşcă şi vioară
n-ai ghicit nici-o ocară.
Prometeu bătut de patimi
Ţi-ai zidit casa cu lacrimi.
Pruncii, rasa să-şi deprindă,
i-ai săltat cu fruntea-n grindă.
Dărâmând planuri vampire
ai zidit o mănăstire
şi când lumea ţi-a zis frate
tu te-ai dus cu crucea-n spate
însetat de neodihnă,
blestemat să nu ai tihnă,
adorat de vânzători,
hăituit de peţitori,
tartore de Hani cumani
murând sângele-n duşmani,
sânge de CARAGHIAUR,
pur ca zborul de vultur,
limpezime de mărgeane
din blazoanele cumane,
ce-ai jurat să nu le spurci,
când o fi să ni te culci
învelit cu veşnicie....
când o fi şi-o fi să fie,
noi să te scăldăm în lacrimi,
tu să pleci de printre patimi,
noi să stăm pe verticală,
tu să curgi pe căi astrale,
trubadur fugit din pântec,
însemnat cu plâns şi cântec,
spus în veci de ursitoare:
omul naşte, omul moare...

Balada se dedică NEODIHNITULUI Eugen Enea Caraghiaur, la aniversarea numelui din Ajunul Crăciunului din
anul I986- la Montréal,Québec, Canada
P.S. Pentru această baladă sinceră, poetul George Filip a fost ridicat la rangul de Baron al Casei de Panciu de
România Mare. Eugen de Panciu.

170. Oricât de singuri am fi, fără de Lumina Divină din noi am fi infinit mai singuri.
171. Fiecare petală a florii sufletului tău este o eternitate pierdută din tine de către
viaţă.
172. Nu există paşi care să nu calce Timpul în picioare.
173. Cine a numărat vreodată valurile din oceanul ochilor tăi?
174. Nimic nu este mai simplu decât să-ţi spui durerea într-o lume nepăsătoare de
orice suferinţă.
175. A văzut cineva furtună liniştită sau iubire fără de furtună?
176. Trăind deşertăciunea nu spera la viaţă împlinită.
177. Nu există pisc care să nu poată fi atins de iubire.
178. Fraza cea mai perfectă este aceea fără de cuvinte.
179. Limita bunului simţ se află întotdeauna pe sceptrul puterii.
180. Cât de amăgitoare pot fi zilele Destinului scurse la picioarele morţii.
181. Apusul este bocetul Timpului iar răsăritul zâmbetul său.
182.Nu poate fi rău mai mare decât acela de a nu afla vreodată în viaţă răul şi binele iubirii.
183. Iluzia Vieţii este visul vieţii care te face să trăieşti ca fiind realitate, momentele a ceea ce crezi tu
că ar fi Destin.
184.Să fie visul vieţii o geană din Cuvântul Lui Dumnezeu care-şi doarme adânc realitatea?
185. Nu încerca să speri la moarte înainte de a fi trezit din visul vieţii.
186. Sufletul este pana cu care şi-a scris Dumnezeu Cuvântul Facerii.
187.Oricât de înalte ar fi valurile vieţii ele nu vor întrece niciodată adâncimea oceanului morţii.
188. Cugetarea este un vis lucid din visul Iluziei Vieţii.
189. Înţelepciunea este mai înainte de toate simţire şi abia pe urmă cunoaştere.
190. Locul Destinului este alături de Întâmplare fiindcă doar prin ea se poate împlini fără să uităm că
unica Întâmplare Întâmplătoare este Dumnezeu.
191. Câte naufragii nu s-au întâmplat pe oceanul care ne-a dat viaţa speranţei?
192. Ce este mai dăunător sau mai benefic? Prea multă viaţă sau prea puţină?
193. Doar Dumnezeu poate cunoaşte de ce ştie.
194. Oare cât viitor a avut de îndurat călătorind prin întregul Univers sămânţa gândului nostru ce a
devenit trecut într-o clipită aproape fără să ne dăm seama?
195. Suntem un bulgăre de nea care nici măcar nu ştie câţi fulgi de eternitate conţine fiecare clipă din
noi.
196. Oare cât trecut a dat la spate Universul pentru a ne visa viitorul?
197. Dacă nu am fi vis ci realitate ar însemna că Dumnezeu a greşit mult faţă de noi.
198. Cum speranţa nu poate spera mai mult decât propriul său sine omul nu poate fi altul decât
sufletul său.
199. A fi divin înseamnă a a trage obloanele Timpului peste conştiinţa atavică a firii.
200. Lumina Divină din noi este sufletul Universului nostru.
201. Fericirea nu se va împăca niciodată până la sfârşit cu viaţa.
202. Dacă nu am cunoaşte nu am muri.
203. Rolul vieţii este de a-şi plăti până la ultima clipă datoria sa faţă de moarte.
204. Nu există animal de pradă mai feroce decât Iluzia Vieţii.
205. Cu cât îl simţim pe Dumnezeu mai îndepărtat de noi cu atât devenim mai străini de moarte prin
teamă.
206. Unicul viciu divin al Cuvântului Lui Dumnezeu constă în cunoaştere.
207. Prin cunoaştere suferim şi ne bucurăm deopotrivă de noi înşine.
208. Nu există gară în care să nu oprească iluziile deşarte ale vieţii ce-şi aşteaptă moartea.
209. Câtă grijă trebuie să fi avut Dumnezeu de noi atunci când şi-a rostit Cuvântul din care să nu
lipsească şi izbăvitoarea moarte.
210. Fără amintire lumea ar dispare.
211. Tot ceea ce ştim noi despre lume este o amintire memorată cândva de Dumnezeu pe care şi-ar
fi dorit probabil să o uite dăruindu-ne moartea.

212. Oricât de neînsemnată ar fi fărâma de praf a sufletului nostru aceasta poate cuprinde întregul Univers
devenind un Dumnezeu al propriei sale firi.
213. Oricâte toamne se vor aşterne peste arborele Destinului nici una nu este iarna morţii.
214. Nutrim o mare stimă pentru ierarhie fără să realizăm că picioarele ei sunt alcătuite din cel mai
pestilenţial noroi al firii umane.
215. Ne trezim în viaţă ca să o trăim sau ca să o murim?
216. Mi-aş dori să naufragiez etern pe oceanul fără de sfârşit al ochilor tăi alături de soarele fierbinte al
iubirii.
217. De la adoraţie la rugăciune nu există decât un mic pas de care se va folosi mereu ierarhia.
218. Cine încearcă să afle logica iubirii va muri fără să poată iubi vreodată.
219. Ne naştem cu imaginea propriului nostru suflet pentru a trece cu fiecare clipă a vieţii prin nenumărate
imagini ca să rămânem cu ultima imagine din faţa morţii.
220. Nu există deşert mai mare decât acela al vieţii.
221. Oricum îţi vei trăi viaţa vei realiza că aceasta este un mare regret al Eului nostru.
222. Care viaţă nu-şi caută izbăvirea prin Destin?
223. Ce altceva aparţine lumii decât deşertăciunea propriului ei vis?
224. Nu ştiu dacă fără această lume Dumnezeu ar fi mai fericit dar sunt sigur că omul: DA!
225. Şi dacă vom merge până dincolo de stele ne vom găsi vreodată pe noi?
226. Orice adevăr în afară de Adevărul Absolut este nemărginit.
227. Nimic nu este mai liber în această lume decât teama.
228. Rostul fiecăruia este să murim părăsindu-ne viitorul.
229. Care inimă nu bate sângele cuvintelor şi care cuget o înţelege?
230. Nu sper ca firul de iarbă să devină arbore falnic în lumea omului.
231. Politica este făcută pentru a ni se călca pâinea cuvintelor în picioare, hrănindu-ne astfel cu
deşertăciune.
232. Care este scopul lumii când toate scopurile se reduc la moarte?!
233. Te naşti pentru a muri şi dai naştere pentru aceeaşi moarte.
234. A spune că Dumnezeu a greşit este o blasfemie dar a spune că ar fi trebuit să ne facă de la început fără
de păcat este o prostie?
235. Descoperă-L pe Dumnezeu mai înainte de toate numai în tine pentru a-L înţelege pe Dumnezeul
societăţii tale.
236. Nu există strigăt mai tare decât acela al liniştii.
237. Rupe lanţurile din tine însuţi şi lasă Lumina Divină de dincolo de Iluzia Vieţii să-ţi inunde simţirea
pentru aţi înţelege străinul din tine care ai fost cândva tu.
238. Unde se pot întâlni toate punctele unui infinit dacă nu într-un cerc vicios al destinului gândirii noastre?
239. Cu toţii îmbrăţişăm viaţa la naştere pentru a ne dumiri ce am ţinut în braţe abia pe patul morţii.
240. Câtă frumuseţe poate ascunde binele şi răul din cugetul nostru?
241. Viaţa este un joc absurd în care marchează doar cel care ajunge la limita propriei sale întrebări spre a
descoperi deşertăciunea.
242. Nu am să înţeleg niciodată de ce valurile Timpului vin din viitor spre a lovi trecutul cu prezentul lor.
243. Când va ajunge lumea la capătul puterilor sale atunci şi poveştile de iubire vor obosi.
244. Singurătatea plouă cu dor peste cimitirul gândurilor noastre.
245. Avem de înţeles ceva în această lume unde bolile fiecărei societăţi constau în ierarhizarea
deşertăciunii?
246. Ce poate fi mai simplu decât să complicăm totul?
247. Viaţa înseamnă cuvinte străine de ochii cugetului tău.
248. Marea greşeală a omenirii a fost când a înţeles că poate folosi cuvinte ce conservă simţuri moarte
demult.
249. Fiecare fir de praf oricât de neînsemnat ar fi este opera Cuvântului Lui Dumnezeu ca şi cel mai măreţ
produs al acestuia: Iubirea.
250. Cum nu există frunză care să nu veştejească aşa nu vei afla niciodată adevărul absolut al eternităţii.
251. Ce mult îmi lipseşti atunci când ninge cu necuvintele tale peste inima mea.
252. În urma noastră nu poate rămâne decât clipa şi atât.
253. Cât de diferiţi putem fi faţă de noi înşine de cele mai multe ori.
254. Marea împlinire a timpului nostru constă în criza de personalitate a acestuia.
255. Aţi găsi mântuirea de sine oriunde altundeva decât în tine este o mare imposibilitate.
256. Cel lipsit de griji se reazămă numai pe necunoaştere sau uitare de sine.
257. Nu încerca să te învinuieşti de ceea ce faci în Iluzia Vieţii tale fiindcă doar cel ce cunoaşte adevărul
absolut ştie ce este vina.

Concertul – 130 de ani de la infiinţarea relaţiilor
diplomatice franco-române – Paris, 14 aprilie 2010
Marţi 14 aprilie 2010 seara. Sub egida unei femeiei de
excepţie, Doamnei Angela Forster, soţia dirigentului
Orchestrei Simfonice de la Monte-Carlo şi consula
onorifică la Monaco, a avut loc un concert organizat de
Roxana Iftimie, ministrul plenipotenţiar si ambasador ad
interim al ambasadei României la Paris în cadrul teatrului
de la Palatul Béhague, sediul ambasadei.
Un public numeros a putut sa aplaud o ora şi jumătăte
pe pianista română Dana Ciocârlie şi partenere sale
români în opere franceze şi române, mai ales opere a lui George Enescu, din partea romană. A fost
desigur un concert de excepţie şi aplause meritate pentru aceşti artişti atât de talentate.

Piesa de teatru „Zeul măcelului” – Yasmina Reza –
14 aprilie 2010
130 de ani de la infiinterea relaţiilor diplomatice
franco-române
Marţi 14 aprilie 2010 seara. În prezenţa faimoasei
Doamnei Angela Forster, soţia dirigentului Orchestrei
Simfonice de la Monte-Carlo şi consula onorifică la
Monaco şi lui George Banu, profesor de teatru la
Sorbona, între altele, a avut loc o piesa Yasminei Reza
tradusă în româneşte de către Tudor Tepeneag.
Concertul a fost organizat de Roxana Iftimie, ministrul
plenipotenţiar si ambasador ad interim al ambasadei României la Paris în cadrul teatrului de la Palatul
Béhague, sediul ambasadei. Într-o ora şi 20 de minute, publicul prezent a putut sa se delecta de piesa
aceasta cu actori minunate ieşeni Haruna Condurache, Oana Sandu, Călin Chirilă şi Constantin
Puşcaşu.

Lansarea cartiilor – Colecţie „Romane locurilor şi
destinelor magice” la editura du Rocher
Paris, Librarie Contretemps, 16 aprilie 2010
Sâmbata 16 aprilie 2010, ora 11.30. În cadrul librariei
„Contretemps” , situată pe strada pedestriană Cler, pe
lânga Palatului Béhague – am aflat recent că d-nul
ministru afacerilor externe al României, Teodor
Baconschi, a fost un client deosebit a acestui librarie când
dânsul a fost ambasador la Paris – în sectorul 7 din Paris,
a avut loc dedicaţie a doua carţi cu doi autori de excepţie,
adică „Românul Beogradului” , scris de redactorul şef (35
de ani) a culturii la revista „Le Figaro-Magazine” , Jean-Christophe Buisson, şi „Romanul a lui Tolstoï” ,
scris de prietenului a lui Mihail Gorbacov, Vladimir Federovski, care este şi directorul de colecţie
„Romane locurilor şi destinelor magice” . Am profitat de ocasie să avea dedicaţie pentru „Romanul

Orient-Express-ului” a lui Vladimir Federovski, un tren de
legenda în care am avut onoare sa călătoresc între Paris şi
Bucureşti în decembrie 1981 – ianuarie 1982.
Vladimir Federovski, la care vreau sa zic la mulţi ani de ziua lui
de naştere (s-a născut pe 27 aprilie 1950 la Moscova), fiul unui
tătă erou din Ucraina şi de o mama specialistă de planificare,
foarte dotat în limbiilor străine, a fost interpret lui Brejnev la
Kremlin că foarte bun cunoscător al limbii arabă. Numit ataşat
cultural la ambasada sovietică din Paris, în 1977, apoi consul,
după când a absolvit teza sa de doctorat despre istorie
cabinetelor în istorie diplomaţiei franceze. Revenit la Moscova, a
devenit şef de cabinet a vice-ministrului Vladimir Petrovski, care îl scria discursuri lui Leonid Brejnev şi lui
Gromyko. Aici a cunoscut pe Alexandr Iakovlev, eminenţa proeminenta lui Mihail Gorbacov şi inspiratorul
perestroikei, în 1985. În perioada 1985-1990, a promovat perestroika în Occident că consilier diplomatic.
Purtator de cuvânt al Mişcarei reformelor democratice în timpul putşului al Moscovei din august 1991, s-a
refugiat în Franţa. În 1992, a fost profesor la HEC (Inalte Studiile Comerciale). Promovat că ofiter Artelor şi
Literelor, a devenit francez în 1995. Autorul a mai mult decât 25 de cărţi, dânsul a scris primul său roman in
1997. Adversarul lui Vladimir Putin, Vladimir Federeovski îl considera ca un stalinian!

Exposiţie Peugeot – Champs-Elysées – 16
aprilie 2010
Sâmbata 16 aprilie 2010, ora 14.00. În cadrul
magazinului Peugeot de pe Champs-Elysées din
Paris are loc acum o exposiţie de maşini futuriste
splendidi. Aici, unii pot sa descoper Peugeot 907,
Peugeot Segula RCI, Peugeot 4002 şi Peugeot 308
CC, ultima versiune de o lunga serie de cabrioleţi.
Este o expoziţie fantastică unde visul se împlineşte pe
deplin.

(continuare din numărul anterior)

Volumul „Strofe cu pelin de mai pentru Iorga
Nicolai, cu o scrisoare inedită de la Dante
Aligheri” este scris şi publicat în anul 1931 când
ţara, ca şi multe altele, era într-o situaţie critică
datorită crizei economice din anii 1929-1933, iar
prim-ministru era savantul Nicole Iorga. Păstorel
a voit a fi şi a fost necruţător cu cel căruia i-a
atribuit vina pentru situaţia grea în care se afla
România în timpul guvernării sale.
Păstorel declara: „Văd în picătura de cerneală,
cu care scriu, lacrima amară pe care o varsă un
neam deznădăjduit şi simt adunată în ascunzişul
penei mele toată indignarea publică”, precum şi
„M-am coborât în fundul prăpastiei care stă să ne
înghită ţara, şi din fundul prăpastiei strig… La
fiecare colţ de stradă nu întâlneşti decât figuri
supte şi mohorâte, pe când răzvrătirea
încleştează dinţii şi ridică pumnii în faţa fiecărei
administraţii financiare” (extrase din volumul 1 al
cărţii „Tămâie şi otravă”).
Cu o deosebită stăruinţă, Păstorel ataca primministrul atât pentru neajunsurile momentului,
cât şi pentru reale sau imaginare inabilităţi
personale.
Contestaţie fiscală
N-am venit
Că am venit;
Am venit
Că n-am venit.
Dilemă
L-a pus Destinul lui stupid
Într-o dilemă de infern:
Ori partid, fără guvern,
Ori guvern, fără partid.

Prim-ministru
Ca să-şi mai mărească fala
Faţă de europeni,
Iorga sare alandala,
Vrând să mute capitala
La Văleni.
Guvernul Iorga
Cazul nu-i aşa sinistru,
Căci părosul demiurg
Doar pe scenă-i prim-ministru,
La consiliu-i dramaturg.
Pariu
Eu pot susţine fără risc
De compromitere-n popor
Că domnul Iorga e un pisc,
Cum e Ceahlăul autor.
Propagandistul
La Sorbona când se pune
Franţuzeşte să vorbească,
Tot franţuzu-n sine-şi spune:
Dulce-i limba românească!
Ziaristul. Articolele domnului Iorga sunt scurte
Ca jurnalist de gen unic,
El scurt răspunde la-ntrebări:
Articolele-s cugetări
Şi cugetările nimic.
Filosoful
În lume nici o faptă nouă,
Pe a progresului cărări:
Musca Ţzeţze face ouă,
Domnul Iorga cugetări.
Monumente
Iată fapte omeneşti
Ce sfidează orice vis:
Turnul Eiffel la Paris,
Domnul Iorga-n Bucureşti.

Intervenţionistul
În răsboiu-ntregitor,
Fugind de gloata interlopă,
Marele învăţător
A fost mobilizat ca popă.
Amintim cititorului acestor rânduri că, mai sus, a
lecturat un text în proză, cu titlul „Vesela
spovedanie” în care Păstorel pretindea că, în timpul
prezenţei nemţilor la Iaşi, Iorga s-ar fi travestit în
popă, spre a evita unele neplăceri. Aici, în epigramă,
autorul se dezice afirmând că Iorga era mobilizat ca
popă. Oricum ar fi fost, mobilizat sau travestit,
epigramistul nu-l iartă! Păstorel era cunoscut ca
având drept trăsătură de bază sinceritatea, ca unul
care declarase că „Polemistul care, punând pana pe
hârtie, nu-i copleşit de sentimentul covârşitor că
vârful ei poate abate sorii şi planetele din mersul lor
astral, nu poate scrie altceva decât o gogomănie.” Şi
totuşi, contemporanii lui Păstorel şi cei ce i-au
studiat opera, conchid că uneori, mai ales în cazul lui
N. Iorga şi Victor Eftimiu, ar fi fost uneori nedrept,
admiţând totuşi că nu ar fi făcut-o din răutate, ci din
convingere, adesea de dragul unei poante.
Nedreptatea s-a dovedit peste numai câţiva ani
când, drept răzbunare pentru politica sa contra
legionarilor, Nicolae Iorga a fost ucis mişeleşte la
Strejnic, lângă Ploieşti.
Alte asemenea „Atacuri la persoană” puteţi găsi
între epigramele lui Păstorel, care apar pe
Citatepedia.
Mircea Handoca, autorul studiului „Pe urmele lui
Al.O. Teodoreanu-Păstorel”, volum publicat la
Editura Sport-turism, Bucureşti, 1988, arată că
Păstorel a afirmat, după ecourile critice stârnite de
cartea sa: „Eu am semnat un superficial opuscul cu
stihuri glumeţe… Textul mă indispune”.
Se spune că o greşeală recunoscută se iartă. Da,
dar numai pe jumătate!
Ulterior apariţiei volumului, relaţiile dintre cei doi sau menţinut în limita urbanităţii.
***
Volumul „Vin şi apă” a apărut în 1936, după ce, în
urma stăruinţei medicilor, Păstorel pleacă, în
decembrie 1934, la Praga şi apoi la Karlsbad (azi
Karlovy Vary) pentru tratament balnear întrucât
suferea de ficat. Acolo, Păstorel face un „ziar
minuscul” conţinând parodii şi alte texte umoristice
având ca laitmotiv cele două lichide menţionate în
titlul volumului şi, adăugând lor şi textele scrisorilor
versificate trimise în ţară de la locul chinuitoarelor
tratamente cu… apă, a realizat un opuscul ce a făcut
mare vâlvă la timpul respectiv. Să redăm câteva
dintre cele publicate în „Vin şi apă”.

D-lui Prof. Al. R(osetti)
Foaie verde apă chioară
Nu se mâncă tot ce zboară
Dar mă-ntreb şi eu aşa
Tot ce curge să se bea?
P.S. Apă beau şi n-aş mai bea”.
D-lui Oswald T(eodoreanu)
Apa asta e sărată
Şi, de-o bei pe îndelete
E periculoasă, tată.
Face sete.
Maestrului Br(ătescu) V(oineşti)
Am dispărut ca printr-o trapă
Şi semn de viaţă n-am mai dat.
Nu crede nimeni că beau apă…
Şi, totuşi, e adevărat.
Fă-mă, Doamne
Fă-mă Doamne, morcov, ceapă
Fă-mă Doamne, tot ce vrei
Praz, dovleac, spanac, ardei
Dar păzeşte-mă de apă!
Limbajul epigramelor
Epigrama are norme de etică proprii, despre care
Geo Olteanu, vicepreşedinte al Uniunii
Epigramiştilor din România, arăta, în volumul „Studii
şi eseuri despre epigramă” publicat de Editura
Premier în anul 2001, la pagina 39, că:
Indiferent din ce categorie este, satirică,
umoristică sau aforistică, dacă se exprimă direct sau
metaforic, dacă e în atac sau apărare, dacă e
motivată sau nemotivată, epigrama trebuie să aibă o
anumită ţinută, o anumită decenţă sau demnitate.
Ea nu trebuie să lovească mortal, ea trebuie să
caute îndepărtarea viciului, nu uciderea celui vicios.
Ea nu trebuie să conţină insulte, calomnii, invective
sau denigrări, ea nu trebuie să ţintească în defectele
fizice sau psihice ale subiecţilor, în situaţia sănătăţii
lor, lucruri de care, în general, omul nu este
răspunzător; nu trebuie să se râdă de infirmităţi sau
să se ţintească în oamenii bătuţi de soartă.
Epigrama trebuie să fie capabilă de o anumită
sportivitate şi cavalerism pentru a nu jena principiile
generale de etică. În afară de acestea, sub aspectul
etic dar şi estetic, epigrama trebuie să folosească un
limbaj adecvat, fără vulgarităţi, expresii triviale sau
licenţioase.
Autorul citat invocă cele scrise de Marţial în prefaţa
la cartea întâia de epigrame:
Îmi place să cred că am pus în cărţile mele destulă
măsură, pentru a nu jigni pe aceia ce ştiu să se
judece singuri. Versurile mele nu trec dincolo de
buna cuviinţă datorată şi celor mai de jos oameni.

Ciuruirea cuplului Ceauşescu a produs, la
data respectivă o bucurie de nedescris. În acele
zile de delir, toată suflarea chiuia de bucurie, că
s-a terminat cu dictatura, cu sinistra şi
megalomanul. De la mic la mare, toţi aşteptam
ca, evenimentele neelucidate din decembrie
1989 să aducă urgent evoluţia necesară.
Ridicarea nivelului de trai era prioritatea care se
impunea imediat, dar care, s-a soldat cu un eşec
total. La fel ca mareşalul Ion Antonescu, Nicolae
Ceauşescu a fost şi el împuşcat, tot de
comunişti. Amândoi au fost îngropaţi în locuri
neştiute. Gloanţele acelor asasinate politice s-au
abătut, într-un târziu, asupra propriului popor
nevinovat. Conspiratorii nu au suferit cu nimic.
Din contră. Sunt salvaţi de platoşa imunităţilor
diverse şi a multiplelor conturi bancare.
Începând cu 1 ianuarie 1990 a debutat în forţă
tranziţia anarhică, mai feroce şi devoratoare
decât multe altele. Prin strategii ascunse, foştii
directori, care au falimentat uzinele şi fabricile,
pe care le-au dus la pieire în mod deliberat, şi-au
deschis propriile afaceri cu acelaşi profil,
devenind ca prin farmec deosebit de prosperi.
Finalul era previzibil, în condiţiile haosului
generalizat în care, conducătorii citadelelor
industriale au acceptat, ca sub ochii lor să
funcţioneze o mulţime de societăţi comerciale
căpuşă. Privatizarea acelor capacităţi de
producţie a fost cu cântec. Pionul principal,
ministrul Privatizărilor, Ovidiu Muşetescu a
trecut la cele veşnice, tocmai în timpul
anchetelor ezitante. Complicii sunt de negăsit,
deoarece au funcţii importante şi imunităţi
puternice.
La masa tratativelor au fost prezenţi toţi
factorii interesaţi pentru a pune mâna pe cât mai
multe bunuri, la un preţ cât mai mic. Au lipsit
tocmai cei care au muncit din greu, pentru
construirea şi menţinerea acelei industrii, care sa dorit a fi performantă. O parte dintre uzine au
început să fie închise, vândute la fier vechi. Au
apărut repede sub soare hoteluri sclipitoare,
palate impozante şi sedii elegante pentru armate
de funcţionari. Malurile apelor au început să
vibreze sub greutatea pădurilor de vile cu multe
etaje, la umbra cărora stau ancorate luxoase
pontoane şi şalupe de mare viteză. O bună parte
din aceste case de vacanţă aparţin unor
bugetari, care solicită în mod repetat mărirea
salariului jenant... Categoriile şi profesiile lor se

ştiu, nu le mai enumăr.
Prin toate intervenţiile lor, mai
ales în an electoral, politicienii au
dorit să demonstreze alegătorilor
naivi că pedalează de zor spre
progres şi civilizaţie, plini de
transpiraţie. În realitate, bicicleta
marilor promisiuni stă pe loc,
deoarece nu are lanţ şi roţi. Aleşii neamului, în
loc să dea cu toţii la rame spre binele ţării, barca
prosperităţii să capete o viteză cât mai mare,
pentru recuperarea rămânerilor în urmă, ei se
lovesc pe spate cu vâslele, astfel că, săraca
gondolă s-a învârtit în cerc de două decenii, prin
spărturile rapacităţii ţâşnind apa decepţiei
electoratului perdant. S-a trecut la un sistem de
politizare feudală, prin radicalizarea
conştiinţelor, majoritatea oportuniştilor
provenind din Partidul Comunist, pe care l-au
înfierat cât mai abitir, după ce l-au slujit cu mult
sârg.
În cei 20 de ani care au trecut s-au făcut
afaceri colosale. Dar numai prin filiere politice, cu
câteva excepţii. S-au agonisit averi imense întrun timp scurt, deoarece instituţiile statului au
lăsat ochii în jos. O parte dintre exponenţii lor au
acceptat complicitatea cu infractorii. Chiar au
fost filmaţi pentru a fi şantajaţi de răufăcători. În
aceste condiţii a început jefuirea economiei
naţionale. Magnaţii apăruţi peste noapte nu
făceau niciodată afaceri între ei. Era exclus.
Ochii lor erau aţintiţi numai spre vistieria statului.
Numai acolo trebuia umblat. Sacii erau plini,
datoria externă fusese achitată integral de fostul
tiran asasinat ilegal. Anumite bănci au fost rapid
uşurate. Politicienii găsiţi vinovaţi erau protejaţi
de imunităţi absurde. În cadrul unor oscilante
cercetări, toţi au afirmat că sunt deosebit de
bolnavi. Cu alte cuvinte, România a fost şi este
condusă de o clasă politică deosebit de
suferindă, fără să demisioneze nimeni din cauza
sănătăţii şubrede.
În urmă cu doi ani, suflând în trompeta
demagogiei electorale, guvernanţii timpului
promiteau un program dezarmant. Sub titlul Hai
acasă, îndemnau diaspora românească să se
întoarcă de unde a plecat. Ofertele erau
tentante, prin zăngănirea unor sume mari ca
primă de reinstalare în spaţiul carpatin. De unde
se scoteau acei bani mulţi nu a precizat nimeni.
La sate, sărăcia este la ea casă. Pe uliţele pline

de noroi, se târăsc bătrâni costelivi, ca nişte umbre,
proptiţi în două ciomege. Din zori şi până la asfinţit
se uită în zare, aşteptând câte un nepot să le aducă
o pâine tare, veche, sfoiegită, care le însângerează
gingiile. Într-un târziu, vestea tristă s-a abătut şi
asupra lor. Cel aşteptat a rămas pe drumuri, fabrica
la care lucra fiind închisă, vândută la fier vechi sau
înstrăinată pe bucăţi, prin jocul ascuns al diferitelor
rulete oneroase.
Toate aceste drame contrazic unul din articolele
Constituţiei României, care, precizează că Statul
este obligat să asigure populaţiei un trai decent. Se
vede. Am folosit o formulare prescurtată.
Dar, iată că, în luna mai 2010 a sosit ora
decontării trecutelor facturi. În tranziţia agonică
despre care vorbeam, au fost angajaţi într-o totală
isterie armate de funcţionari cu studii nepotrivite
postului, fără să fie necesari. Tragedia a fost
prevenită încă din ianuarie 2009, de ministrul
Administraţiei şi Internelor, Dan Nica, unul dintre
politicienii oneşti ai PSD-ului, care, a anunţat
răspicat că trebuie făcute reduceri masive,
deoarece bugetul a început să gâfâie. Cu ocazia
acelei intervenţii antologice a rostit câteva cuvinte
bine documentate, prin care atenţiona că, sunt
efective supranormative în sistemul bugetar care vin
la servici numai să-şi bea cafeaua. Adică, fără
sarcini şi griji. Acum, iată că trebuie luate măsuri
urgente pentru descotorosirea de acel lest parazitar.
După ce vor fi concediaţi, vom auzi declaraţii
incendiare, referitor la sumele oferite la angajare.
Reducerea lefurilor mici nu reprezintă o umilinţă
nouă. În anii 70, legile care stabileau productivitatea
muncii şi eficienţa economică, prevedeau un raport
de un funcţionar la cel puţin 10 muncitori. Fără
bonuri de masă şi fără sporuri de stres, în condiţiile
în care evidenţele se ţineau în mod greoi, cu creionul
pe hârtie, fără calculatoarele rapide actuale. În
domeniul construcţiilor, mulţi ani la rând, aparatul
funcţionăresc bugetar, deşi era redus la maxim, era
penalizat cu 20% din salariu pentru nerealizarea
planului, bani care nu erau restituiţi niciodată. Greve
nu se făceau şi nici demonstraţii contra
conducătorilor. Sindicatele erau aservite partiduluistat şi etern.
Actualii guvernanţi au avut de ales mai multe
variante, în aplicarea legilor austerităţii. Prima era
suplimentarea taxelor şi impozitelor. A doua
prevedea reducerea salariilor cu 20% şi a tuturor
pensiilor cu 15%. Deci o nouă curbă de sacrificiu şi o
altă generaţie irosită. În urmă cu ceva luni, gloata
primea asigurări că vor fi ajustate numai salariile şi
pensiile nesimţite. Adică acele drepturi imense, care
nu au avut la bază principiul contributivităţii la
bugetul statului. Nu s-a făcut nimic cu variantele
fluturate de ochii lumii, deoarece interesele erau

prea mari, presiunea era imensă. Balaurul a fost
atins la buzunarul adânc şi a reacţionat virulent,
scuipând foc şi lavă, deoarece câştigurile lunare de
la 2000 la 6000 de euro, le consideră prea mici
pentru a fi atinse. Evident, iniţiatorii au tăcut, ca prin
farmec, după acele intenţii haiduceşti, deoarece au
fost întrebaţi dacă nu cumva au fost şi ei prezenţi în
sala Parlamentului cu mâinile pe sus, când s-au
votat respectivele legi speciale, pentru salarii şi
pensii speciale. Nu îi arată nimeni pe vinovaţii
colapsului fiscal sau ai deficitului bugetar fără
precedent.
Le reamintesc celor care au uitat manevrele
cinice, faptul că, legea care sfida restul populaţiei
oneste, preciza că anumite categorii de privilegiaţi
se pot pensiona imediat, luându-se în calcul numai
ultimul salariu, evident, cât mai substanţial. Fără să
se ţină cont de retribuţia anterioară, cu cât a
contribuit la fondul de pensii şi intervalul de timp. În
urma tuturor acestor eşecuri chirurgical-financiare,
s-a luat hotărârea ca, reţinerile respective să fie
aplicate în mod egal întregii populaţii, deşi, o
perioadă s-a vehiculat o diferenţiere a procentelor,
în funcţie de mărimea câştigurilor. S-a renunţat şi la
această versiune, de departe cea mai echitabilă.
Dar, iată că au apărut surprinzătoare propuneri
de ocrotiri sau absolviri. S-a hotărât ca, militarii din
Irak şi Afganistan, cu lefuri sub 3000 de lei, să fie
scutiţi de reducerile salariale. În final, cei care vor fi
sacrificaţi sunt tot neuitaţii Acari Păun, amărâtele
personaje, care au suportat toate nedreptăţile ivite
de-a lungul tuturor timpurilor. O veche vorbă spune,
că sătulul niciodată nu îl crede pe flămând. Mai nou,
îi confiscă şi strachina goală, printre guvernanţii
vechi şi actuali fiind proprietari de fabrici şi posesori
ai unor munţi plini cu bogăţii. S-a instituit o modă în
care politicienii aruncă vina unii pe alţii. Cei vechi pe
cei actuali. Cei prezenţi pe cei de dinainte. Cei de
dinainte pe cei de dinaintea dinaintelui. Şi aşa mai
departe. Nu vor să recunoască faptul că s-au
compromis în totalitate. Toţi spun că, ţara a fost
băgată într-o fundătură, dar numeni nu spune cine
trebuie să plăteasă imensul prejudiciu. Producţia
este la pământ şi exportul este în aer. Se tot aruncă
pisica moartă în curtea crizei mondiale trecătoare.
Nu vrea să taie nimeni rădăcinile crizei morale care
va dăinui mult timp, deoarece s-a cronicizat. Un
cancer economic şi moral, care evoluează rapid,
anunţând că sfârşitul este aproape.
În anul 2006 s-a reintrodus în Codul Penal
pedeapsa pentru insultă adusă autorităţilor. Cei care
au impus aceste măsuri nu au ţinut cont de insulta
autorităţilor adusă celor subnutriţi, condamnaţi să
plătească taxe şi impozite din pensia mică şi
ciuntită. Prognosticul sinuciderilor este alarmant.
Dacă în 2005 s-au înregistrat 2913 cazuri de suicid,

în acest an se pare că cifra va fi triplată. Pe fondul
acestui tablou sumbru, nu poate fi uitată sârba în
căruţa fericirii, a celor doi preşedinţi de partide
antagonice. Crin Antonescu şi Mircea Geoană,
chiuiau de bucurie, savurând prea devreme o
victorie pierdută, în salvele dopurilor de şampanie,
la ultimele alegeri prezidenţiale. Oricum, nu s-a
confirmat ce a spus în urmă cu şase ani preşedintele
Traian Băsescu. Campania electorală de atunci a
câştigat-o cu sloganul: Să trăiţi bine! Nu peste mult
timp, electoratul a adus completările de rigoare: Să
trăiţi bine, cum a zis domnu / O să mâncaţi ce a tăiat
doctorul Ciomu. Celebra eroare chirurgicală nu o
mai detaliez, deoarece s-a adeverit prin coborârea
nivelului de trai.
Cea mai bună condamnare a comunismului se
poate face numai cu un capitalism serios, eficient şi

performant, care să se vadă în buzunarele celor
care au sperat inutil într-o bunăstare, care s-a
transformat într-un dezastru. Octavian Paler afirma
cândva că, spre deosebire de politicienii tranziţiei
actuale, personajele lui Caragiale erau ridicole, dar
sănătoase la cap.
A sosit plata facturii rapacităţii şi diletantismului
politic. Dar nu o achită cine trebuie. Va urma, se
pare, excluderea din Uniunea Europeană, deoarece
România a demonstrat că a fost admisă prea
devreme pe uşa din dos, fără să fie pregătită
suficient. În prezent, aşa cum era de aşteptat, a
devenit un balastu, care trage înapoi dezvoltarea
altor state civilizate, cu politicieni mai puţin corupţi şi
care nu sunt rupţi de realitate.
Domnilor de tot felul, opriţi măcelul!

Prin aceste rânduri afective nu vreau să cad în latura publicităţii materiale. Doresc să subliniez,
doar, un fapt concret sau un fenomen cert, de natură morală.
De-a lungul secolelor, în pitoreasca Transilvanie, podiş deosebit de bogat, înconjurat de Munţii
Carpaţi, saşii, maghiarii şi românii au trăit în pace şi înţelegere. Au copilărit laolaltă, s-au respectat
reciproc. Căsătoriile mixte deveniseră ceva firesc. Bărbaţii au plecat împreună la război, uniţi sub
acelaşi steag.
Anii au trecut şi, în luna martie 1990, câţiva extremişti din spectrul politic românesc au ieşit la
rampă, scoţând tunurile ruginite ale xenofobiei. Prin intrigi ascunse şi manevre încă neelucidate,
forţele malefice au asmuţit minorităţile conlocuitoare, una împotriva alteia. În acele zile incendiare,
la Târgu Mureş au avut loc lupte de stradă, fără precedent, urmările fiind deosebit de grave. Pe
caldarâm zăceau oameni desfiguraţi. Scopurile acelor confruntări au fost multiple, nu mă voi opri,
de această dată, asupra lor. În principal, s-a urmărit declanşarea unui conflict de anvergură, menit
să urgenteze reînfiinţarea Securităţii. Tenebroasa instituţie, de care românii abia scăpaseră, a fost
reactivată sub alte pălării, denumiri şi competenţe.
În tranziţia haotică ce a urmat, anumiţi politicieni din România au căutat permanent motive de
ceartă, pretexte şi scopuri de a învrăjbi populaţia din cele trei judeţe, Mureş, Harghita şi Covasna.
Deşi consensul se află departe şi toleranţa este străvezie, multe familii îşi văd liniştite de treaba lor,
nu aderă la cauza provocărilor mocnite.
Am părăsit România cu sentimentul amar că acele răni profunde au rămas greu de cicatrizat.
Armonia fermecătoare de altădată a fost înlocuită cu o încordare permanentă. Semenii noştri,
chiar din aceeaşi tabără, se resping între ei.
Ajuns pe continentul făgăduinţei, am descoperit în sudul oraşului Laval un loc deosebit. O
mezelărie condusă de Ianos Verres, originar din municipiul Sfântu Gheorghe, o mirifică aşezare,
plasată la 30 de kilometri Nord de Braşov. Îmi închipuiam că salariaţii magazinului Transilvania au
fost aleşi pe sprânceană, că toţi sunt de origine maghiară, la fel ca şeful lor. Surpriza a fost mare. În
acel univers gastronomic, au fost angajaţi tineri care provin din mai multe ţări ale planetei. Trăiesc
şi muncesc într-o concordie desăvârşită. Maria, Izabella şi Raluca au părăsit România în urmă cu
câţiva ani. Tamara, Daniela şi Victoria sunt din Republica Moldova. Vanessa este născută în
Germania, din tată neamţ şi mamă de origine maghiară. Chris a văzut lumina zilei în Canada, tatăl
său fiind sloven şi mama de sorginte germanică. Mary este născută tot în Canada, din părinţi
plecaţi, cândva, din perimetrul românesc. Lista este lungă.
De câte ori păşesc pragul acelui habitat al comuniunii etnice, parcă mă simt între prieteni, chiar
dacă sunt oltean de lângă Jiu. Vibraţia sufletească este aceeaşi. Emoţia pulsează intens în acea
oază a bunei înţelegeri, coordonată cu mult tact şi pricepere de managerul firmei. Omul sfinţeşte
locul, spunea o veche vorbă românească. Ianis Verres este un sufletist care se implică în multe
activităţi, inclusiv în mişcarea culturală şi sportivă a comunităţii româneşti, atât în oraşul Laval, cât
şi în marea metropolă, Montreal. La 15 iunie 2010 se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea Charcuteriei
Transilvania. La mulţi ani!

Aprilie, 2010.
Am asteptat cu mare emoţie Sărbătorile de Paşti. Pentru noi românii, această
perioadă a anului este o mare Sărbătoare. Fiecare persoană este mişcată/afectată
într-un sens anume. În cazul meu, îmi aminteşte de tatăl meu Constantin, care a
decedat cu câteva zile înainte de Paşti. Eu simt nevoia să-i păstrez memoria vie prin câteva gesturi
simple: să aprind câteva lumânări la biserică, să merg la Înviere, să întâlnesc câteva persoane care
se lupta cu anumite probleme de sănătate sau de altă natură. Prietena mea, soeur Dolorez, călugăriţă
a ordinului Grey Nuns s-a luptat cu Zona Zoster de la Crăciun şi până azi. A slăbit mai mult de 20 de Kg
şi a trebuit să ia medicamente puternice (narcotice s. a) pentru a controla durerea pricinuită de
această complicaţie a Zonei Zoster (Herpes Zoster/Shingles), Post-Herpetic Neuralgia. Se întreabă
dacă vaccinul Zostavax indicat persoanelor în vârstă de peste 60 de ani pentru prevenirea maladiei
este recomandat şi în cazul ei.
Am servit masa de Paşti ca invitată a ei. Am petrecut câteva ore împreună şi am împărtăşit amintiri,
în general plăcute, din copilărie şi tinereţe. Ea a trăit în Statele Unite şi Canada, eu în România şi
Canada iar istoriile noastre de viaţă păreau atât de similare!
O sun pe sora mea în România care mă anunţă că are un alt nepoţel, al 5-lea, se numeşte Samuel.
Mă bucură această veste. Familia se măreşte –- Life goes on. Nu mai avem părinţii dar se înmulţesc
nepoţii. Mă întreb mereu cum putem face viaţa acestor copii, mai bună, mai lipsită de pericole.
Suntem noi, ca părinţi, bine echipaţi să ne asistăm copiii în procesul de formare ca cetăţeni şi ca
părinţi responsabili, la rândul lor?
Mulţi tineri se lupta cu amintiri neplăcute dintr-o copilărie lipsită de dragoste, înţelegere şi suport din
partea părinţilor. Am întâlnit tineri care au plecat departe, să uite aceste momente traumatice din viaţa
lor, dar distanţa nu este deajuns. Ei simt nevoia să-şi uşureze sufletul, să caute soluţii magice, să
poată uita sau ierta ca să-şi câştige pacea cu ei însişi. Secretele erup ca vulcanii, în această perioadă
a anului. Mulţi recurg la spovedanie şi mai puţini la prieteni ori colegi; spiritul de competiţie îi împiedica
s-o facă.
De-alungul vieţii eu am preferat să discut problemele intime cu persoane din afara cercului meu de
viaţă cotidiană. Este bine să creezi o relaţie de
încredere şi continuitate cu această persoană
specială şi nu de inter-dependentă.
Pentru a avansa în viaţă, noi toţi avem nevoie de
ajutor. De cele mai multe ori, familia nu poate oferi tot
acest ajutor. Unii părinţi nu au parental
skills/aptitudini să-şi ajute copiii, alţii nu au timp iar
alţii sunt, din nefericire, bolnavi.
Dacă ai un secret sau suferi din cauza unei
pedepse nemeritate ori simţi că nu eşti iubit/apreciat
nu mai aştepta! Vorbeşte cu cineva. Deschide-ţi
sufletul. Serveşte ca persoană resursă pentru alţii
care se bat cu problemele lor. Evită drogurile şi
alcoolul. Ai încredere în tine însuţi.
LA MULŢI ANI!

Viorel Dinescu (n. 2 aprilie 1951, Zărneşti, com. Jorăşti, judeţul Galaţi,
România), profesor de matematică în Galaţi, redactor literar la diferite reviste,
director publicaţie, poet, critic literar, prozator, eseist, scriitor român.

Mă tem că sunt plecat demult în gând
Spre-un timp ce creşte dincolo de soare
Din piatră-n piatră veşnic căutând
Răcoarea sfântă-a plantelor amare

Dar la un cap de vreme am văzut
Cum se deschide-o altă depărtare
Şi-am căutat pe drumul neştiut
Răcoarea sfântă-a plantelor amare

Un lac se închidea în prund
Cutremurat de descărcări lunare
Şi-am căutat zvârlindu-mă-n afund
Răcoarea sfântă-a plantelor amare

Spirale mari în spaţiu aruncai
Ca tot atâtea semne de-ntrebare
– Unde te-ascunzi – spre hăuri lung strigai
Răcoare sfântă-a plantelor amare

De-o existenţă-ntreagă mă tot zbat
Am luat tot drumul lumii în picioare
Numai în moarte-a mai rămas să cat
Răcoarea sfântă-a plantelor amare.

O, lerui, ler
E sărbătoare-n cetate,
Ninge din cer,
Cu colinde bogate,
O, lerui, ler,
La Haimanale,
Vin să-l colinde
De pretutindeni,
Pe Caragiale,
Profesori şi critici,
Şi cititori
Vin să-l colinde,
Cu buchete de flori,
Vin să se plece,
În faţa lui,
Să-i mulţumească,
Şi să-l slăvească,
Lerui, lerui!

Cu mult respect
O, lerui ler,
Îţi mulţumim,
Dragă Monşer
O, lerui, ler,
Vremea-i bătrână,
E sărbătoare înaltă,
În cultura română,

Fie ca Steaua,
Ce te-a adus
Să strălucească
În veci, mai sus,

Din toată lumea,
Lerui, lerui
Vin să-l slăvească,
Personajele lui,

O, lerui, ler
Spre Rai apucăm,
Pe nenea Iancu,
Să-l colindăm,

Şi să-l colinde,
O, lerui, ler,
Aici pe pământ,
Şi-acolo-n cer

Răsună ţara,
De atâtea colinde,
Gloria lui,
În lume se-ntinde!

E sărbătoare,
Dar e şi jale,
O ţară-ntreagă-l colindă
Pe Caragiale,

O, lerui, ler
E zi sfântă-n cetate,
Ninge din cer,
Cu colinde bogate!

Cum umblă domnul Caragiale
Prin ţara asta ca un orb,
Plângând în hohote amare
De parc-ar viscoli din nord

Ca să ne spună el anume
Ceva ce ne-ar îmbărbăta,
Totul e-atât de trist în lume
De parc-n toţi s-ar înnopta

C-a auzit în lumea asta
Că neamul românesc dispare
Şi s-a sculat atunci din morţi
Îndureratul Caragiale

Cum umblă domnul Caragiale
Prin Ţara asta ca un orb,
Plângând în hohote amare
De parc-ar viscoli din nord

Unul din cele mai mari daruri cu care a fost
înzestrat omul de către Dumnezeu este acela de a
cunoaşte. Care este sensul existenţei umane până
la urmă? Este aceasta invitaţie către cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a lucrărilor Sale, a raţiunilor Sale puse
în creaţie, după cum spune Părintele Staniloaie,
pornind de la Maxim Mărturisitorul prin lucrarea sa
„Ambigua”. Raţionalităţile plasticizate prezente în
creaţie invită omul să le descopere prin străduinţă
proprie. Spune Parintele Staniloaie în primul „Tratat
de Dogmatică”. În centrul acestor căutări este omul,
frumoasa creaţie a lui Dumnezeu. „Căutaţi şi veţi
afla, bateţi şi vi se va deschide”, suna peste veacuri
îndemul adresat omului de către Mântuitorul
Hristos.
În centrul preocupărilor noastre din toate timpurile
stă omul cu marea taină a existenţei lui. Prin tot ceea
ce face fiinţa umană bun şi mai ales creator, se
realizează acest proces revelator al misterului
existenţei, al evoluţiei noastre către ceva mult mai
înalt şi mai frumos decât ceea ce suntem aici şi
acum. Cea mai mare năzuiţă a omului din toate
veacurile este aceea de a cunoaşte.
Întorcându-ne către ceva mai concret,
cunoaşterea omenească este materializată în
limbaje cu diferite structuri, nivele şi domenii de
cunoaştere. Ce poate fi mai uluitor decât sufletul
omenesc adunat într-o carte. Ce mister nu propune
un text pentru că acesta să fie descoperit, lărgit,
înţeles şi dus mai departe. Ce frumoasă simbioză se
poate produce între cititor şi autor, ce punte peste
veacuri, ce trepte către evoluţie spirituală în care
timpul şi spaţiul par să nu mai aibă sens.
Poate că aceasta este realitatea dintr-o carte,
cititor şi autor deopotrivă par să nu mai poată ţină
cont de loc, de timp istoric, de determinări conctrete
ci să se realizeze această realitate atemporală care
este lectura unei carti, prin comuniunea de la suflet
la suflet, de la minte la minte, de la o raţiune la o alta
raţiune, de la o realitate la o altă realitate, de la o
înţelegere către o altaă înţelegere, producându-se
acel mister, interioritatea ontologicală a fiinţei
umane.
Acesta poate fi raportul dintre cititorul model şi
autorul model, când autorul model aruncă punţi

către viitor, trăind în viitorul creaţiei
sale, către lumea pe care o
construieşte pentru că e lumea
misterului şi a trăirii umane prin
inefabilul ei. Poate că toată această
lume pe care noi o trăim, poate ca
toata aceasta existenţ pe care noi o
consumama zilnic şi ea ne
consuma pe noi, ar putea prinde
contur daca noi am gandi-o din
aceasta perspecita a vesniciei.
Când un autor scrie o carte nu îşi
propune oare să colaboreze cu cel
care o va citi în viitor? Poate că
aceasta e marea strădanie a celui ce creează. Ce se
întâmplă de fapt cu o carte după ce a fost scrisă şi a
fost daruita istoriei şi timpului. Sa zicem ca exista un
cititor empiric. Pentru Eco acesta pare sa nu
prezinte interes, pentru el interesul se pare că îl
ocupă cititorul model şi scriitorul model. Atunci
apare imediat întrebarea pe care mi-o pun atât de
firesc cu privire la mine, cum să facă ca într-un text
de al lui Eco eu să trec bariera de cititor empiric şi să
ajung la cel de cititor model, adică să devin chiar acel
cititor la care s-a gândit autorul, să devin acea voce
interioară care poate să îi ducă mai departe ideile şi
înţelesurile către alte lumi, către alte existenţe.
Care este raportul dintre autor, text, cititor. Poate fi
un cititor empiric, care priveşte textul din perspectiva
vieţii lui şi a modului său de înţelegere. Un cititor nu
poate sp facp abstracţie de bogaţia vieţii lui atunci
când se raportează la un text, un cititor empiric va
cauta să înţelegă un text argumentându-şi propriile
idei facând raportare la textul citit, folosindu-se de el,
cumva vectorul de înţelegere este pornit dinspre
cititor către autor.
Ori un cititor model se va lăsa condus de text, va
caută să înţeleagă textul făcând abstracţie de
modalităţile lui de înţelegere, vectorul raportării va fi
de la text către el însuţi. Un cititor model va căuta să
se raporteze cât mai mult la ceea ce a vrut autorul să
exprime. Pentru scriitor „cititorul va exista ca un
component al povestirilor ca atare” iar fiind prezent
în naraţiune.
Aşteptările scriitorului model faţă de cititorul model
sunt multiple, acesta „îi cere cititorului să colaboreze
umplând o serie de spaăii goale”, pe care naratorul
nu le mai explica, pentru că sunt redundante. Pentru
plăcerea lecturii un scriitor nu va spune totul, îl va
lasa pe cititor să colaboreze, să contribuie cu
imaginaţia sa dând viaţă lecturii sale şi un nou sens,
umplând de semnificaţii noi scrierea.
Unii scriitori preferă tehnica ocolişului tocmai
pentru a mări misterul lecturii, alţi scriitori vor recurge
la ceea ce s-a numit o preferinţă pentru rapiditatea
scrierii, care dă suflu şi pune pe cititor să îşi
construiască lumea imaginaţiei sale. Aici am putea
vorbi de colaborarea dintre scriitor, rapiditatea
textului şi cititor. „Câteodată un scriitor spunând prea

multe devine mai comic decât personajele sale, ritmul
rapid este o mare virtute narativă pentru cel care se
străduieşte să construiască lumi.”
Cât de eliptică este o povestire trebuie apreciat după
tipul de cititor căruia i se adresează.
Un text poate fi asemuit cu o pădure, cum frumos
spune Eco, folosind această metaforă a „pădurii
narative”. Analizând multiplele valenţe ale acestei
metafore, am putea spune că ceea ce ne încearcă la
începutul unui text este o mare bucurie, pentru că am
văzut pădurea, însă pe măsură ce ne afundăm în ea
putem alege diferite drumuri, diferite cărări, stări, diferite
sentimente, de la frică, teamă, perplexitate de la mirare,
beatitudine şi vis. Alergând prin aceste locuri străine
suntem puşi mereu în situaţia de a ne construi propriul
drum şi de a face alegeri proprii, am putea ajunge astfel
în locuri noi pe care urmează să le descoperim,
călătorim în acele văi şi luminişuri în care nu s-a desfătat
decât autorul însuşi. Frumuseţea unui text constă în
aceea că cititorul îşi poate făuri propriul său drum în
această pădure narativă.
În textul natativ mai exista şi o alta nuantare a
interpretarii cititorul este constrans de fiecare data şi la
fiecare pas sa faca o alegere sis a respecte nişte
regului. Un cititor emipiric în care intram noi, cei care
lecturam la o prima vedere, nu are nici o lege în ceea ce
priveste interpetarea şi foloseste textul ca pe un pretext
perntru propriile emotii şi raţiuni care sunt în exteriorul
textului sau textul i le poate provoca prin asocirea
amintirilor. În mod întâmplător o secvenţă dintr-o carte
te duce să te vezi pe tine când sufereai iar când reiei
cartea vei trăi aceleaşi stări de reamintire a ta ceea ce
erai atunci când citeai cu mult timp în urmă.
Am putea vorbi de anumite limite ale interpretării în
sensul că nu interpretez un text ci mă folosesc de el
pentru propriile mele argumente. Pentru cititorul model
există nişte reguli ale jocului şi cititorul model se pricepe
să le joace ca în jocul de sah.
Autorul dă instrucţiunile jocului iar cititorul său model,
prin semnalele pe care le percepe, semnale care uneori
pot fi extrem de obscure, ajunge să înţeleagă adevărata
intenţie a autorului. Regulile metafizice ale îndoielii sunt
cele ale lui şi autorul model stie să le joace şi să le
înţeleagă: „cogito, ergo sum” va spune la sfârşit autorul
împreună cu cititorul.
Cine îl construieşte pe cititorul model? Autorul? Putem
gândi autorul ca un personaj empiric care relatează
faptele construindu-şi cititorul model al său?
Să luăm pentru exemplificare „Meditaţiile” lui Rene
Descartes. Cărui tip de cititor se adresează el?
„Meditaţii metafizice către Domnii Decani şi Profesori
ai Sfintei Facultăţi de Teologie din Paris, Domnilor,
motivul care m-a determinat să vă prezint această
lucrare este atât de întemeiat iar atunci când îmi veţi
cunoaşte intenţia sunt sigur că veţi avea unul tot atât de
întemeiat de a o lua sub protecţia voastră… am
considerat întotdeauna că aceste două probleme cu
privire la Dumnezeu şi cu privire la suflet sunt cele mai
importante dintre toate cele care merită să fie
demonstrate mai degrabă cu argumentele filosofiei

decât cu ale teologiei, căci cu toate că nouă care
suntem credincioşi ne este de ajuns să credem prin
religie că este un Dumnezeu şi cp sufletul omenesc nu
moare împreună cu trupul, cu siguranţă că nu pare
posibil să-i faci vreodată pe necredincioşi să creadă în
adevărurile vreunei religii şi nici aproape în nici o virtute
morală”.
Cui se adresează de fapt Decartes?
Se adresează în primul rând preoţilor, cititorul empiric,
deoarece aceştia îl vor citi şi înţelege pe măsura
aşteptărilor lor. Celor care nu sunt credincioşi, tot
cititorul empiric. Dar Filosoful se adresează în primul
rând celor care îi vor înţelege argumentaţia, celor care
se vor lasa sedusi de lectura ideilor sale, cititorului
model, şi nu în ultimul rând noua, cititorul etern,
atemporal, care e în afara de timp şi se spaţiu, pentru ca
orice geniu are aceasta intuitie a vesniciei operei sale.
Există un sigur eu narator care se indentifică cu
autorul model, însă interpretarea şi înţelegerea
meditaţiilor carteziene va fi posibilă doar de acel cititor
care înţelege regulile jocului şi le respectă până la capăt,
urmâd să se realizeze această descoperire reciprocă a
cititor, text, autor.
Putem vorbi şi de alte construcţii ale textului când
trebuie să facem distincţia dintre autor şi vocea sa.
Cărţile scrise la persoana întâi, în multe dintre ele, „eu”
nu este neapărat şi autorul. În romanul „Sylvie”, spre
exemplu, sunt prezente trei entităţi: personajul principal,
domnul care poartă numele controversate, a doua
entitate este cea care spune „eu” în povestire: este cel
care reflectează ca „iluziile cad una după alta precum
cojile unui fruct iar fructul e experienţa”. Acest al doilea
personaj este naratorul povestirii dar care e diferit de
autorul povestirii, Gerard Neval. Cea de a treia entitate,
de cele mai multe ori este greu de indentificat, vocea
autorului însuşi. Putem avea în vedere simetria cititorul
model vizavi autorul model, vrând a identifica vocea
anonimă care începe povestirea şi care la un moment
dat se trădează pe sine în text, într-o manieră subtilă.
Cititorul model cunoaşte regulile jocului, ducând la bun
sfârşit această misiune a descoperirii. Despre această
voce nu ştim nimic sau aproape nimic sau atâta cât se
lasă ea să se descopere, este ca o invitaţie la meditaţie
pornită de la autorul model către cititorul model. Aceasta
a treia voce este Nerval, autorul însuşi care măreşte
misterul operei prin această ascudere cât mai
ingenioasă în spatele operei şi a personajelor pe care le
construieşte. El este creatorul operei sale, fiind în afara
ei, în interiorul ei, peste tot sau nicpieri. Pânp la urmp el
este misterul sau întruchiparea misterului însuli.
Autorul adevărat dispare în fundal într-o scriere
puternică şi expresivă devenind un fel de personaj al
paratextului. El mizează pe un cititor ideal, bolnav de
insomia lecturii, de neobosita inclinaţie către cautare şi
cercetare, către acel ceva inefaubil al trăirii şi al
contemplaţiei. Aceasta este taina unei creaţii şi mareţia
veşniciei revelată într-un text. Străduindu-ne să
devenim cititori ideali ai unui text revelat poate vom trăi o
scânteie de sentiment din revelaţia creaţiei.

Poeţii
Poeţii se mint să suporte
Realul sfărmat semiotic.
În ochiul divinei aorte
Pulsează orgasmul erotic.
Imaginii pradă, primită
Ca dar pe sub aripi ascunse…
Cântaţi de Cuvânt în ispită –
Mister al gândirii străpunse
Ard Noaptea-n extactica oră!
Captivi libertăţii de sine,
Iubind, adorând ce-i devoră,
Iubind neiubiţi, ei imploră
Sentinţa instanţei Divine

Poem către Goethe
Memoria-n seminţe, în sâmburi şi-n cristale
Se-aude-n somnul nopţii tălăzuind ecouri
Trezirile-ntrerup dimensiuni astrale
Ce vin la estuarul gândirii colosale
Cohortele de umbre călătiorind ca nouri
Denecuprins al minţii de raţiune-şi râde!
Ca păstrăvi– curcubeie suim înspre izvoare
La praguri vama morţii hazardul ne-o decide
Doar unii să ajungă la sacrele cuibare
Din sinea germinală să naştem Dumnezeu
Din partea ce nu moare,
ca noaptea-n curcubeu.

Hermeneutica
absenţei
se dedică alor mei
L'orgue de Barbarie sanglotait
Une melodie oubliee, triste. .
L'etais petrife…depuis toujours,
Le citte paraissait maudite…
Bacovia
Retorica absenţei cultivă Utopia
Precum în cer, aşa şi pe pământ
Aud antimateria râzând
Când suferinţa-şi află nebunia
De a jertfi şi dărui drept pradă
Idolatriei zeitatea fadă
Suflete orb izbindu-şi de catarge
Cum sub furtuni bătrânul albatros
Memoria talazurile-şi sparge
Spre Acalmia visului frumos
Din care boala, ura şi smintirea
Nu-i vor afla nici morţii vreun liman…
Leac nu vor fi, doar unică Iubirea
Cât arde ne-mpreună an de an
Ce l-i s-a dat privirilor să vadă
Întunecarea minţilor, cretină,
O smulge ca prinos de mascaradă
Adulatorul nopţii din lumină.
Ci noi am auzit văzutul geamăn
Pendul de iederă şi azimut
Cunoaşterii, înger purtat şi spadă
De cheruvim la raiul nepierdut.

Nesomn de moarte

TAU CETI
Cântec contra frigului stelar
De alt soare decât al lui Hesiod
Ardem – om sau garoafa cea colorându-şi
Învăpăierea şi semioticaSacrum
(
Unde te stingi tu, iubire neîntîlnită
Nostrum gemelarium?
În care faeton al purpurei reci
Trepidează în mine norişorul cu scări
De lapis lazuli
–un infim foton cu uriaşa lui rezervă
de implozie ca ecou de orgasm
de alt soare decât cel al lui Hesiod
ardem singuri şi dimpreună-n
cealaltă cunoaştere
Felurime de nume ţi-am dat
În amonte suspin al izvoarelor
Însufleţindu-mi propria moarte
Duios melodiindu-o pre ea
Ca să te recunosc
De dinaintea Cuvântului
Tu, logos străpuns
Logostea!
De altă lumină ardem departe-n aproape
Prin cuget energofag
Eu şi garoafa
Îmvăpăind vocabula din care se-nfruptă
Raptor al tenebrelor
Zeul.
Temponauţi ai aceluiaşi eon
Între veghe şi visDezbrăţişaţi sub puzderia stelelor
Rabd străbătând invers
Timpul
Rabzi între noi să-şi redeschidă poarta
De-nerostitul-semn …

Umbre şi ecouri nous sfânt
Înălţând căderea prin cuvânt.
Umbra albatrosului ucis
Pe talazuri cerul mi-a deschis …
Umbra, pe omăt, de zeu vânat
De chiar mâna ce l-a antrenat
Umbră şi ecou al nebuniei
Aura-ntreită-a Poeziei
Vin din vis cu soarele din spate
Umbre şi ecouri ca zburate
Râde-n mine duh văzduhuind
Noaptea altoind m-a jefuit
Însumi mie fiind ecou m-ascult –
Sunt de-acum, sunt Omul– de – demult
Prin alienare-ntors ca parte –
Ce voi fi am fost, nesomn de moarte.

Fără titlu
Deopotrivă unei femei,
sau unei patrii…
A suporta
Că frumuseţea ta
Este comoara
Unor orbi.

Poet
Eu sunt o sursă melodioasă,
Substanţa de rezonanţă spic a luminii.
Eu sunt noaptea de fiecare zi
Arma ta care cântă sunt eu
Clipa cât noaptea …Unda
Cuţitul meandra anafura pâinii
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***
One soldier hadn't seen his family for a while.
A whole year passed without a letter from
Chechnya.
Why? He didn't like writing letters much.
But upon coming home he greeted his mother.
And having greeted his mother he took to the
bottle.
He got used to using alcohol as a crutch.
And the soldier drank for ten solid days.
He drank alone, or was glad to see friends,
and one day he suddenly found that
in a short time they had drunk away
everything (not counting broken ones)
that he'd earned under contract.
There was something else that was troubling:
he couldn't help but notice something…
like a special circumstance and a number of
reasons
by which a certain bosom buddy
hadn't come with all the others
to pay him a visit and greetings.
So the soldier launched a verbal attack
against the friend, sent him to hell and back,
called him a pig and a pinko.
But his friends made him eat his hat:
"
You can't speak of the dead like that
in Russia. Let him R.I.P., like Van Winkle.
A whole year has gone
since your buddy lost his arms.
Your childhood friend! Our comrade!
He can't lift a glass, can't throw a boot,
can't dress himself, or go to the lu.
Basically, he's stuck without a helping hand.

And not knowing how to live on,
–couldn't really lay hands on himself –
he harmed his mind with disappointment
and once he went where the river flows,
broke the ice with his foot and went under,
and hadn't shaken our hands or yours."
The soldier stood up in tears and said:
"
Friends of years gone by we shall not forget,
nor the fun of our youth, nor our childhood
games.
My dearest comrade, don't bear a grudge,
it was a mistake when I called you a pig,
you're not a pig at all, or a gay."
And his friends say to him in reply:
"
Look around, see how many more have died,
count them, maybe nineteen of us.
Some were lost in the woods, others hung in
the noose,
or embraced the cold earth for an eternal
snooze.
Soon we'll be gone, too, without a trace."
So the soldier gathered his mom, friends, and
fam:
"
I'm going to Chechnya to fight again.
Quit cursing me, mom, try and understand –
these ten days I've been living like a fat cat,
now it's time for me to sign that contract.
Plus, there the death rate ain't as bad.
So the soldier marched right down to the
Caucuses.
He saw death there, just like us, face to face.
But, if you really want to know,
where and when he will see the war end,
ask the friend who walks on the river's bed.
Don't ask us. We have no clue.

Confession
1.
"
So what are we going to do with you?!"
asked the holy father, „What…?"
Let me tell you how it all happened,
what in hell made me do it –
it just had to be in the holiday season,
I didn't know which way to turn:
I had to go away on business –
of all things!
not so bad!
folks have had it worse! –
to far away lands, as they say,
in the direction of the proud and gray,
northern, sun-drenched, ferocious –
why should I say any more –
what do you care? Kazbek or Elbrus?
the important thing: it's east of Rostov,
and, mainly, to the south of Stavropol;
and most of all, that every man come home.
All this happened just last spring.
I was determined not to get cold feet,
so, as it happened to be Holy Week,
I thought I'd square away the past –
(
and what's cowardly about that?
it's clear, good common sense, is it not?) –
and I prayed. With fervor, or without?
"
Lord, grant me just these wishes three,
Dear Lord, oh God, the Holy Trinity…"
Did my noble impulse please our Lord?
At least, I hope so; though I'm good for war
though only as an f…in' non-combatant…
În peace time I'm no use at all.
I've never served in the military forces.
Just thought I'd mention that because
the strict priest eyed me closely,
like a saint, though in a paternal way, of course.
This holy father conjured in my mind
images of elders, of the fairy-tale stock,
the kind that knew their Aramaic
but could put the filth and scum in line
more like sergeants in the army.
You could tell the shepherd knew his flock.

2.
He called me over. I went, stumbling
and, at the same time, with a saunter,
more like a frightened fumbling,
but I decided firmly, I would shout
before the honest folk – let those two
women standing too close hear me out.
"
Mea culpa! I'm sorry, I repent!
My favorite sin is gluttony. I can't
live even a day without it, but
from this day forward I renounce it.
Moreover, I've got conditions to abide,
and I'll follow those from now on…
I'll reject wrath and wallowing ennui,
love of silver, empty talk, and pride.
If we don't quit embodying in us
negligence toward work and prayer,
we might not be called for that final war,
or worse, be transferred into the reserves.
The time's at hand! The battle's near!
It's already at the boiling point!
And what are we doing about it?
Superstition, blasphemy, idolatry –
that's what many are about these days!
This path will ruin us I say!
DaVinci's Code's already written!
We can't dally or we'll be smitten!
Blood of Christ, and His Holy Body!…"
I was nearly barking by the end.
The adrenaline was pumping through me.
I couldn't stop myself, and then:
"
I've gotta drive the devil from my life!!"
"
Well, well, so what are we going
to do?” the holy father asked again.
"
Shall we make of you a human being?!”

traducere de Matvey Yankelevich

În anul 1956, când Academia Regală Suedeză îl nominaliza pe Lucian Blaga pentru
Premiul Nobel la propunerea a două eminente personalităţi contemporane, profesoara
universitară Rosa Del Conte din Italia, care studiase profund lirica lui Blaga şi profesorul
Bazil Munteanu din Franţa, România se afla sufocată în ceaţa obsedantului deceniu în
care au pierit majoritatea elitelor şi valorilor neamului nostru. Când aceştia nu erau
lichidaţi în închisori sau în lagărele cu regim de exterminare, erau ostracizaţi şi
marginalizaţi cu interdictie de a semna lucrări tipărite, baându-li-se astfel calea spre
public, în detrimentul generaţiilor tinere care nu le-au cunoscut opera şi nu în ultimul rând în detrimentul
prestigiului ţării noastre. Autorităţile comuniste de la Bucureşti au obstrucţionat candidatura eminentului
poet, dramaturg, filozof, academician şi diplomat român Lucian Blaga, interzicându-i să răspundă
scrisorii Juriului din Suedia unde au trimis un emisar cu misiunea de a protesta pe considerente politice
faţă de nominalizarea lui. În felul acesta Lucian Blaga a fost frustrat de dreptul de a-şi vedea numele pe
lista celor care participau la decernarea prestigiosului premiu, listă pe care figurau cele mai cunoscute
personalităţi din lumea întreagă. Cea ce a pierdut atunci ţara noastră a câştigat Spania, premiul pentru
literatură fiind acordat de Juriu poetului Juan Ramon Jimenez. Acuzat de nulităţile şi proletcultiştii de la
Bucureşti de „concepţie idealistă, mistică şi simpatii faţă de Mişcarea Legionară" autorul „Poemelor
Luminii” şi al „Trilogiei Valorilor” a fost destituit în anul 1948 din învăţământul universitar şi îndepărtat din
Academie. Desfăşurarea evenimentelor a confirmat din plin temerile celor care intuiau consecinţele
expansiunii comunismului, care a ajuns dupa înfrângerea Germaniei până pe malul Atlanticului. Armata
roşie a trecut ca un buldozer peste valorile tradiţionale ale ţărilor cucerite, România platind un preţ
exorbitant de mare pentru vina de fi încercat să-şi redobândească teritoriile răpite. Ea a încăput pe mâna
unor culturnici precum Gh. Vasilichi, Suzana Gâdea, Mihail Novicov, Ioan Vitner, Mihai Roller şi altii
„ejustem farinae” care ne indicau să stăm „cu faţa spre răsărit”, sau exultau de „fericirea de a studia în
URSS”, în timp ce cadrele de valoare erau îndepartate în mod samavolnic din învăţământ sau
exterminate în universul concentraţionar. Tezaurul cultural ce supravieţuise atâtor viscole de-alungul
furtunoasei noastre existenţe era sistematic demolat dupa indicaţiile primite de la consilierii sovietici,
Europa şi valorile ei rămânând dincolo de cortina de fier care ne-a izolat o jumptate de secol de lumea
civilizată. Aşa a început pentru noi lunga noapte care a durat o jumătate de secol.
Lucian Blaga s-a născut la data de 9 mai 1895 în comuna Lăncram de lângă Alba Iulia într-o familie de
slujitori ortodocsi ai altarului. Dupa cum avea sa marturiseasca în poezia „Autoportret” şi în volumul
autobiografic „Hronicul şi cantecul varstelor”, până la varsta de patru ani a fost „mut ca o lebada”,
neputand articula nici un cuvant. A urmat cursul primar la Scoala Germana din orasul Sebes iar liceul în
orasul de la poalele Tampei, unde s-a familiarizat de timpuriu cu opera lui Friedrich Schiller. Primele
poezii i-au aparut în anul 1910 în revista „Tribuna” din Arad, iar primele eseuri filosofice intitulate „Despre
intuitie în filosofia lui Bergson” în anul 1914, semnate cu pseudonimul Ion Albu. Desi vocaţia şi structura
lui psihică erau orientate spre lirică şi filozofie, pentru a nu fi înrolat în armata austro-ungară s-a înscris la
Institutul Pedagogic şi Teologic din Sibiu. Luându-şi licenţa în Teologie a plecat apoi la Viena unde a
studiat filozofia între anii 1917-1920, luând doctoratul cu teza „Kultur und Erkenntnis” (Cultura şi
Cunoştinţa). În acea perioadă şi-a desăvârşit cunoştinţele de limbă germană pe care o cunoştea de altfel
din copilarie şi care a fost pentru el o a două limba materna, dupa cum marturisea unor tineri admiratori
care l-au vizitat la Cluj în perioada de ostracizare. După anul 1920 a funcţionat ca redactor al revistelor
„Banatul” din orasul Lugoj şi „Cultura” din Cluj, unde s-a stabilit după căsătoria cu Cornelia Brediceanu,
descendentă dintr-o familie ce avusese un rol activ în înfăptuirea României Mari.
În anul 1921 a devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români, în anul 1926 a primit premiul
Academiei Romane pentru activitatea publicistică iar în 1935 premiul „C.Hamagiu” al aceleaşi Academii
pentru lucrările dramatice şi poetice din ultimii ani. Începând cu anul 1926 îl regăsim în diplomaţie unde a
funcţionat peste 15 ani ca ataşat de presă, apoi consilier în cadrul legaţiilor României de la Varşovia,
Praga, Berna, Viena şi în calitate de ministru plenipotenţiar la Lisabona. În anul 1936 a fost ales membru
deplin al Academiei Române iar la data de 30 decembrie 1937 a fost numit în funcţia de subsecretar de
Stat în Ministerul Afacerilor Externe în guvernul Goga. Dupa dictatul de la Viena prin care ni s-a răpit o

parte importantă a Transilvaniei de Nord, Blaga a funcţionat până în anul 1948 ca profesor titular al Catedrei de
Filozofia Culturii a Universităţii din Cluj transferată la Sibiu, unde a redactat şi revista „Saeculum”.
În acel an în care se dezlănţuise teroarea stalinistă a fost îndepărtat din învăţământul superior fiind numit
bibliotecar în cadrul Institutului de Istorie al Academiei, cu interdicţia de a publica sub nume propriu, fiind urmărit
de agenţii securităţii pas cu pas în cadrul „Obiectivului Blaga”, având infiltraţi informatori în cercurile lui cele mai
intime. În anul 1953 i s-a permis publicarea traducerii lui „Faust” de Goethe, „Opere” de G.E.Lessig şi în 1956 „O
antologie din lirica Universală”. În anul 1959, sinistrul poet stalinist Mihai Beniuc, dupa cum l-a caracterizat
I.Muslea, a publicat românul „Pe muche de cuţit” în care l-a atacat în mod josnic pe Lucian Blaga. Fiica lui, Dorli
Blaga, în cartea de aminiri intitulată „Lucian Blaga-tatăl meu” apărută de curând, mărturiseşte că acel atac
murdar a cauzat agravarea bolii grăbind sfârşitul marelui gânditor, care a decedat în condiţii de existenţă precare
la data de 6 mai 1961, fiind înmormantat în curtea bisericii din Lăncrăm de ziua lui aniversară, 9 mai, când ar fi
împlinit vârsta de 66 de ani.
În monumentala „Istorie a Literaturii Române”, criticul literar George Călinescu scrie că „în genere, poemele
luminii sunt stângace, pătate de consideraţii filozofice şi de un nietzscheanism zgomotos”, ignorând cu
desvârşire eseurile filzofice şi dramaturgia lui. Acest lucru nu este surprinzător deoarece marele critic literar a
fost până în ultima zi a vietii deputat în Marea Adunare Naţională, unde şi-a exprimat într-o sedinţă parlamentară
dorinţa de a fi „nu alături de partid ci în mijlocul şi în rândurile lui”.
După moartea lui Blaga autorităţile comuniste au fost obligate nolens-volens să recunoască valoarea acestui
mare poet filozof şi au aprobat menţionarea lui în Dicţionarul Enciclopedic apărut în anul 1972, precum şi
publicarea în Editura Minerva în anul 1982 a volumelor „Blaga-Opere”. După decembrie 1989 s-a scris enorm în
masmedia din ţara noastră despre acest titan redescoperit, eseurile filosofice, poeziile şi dramaturgia lui fiind
amplu comentate şi analizate. În legatură cu asa zisa „coabitare” a lui Blaga cu regimul comunist care l-a umilit şi
marginalizat, coabitare menţionată în scrierile unor detractori, scriitorul Ion Papuc care l-a cunoscut personal,
mărturiseşte în cadrul unor amintiri cu privire la acest idol al tineretii lui clujene: „Lucian Blaga era al nostru, a
celor care nu eram comunişti, iar marea lui operă, prin comparaţie cu mediocritatea culturii oficiale, ne dadea o
imensa încredere în justetea pozitiei noastre. În timp ce oficialii ne pretindeau să-i admiram pe A.Toma, Theodor
Neculuţa, Ion Păun Pincio şi alţi ca aceştia, noi bravam ştiindu-l pe Blaga că nu este comunist, ci un european din
stirpea intelectuală cea mai aleasă... Poziţia lui Blaga faţă de comunism, este exprimată cu o forţă inegalabilă în
asa zisul roman postum.” Autorul serialului intitulat „Acasă la Blaga” se referă la romanul autobiografic „Luntrea
lui Caron” care reconstituie etapele dramaticului destin al lui Blaga ce a încercat să reziste refugiindu-se în
lumea lui interioară, precum şi suferinţele pe care le-a îndurat poporul român sacrificat la masa tratativelor dintre
reprezentanţii puterilor învingătoare în cel de al doilea Război Mondial, care au stabilit o nouă ordine mondială.
Chiar şi după trecerea în nefiinţă a poetului, „Obectivul Blaga” era atât de important pentru stabilitatea
societăţii comuniste încât, după cum a relatat după 1989 preotul din Lăncrăm care oficiase slujba de
înmormântare, evenimentul a fost supravegheat din elicoptere care au survolat tot timpul zona cimitirului, mulţi
dintre participanţii filmaţi fiind anchetaţi la securitate în zilele următoare. Deşi a fost ostracizat, obstrucţionat şi
pus la index de autorităţile comuniste datorită opţiunilor lui politce, ca şi alte valori care au plătit cu ani grei de
închisoare sau cu viaţa dragostea pentru identitatea şi fiinţa neamului, astăzi barierele care stăvileau accesul la
opera lor s-au spulberat, odată cu prăbuşirea unei ideologii care a încercat o răsturnare a valorilor şi
„transformarea omului în rob”, după cum scria poetul-filozof în „Luntrea lui Caron”.
Vasta operă a lui Blaga, reconsiderată acum, este alcatuită din peste douăsprezece volume de poezii antume
şi postume, („Poemele luminii”, „Paşii Pofetului”, „La cumpăna apelor”, „Nebanuitele trepte”, „Mirabila sămânţă”,
etc.), unsprezece lucrări dramatice („Zamolxe”, „Tulburarea apelor”, „Meşterul Manole”, „Cruciada Copiilor”,
„Avram Iancu”, etc), peste douăzeci şi cinci de eseuri filozofce, lucrări de Eseistică, Aforisme, Memorialistică şi
traduceri din Goethe, Lessing, Holderlin, etc. Sistemul filozofic elaborat de Blaga în traditie kantiană este
dezvoltat pe larg în Trilogiile Cunoaşterii, a Culturii, a Valorilor şi cea Cosmologică şi contin conceptul lui cu
privire la Ştiinţă şi Creatie, Artă şi Valoare, Gândire magică şi Religie, iar universul lui poetic este străbatut de
misterele luminii şi de obsesia morţii. „Lucian Blaga este poate cel mai original creator de imagini pe care l-a
cunoscut literatura română până acum”, scria despre el marele critic Eugen Lovinescu.
Conjunctura nefavorabilă a perioadei de timp în care a trăit, precum şi abjecţia unor nonvalori instalate după
preluarea puterii de către comunişti şi-au pus amprenta pe destinul lui Lucian Blaga, determinând dispariţia
prematură a celui care, împreună cu Liviu Rebreanu şi Octavian Goga alcătuiesc o constelaţie ce străluceşte pe
firmamentul Transilvaniei şi al României. Opera acestor titani ai literaturii face astăzi parte din patrimoniul
cultural al universalităţii, la al cărei tezaur ţara noastră a adus o importantă contribuţie datorată marilor valori care
au intrat în circuitul mondial.

DE VORBĂ-N DOI
Al câtelea stilou să umplu
Ca să mai stăm de vorbă-n doi
La stâna sufletului simplu
Când urlă lupii între noi.
Sub câte cergi să învelim
Suflarea strânsă cute, cute
Sub măşti, ce le rostogolim
Prin iarba vorbelor mărunte.
MĂ-NDEMNI
Să facem foc mare de câlţi
Din gânduri spuse-ntâia oară
Apoi, să îl sărim desculţi
Şi nici o rană să nu doară.
Şi nici o şoaptă să n-audă
Zeii setoşi ce spală-n ploi
Cerneala strânsă-n buza udă,
Când urlă lupii printre noi.
VISUL
În visul meu, iar se făcea
Că mă născusem înc-o dată
Un ochi mi se-alungea-ntr-o stea,
Iar fruntea mi-era mult mai lată.
Pe degete-mi crescuseră
Din loc în loc, negi de cerneală,
Şi toţi se logodiseră
Purtând inele de-osteneală.
Iar braţele-mi, două păreri
Pe trena pieptului, abrupte,
Slujeau regatul de tăceri
Cu suliţe din beznă rupte.
Picioarele mi se sfârşeau
La ţărmul viselor oprite
În urme care ocoleau
Pajişti de naşteri arvunite.

Puţin mai mult sau multicel îmi ceri
Mă-ndemni să fac din lut ziua de ieri:
Plămadă din făina clipelor
Dospită sub ştergarul palmelor.
Mă-ndemni să iau din orele de ieri:
Bobii de tihnă să-i arunc, îmi ceri.
Neghina s-o adun încet, cu bocet,
Când pun iertare gândului pe creştet.
Ca să mă ierţi, mă-ndemni, şi iar îmi ceri
S-adorm în lunca grijilor lumeşti
Eu, bob rămas, ce n-a-ncolţit nici ieri
Când aşternut-ai brazde-mpărăteşti.
Din foi de multicel îşi face coajă
Mai multul unei nopţi de primăvară.
Tu o desfaci şi-o primeneşti cu vrajă
Şi-n bob de vis aşterni iubirea iară.

DIN BUCĂŢI
Din bucăţi, sau pe de-a-ntregul,
Lasă-ţi umbra să-mi atingă
Pasul greu, ăla beteagul
Prins în sârba cea nătângă.
Pe-un călcâi aspru de stele
Fă contur cu mâna-ţi dreaptă
La o lacrimă cu vele
Să o umfle vântu-n şoaptă.
În cerdacul veşniciei
Mulge-mi gândul, frica-mi iartă,
Vindecă-mi rana prunciei
Din obrazul ce te-aşteaptă.
Din bucăţi de mângâiere
Şi întregu-mi, fă-ţi avere!

(continuare din numărul anterior)
Împăratul, fostul nostru paşoptist, are o vorbă: « Eu nu cuceresc femeile; eu mă apăr de ele dar,
uneori, capitulez! »... Ha, ha! Ce zici?...
– Întotdeauna am apreciat spiritul francez; ba, chiar pot spune că îl iubesc, e pe sufletul meu ! –
răspunse bărbatul fără sfiala de a arăta că reacţiona cochetând, aşa cum trebuie reacţionat omeneşte
la aprecierile pe care ţi le adresează o doamnă distinsă.
Şi, cu perfectă îndemânare politică, atacă prin tot ce era la el francheţe şi sinceritate:
– Distinsa mea protectoare, fiindcă aţi rostit gândul acela îndrăzneţ cu « vrem – nu vrem să-i luăm
în consideraţie pe regi », n-am să vă ascund faptul pe care-l ştiţi de multă vreme, de când am
conspirat pe acolo pe unde era şi soţul dumneavoastră, că eu, în tot sufletul meu, sunt un republican.
– Ştiu ; ştiu prea bine şi nici eu nu sunt departe. Tocmai de asta mi-am spus despre dumneata: Iată-l
pe acest frumos republican, care caută un rege pentru ţara lui!
– Sunt şi un pragmatic, doamnă, şi ştiu că asta e situaţia acum: Fiindcă nu avem tăria să ne facem
ţara republică, adică să riscăm ca la dumneavoastră, să pună unul mâna pe vot şi apoi să se declare
împărat şi dictator pe viaţă. E mai înţelept s-o facem monarhie constituţională. Am acest sentiment
acum, exact cum am avut sentimentul de indignare atunci când republica dumneavoastră s-a
transformat în imperiu. Cred că asta mi-a fost o lecţie între ce vrea omul pe lumea asta şi ce e posibil
pe lumea asta.
– Iar eu cred că ţi-am găsit exact personajul de care ai nevoie; adică, hai să vorbim ca între noi,
republicanii, un principe căruia să i te supui, dar în fond, făcându-l pendinte de partidul dumitale şi de
ideile avansate pe care le aveţi.
– Credeţi ?
– Cunosc bine familia: E ramura cea mai nevoiaşă a Hohenzollernilor şi ar face orice ca să-şi poată
ţine coada sus.
– Şi, totuşi, stimată Doamnă, faţă de acest spirit prusac, chiar al sărăciei perseverente, ce n-are
legătură cu efervescenţa noastră latină, la fel de săracă, poate, dar oricum, generoasă, caldă,
entuziastă în spirit revoluţionar – în comparaţie cu prusacii, vreau să zic, nu numai familia regală
belgiană, ci Belgia, ca atare, ne e mult mai apropiată; e mult mai apropiată de spiritul nostru; afirmarea
ei naţională e un recent exemplu pentru ce vrem noi !
– Mi-ar părea rău să te las să te-nflăcărezi degeaba – îşi întinse ea mâna înmănuşată-n parfumată
muselină de mătase, ca şi cum i-ar fi mângâiat mult scurtatele plete ce-i subliniau împătimitul aer
leonin.
Dar el se-nflăcăra:
– Belgia, doamnă, şi-a rezolvat situaţia pe care noi o vrem rezolvată acuma, cu doar treizecişicinci
de ani în urmă. A fost sub dominaţie austriacă, aşa cum unii dintre ai noştri mai sunt şi astăzi. Când ei
se eliberau, în 1830, am fi făcut–o şi noi, fiindcă porniserăm revoluţia încă de la 1821, iar ecoul revoltei
de la Paris împotriva lui Carol al zecelea, ajunsese şi la noi. Dar n-am putut, fiindcă ne ocupaseră ruşii
care ne-au dat un Regulament Organic pe măsura absolutismului lor şi nu a speranţelor noastre
liberale care veneau de la Paris, unde se cerea libertatea presei!... Am încercat din nou la 1848, dar
dumneavoastră, susţinătorii noştri, aţi devenit imperiu iar pe noi nu ne-au mai lăsat turcii să acţionăm.
Un principe care a cunoscut aspiraţiile Belgiei, ne va ajuta mai mult să trecem peste acest hiatus de
trei decenii, decât un ofiţer prusac, educat în regimentele care au îngenuncheat revoluţia de la 1848.

Germanii au cedat în faţa Habsburgilor şi nu şi-au realizat visul de a deveni un stat unitar; în vreme ce
Belgia este deja, aşa cum vrem şi noi să fim!... Ai mei, în ţară, tocmai de aceea s-au şi grăbit să-l proclame pe
Filip: Ca duce de Flandra ce este, mai mult decât ca vlăstar al Casei de Saxa-Coburg, cum rămâne regele
Leopold!
Ea nu făcu decât să-şi desăvârşească gestul de mai înainte, ajungând să-i atingă pletele şi fruntea spre al alinta cum merita:
– Mon petit – grand revolutionnaire !... Eşti de-a dreptul fascinant, dar nu poţi decât să mă faci să-mi pară
şi mai rău. Înţelege că nu se poate: Regele Leopold nu e numai de Saxa-Coburg, ci e şi căsătorit cu LuisaMaria de Orleans, care nu e alta decât fiica lui Ludovic Filip, cel împotriva căruia s-a ridicat Napoleon, care l-a
condamnat pe Napoleon, a fost alungat de Napoleon; e familia cea mai duşmană Bonaparţilor !
– Înţeleg că nu se poate, doamnă; asta înţeleg şi vă dau cuvântul meu că voi respecta. Altceva nu înţeleg,
însă, şi vă mărturisesc dumneavoastră care aţi recunoscut că, neavând dreptul ca femeie să vă implicaţi în
loji, aveţi dreptul ca minte mai grozavă decât a oricărui bărbat să comentaţi decăderea acestora şi a
speranţelor pe care le-au adus!
– Decăderea ?
– Da: decăderea. V-o spune un iniţiat...
– Ştiu: până la rangul de maestru în La rose du parfait silence !
– Ştiam că ştiţi; nu se putea să nu ştiţi. Ceea ce nu ştiţi, însă, e că maestrul acesta a început a se îndoi... –
şi, ridicându-şi deodată fruntea sa cea mare, proclamă: Masoneria poate avea legi, dar nu tirani. Napoleon le
petit, al dumneavoastră, vrea să dicteze şi-n masoneria care l-a onorat cu marile ei grade. El i-a transmis lui
Filip de Flandra ordinul să ne refuze, ca mason şi nu ca relaţii între casele lor monarhice. De asta principele
nu mai vrea să stea de vorbă cu noi!... Sunt indignat, stimată doamnă şi, vă rog să fiţi convinsă că am
îngropat în mine această indignare, dar în faţa dumneavoastră o recunosc: Nu se poate ca o organizaţie care
are legi, legi mari ce urmăresc stabilizarea omenirii, să fie încălecată de acelaşi om care a încălecat şi cea de
a doua republică proclamându-se împărat, tocmai pentru că legile democraţiei nu-i mai permiteau să
candideze ca preşedinte... Mă dezamăgeşte, doamnă, şi-mi pun întrebări, dacă nu cumva şi legile noastre
iniţiatice se-ncearcă a fi trădate la fel! Masoneria e o idee mare, o cale de perfecţionare umană; dar dacă
încape pe mâna tiranilor care îi schimbă sensul...
Femeia rămase perplexă; cu toată marea ei inteligenţă, la aşa ceva nu se aşteptase. Si nici nu-i trecuse
prin minte că s-ar fi putut aştepta. Bărbatul acesta, de-o maturitate interesantă fiindcă-şi păstra entuziasmul
tineresc, se dovedea atât de experimentat, cu fibra atât de intens lucrată în decenii de iniţiative şi
perseverenţă revoluţionară, încât o uimea. Ea, prietena lui Victor Hugo, opozantul de geniu, a lui Ernest
Renan ce revoluţiona termenii credinţei, a liber cugetătorilor de la Revue des deux mondes şi a celor mai
originali scriitori, de la venerabilul Dumas la atât de originala Georges Sand şi la fascinantul, încă tînăr,
Gustave Flaubert, plus seria celor mai noi publicişti, împătimiţi ai ideilor novatoare, care nu mai dădeau doi
bani nici pe nobilimea tradiţională, dară-mi-te pe sforţările bonapartiste de a fi familie serenissimă – ea cu
inteligenţa ei liberală era obişnuită cu orice se rostea protestatar în salonul unde trona. Dar nu-i trecuse prin
minte că al doilea imperiu se baza şi pe frâiele masonice acaparate treptat de acest Napoleon, ce se
dovedea a fi mai profund periculos, mai ascuns combinator, mai calculat, mai acaparator şi decât abilul
aventurier care fusese în tinereţe şi decât lipsitul de scrupule autocrat care ajunsese după 1848. Se uită altfel
la Brătianu, îi mângâie fără jenă fruntea aceea lăţită între nişte tâmple mari, depărtate, pe care numai restul
pletelor tunse revoluţionar le acopereau într-o sugestie de romantism şi rosti în şoaptă cu regret, ca şi cum şiar fi spus sieşi:
– Ce păcat; ce păcat că mintea asta de mare politică, serveşte doar o ţară mică!
– Am greşit cu ceva? – întrebă el mai degrabă glumeţ, ca să-şi ascundă flatarea.
Dar ea îi răspunse cu totul altceva:
– Intuiţia dumitale cu perfidia dictatorului care, după ce şi-a supus republica, încearcă să-şi supună şi
masoneria, a pus degetul pe punctul nevralgic al liberalismului nostru. Ştii bine că eu sunt o republicană; ştii
bine că, de la 1848 şi până la 1856 nici n-am vrut să am de-a face cu acest individ despre care se spune că a
supt laptele mamei mele. Contesa Walewska m-a adus la Tuileries şi i-am văzut lui Napoleon din nou faţa
când devenise mai umană, adică muiase teroarea din prima parte a absolutismului sângeros şi venea spre
ceea ce vrea să numească astăzi Imperiul liberal, cum chiar eu i-am sugerat, ca să scape de acuzaţia de
tiran.
(continuare în numărul următor)

Copacul
Am pornit râzând de sub copacul acela miraculos,
Cu frunze de adevăr şi întrebări. Rând pe rând, le am una câte una
şi le-am aşezat în mine. Simţeam clipa de clipă cum cresc şi respir.
Apoi, valul care mă acoperea, s-a stins.
Şi, m-am întors sub copac

Cotidiene
E foarte greu să scrii poezie, astăzi.
Trebuie să fie postmoderna, mă înţelegi, nu mai merge cu floricele şi amoruri cavalereşti.
Ei aş, să-ţi spun, în criza asta financiară, toţi suntem aruncaţi în mocirlă.
Apropos, tu cât ai avut în bancă?
Vecinul meu a pierdut vreo zece mii de dolari.
Americani?
Americani. Eh, eu stau bine. Sunt în şomaj, n-am avut bănetul ăsta.
Câtă corupţie dom'le, câtă corupţie! Oare nu-i nimeni să-i stăvilească?
Uite, acum l-au prins, cică, pe inspectorul de la Agenţia de Control al Calităţii.
Nişte aranjamente, ochi închişi şi…pac, milionul de euro.
Aiurea, scapă…
Ascultă, înainte de '89, erau artiste adevărate, cântăreţe de valoare, în toată sărăcia îşi făceau
nişte rochii… lungi, elegante…
Acuma, cu economia de piaţă, fătucele astea trebuie să umble în costumul Evei şi cu fustiţa
amărâtă.
Şi, cum îţi ziceam, versul trebuie să fie sacadat, frânt, cu metafore aspre,
Tematica dură, de drojdie chiar şi limbajul sfidător.
Ce părere aveţi despre politically correctness?
Aţi fost discriminat pozitiv? Răspundeţi cu DA sau NU.
Am ajuns şi eu la vârsta la care nu mai merge oricum: or dieta or pumnu' cu medicamente.
Sau/Sau. Poftim, că nici nu-s compensate toate, iau CRESTOR, Metronidazol
Stinge lumina la 10 fix, seară de seară, ca să salvezi planeta de la încălzire globală!
Completaţi aici datele dumneavoastră: cine sunteţi, de unde şi de ce aţi venit?
Sunt cel ce de departe vine, ca să mângâie, să şteargă o lacrimă, cu măsline să te-mbie şi să-şi
pună inima în cuie.
Încotro?

CRISTINA MIHAI (CANADA)

Am simţit cum un alt eu începe să crească şi să respire,
cum paşii îl îndreaptă sub corolă ca să devină val.

Identităţi şi succese bidimensionale
Interviu cu Felicia Mihali
Prima dată am citit despre Felicia Mihali în Evenimentul Zilei, cotidianul la care şi ea a fost jurnalistă
pentru paginile culturale.
Atunci ni se prezenta o scriitoare plină de forţă, gata să spargă canoanele şi să-şi apere «cu dinţii» părerile
despre lume şi viaţa. Mai ales viaţa satului românesc.
Apoi am văzut-o la televizor, că tânăra speranţă a scrisului în Quebec, Canada şi, ceva mai târziu, am
întâlnit-o «în carne şi oase» ca autoare consacrată de critica literară şi de iubirea publicului. O fiinţă
frumoasă, delicată, fără aere de vedetism.
Scriitoarea a publicat 6 volume, dintre care 3 au fost scrise direct în franceză, iar celelalte în română.
Ea continua un drum început în secolul XIX de către Iulia Haşdeu şi construit cu multă elegantă de Elena
Văcărescu, Anne de Noailles, apoi Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade. Astăzi, la Paris, ştafeta a fost
preluată de Matei Visniec, iar la Montreal, în Lumea Nouă, de către Felicia Mihali.
1. După propriile-ţi spuse, Felicia, te încadrezi în ceea ce se numeşte literatura migrantă. Un concept nou,
care nu se referă numai la faptul că autorii au ales să trăiască în alte ţări decât cele natale, dar şi pentru că
reuşesc să aducă în aceeaşi orchestră sonorităţi culturale extrem de diferite, de la Est la Vest, din Nord în
Sud. Ai studiat la Univeristatea din Bucureşti, limba franceză, limba olandeză şi mandarină.
Deci, cum ai descrie acest nou curent literar?
Îmi este greu să vorbesc despre literatura migrantă atâta timp cât mulţi dintre scriitorii care s-ar înscrie în
acest curent, precum Dani Laferriére, îl consideră un termen degradant, sinonim cu literatura minoră. Pentru
mine literatura migrantă nu e decât o apelaţie oarecare, un capitol în istoria literară precum modernismul sau
postmodernismul. Nu trebuie să ne fie ruşine de termenul în sine, ci de calitatea operelor care fac parte din
acest curent. Or, după mine, literatura migrantă începe în forţă cu autori precum Vladimir Nabokov şi Nina
Berberova. Berberova scria că, în 1925 când a început Chroniques de Baillancourt, şi-a dat seama că nu e
tentată să vorbească nici despre Rusia, nici despre Franţa. Atunci, a ales să scrie despre acea pătură de
emigranţi produşi de revoluţia rusă care, o dată ajunşi la Paris, trăiesc cu eterna nostalgie a unui paradis
pierdut, incapabili să se adapteze la o altă cultură. Cred că literatura migrantă tratează în general despre
oameni care au pierdut o patrie fără să găsească o alta. Un autor migrant nu e niciodată nostalgic, el doar
scrie despre personaje nostalgice după ţara de origine.
2. Pe hârtie ai două identităţi: română şi canadiană. Sufleteşte, s-a adăugat şi o a treia:cea din Quebec.
Cum le împaci?
În aparenţă se poate crede că între cele două sau trei, ar fi o stare conflictuală. În ce mă priveşte, singura
perioadă când am simţit acea discrepanţă între mine şi lumea de aici a fost în primii ani, când mă ruşinam de
accentul meu românesc. Acum, faptul că mă exprim în trei limbi în fiecare zi, că scriu în franceză şi că citesc
în general în engleză, mi se pare un mare privilegiu. Nu mai concep să trăiesc într-o singură limbă, într-o ţară
cu o identitate unitară. Pentru cineva care trăieşte din scris, accesul la trei culturi diferite nu poate fi decât un
mare avantaj.
3. Pe lângă admiraţia pentru faptul că scrii foarte bine şi atrăgător în limba franceza, apare şi întrebarea:
Care au fost capcanele trecerii de la creaţia în română la cea în franceză?
Capacitatea de a scrie într-o altă limbă decât cea maternă nu ţine de miracol, ci de perseverenţă. În cazul
meu, nu se poate vorbi de o atracţie specială pentru franceză, cum încearcă să îmi smulgă afirmaţiile anumiţi
cronicari de aici. Franceza nu a fost niciodată favorita mea printre limbile învăţate în ţară. La vremea când o
învăţăm la şcoală era şi greu să te îndrăgosteşti de ea, pentru că o studiam prin intermediul clasicilor, Hugo,
Daudet şi toată galeria de autori permişi de cenzura comunistă. Cum să înţelegi ce înseamnă cu adevărat
limba şi cultura franceză când analizezi Gavroche la saţietate. Dar îndată ce am venit în Quebec, nu am pus
niciodată la îndoială faptul că dacă vreau să public aici va trebui să renunţ la română. Or în Quebec, franceza
era mai la îndemână pentru mine decât engleza, spre norocul meu, pentru că multe lucruri dormitau în mine
de pe vremea când analizam patriotismul lui Gavroche. În acest moment iubesc nespus franceza pentru că
îmi este la îndemână şi o utilizez cu facilitate. Departe de mine însă, de a deveni un prozelit al francezei ca
cea mai frumoasă limbă de pe pământ. Toate limbile pământului sunt comori şi e păcat că mulţi indivizi nu au
acces în viaţa lor decât la una singură.
4. Şi în Ţara Brânzei şi în romanul Dina, creat direct în franceză, tratezi „bărbăteşte” lumea satului de la
noi. De fapt, răstorni nişte mituri sau, poate, mai exact, pui o oglindă asupra satului românesc actual, din
zona de sud a ţării, diferit de lumea mirifică a lui Blaga sau de aşezările de munte care n-au suportat în
întregime tăvălugul comunist şi, în consecinţă, mai pot avea veşnicii salvatoare.

Practic, ce diferenţiează satul de-acum de cel de altădată?
Ce l-ar putea reabilita?
Satul românesc în forma actuală nu trebuie abilitat, ci modificat din temelie, dacă nu distrus. Satul
românesc, aşa cum l-am cunoscut eu în Câmpia Bărăganului, nu are nimic de invidiat şi nici de transmis.
Oamenii trăiesc ca în epoca de piatră, fără cel mai mic confort, departe de cele mai elementare norme de
igiena şi de civilizaţie. Aşa ceva nu trebuie perpetuat; bătrâni care mor dintr-o simplă răceală pentru că nu au
acces la un medic, canceroşi care îşi dau duhul acasă în chinuri înfiorătoate, bărbaţi alcoolici, neveste bătute
şi alungate de acasă în mijlocul nopţii. Ce ar trebui făcut e greu de spus. Nu sunt în măsură să dau soluţii, mai
ales ca ajutoarele care vin pentru îmbunătăţirea infrastructurilor intră în buzunarul primarilor. Pentru satul
românesc, ceasul s-a oprit undeva înainte de Al Doilea Război Mondial. În acest moment, nici un nostalgic nu
ar trebui să viseze la înnodarea relaţiilor cu acele structuri, ci cu clădirea a ceva nou. O primă soluţie ar fi să
se asfalteze drumurile comunale, să se introducă apă curentă şi canalizare. Cât timp aceste trei condiţii
elementare nu sunt îndeplinite, nu e nimic de reabilitat în satul românesc în care am trăit.
5. Îmi permit să spun că sunt şi zone, precum Câmpia de Vest, unde tradiţiile se împletesc bine cu
normele moderne de trai.
Te-ai caracterizat drept «fată de la ţară», în sensul de fiinţă obişnuită cu o anumită tenacitate, disciplina a
muncii şi rezistenţa în fata asperităţilor vieţii
Te rog să dezvolţi puţin acest aspect care te-a ajutat să te adaptezi la oraş, în Bucureşti şi mai apoi,
într-o mare metropolă din Lumea Nouă, adică la Montreal.
Primul sens în care am folosit acest termen a fost ca să marchez un individ plin de complexe. În prima
perioadă a vieţii mele am suferit îngrozitor de aceste racile ale unei origini care nu îţi oferea mai mult decât un
loc la un liceu industrial mizerabil, un pat într-un internat insalubru, foame şi frig. În jur, nimeni care să te ajute,
să te sprijine, să te sfătuiască. În România anilor '80– '90, cam asta însemna fată de la ţară. E ciudat cum
literatura a spălat acest păcat şi l-a transformat într-un model literar chiar. Recunosc că încă aş schimba
această origine cu cei privilegiaţi de soartă, dar atâta timp cât nu se poate, am învăţat să profit de cele câteva
atuuri ale acestei condiţii. Cel mai mare avantaj este proiecţia pe care o fac asupra celorlalţi. Ţăranii printre
care am crescut erau fiinţe puţin sofisticate. Asta nu însemna prostie, ci o anume lectură a intenţiilor la primul
nivel, prin tradiţie. Departe de ei ideea de atribui un dublu sens la o promisiune sau la o afirmaţie. Lipsa
contractelor scrise între părţi făcea ca esenţială pentru buna funcţionare a vieţii să fie cuvântul dat. Eu sunt
ca ei: nu atribui niciodată un dublu sens la ce mi se spune şi în nici un caz unul malefic. În mod natural cred în
modestie, onestitate şi bună credinţă. Iar dacă, la rândul meu, nu satisfac totdeauna aceste criterii este
pentru că nu mai sunt o fată de la ţară.
6. În Dina deşi o poveste aproape reală, pe un fundal tradiţional balcanic. Ai declarat că te-a influenţat
Ismail Kadare cu acea forţă a tradiţiei, a familiei, a rădăcinilor care depăşesc raţionalul. Dacă la el apare
aspectul pozitiv al tradiţiei, tu ai optat pentru unul negativ. La întrebarea: «Cine a ucis-o pe Dina?», un
adevărat fir roşu al romanului, răspunsul este: «Noi toţi. Tradiţia a omorât-o». Şi, aş adăuga că a fost o dublă
ucidere: nu numai fizică, dar şi interioară.
De ce această opţiune?
Pentru multe femei care trăiesc într-o societate patriarhală, cum este încă cea românească, mai ales la
sat, tradiţia este o cămaşă de forţă, ceva care limitează mişcările la minimum. O femeie care încearcă să se
elibereze poartă un nume foarte puţin flateur. Scrierea acestui roman a plecat de la această constatare spre
crearea personajului Dina şi nu invers. Aşa cum am cunoscut-o eu, tradiţia nu era decât un lanţ, iar viaţa în
astfel de condiţii o formă de prizonierat. Ce e mai trist e că, uneori, cei mai teribili gardieni ai femeilor nu sunt
bărbaţii, ci celelalte femei. Ca să trăiască altfel, femeile ar trebui mai întâi să se elibereze de ele însele. Pe de
altă parte, femeile scriitor care îşi iau libertatea de a vorbi despre femei sunt tratate de colegii scriitori drept
feminişte, termen folosit evident în sens negativ. Feminismul este un curent demult depăşit, dar termenul ca
atare a rămas ca o acuzaţie la adresa celor care îşi permit să spună numai un cuvânt rău despre bărbaţi. Şi,
deşi feminismul a apus chiar şi în ţara care l-a văzut născându-se, România e o ţară care ar avea nevoie de
acest curent în forma lui dură. Ştiu că există excepţii şi că multe femei reuşesc să îşi facă o carieră fără a fi
fiică sau amanta cuiva. Dar numărul celor care nu reuşesc doar pentru că sunt femei este covârşitor de mare,
număr care confirmă regula. Multe femei nu reuşesc doar pentru că au fost convinse că sunt inferioare
bărbaţilor. Şi, mai ales, sunt sigure că o femeie respectabilă este o sclavă a menajului, a familiei, a copiilor.
Nimic rău în a găti, a spăla şi a îngriji copiii, până când acest lucru este privit ca menirea esenţială a unei
femei. Printr-o practică multimilenară, începută desigur în grotă, o femeie este prin natura ei capabilă să
întreţină un menaj mai bine decât un bărbat. Dar trebuie să fie o opţiune şi nu o obligaţie.
7. Ai afirmat că te consideri «o bună românca”…
Cum trebuie purtată aceasta etichetă?

Unul dintre cele mai grele lucruri este a defini identitatea unui individ, din cauza clişeelor impuse de
societatea de consum. Identitatea unui individ se rezumă la cele câteva produse sau calităţi ironizate, dar
recunoscute de toată lumea? Sunt nemţii buni ingineri, englezii toţi gentlemani, iar francezul umblă tot timpul
cu bereta pe cap şi bagheta sub braţ? Românul este cineva care mănâncă mititei şi mămăligă, recită
Eminescu, cântă doine şi se îmbracă în iie? Propria mea definiţie se referă în primul rând la limbă maternă.
Este român cel care vorbeşte româna ca limbă maternă sau ca limbă oficială. În cazul meu, atâta timp cât
romana este încă limba pe care o vorbesc cu cea mai mare naturaleţe, această parte a identităţii mele
rămâne extrem de solidă.
8. Într-o lume flămândă după succes, după bani, după reflectoare, cum priveşte Felicia Mihali aceste
experienţe departe de muritorii de rând: cărţi lăudate de critici şi de cititori, atât în România cât şi în
Canada?
Viaţa mea nu este decât foarte puţin influenţată de laudele criticilor la adresa cărţilor mele. Trăiesc în
acelaşi loc şi în acelaşi grup de prieteni, iar viaţa mea cotidiană se desfăşoară după acelaşi ritual. Când eram
tânără, îmi imaginam viaţa unui scriitor plină de strălucire, iar pentru asta sunt de blamat filmele americane.
După patruzeci de ani, ştiu sigur că uneori a fi scriitor nu e decât un hobby obositor.
9. Nu a fost tentantă, încă, descrierea trăirilor unui emigrant?
Subiectele sunt gata să vină când autorul e gata să le primească. Probabil că în panoplia mea de idei mult
mai presante erau cele legate de trecut, îngrijorate că ar putea fi uitate. Rămâne de văzut când şi în ce formă
mă vor invada viitoarele mele personajele imigrante. În orice caz, nu le grăbesc, tot aşa cum nu grăbesc
procesul meu natural de a deveni altceva decât sunt. Scriitura, ca şi identitatea, se dospeşte îndelung.
10. Noi romanii suntem mândri de tine, mai ales cei de la Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Romani,
ACSR, din care faci parte (suna puţin a limbaj de lemn, dar nu e deloc aşa), pentru că realmente succesele
tale devin inspiraţie şi încredere şi în paşii noştri. Indiferent de domeniu. Ne îmbărbătăm cu: «Se poate!”.
Ce ne-ai pregătit în plan literar?
De un an lucrez la un roman care se va numi Răpirea Sabinei, adică L'Enlèvement de Sabina, o
rescriere a doua mituri fundamentale pentru cultura greacă şi cea latină: Danaidele şi Răpirea Sabinelor.
Este un mit modern construit în jurul constrângerii femeilor în relaţia de mariaj şi felul fiecăreia de a se salva şi
a se elibera de cămaşa de forţă a tradiţiei. Este vorba despre universul domestic al familiei surprins într-un
cadru foarte rustic, construit după modelul satului românesc medievalizat şi mitizat. Am folosit chiar o variată
a basmului Tinereţe Fără Bătrâneţe, care mi se pare o parabolă extraordinară despre relaţia noastră cu
timpul. De la Ţara Brânzei nu am mai lucrat cu atâta pasiune la un roman. Este pentru prima oară când îmi
zic că, deşi s-ar putea ca romanul să nu fie publicat niciodată, totuşi timpul acordat scrierii şi corectării lui a
fost una dintre marile plăceri pe care mi le-am acordat.
11. Ca orice jurnalist, nu mă pot abţine să nu doresc să aflu şi ce e în spatele cortinei scriitoriceşti.
Aşadar, ce ai pe noptieră? Care e ultimul film care te-a încântat? Cât de des găteşti mâncare
chinezească?
Pe noptieră am cărţile Ninei Berberova, pe care o recitesc. La bibliotecă, când sunt în criză, mă întorc la
autori care m-au încântat odată. Or, cu Berberova, mişcarea e totdeauna garantată. Ultimul film care mi-a
plăcut este Black and White în Color, o comedie despre colonialismul francez pe Coasta de Fildeş în timpul
Primului Război Mondial. Una dintre cele mai amuzante şi crude priviri despre aberaţiile colonialismului. Nu
mai gătesc mâncare chinezească de când eram studentă la chineză. Singura mâncare pe care încă o fac cu
plăcere şi ceva talent este cea românească. Cu vârsta, papilele mele gustative refuza să se extazieze în fata
exotismului. Sunt totdeauna receptivă la o chiftea, la o musaca şi la o baclava. După cum vezi, identitatea
cuiva rămâne totdeauna informă şi greu de definit pentru că, deşi mănânc ca un turc, nu m-am considerat
niciodată a fi unul.
12. Şi, nu în ultimul rând, pe ce poziţie se plasează cei din familie: cea de chibiţ necondiţionat sau
de critic la prima mână?
În general, nu sunt cineva care mă omor să dau la citit ce scriu, nici la prieteni nici la familie. O singură dată
am făcut-o şi încă mă întreb dacă am făcut bine, pentru că impresiile contradictorii m-au făcut să mă îndoiesc
puternic de proiectul meu. Prefer ca toată lumea să citească rezultatul între coperţi.
Notă: Am trecut la varianta americană de apelare, adică la tutuire. Fără supărare.

Aceia dintre voi care doriţi sã vã întãriţi credinţa şi sã vã mântuiţi, luaţi seama despre
minunea Domnului nostru Iisus Hristos, care se face şi azi în Ierusalim. Ce este? Este
Sfânta Luminã, care apare pe Sfântul Mormânt, în Sâmbãta cea Mare a Paştelor la
Ierusalim. Este Lumina Sfântã, care mãrturiseşte locul Învierii lui Iisus, cu toate ca
duşmanii Lui au cãutat ca sã o acopere. Sâmbătã dimineaţa, toate luminile şi toate
candelele din Sfântul Mormânt şi din toatã Biserica se sting. Se aşeazã vatã curatã pe
piatra de deasupra Sfântului Mormânt. Apoi se pecetluieşte uşa în faţa clerului şi a întregii mulţimi cu 4
peceţi, adicã cu douã panglici de panzã albã, cu cearã şi cu peceţi la capãt, aşezate astfel ca sã
formeze litera X. Poliţia pãzeşte din acest moment Sfântul Mormânt, cu stricteţe, ca nimeni sã nu se
mai poatã apropia de uşa închisă. În Bisericã devenitã neîncãpãtoare, se aflã mii de oameni veniţi din
toate pãrţile lumii din credinţă, pentru folosul sufletesc, dar mai cu seamã, pentru a vedea marea
minune ce avea sã se întâmple.
La orele 14.00 , sâmbãtã dupã amiazã, Patriarhul Ierusalimului, cu tot clerul ortodox, iese din Altar,
purtându-se înaintea lor cele 12 steaguri cu însemnãri din viaþa Mântuitorului şi ocolesc Sfântul
Mormânt de trei ori, în versuri de cântãri şi în sunetele clopotelor, care răsună în tot Ierusalimul. Pe
urmă, Patriarhul, îmbrăcat numai în stihar, care simbolizează Giulgiurile cu care a fost lisus înfăşurat
în Groapă, intră în Paraclisul Sfântului Mormânt.
Un diacon ţine un potir de aur, foarte preţios şi aşteaptã alãturi de uşa Sfântului Mormânt.
Patriarhul se apleacã în genunchi, cu capul plecat pe Sfânta Piatrã şi face rugăciunea tainică.
Totul este în tãcere. Toatã suflarea este emoţionatã, aşteptând Sfânta Luminã, marea Minune!
Numai arabii creştini aleargã prin Bisericã, bãtând din palme şi cu voci puternice roagă pe Dumnezeu,
în limba lor, să trimită Lumina.
Deodata, un vânt lin se simte pe deasupra pietrei Sfântului Mormânt.
Vântul dispare şi pe piatrã încep sã aparã stropi. Se formeazã o rouã de luminã alb-albãstruie, care
nu arde deşi este o luminã de foc.
Patriarhul, cu ochii scãldaţi în lacrimi, se ridicã de la pãmânt emoţionat de lumina primitã de la Bunul
Dumnezeu, pe care o aduna şi o aşează în vasul de aur.
Această lumină nu arde atunci.
Luând douã buchete de lumânãri, le aprinde din roua de luminã şi strigă: „VENIŢI DE PRIMIŢl
LUMINĂ!''
Deodatã toate clopotele sunã iar toatã lumea este în extaz. Ţi se pare
cã visezi!
Lumea a primit Lumina Sfântã din cer!
Mărire ţie, Doamne!
Mărire ţie!
Sfânta Luminã este un semn de îmbãrbãtare pentru creştinii
ortodocşi, care de-a lungul vremurilor au fost batjocoriţi, dar lisus, în
multa Lui bunătate, nu ne-a părăsit şi nu ne va părăsi niciodată!
Lumina va coborî până la sfârşitul veacurilor, pentru că nu depinde de
vrednicia noastră ci de mila şi dragostea lui Dumnezeu.
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi
neamuri şi vã plecaţi, cãci cu noi este
Dumnezeu. Auziţi pânã la marginile
pãmântului, cãci cu noi este
Dumnezeu. Cei puternici plecaţi-vã,
cãci cu noi este Dumnezeu.

PARTEA I
Încă înainte de ridicarea cortinei se aude o melodie nostalgică, îngânată de o femeie. E un cântec
cu tempo de bighină, sau ceva asemănător. După ce cortina se ridică nu zărim, la început, decât o
luminiţă verzuie, care pâlpâie undeva, în stânga. Scena se luminează, treptat şi obiectele capătă
contur. Suntem într-un fel de bistro dintr-un orăşel scandinav. Luminiţa era a scalei unui tonomat, din
difuzorul căruia continuă să se audă melodia de la început. Prin fereastra mare din dreapta se pot zări
vag, prin ceaţă, stâncile ţărmului şi apa verzuie din fiord. Înăuntru, pe toată lungimea fundalului – un
bar. În spatele lui se află Arne. E un bărbat solid, între două vârste. Şterge cu un şervet alb un pahar. Îl
priveşte o clipă în zare. Pare mulţumit de rezultat. Îl aşează pe tavă, alături de altele, apoi şterge cu o
cârpă suprafaţa lucioasă a barului şi începe să aşeze sticlele pe raft. În dreapta, la una din cele patru
măsuţe din local, stă, în faţa unui pahar de whisky, Nils. Blond, tânăr, emanând un farmec viril.
Fumează, dus pe gânduri. Apoi ca deşteptat brusc din reverie, dă peste cap paharul, face o grimasă,
aruncă o privire peste umăr, pe fereastră. Se ridică, merge spre geam, privind atent afară, ca şi cum ar
fi zărit ceva ce-l interesează. După o vreme revine şi se aşează la masă.
Nils: Arne, fii drăguţ şi mai dă-mi unul!
Arne: Ce dracu' ai azi?
Nils: Ce am?
Arne: Asta te întreb şi eu… (Vine aproape, cu o sticlă de whisky în mână.)
Nils: Şi de unde, mă rog, ai dedus că aş avea ceva deosebit?
Arne: (expert) Se vede cât de colo…
Nils: (iritat) Ce se vede, mă rog?
Arne: (calm, în timp ce-i toarnă) În primul rând că foloseşti un vocabular cât se poate de tâmpit.
(Imitându-l) „Fii drăguţ şi mai dă-mi unu'” (mormăind) „Fii drăguţ…” „Mă rog…”
Nils: Ai dreptate… Iartă-mă… (Explicând) Muzica asta… Am simţit deodată nevoia să fiu mai… Nu
ştiu cum să-ţi explic. Să par altul… Adică…
Arne: Înţeleg. Tocmai de-aia te-am întrebat ce dracu ai?
Nils: Drept să-ţi spun, nu cine ştie ce. (Bea, de data asta cu măsură. Pune paharul jos, apoi îl
ridică.) În sănătatea ta! (Bea, apoi explicând.) M-am săturat de viaţa asta scârboasă. Pricepi?
Arne: Bine-nţeles. Oricine poate pricepe asta. (Revine la bar şi-şi face de lucru.)
Nils: Nu! Nu e adevărat! Nu oricine poate pricepe…
Arne: Cei aşa de greu de priceput? Eşti ostenit. De muncă…
Nils: Nu de muncă! Îmi place munca…
Arne: De singurătate…
Nils: Singurătatea… aici poate că ai dreptate.
Arne: Sigur că am. Te scoli la 5 dimineaţa, tragi la docuri până te ia dracu', vii acasă, mănânci
numai uscături nenorocite, de la frigider, apoi dormi sau mergi la un film, te abaţi la un păhărel, aici, la
mine, trăncănim vrute şi nevrute, când şi când mai agăţi câte o muieruşcă, şi mereu tot aşa, zi după

zi… Cum să nu ţi se facă lehamite? (După o pauză) Ar trebui să te-nsori.
Nils: Ar trebui. Cunoşti o fată bună?
Arne: Nu.
Nils: Păi vezi? (Se pregăteşte ca pentru o lungă explicaţie, apoi renunţă.)
Arne: Ascultă, Nils. Asta e. Nu tu eşti de vină că eşti singur. Te cunosc de când erai puşti. Eşti un băiat de
ispravă. Dacă-aş avea o fată, ţi-aş da-o cu ochii închişi.
Nils: Mi-ai da-o? Pe cuvântul tău?
Arne: Pe cuvântul meu. Mi-ar plăcea să am un ginere ca tine. Dar, din păcate nici eu nu sunt însurat. Şi
mie mi-a trecut de tot vremea… Asta e.
Nils: În curând o să-mi treacă şi mie. Am treizeci de ani. Ai observat, Arne? De la o anumită vârstă înainte
anii parcă zboară. Parcă-i apucă o nebunie, un fel de streche, dracu' să-i ia! Când aveam 17 ani mi s-a părut
că a trecut o veşnicie până am împlinit 18. Iar de la 25 la 30 parcă n-a trecut decât o zi…
Arne: Ehei, să vezi mai încolo…
Nils: De ce dracu se întâmplă chestia asta?
Arne: Cine ştie… Când eşti foarte tânăr totul e undeva, înainte! Totul! Pe urmă se mai schimbă
povestea…
Nils: Da. Asta trebuie să fie…
Arne: Auzi? Nu ştiu cum naiba să-ţi explic. Cât eşti tânăr nici nu-ţi pui problema. Adică ai timp berechet. Pe
urmă începe să-ţi fie teamă…
Nils: Teamă? De ce?
Arne: Că n-o să mai ai timp pentru tot ce-ai visat.
Nils: Adică?
Arne: Ascultă, Nils. Tu ţi-ai dorit vreodată o dragoste mare?
Nils: Auzi vorbă! Cum să nu-mi doresc? Cine nu-şi doreşte o dragoste mare?
Arne: Şi eşti sigur că mai ai timp s-o trăieşti?
Nils: Nu mai sunt chiar atât de sigur…
Arne: Vezi?
Nils: Asta nu-nseamnă c-am renunţat…
Arne: Nu. Fireşte că nu. Dar tocmai de-aici începe nebunia…
Nils: Ei, şi? Nu eşti sigur, dar speri. Te-agăţi disperat de speranţa că poate-ntr-o zi… Că, adică, n-ai dat în
primire… Că nu s-a dus totul dracului…
Arne: Tu mai speri?
Nils: Bine-nţeles. Altfel cum naiba să poţi trăi?
Arne: Ai dreptate. (Melodia s-a terminat. Tăcere.)
Nils: (După o pauză prelungită) Şi-acum de ce dracu taci? Dacă nu mai ai nimic de spus, cel puţin pune un
disc pe tonomatul ăla idiot.
Arne: Am să pun. Am să pun… Ce ţi-ar plăcea?
Nils: Ceva… Orice… Să semene cu speranţa de care-ţi vorbeam adineauri.
Arne: Bine. (Merge la tonomat. Examinează îndelung claviatura, apoi se hotărăşte. Apasă o clapă. Nat
King Cole: „Fascinaţie”.)
Nils: (După ce a ascultat vrăjit) Nemaipomenit cântec. Tu înţelegi ce spune?
Arne: Nu. Dar mi-nchipui…
Nils: Ce-ţi închipui?
Arne: Fel de fel de chestii… În orice caz, o iubeşte…
Nils: Asta e sigur. Dar cât o să dureze?
Arne: Cine ştie?
Nils: Nimeni nu ştie nimic, fir-ar a dracului de treabă! Nimeni…
Arne: Dacă stau să mă gândesc, nici n-are prea mare importanţă să ştii. Important e să trăieşti. Să trăieşti

pur şi simplu. Iubind, sperând, dar fiind şi pregătit pentru înfrângere…
Nils: Asta ar fi regula jocului?
Arne: Exact. Ai spus bine. Regula jocului. Viaţa e un fel de joc. Un joc cât se poate de serios. Cu reguli
precise, dar şi cu surprize pe care le crează întâmplarea, destinul, hazardul…
Nils: Auzi, Arne, astea vă învăţau pe voi când erai student?
Arne: Nu. Acolo n-am învăţat decât tâmpenii…
Nils: Dar chestiile astea, pe care le-ai spus adineauri, de unde le ştii?
Arne: Din capul meu… M-am gândit şi eu la ele…
Nils: Arne, dar tu eşti un filosof…
Arne: Aiurea… Încerc şi eu să-mi dau seama de ce se petrece în jur… Şi în mine… Am noroc cu localul
ăsta, pe care l-am moştenit de la unchiu-meu. El, da. El era un filosof. Şi cum să nu fie? Vezi fel de fel de
oameni. Stai de vorbă cu unul, cu altul… După un timp începi să înţelegi altfel lucrurile. Mai rău e acum, la
începutul toamnei. Sezonul turistic s-a terminat. Sunt mai mult singur…
Nils: Cum să fii singur? Eu ce sunt? (Intră Paul. Merge la tonomat. Ascultă.) Sau el. (Arată la Paul.)
Arne: Ai dreptate. Doi înseamnă deja mai mulţi. Restul e doar o chestie de cantitate. Interesează cel mult
matematica, statistica, nu filosofia…
Nils: Arne, păcat că n-ai terminat facultatea. Aveai stofă, pe cuvânt…
Arne: Vax! Cui i-ar folosi un filosof în plus? Nimănui…
Nils: Mie mi-ar plăcea să mă gândesc la lucrurile astea…
Arne: Cui nu-i place?
Paul: (Întorcându-se) Mie. Mie nu-mi place. La ce bun să te gândeşti la tot felul de prostii? Ce rost are?
(Melodia se termină.)
Nils: Cum, adică, ce rost? De ce trebuie numaidecât să aibă rost? Cele mai frumoase lucruri din lume sunt
cele aparent gratuite: un nor alb pe cerul albastru, zborul unei păsări, adierea vântului care încreţeşte apa din
fiord, zâmbetul întâmplător al unei femei pe care n-o mai vezi pe urmă niciodată…
Paul: Fleacuri… Şi, pe urmă, toate lucrurile pe care le-ai amintit nici nu sunt atât de gratuite pe cât ţi se par.
Nici norul, nici vântul, nici pasărea, nici femeia. Toate au rostul lor. Vreau să spun că au un sens, chiar dacă
nu ne dăm întotdeauna seama de asta…
Arne: Dar asta spunea şi el.
Paul: Ce spunea?
Arne: Spunea: „aparent gratuite”. Şi cred că avea dreptate. Şi că merită să ne gândim la toate lucrurile. Şi
să încercăm să descoperim ce se află dincolo de ele…
Paul: Depinde. Nu orice om are chef de asta.
Nils: Dumneata n-ai chef?
Paul: Nu. Şi nu din vina mea.
Arne: Te priveşte.
Paul: Ai dreptate. Dă-mi, te rog, să beau ceva bun. (Precizând) Să nu fie dulce. (Se aşează la o măsuţă de
lângă tonomat.)
Arne: Un whisky e bun?
Paul: Merge.
Nils: „Un whisky e un whisky pe toată lungimea lui…”
Paul: Ce-i asta?
Nils: Nimic. Am citat dintr-un prieten… Un literat…
Paul: Puah! Literaţii!
Arne: Nu-i prea iubeşti…
Paul: Nu.
Arne: (aducându-i paharul) Nici pe filozofi…
Paul: Nici.
Nils: La urma urmei, ce importanţă are?… Fiecare e liber să iubească ce vrea.

Paul: Bineînţeles…
Arne: Atunci e O.K.!
Nils: (ridicând paharul) În sănătatea dumitale!
Paul: Mulţumesc. Chiar am nevoie de asta. (Închină şi el. Bea.)
Arne: S-a răcorit…
Paul: Şi eu simt un frig în mine…
Nils: Îmbracă-te mai gros.
Paul: Nu de frigul ăsta e vorba…
Arne: Dar de care?
Paul: De cel dinăuntru…
Arne: Nu ştiu ce să-ţi spun…
Paul: Nu-mi spune nimic.
Nils: Ce se-aude, Paul, ai găsit ceva?
Paul: Pe dracu! Adică nu. Ăsta mă-nsoţea mai de mult. N-am găsit nimic. Nimic.
Nils: Şi unde dormi?
Paul: Pe unde apuc.
Nils: Dacă vrei poţi veni la mine.
Paul: Nu, Nils. N-are rost. Mulţumesc. Mă descurc.
Nils: Cum vrei.
Arne: Paul, am o odaie în spate. Dacă vrei…
Paul: Nu băieţi. Eu am altceva în cap. (Pauză) Auzi, Nils? Mai de mult, în tinereţe, eram încă acasă, în ţara
mea, era tot toamnă, se însera, mă simţeam foarte singur, şi ca să alung senzaţia aia nesuferită am încercat
să găsesc o melodie frumoasă la radio. Am învârtit de buton, plimbând acul de-a lungul scalei. Dau repede
de o melodie nemaipomenită. O cânta un englez. Ascult, ascult şi, în sfârşit înţeleg un cuvânt: „nothing”
(Pentru că Nils n-a reacţionat.) Adică „nimic”. Pricepi? (Nils face un gest vag, din care se poate înţelege
orice.) Buuun. Schimb postul şi dau peste Piaf: „Non, rien, rien…” şi aşa mai departe. (Explicând) Adică tot
„nimic”, pricepi? Chestia-ncepe să mă enerveze. Răsucesc butonul, un spaniol: „nada mas”. Parcă
înnebuniseră cu toţii în seara aia. Nimic, nimic şi iar nimic. Pricepi?
Nils: Mă enervezi! Pricepi, pricepi? Doar nu sunt cretin.
Paul: Ai răbdare. Numai că, vezi tu, toată povestea nu era o simplă coincidenţă, cum am crezut eu ca un
dobitoc. Pe atunci mă hotărâsem deja să-mi părăsesc ţara. Iar cineva, cineva absolut misterios, încerca să
mă facă atent la ce mă aşteaptă: nimic. Numai că eu n-am recepţionat mesajul. Eram analfabet. Pricepi?
Nils: Pricep. (După o pauză.) De ce dracu' nu primesc şi eu o dată, măcar, un semnal din ăsta, misterios,
de avertisment? Să-mi spună cineva, adică: „Nu face, mă, chestia aia, că o să iasă o tâmpenie!”
Arne: Că tu l-ai asculta imediat!
Nils: Ai dreptate. Când îmi vrea omul binele, atunci devin mai catâr.
Arne: Şi, pe urmă, mi se pare o chestie cât se poate de idioată, să ştii de la început ce te aşteaptă. Nu miar plăcea. Şi cred că nici ţie.
Nils: Ei, uneori n-ar fi rău…
Paul: Mie, acum, mi-ar plăcea să ştiu. Mi-ar fi mai uşor…
Arne: La tine e o situaţie specială…
Paul: (Cu dispreţ) Specială!
Nils: De fapt, ce ai de gând?
Paul: Să rezist. Cât se va mai putea. Şi-aşa, de plecat n-am cum să plec. Şi nici cu ce. Şi, la urma urmelor,
nici unde.
Arne: De ce nu-tentorci acasă?
Paul: Pentru mine nu mai există acasă. Vreau să spun că nu mai există un loc pe pământul ăsta pe care
să-l pot numi acasă.
Nils: Exagerezi. Ştii bine că, dacă vrei cu adevărat, te poţi întoarce oricând.

Paul: Păi asta e… Cum să fac să vreau cu adevărat?
Arne: Iartă-mă, Paul, dar de fapt ce cauţi tu aici?
Paul: Aici, adică în barul tău?
Arne: Nu. Aici, în nord. Tu pari, mai degrabă, o fiinţă însetată de soare. Trebuia să alegi Grecia, Italia,
Spania…
Paul: Am fost şi pe-acolo…
Nils: Şi nu ţi-au plăcut?
Paul: Ba da.
Arne: Atunci de ce n-ai rămas?
Paul: Din cauza unui vis…
Arne: Vis-vis, sau… (Gest vag, ce vrea să sugereze o nălucire.)
Paul: (Tulburat) Vis-vis…
Nils: Tu crezi în vise?
Paul: Nu…
Arne: Atunci?
Paul: Tocmai de-aia…
Nils: Nu-nţeleg. Tu-nţelegi ceva, Arne?
Arne: Nu. Cum să dai crezare unui lucru în care nu crezi?
Paul: Nu i-am dat crezare. Am vrut doar să văd dacă există…
Arne: Şi există?
Paul: Naiba ştie. Cred că da…
Nils: Dar ce dracu ai visat?
Paul: Aurora boreală.
Arne: Aurora boreală? Dar bineînţeles că există! Nu trebuia să te osteneşti să– ajungi până aici, ca să afli
asta…
Paul: Nu ştiu dacă există aşa cum am visat-o eu. Pricepi?
Arne: Nu.
Paul: Eram la Napoli. Un loc cum rar găseşti pe lume. De bine, de rău mă aranjasem. Conduceam o
camionetă a unui tip care vindea peşte. Totdeauna mi-a plăcut să şofez. Poate fiindcă n-am avut niciodată
maşină… Făceam zilnic mai multe curse în localităţile din jurul oraşului, unde patronul avea clienţii lui. Ei, şintr-una din zile mă îndreptam spre Mori. Aţi auzit de Mori?
Nils: Nu. De unde dracu să fi auzit?
Paul: Mori e o mică localitate, nu departe de Napoli. De-aici şi dictonul: „Vedi Napoli e, poi Mori”, nu muori,
care nu-nseamnă deci „Să vezi Napoli şi pe urmă să mori” – ceea ce ar fi o chestie cât se poate de tâmpită, de
ce, adică, să mori, când e unul din cele mai frumoase locuri de pe pământ – ci înseamnă „Să vezi Napoli şi
apoi Mori”, adică localitatea Mori, care, ca frumuseţe, se situează imediat după Napoli. Pricepeţi?
Arne: E cât se poate de clar…
Paul: Mă-ndreptam, deci, spre Mori, când am simţit că mă fură somnul. Când mi se-ntâmplă treaba asta,
n-am nici o ezitare. Trag pe dreapta şi mă culc. Aşa am făcut şi atunci. Am oprit la umbră şi m-am întins pe
banchetă. Prin parbriz vedeam undeva albastrul neverosimil al mării, valurile care veneau de departe. Dar
deodată marea s-a făcut netedă şi lucioasă ca gheaţa unui patinoar. Şi era chiar un patinoar. Iar pe el luneca
o femeie nemaipomenit de frumoasă, îmbrăcată în albastru. Mi-a făcut de departe semn cu mâna şi eu m-am
apropiat. Înaintam încet, cu teamă, fiindcă eu nu ştiu să patinez. Apoi am văzut că pot să lunec la fel de uşor
ca ea. Şi am încercat s-o ajung. Lunecam cu o viteză fantastică, dar ea se făcea tot mai mică în depărtare,
aşa că m-am oprit. Locul unde dispăruse femeia era ca un tunel portocaliu. Şi deodată s-a auzit o muzică
fermecătoare şi deasupra gurii tunelului au apărut nişte lumini, iradiind în cercuri concentrice, ca undele unui
lac după ce arunci o piatră. „Aurora boreală”, am auzit vocea femeii. Şi m-am trezit.

Se deşteptă când soarele era la amiază. Cum deschise uşa cum simţi în nări
mirosul prăjelii din bucătăria părintelui.
Înghiţind în sec, se îndreptă spre poarta ce dă spre stradă. Ajuns în mulţime, îşi
afundă adânc mâinile în buzunare, pornind fără o ţintă precisă.
Îl ustura creierul da-atâtea formule căutate şi studiate-ndelung pe băncile facultăţii
de medicină de la Berlin. Acolo găsise el sprijin şi îndrumare pentru primii paşi în
chimie.
Şi-acum.. Acelaşi popor, pe care-l stimase şi-l preţuise pentru oamenii săi, acelaşi
popor invadase Europa. Aproape că nu-i venea să creadă. Ba când era la Berlin şi începuseră primele
conflicte, avusese o deosebită plăcere să se felicite că era dintr-un popor atât de ambiţios. Iar acum?
Acum lucrurile căpătaseră o altă înfăţişare. Şi zecile de refugiaţi pe care-i întâlnea pe stradă îl
treziseră dureros la realitate.
Oare acelaşi popor stârnise atâta groază şi teroare? Nu. Nu credea nici în ruptul capului că printre
soldaţii fioroşi al Kaiserului s-ar fi putut număra şi colegi din facultate. Era prea mult. Şi nu era drept
pentru el şi pentru oamenii aceia să-i înjosească. La mijloc trebuie să fi fost cu totul alte probleme, alte
interese. Intelectualii nu puteau avea nimic de împărţit, şi nici de câştigat, de pe urma subjugării
altora. Şi după cum îşi amintea că spuneau la întrunirile lor, nu poporul era acela care dorise războiul.
Ce-aveau a face intelectualii şi poporul că un prinţ austriac fusese ucis la Sarajevo? Ba din câte-şi
amintea că spuneau socialiştii, pe toţi monarhii aveau să-i aştepte aceeaşi soartă. El nu era convins
de asta. Şi nu-l interesa nici starea materială. Ai lui aveau o moşie destul de mare în Oltenia, de se
putea descurca întreaga familie, chiar dacă el studia peste graniţe. Iar dacă-ntr-o zi n-avea să mai
aibă nimic, nu-l durea de loc…
Liniştit parcă de propriile-i gânduri, nici nu-şi dădu seama că a ajuns pe malul apei Moldovei. Un
zăvoi des se întindea de-o parte şi de alta a râului. Lăstarii încâlciţi îi împiedicau înaintarea. Tot mai
spera să poată găsi leacul. Cu toată foamea ce-l chinuia, continua să înainteze prin hăţişul sălbatec.
Deodată simţi în nări miros de tutun. S-opri în loc. Cine putea să fumeze tocmai în hăţişurile astea?
Cuprins de curiozitate înainta precaut. Auzi nişte glasuri. Vorbeau încet de nu se putea desluşi ce şi
cum. S-apropie şi mai mult. Păreau să fie cel puţin trei persoane. Păreau că se ceartă. Un vreasc
uscat ţipă ascuţit sub povara tălpii. Glasurile-ncetară subit, apoi hăţişul se mişcă înaintea lui şi din el
ţâşni un om. Un om necunoscut. Se priviră o clipă nedumeriţi.
Un altul sosit în salturi îl lovi în moalele capului. Mai auzi ca prin vis cum cel care-l lovise în cap
doborându-l, îi spuse celuilalt.
– Vezi dacă a fost singur.
Şi totul se cufundă în tăcere.
***
Din bucătăria părintelui, mirosul slăninei prăjite se răspândea fără milă în curte. Câţiva copii
vagabonzi înfometaţi se uitau printre ostreţele gardului.
Muştele bâzâiau neîncetat sâcâindu-i.
Alungate lăsau locul vacant altora. Aşezat la masă părintele muia cu zgârcenie o felie de pâine
neagră în grăsimea puţină din fundul tigăii. Câteva bucăţele sfrijite de şuncă, se zbăteau anemice,
între o întingere şi alta. Părintele intenţionat le tot amâna să le-nghită. Muştele-l bâzâiau enervându-l.
Dar orice-ar fi făcut nu putea scăpa de ele. Deodată o muscă mai altfel decât celelalte i se aşeză
chiar pe felia de pâine ce da s-o ducă la gură. Furios el o goni.
Musca porni buimacă lovindu-se de pereţi. Şi el muşcă supărat, furios, luându-şi cu degetele şi o
jumară.
Atunci o altă muscă veni aterizând obosită-n tigaie.
Era cu mult mai mare decât cel mai mare bărzăune pe care-l văzuse vreodată. Era cât un cărăbuş.
– Aţi crescut de când vă hrăniţi cu cadavre! mormăi popa şi, o luă din grăsime strivind-o sub călcâi.
Apoi începu să mănânce uitându-se cu ochii-n tavan. Văzu încă vreo câteva muşte la fel de mari, ce

umblau ca bezmetice prin casă. Furios băgă tigaia-n dulap, mai ales că-şi sfârşise felia de pâine, şi deschise
uşa să le alunge afară. Dar degeaba. Oricât se lupta cu ele, fie din cauza mărimii lor, fie din alte motive, nu
reuşi să le scoată.
Atunci, închise uşa hotărât şi spunând în gând. Doamne iartă-mă!… porni la atac cu un ştergar mare şi
greu făcut parcă anume să le strivească. După o luptă aprigă, deşi strivise câteva muşte, când s-aşeză să se
uite văzu că altele mai mari le înlocuiseră. Pierindu-i cheful de odihnă porni atacul şi mai furios. Numai că
numărul lor în loc să scadă creştea încontinuu. Nici nu mai ştia câte doborâse când îl strigă un vecin cu glas
ridicat:
– Părinte, părinte, sunteţi acasă? Şi neprimind pe dată răspuns dădu buzna în bucătărie zicând:
– Au năvălit muştele.
– Ce muşte, care muşte, îl întrerupse părintele-obosit.
– Nişte muşte mari cât nuca părinte. Zău că nu te mint, adaugă el văzând uimirea pe faţa acestuia.
Popa sfârşit lăsă braţele să-i cadă zicând:
– De-o oră mă lupt cu ele. Ce-i drept, unele sunt ceva mai mici ! adăugă arătându-i vecinului tavanul cu
mâna.
– Ce spuneţi părinte, sunt mai mari decât ale mele.
Popa rămase trăznit. Într-adevăr erau mai mari decât cele de la-nceput. Cu mult mai mari. Neştiind ce să
mai spună, ieşi în curte. Pe stradă oamenii s-adunaseră în grupuri.
Gesticulau aprins. În partea lor muşte din ce în ce mai mari veneau de nu se ştia de unde sâcâindu-i. Şi sauzea zgomotul aripilor străbătând văzduhul în zbor. Lucru ciudat era însă că atât numărul cât şi mărimea lor
creşteau mereu. În acelaşi timp crescând şi numărul şi panica oamenilor.
– Războiul le-a adus.
– S-au hrănit cu cadavre! şopteau oamenii.
Iar ele creşteau. Aveau aproape un metru lungime şi bâzâiau ca nebune. Cu ochii imenşi, ca nişte
bolovani negricioşi cu multe faţete, cât nişte faruri şi cu trompa scoasă-nainte se roteau nehotărâte prin aer.
Înfricoşaţi oamenii începeau să se-ncuie prin case. Din înalt, bâzâitul sinistru îţi făcea pielea găină.
Uriaşele muşte împânzeau tot cerul.
Nu s-apropiau de pământ. În spatele casei preotului se puteau zări muşte uriaşe ieşind parcă din pământ.
Şi care cum apăreau îşi luau zborul spre înalt depărtându-se. Şi oricât de multe plecau se ridicau alţi şi alţi
monştri zburători înnegrind cerul. În oraş s-auzeau focuri de arme. Chiar şi pe strada preotului, oamenii
prinzând curaj, ieşeau cu tot felul de arme. Trăgeau în aer şi când cădea vreuna o ciopârţeau cu topoare. Şi
cum puţini aveau arme de foc, monştrii zburători se-nmulţiseră într-atât încât în zborul lor dezordonat
începură să se ciocnească-n văzduh. La un moment dat din stolul monstruos se desprinse un val numeros
ce s-abătu peste oameni.
Părea şi mai mari. Când se loveau de coşurile caselor le dărâmau. Ţipete de groază sfâşiară văzduhul. De
peste drum de casa părintelui vecinii văzură cum monştrii ieşeau din pământul din spatele casei. Înarmaţi cu
furci, topoare şi ce mai găsiră prin casă porniră val vârtej spre curtea grădinii.
– Din casa popii ies monştrii. Să-i dăm foc.
– Foc, foc!
– Adă benzina!
– Fraţilor, fraţilor! striga preotul turburat. Fiţi
milostivi. Nu am aşa ceva în casă! Să nu vă bată Dumnezeu! Fraţilor!
– Te-ai pus bine cu diavolul, nu cu Dumnezeu părinte!
– Daţi-i foc!
– Foc, foc!
– Din spatele casei, de-acolo, din groapa cu gunoi ies monştrii ăştia, s-auzi o voce din hărmălaie.
– Aţi auzit! Aţi auzit! Să mergem acolo! strigă şi popa-ngrozit îndreptându-se spre partea aceea.
– Să mergem !
– Să mergem ! strigară cu glasurile arse de groază şi nerăbdare oamenii, pornind în fugă către grădină.
Din groapa de gunoi o sumedenie de muşte de tot felul mişunau printre resturi. Muştele mici care veneau
să se înfrupte din groapă creşteau cât un cărăbuş, apoi cât o nucă şi imediat după aceea-şi luau zborul
mărindu-se din ce în ce mai mult. Mii de monştri de toate mărimile sugeau lacom cu trompele dintr-o
substanţă albă vâscoasă. O scârbă imensă-i străbătu din creştet în tălpi.

– Astea-s substanţele spiţerului! glăsui popa.
– Care spiţer?
– Un refugiat. El arunca mereu substanţele-aicea.
– Daţi-le foc! Aduceţi paie!
Şi din groapa umplută cu paie o vâlvătaie imensă ţâşni în zările cerului.
***
Adrian se trezi c-o durere cumplită-n moalele capului.
Buimăcit de lovitură nu-şi mai aducea aminte cum de-a ajuns în starea asta. De undeva pe-aproape sauzea clipocitul răcoros al apei Moldovei. Mai mult se târî decât putea să meargă până acolo. Sorbi câteva
guri de apă răcorindu-se. Îşi afundă capul în unde şi-şi pipăi locul unde fusese lovit dând peste o crustă de
sânge-nchegat.
Abia putu să stea pe picioarele sale. Împleticindu-se, se îndreptă spre oraş. S-auzea focuri de arme. Se
trăgea.
Adrian îşi aminti că fusese lovit de un necunoscut. Dar din moment ce s-auzeau împuşcături, poate se
încheiase pacea şi lumea trăgea de bucurie. Orice-ar fi fost, va afla. Şi înviorându-se încă o dată din apa
Moldovei, porni cu pasul grăbit spre oraş.
Prin aer se simţea un zgomot nelămurit. Îşi înălţă privirile. Un monstru înaripat de vreo trei metri trecu greoi
pe deasupra zăvoiului. Adrian îl privi. Văzu cum pierdea din înălţime prăbuşindu-se cu un plescăit în apa
Moldovei. Apoi zgomotul se repetă şi un alt monstru căzu în zăvoi cu zgomot de vreascuri strivite. Uluit,
Adrian se îndrepta către locul unde căzuse. Cu aripile frânte ceva ce arătase cândva ca o muscă, îşi târa
trupul zdrobit culcând ca o căruţă-ncărcată, tulpinile tufarilor. Apoi de parcă ar fi prins noi puteri, monstrul
zburător se răsuci ca turbat într-un loc, cu o viteză din ce în ce mai mare, strivind totul în jur. Apoi de parc-ar fi
aşteptat o poruncă, se oprea privind către înalt. O ultimă zvâcnire şi se prăbuşi pe spate cu picioarele şi
abdomenul zdrobit, încremenind. Lui Adrian îi venea să urle. Din când în când alte zgomote s-auzeau, ca
nişte aeroplane, şi dispăreau fie zburând mai departe, fie zdrobindu-se. Adrian o luă la goană.
Cu cât s-apropia de oraş, cu-atât monştrii erau mai numeroşi. Cerul de deasupra oraşului era negru. O
luptă, un adevărat măcel începuse-ntre oameni şi monştri. Câţiva soldaţi în drum spre front trăgeau în
neştire. Pe străzi trupurile monştrilor hăcuiţi te făceau s-aluneci. Din trupurile lor se scurgea un lichid vâscos.
Adrian aluneca într-una. Din câteva case izbucniră incendii. Dar pompierii erau ocupaţi cu tulumbele în lupta
cu monştri. Câteva biserici se zăreau fără cruci, iar una chiar fără clopotniţă. Câte un trup de muscă doborât,
se zărea pe-acoperişul unor clădiri. Lichidul vâscos se scurgea ca o pastă pe ziduri şi pe olanele
acoperişurilor. Coşurile caselor erau dărâmate. Lumea ţipa îngrozită. Două căruţe sanitare trecură pline cu
trupuri de oameni către spital. Un monstru se zbătea neputincios sub prelată, în timp ce doi infirmieri îl
hăcuiau cu topoarele. Adrian alergă şi mai tare. Simţea că-i sar plămânii afară pe gură.
Voia s-ajungă acasă. Să se închidă în cămăruţa lui. Se simţea fără adăpost. Şi monştrii erau mai mari, din
ce în ce mai mari. Unii cădeau fără vreo cauză anume. Probabil din cauza mărimii lor, gândi Adrian
continuând să alerge. În curtea preotului aceiaşi mulţime furioasa. Preotul însuşi trăgea cu arma-i de
vânătoare. Ajuns la poarta casei, se prăbuşi. Nu mai putea să se mişte. Cineva îl văzu.
– Un rănit! spuse acela.
– Ce rănit. E blestematul ce ne-a adus nenorocirea, spuse popa când îl zări.
– La moarte cu el!
– La moarte!, vocifera mulţimea.
Din groapa din spatele casei un fum gros şi flăcări imense ieşeau până la ceruri.
– Să moară!, tălăzuia mulţimea.
Adrian vru să se ridice. Să le spună ceva. Popa ţinti şi trase.
Alicele iuţi i se-nfipseră-n trup sfârtecându-l.
– N-am făcut nimic! răcni Adrian nebuneşte şi popa mai trase o dată.
– Pentru experienţe, mai zise cineva, şi Adrian se prăbuşi fără sunet. În mintea lui se-nvălmăşeau
monştrii. Şi mereu spusa aceluia experienţe, experienţe, experienţe, ce se auzea din ce în ce mai slab şi
Adrian zâmbi mulţumit. Găsise medicamentul.
Dar oare ăsta era? Totul se cufundă în beznă. O nouă lovitură primită n-o mai simţi.
Şi când mulţimea satisfăcută îl lăsă, popa adăugă:
– Să-l aruncăm în flăcări. Să piară orice urmă.
(continuare în numărul următor)

inegalabila dimineaţă

Nu mai spun niciodată
...niciodată să nu respiri adânc
prin existenţa unui mâine
dintr-o vaza albă şi o floare roşie
aşezate pe o masă încheiată
cu dulceaţă de trandafiri
bate vântul şi închide fereastra
se sparge vaza
peste degetele înţepate de fiecare spin
ce-şi ţineau o unica tulpină
în dreptul inimii
cioburi
Iar spre lumina ochilor plecaţi
soseşte braţul de pelin
orbiţi de furtuna dintr-o vază
un singur lucru mi-a lăsat
bastonul alb de lângaă masă
şi niciodată să nu spun
...niciodată.

...încă o dimineaţă cu nasturele descheiat
mă hrăneşte la sânul atât de alb
al acestui fruct negreşit
iubirea
slăbiciunea m-a găsit gol în apele căutate
de teama timpului ce-şi adună în zori
o altă suflare îmbrăcată
trecere
zborul m-a transformat într-o înţelepciune
iar braţele singurătăţii au decis
bucuriile plimbărilor prin dimineţi
liniştea
privirea m-a îmbrăcat în cuvântul dat
unei culori din curcubeul anotimpurilor
în trupul tău ce zăboveşte-n braţe
ramul
prezenţa unei alte dimineţi mă face bogat
şi slăbiciune îşi ia zborul în taină
cu privirea ce-ţi este atât de frumoasă
dimineaţa.

Maria Sa Copilul
....te rog
închide veioza de pe pardoseală
mă doare pasul din ritmul singular
printr-o ţară cuminte cu copii
din linişte lucidă a becului economic
ce luminează trecerea imaginară
într-o singulară răscruce
tresar
învârte caierul cu genele plecate
şi desluseşte leacurile clorofilei
din cercul copacului secular
ce întârzie să lumineze întunericul
de la ora două
zero-zero minute
nouă secunde
iluzia încrustată se răzgândeşte
iar în nuanţele ţesute
ultima oară îşi adună
în căuşul palmele
setea
lacrima stinge incendiul
aprins de întuneric
de copilul ce se va naşte
pe 1 iunie.

Aª VREA

CHIAR NU TE DERANJEAZÃ?

STILL LOOKING FOR A GOOD NAME

REMORSE
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Devenue à l'improviste la victime d'un veuvage inattendu, après avoir partager une
vie heureuse avec l'homme qui a su être en même temps un mari, un amant et un ami
précieux, je me suis trouvée coincée entre le désarroi et la douleur aiguë d'une
solitude inconsolable. Prostrée devant le vide qui s'est ouvert devant moi, ainsi
imprévisible qu'absolu, je pleurais le malheur de mon homme en même temps que le
mien. Pourtant, j'étais consciente que la situation était irréversible et que m'apitoyer
sur mon sort c'était la pire et la plus absurde attitude que je pouvais prendre.
Il fallait sortir de cette plaie béante avant qu'elle ne m'engloutisse et qu'elle me détruise. J'ai vite
pris une décision qui me paraissait salvatrice pour moi-même et aussi pour sauver une apparence
dévastatrice dans mon milieu de vie. Je me suis rappelée que j'ai rêvé jadis de faire un long séjour
dans une île aride, aussi pour le climat que pour la vie de ses gens. Il s'agissait de Sicile. Et comme ce
rêve était resté oublié quelque part dans le temps, il surgît à la surface de mon désarroi et de ma
douleur, avec des promesses incertaines mais présentes.
Les formalités de l'enterrement terminées, j'ai fait mes bagages avec un total manque d'intérêt
pour mon confort. En fait de toute nécessité j'ai mis dans un sac à dos une paire de sandales, un
pantalon et deux chemises, ainsi qu'un cardigan pour le froid, le vent et la pluie. Je me suis chaussée
d'une paire de souliers plats et solides et habillée d'un jeans et d'un chandail. Je n'avais besoin de rien
de plus. Et je partis. Je voudrais bien me retrouver dans un paysage qui ressemble à mon état d'âme,
triste, désespéré et en quête d'apaisement. Car je pensais que ce terrain rocheux, à la merci du soleil,
du vent et de la mer pourrait me convenir plus qu'aucun autre. Aussi je n'ai fait aucun arrangement
préalable, en pensant aller au petit bonheur et m'arrêter là où les pas me mèneraient. Ce n'était pas
de grandes villes que j'avais besoin, mais du pays, de la campagne la plus rudimentaire possible.
J'ai pris donc un autobus qui parcourait l'île, en jugeant descendre là où le bon Dieu me le dirait. Et
descendant vers le sud, je me suis arrêtée dans un petit village sur la colline, avec quelques maisons
de pierre assez épars. Des oliviers contorsionnés témoignaient de leur âge centenaire.
Devant une de ces maisons, une femme mûre mais déjà flétrie s'avérait à quelques besognes,
quand je me suis pointée près d'elle en lui demandant, un peu fatiguée mais enjolivant ma voix de
circonstance, où pourrais-je trouver une chambre à louer pour quelque temps à proximité. Elle me
pesait de son regard circonspect en jaugeant de quel bois je me chauffe, et m'a fait entrer et m'asseoir
dans sa cuisine, en m'offrant un verre de lait. L'intérieur était propre et rangé, modeste mais pas
pauvre. Un vieil homme sorti d'une chambre à coté et me regarda sans me parler. La femme, bien plus
jeune que lui, lui a soufflé timidement de ma requête. D'au moins je le suppose, car, quoi que je
comprenne un peu l'italien, le dialecte sicilien est truffé de régionalismes.
Sans dire un mot, le vieux s'est attardé encore un peu, puis s'est tourné et retourné dans la
chambre. Étrange dialogue incompréhensible, fait davantage des silences que des mots,
d'indéchiffrables mouvements de sourcil, d'imperceptibles crispations des rides. La femme l'a suivi et
en revenant m'a demandé de la suivre et m'a fait monter un escalier en bois assez étroit, mais avec
une belle balustrade bien lustrée par le temps et les mains qui se sont appuyées dessus. Elle ouvrit la
porte d'une grande chambre dans laquelle un lit large, une table et deux chaises près d'une armoire
ancienne avec une frise sculptée faisaient tout le mobilier. Pas de tapis, pas de rideaux. Les deux
fenêtres s'ouvraient sur un vrai panorama des lieux.
Elle attendait mon verdict. Je lui ai demandé combien serait le loyer pour une semaine ou deux et si
je pouvais avoir aussi le manger chez eux. Elle ne m'a pas répondu tout de suite, puis m'a prié
d'attendre pour qu'elle s'arrange avec son père.
Ce que m'avait décidé sur l'instant à rester là, c'était les fenêtres ouvertes jusqu'à l'horizon et la
lumière qui s'incarnait devant.
Une fois cette chose réglée, je m'installais là-bas, contente de me reposer et assurée que la
propreté qui régnait partout était de bon augure.

Lucia, tel était son nom, est revenue avec le linge pour le lit, un pot d'eau froide et une serviette. Pour le
soir m'a assuré que j'aurai de l'eau chaude pour me laver.
Je commençais déjà à essuyer les larmes de mon âme, bien occupée avec les petits détails de mon
emménagement.
Le jour déclinait et l'air devint frais, j'ai donc mis mon unique chandail, descendu les marches et sorti
dehors pour jouir de l'air embaumé que le vent apportait et des couleurs changeantes du soleil couchant. J'ai
fais quelques pas en méditant à mes hôtes.
Lucia était morne et ne respirait pas la joie de vivre. Elle avait un teint bistre, son front étroit était encadré
de longs cheveux noirs bien serrés, un nez grec, mais la bouche avec les coins tombés en bas, comme un
masque de tragédie. Ses vêtements longs et inexpressifs lui ôtaient toute trace de coquetterie. Sa démarche
était lasse, comme un renoncement à toute espérance d'un heureux changement.
Le vieux était pire. Au regard hostile, presque hargneux, il pratiquait un mutisme désagréable et paraît
absent. Son visage ridé témoignait d'un vieillissement précoce, en contraste avec sa virilité, comme étant le
résultat fatal d'un malheur de longue date. Il gardait pourtant une allure digne. Il était grand, mais avec les
épaules penchées en avant, accablé d'une lutte intérieure et d'une défaite sans appel.
Autrement, la maison était chaude, mais sans espoir. Une sorte de malédiction planait dans l'air, comme
un sort jeté sur ses locataires.
La soirée s'est passée à la cuisine, devant l'âtre avec un bon feu et le repas fut léger et sain, avec des
produits qui étaient le fruit de leur travail.
La nuit fut paisible et régénératrice. Je me suis réveillée tôt le matin, mais Lucia avait déjà allumé une
flambée, préparé le café et des œufs au jambon-maison, que j'ai dévoré avec un bon appétit.
Peu après je suis partie aux alentours et j'ai longtemps marché. J'ai parcouru des champs, contourné des
clôtures, rencontré un berger qui m'a salué, auquel j'ai répondu maladroitement un saluti et j'ai continué mon
chemin jusqu'à la mer. Le littoral était désert. Pas de plage, juste une côte rocheuse avec des herbes
sauvages et une terre sablonneuse et grisâtre, bien sèche et friable. Moi, je n'étais qu'une étrangère qui
venait d'un pays vert, mais voilà comme un vrai sicilien (Andrea Camilleri, l'écrivain amoureux de son pays)
voit la Sicile : « Collines arides, tels de gigantesques tumulus, couvertes seulement de touffes jaunes
d'herbes flétries, abandonnées par la main de l'homme vaincu par la sécheresse, la chaleur ou plus
simplement la fatigue d'un combat perdu d'avance, interrompues de temps en temps par le gris d'aiguilles
rocheuses, absurdement nées de rien ou peut-être tombées d'en haut, stalactites ou stalagmites de cette
profonde grotte à ciel ouvert qu'était la Sicile. Les rares maisons, toutes sans étage, dammusi, cubes de
pierre sèches, étaient posées de travers comme si elles avaient heureusement résisté à une violente ruade
de la terre qui ne supportait pas de les sentir sur son dos. Il y avait bien quelques taches de verdure, mais ni
arbres ni cultures, il s'agissait d'agaves, d'épines de Christ, de sorgho, d'herbe-épée, décolorés,
poussiéreux, bien près eux aussi de la reddition. »
Je me suis assise au bord de la côte, le regard perdu dans les lointains, sans pensées, juste une
présence. J'étais dans un état second. Le bruit des vagues berçait mon cœur comme une litanie, comme une
rengaine que je ressentais comme un baume allégeant ma douleur. Je ne sais pas depuis combien de temps
j'étais là. Confondue dans les éléments de la nature, j'étais en dehors du temps. À un moment donné j'ai pris
conscience qu'une vieille femme était près de moi et me dévisageait.
– Qui êtes-vous ? m'apostropha-t-elle en m'effrayant un peu.
– Une voyageuse, lui dis-je et j'habite dans cette maison-là, sur la colline.
– Le capitaine vous a reçu ? Il vous connaît ?
– Pas du tout, j'ai loué une chambre. C'est quoi ce « capitaine » ?
– Vous ne savez pas ? Il ne vous a pas dit ? Mais oui, ça fait longtemps qu'il ne parle plus.
– Il est muet ?
– Mais non, mais il est bourru. Vous aurez pu trouver mieux, c'est triste cette maison.
– Ça me convient.
– C'est comme ça, donc. Elle dodelina sa tête et continua sa route, en traînant ses pantoufles et ses voiles
noirs.
Je me dépêchais de rentrer, j'avais faim et je n'avais pas respecté l'heure du déjeuner. En rentrant, j'ai
croisé un troupeau de moutons qui faisaient bouger leurs clochettes en rendant des petits sons aussi gais
que le rire que Saint-Exupéry entendait des étoiles. Oui, les étoiles clignotent, comme si elles s'amusaient et
répandaient leur rire aux oreilles des poètes.

À mon arriver le manger était froid, le feu éteint. J'ai apaisé le désespoir de Lucia en l'assurant que j'ai
tellement faim, que je ne m'apercevrai pas qu'il est froid.
– Ainsi, votre père fut capitaine ? Capitaine de quoi ?
Elle écarquillait les yeux, effrayée, et me fit signe de me taire.
– Comment le saviez vous ?
– Une vielle femme m'a abordé et m'a dit que cette maison est au capitaine.
– Il ne veut pas qu'on parle de ça. Ainsi ferrez-vous mieux de ne pas l'interroger.
Je l'ai assuré que ça ne me dit rien qu'il a été capitaine ou pas et que je n'ai aucune envie d'en savoir plus.
Que j'ai déjà oublié et que son passé lui appartient ! Le calme fut rétabli et j'ai regagné ma chambre aux
fenêtres ouvertes vers l'infini.
J'étais fatiguée. Mon passé douloureux s'éloignait de moi en réfléchissant au passé mystérieux du vieil
homme enfermé dans sa chambre et dans ses secrets. Lucia, son gardien, gardait bien la porte des secrets
de son père, ainsi que des siens. Car cette femme renfermée a du vivre son propre drame.
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Le ciel avait la couleur de la colère, la mer celle de la furie. Le vent m'a renversé une fois, je courrais
toujours aveuglée, étourdie. La pluie a commencé à déverser un déluge. La terre s'est transformée en boue,
les pierres en pièges glissants. Pas trace d'être vivant nul part. Et d'ailleurs, on ne voyait rien, tant la pluie et
la brume avaient englouti les alentours. Partie plus tôt au village, j'avais l'impression de m'être égaré,
puisque je ne me rendais pas compte où je me trouve et je n'arrivais nulle part. Trempée jusqu'aux os, salie
de boue, les cheveux collés sur le visage et le cou, j'ai vu dans un éclair la maison apparaître et disparaître
comme un fantôme. En me dirigeant dans celle direction-là je fus enfin arriver à la porte lourde et fermée du
logis du capitaine.
Lucia aussi était partie au village et n'était pas revenue. Lui, il ne se faisait pas de la peine. Avec un verre
de marsala à la main et une bouteille moitié vide sur la table, il a braqué les yeux vers moi comme s'il me
voyait pour la première fois. Puis, changeant de mine, il remplit un autre verre et me l'offrit avec sollicitude.
– Buvez, vous avez besoin.
Je remerciai, mais refusai le verre.
Il insista :
– Buvez, sinon vous tomberez malade.
J'ai bu et je suis partie me changer.
Après avoir séché mes cheveux avec l'unique serviette et habillé l'autre pantalon et chemise, j'ai
descendu pour mettre à sécher mes vêtements près du feu et me chauffer moi-même. Mais à peine
quelques charbons donnaient encore signe de vie. Moi, je suis mauvaise dans l'amorçage du feu. Pourtant je
me suis mis à le travailler et des violentes flammes léchèrent les bûches.
Le capitaine n'avait plus bu. La bouteille était toujours moitié vide, moitié pleine. Il restait sans bouger sur
sa chaise. Je ne savais pas s'il dormait, pensait ou rêvait. Mais ce que je savais c'était qu'il n'était pas
présent.
– Pourquoi es-tu ici ?
Je tressaillis. Il sortait de son mutisme et s'intéressait aux autres ? Ça m'a paru étrange, venant de lui.
– J'ai perdu mon mari et je devais partir pour ne pas défaillir.
– Vous l'avez aimé ?
– Oui. Et puis c'est arrivé au comble de notre bonheur.
– Qu'est-ce-que s'est passé ?
– Un cancer qui nous laissait l'espoir d'au moins deux ans de vie, mais une crise cardiaque l'a emporté.
Il me scruta intensément.
– Vous pensez cicatriser votre plaie ici ?
– Je ne sais pas, j'ai senti le besoin de partir. Peut-être guérirai-je un jour.
– On ne guérit pas d'un grand amour, d'un vrai, de l'amour unique de sa vie. Mais je vous le souhaite.
Il s'est levé, a renversé la chaise et s'est retiré dans sa chambre. J'en demeurai bouche bée. Comment
savait-il qu'on ne guérit pas d'un grand amour ? Je ne le croyais pas capable d'en vivre un.
La pluie avait cessé. Des sillages d'eau dégoulinaient vers la vallée, vers la mer. Le ciel gris, avec des
nuages fuyants menaçait encore. Le soir n'était pas loin. Le feu s'était éteint et la maison, cette grande
cuisine-chambre de jour était devenue froide et inhospitalière. Je me suis levée aussi pour aller dans ma

chambre, pensant m'abriter sous la couette. Mais la porte s'est ouverte avec un bruit inhabituel et Lucia fit
une entrée brusque. Elle vit la bouteille et les verres sur la table et sans rien dire alla chercher du bois pour
rallumer le feu. Puis ramassa les verres et demanda sec :
– Qui a été ici ?
– Personne, je crois. C'est à moi qu'il a offert le deuxième verre, je suis arrivée toute trempée et j'étais
frigorifiée.
Son comportement sombre et retenu, apeuré presque, n'était pas celui d'une maîtresse de maison, mais
plutôt celui d'une domestique. Était-elle l'enfant aimé par son père ? Ou c'était un enfant non désiré ? J'avais
l'intuition qu'un précipice insurmontable s'était dressé entre eux deux.
– Je suis allée pour apporter des œufs, mais la pluie a tout emporté. Il ne reste que du maïs et du fromage
salé.
– Ça pourrait aller si vous faite une polenta. Voulez-vous que je la fasse ?
– Non, je vais la faire, mais père sera mécontent.
– Peut-être s'endormira-t-il sans manger, à cause de l'alcool.
– Peut-être.
La nuit était tombée. Noire, on sentait la pression. Le capitaine ne réapparut plus ce soir-là. Quand je suis
allée me coucher, la pluie avait recommencé. J'ai écouté avec enchantement quelque temps les gouttes
d'eau qui tombaient sur le toit et sur les vitres des fenêtres comme des projectiles. Puis, je me suis endormie
heureuse d'être à l'abri et sous les couvertures lourdes, mais chaudes de mon lit.
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J'en avais marre de la terre mouillée, ainsi j'ai décidé de prendre un autobus qui me mènera vers la
civilisation, antique, mais contemporaine aussi.
J'ai prévenu Lucia que je ne viendrai pas pour le déjeuner et peut-être le soir j'arriverai tard, en fonction de
l'horaire de l'autobus. Elle me fit un petit paquet avec du fromage, du lard et du pain et quoi que je lui aie dit
que je n'en ai pas besoin, que je pourrai manger quelque chose quelque part, elle a insisté et je l'ai pris. Je ne
voulais pas qu'elle pense que je dédaignais sa nourriture. J'ai mis donc le petit colis dans mon sac à dos et je
suis sorti.
Je dégringolais le versant du coteau vers l'endroit où j'ai descendu de l'autobus quelques jours
auparavant. Pour gagner du temps j'ai commencé à marcher sur le bord de la route, en supposant que si
l'autobus passe, je ferai signe pour qu'il s'arrête. Deux camionnettes avec des produits pour le marché ont
passé l'une après l'autre. J'ai raté l'occasion, car j'avais pensé « autobus ». Mais la troisième je ne l'ai pas
ratée et je suis montée, après avoir demandé s'il va à Agrigento. Mais oui, c'est la route d'Agrigento. Les
paysages sont sauvages et poignants. Des petites routes sinueuses arpentent de jolies vallées. Mon
chauffeur se plaint des vents violents, sirocco surtout, qui amène le sable du Sahara et qui abîme la terre qui
devient difficile à travailler. Quelques-uns uns protègent leurs cultures avec des énormes surfaces en
plastique faites avec des petits trous pour aérer les plantes. Il se plaint aussi de la bureaucratie maximale,
avec 1416 lois intouchables. Que l'aide de chômage est de 8,5 % du salaire annuel, payée par un chèque
unique et c'est tout ! Dans d'autres régions on paye jusqu'à 22 %. Que la Sicile ne peut pas exister sans la
mafia, qui les aide des fois, mais que des gens sont sans cesse obligés d'émigrer, parce que rien ne leur
permet de vivre sur place.
Et pourtant lui n'avait pas l'air de ne pas avoir de quoi vivre, ce jeune moustachu bavard et mécontent. Je
l'écoutais et pensais à Lucia et à son père, en me demandant de quoi ils vivent ou survivent.
Mais, continua-t-il, que le service militaire est volontaire et les hospices ont été transformés en maisons du
repos. Il y a donc et de bonnes choses.
On passe au long des vignobles et des vergers d'oliviers au feuillage argenté, des amandiers qui
fleurissent en janvier sur ces collines austères, des pistachiers, un mâle pour quatre femelles, qu'il me dise,
et des cultures de blé dur, dit phénicien, qu'on utilise pour faire les pâtes. Je découvre ainsi une Sicile
authentique, débarrassée des fards et des artifices des stations balnéaires.
Le camionneur m'a fait descendre après avoir pénétré en ville, au-delà des immeubles marginaux tous
semblables, et j'ai continué à pied. C'est une ville étonnante, avec des ruelles étroites et odorantes, des
escaliers furtifs, des églises étincelantes de beautés dorées. Je fus submergée par son charme. Tout le
centre historique et la vieille ville sont baignés en une intense couleur ocre, la couleur du tuf duquel sont bâtis
la plus grande part de ses immeubles.
(continuare în următorul număr)

Dacã Poetul e-o mânãtarcã de vid printre constelaţii…
Cât de necesar mai este Poemul, Poetul, în Cetate…,
dacã Poetul e fulgul ce cade-n celesta câmpie zebratã…,
dacã Poetul e steaua ce are cireşe la ureche aidoma androginului galactic…,
dacã Poetul e-o mânãtarcã de vid printre constelaţii, ori o astral-frunzã…,
dacã Poetul e fiinţa dupã a cãrui frunte de sabie-dacã se curbeazã cerul…,
dacã Poetul Grigore Vieru a scãpat cu zile – din cumplitul accident rutier
de ieri, 16 ianuarie 2009, accident întâmplat ori pus la cale,
la câţiva kilometri de Chişinãul Basarabiei noastre cea de toate zãpezile…!
Dã, Doamne, s-aud
cã Poetul de Serviciu al Naţiunii Valahe a rãmas în viaţã,
c-a avut tãrie sã traverseze noaptea câlţoasã, gordianã, dintre 16 şi 17,
c-a avut putere sã se smulgã din cãngile Gãii de Chişinãu,
ce mãnâncã de-o vreme doar creiere, doar suflete de genii
ale neamului nostru parcã mereurit-însomnorat, cum zice şi imnul
României, în fiecare dimineaţã, pe posturi de radio-tv…!
Dã, Doamne, s-aud c-au adormit gãile semãnãtoare de moarte,
lãsând Poetul în viaţã, acasã, întru luminarea noastrã de orizont metaforic,
s-aud cã Gaia-Thanatos de Gardã de pe via Pãmânt – Alfa-Centauri,
a fost cuprinsã de somnul profund, cã zadarnic încearcã s-o resusciteze
prietena-i roşie, Gaia-Fotograf, angajatã de preşedintele Cioarã
sã supravegheze drumul dinamitat pe care duc – de douã milenii –
fotonii paşilor fãcuţi de-a noastrã Naţiune Pelasgã, adicã, mai pre limba-ne
primenitã, de-acum, zisã şi Naţiune Valahã, spre re-Unire,
între absolutele hotare ale Daciei reînviate-n anul 258,
de Fãt-Frumosul-strãmoş, Regalian…!
Timişoara, sâmbãtã, 17 ianuarie 2009, h. 1:09*.
* Poetul Grigore Vieru s-a stins din viaţã în dimineaţa zilei de 18 ianuarie 2009, întrun spital din Chişinãu.

La Chişinãu, Limbã Valahã / Românã suportã de multe decenii presiunea / jugul rusificãrii. Pe chipul
Basarabiei se imprimã tot mai adânc pecetea „mancurtizãrii” care înseamnã în primul rând uitarea
cuvântului mamei, realitate surprinsã veridic de poetul Grigore Vieru chiar în cunoscutul poem ce poartã
titlul «Cuvântul Mamei»: Pruncii îl zuruie. / Bãtrânii îl viseazã. / Bolnavii îl şoptesc. / Munţii îl gândesc. /
Fricoşii îl strigã. / Orfanii îl lacrimã. / Rãniţii îl cheamã. / Iar ceilalţi îl uitã. / O, Mamã ! O, Mamã ! (VRF, 53
/ De la noua atitudine faţã de Cuvânt, la Necuvânt – TGrp, 282).
În poezia de Chişinãu a lui Grigore Vieru, Mama se relevă – dupã cum s-a mai spus (supra) – drept simbol
mesianic al Patriei, al Limbii Române, ori „jertfã” de întemeiere / zidire: Mamã, / Tu eşti Patria mea ! /
Creştetul Tãu – / Vârful muntelui / Acoperit de nea. / Ochii tãi – / Mãri albastre. / Palmele tale – /
Arãturile noastre. / Respiraţia ta – / Nor / Din care curg ploi / Peste câmp şi oraş. / Inelul / Din degetul
tãu – / Cãtare / Prin care ochesc / În vrãjmaş. / Basmaua – / Steag, / Zvâcnind / Ca inima… / Mamã, / Tu
eşti Patria mea ! («Mamã, tu eşti»); Pe mine / mã iubeau toate femeile. / Mã simţeam puternic şi sigur. /
Ca Meşterul Manole / am cutezat / sã ridic o construcţie / care sã dãinuie veşnic. / Am început lucrul /
şi le-am chemat la mine / pe toate: / pe Maria, pe Ana, / pe Alexandra, pe Ioana… / Care va ajunge întâi, /
pe-aceea-n perete o voi zidi. / Dar din toate femeile / a venit una singurã: / Mama. / – Tu nu m-ai strigat,
/ fiule? ! («Micã baladã» – VRF, 56 / Profund autohtonism, Patria-Mumã, sfânta Limbã Românã, nou
mesianism, imnologie etc. – TGrp, 298).
Istoricul Ion Rotaru apreciazã cã Grigore Vieru (Pererita-Hotin / Basarabia, 14 februarie 1935 – 18
ianuarie 2009) este «al doilea poet emblematic al Basarabiei, venit la aproximativ o jumãtate de veac dupã
Alexei Mateevici” (RotIst, V, 600). În aprilie 1988, poetul Ioan Alexandru, în prefaţa pe care o face antologiei
de versuri de Grigore Vieru, tipãritã în acelaşi an, la Editura Univers, din Bucureşti, Rãdãcina de foc (similarã
cãrţii tipãrite la Chişinãu, Scrieri alese, Editura Literatura Artisticã, 1984), noteazã: «Cartea sa numitã Scrieri
alese, cu un studiu introductiv de mare profunzime, datorat criticului şi eminescologului Mihai Cimpoi,
apãrutã cu prilejul împlinirii unei jumãtãţi de veac de viaţã, în nu mai puţin de cincizeci de mii de exemplare,
epuizatã din librãrii, impune o operã intratã în conştiinţa unor generaţii postbelice dornice de adevãr şi
splendoare, de frumuseţea logosului, de viaţa de toate zilele. Pentru cã în cazul acestei poezii scrise de
Grigore Vieru se poate vorbi despre poezie ca hranã vitalã, ceea ce este cântecul popular în vechime în viaţa
fiecãrui om cu adaosul de individualizare şi adâncire dupã nevoile vremilor de cãtre oameni culţi, cu o
înzestrare superioarã, ce ştiu sã rãspundã nevoilor sufletului la modul convingãtor. Un poet care şi-a asumat
greul unui grai trecându-l prin inima sa şi, încãrcat de rãbdare, înţelepciune şi nouã frumuseţe, îl întoarce
semenilor sãi care-şi deschid de bunãvoie inima sã-l primeascã, pentru a-şi duce mai demn pe mai departe
viaţa în spiritul dreptãţii, al iubirii ce covârşeşte şi poate birui totul, al credincioşiei faţã de cele nepieritoare şi
al nãdãjduirii ce nu poate da greş, un asemenea poet rãmâne-va „suflet din sufletul neamului sãu”. O astfel
de întruchipare excepţionalã este acest poet, acest om cât o lacrimã în rostogol pe obrazul planetei. Iar
Grigore Vieru nu este singur, stejarii cei mai viguroşi tot în pãdure cresc, el face parte dintr-o generaţie cu
cãrţi şi opere ce s-au impus în conştiinţa cititorilor în ultimele decenii. Aş numi doar pe câţiva dintre ei, mult
mai mulţi cuprinşi în antologia apãrutã de curând la noi: Liviu Damian, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi,
Ion Vatamanu, Leonida Lari, Leo Butnaru, mai tânãrul, dar foarte dãruitul Valeriu Matei, Gheorghe Vodã,
Nicolae Esinencu, Arcadie Suceveanu, Ion Gheorghiţã, Vasile Leviţchi, Petru Zadnipru, Aureliu Busuioc,
Pavel Boţu, Vasile Romanciuc – şi să mă ierte zecile şi zecile de nume ilustre ce s-ar cuveni citate aici,
reprezentând împreună cu Grigore Vieru o şcoală poetică de rang european, scriind o poezie care este viaţă
de toate zilele în sufletul omului, ca pâinea şi apa este hrană în spiritul Logosului întrupat în istorie pentru a
intensifica miracolul vieţii nepieritoare în inima omului.” (VRF, 8 sq.). Fenomenul poetic românescbasarabean, generaţia resurecţiei basarabene despre care vorbeşte Ioan Alexandru, având drept lider pe
Grigore Vieru, viiazã în condiţii social-istorice specifice, radical deosebite de cele din România; provincia
istoricã a Basarabiei smulsã de Stalin din trupul României, dupã cum se ştie, a fãcut parte din U. R. S. S., sub
numele de Republica Socialistã Sovieticã Moldoveneascã, fiind supusã unui cumplit proces de
deznaţionalizare, de rusificare forţatã. Generaţia resurecţiei din Basarabia nu îşi pune prea multe „probleme
moderniste” înainte de 1990, aici problema fundamentalã constituind-o lupta pentru salvarea şi cultivarea

limbii române, pentru pãstrarea identitãţii şi demnitãţii naţionale, pentru supravieţuirea estului românesc
dintre Prut şi Nistru; în aceastã luptã, în aceastã rezistenţã antisovieticã, dusã de intelectualitatea
româneascã din Basarabia, reperul / idealul, simbolul „arderii totale” pentru cauza naţionalã se înrãzãreşte
prin Eminescu, prin geniul eminescian. De aceea, Grigore Vieru şi colegii sãi întru aleasã lirã, din Basarabia,
şi-au ales, şi-au stabilit între obiectivele fundamentale, arzãtoarea, mistuitoarea misiune de a cultiva limba
românã, de a atinge lamura limbii literare române din poezia eminescianã. Acest deziderat capãtã îndoruratã
expresie liricã şi în poezia cu titlul În limba ta de Grigore Vieru: În aceeaşi limbã / Toatã lumea plânge, / În
aceeaşi limbã / Râde un pãmânt. / Ci doar în limba ta / Durerea poţi s-o mângâi, / Iar bucuria / S-o
preschimbi în cânt. // În limba ta / Ţi-e dor de mama, / şi vinul e mai vin, / şi prânzul e mai prânz. / şi doar
în limba ta / Poţi râde singur, / şi doar în limba ta / Te poţi opri din plâns, // Iar când nu poţi / Nici plânge
şi nici râde, / Când nu poţi mângâia / şi nici cânta, / Cu-al tãu pãmânt, / Cu cerul tãu în faţã, / Tu taci
atunce / Tot în limba ta. (VRF, 23).
Ca înflãcãrat militant împotriva înrobirii imperiale sovietice / ruse, pentru eliberarea Basarabiei din
Imperiul Roşu / U.R.S.S. şi pentru re-Unirea acestei valahe provincii cu Patria-Mumã, România, ori pentru
recunoaşterea limbii române ca limbã oficialã în Republica Moldova, Grigore Vieru a îndurat eroic, mesianic,
multele necazuri pricinuite de autoritãţile sovieto-ruse de ocupaţie.
Într-un interviu publicat în 28 septembrie 1989, în revista Literatura şi arta, din Chişinãu, Grigore Vieru
mãrturiseşte: «Nu am linişte şi pace nici atunci când merg pe stradã sau cãlãtoresc cu transportul în comun,
cãci destui „internaţionalişti”, când mã vãd, se uitã cu ochii pe dos la mine, ca şi cum le-am luat bucãţica de la
gurã, ca şi cum le-am pus pistolul în piept, mânându-i spre siberii. Cred cã tot ei au pus la cale pe odraslele lor
mici sã arunce cu piatra în mine chiar în preajma blocului în care locuiesc de aproape douãzeci de ani fãrã sã
ating pe cineva cu un cuvânt.” (Lart, 4).
Pe aceeaşi paginã cu interviul, Grigore Vieru mai publicã poemul Ascultã – „dedicat” «unora care într-un
mod jignitor, arogant, ne spun la fiecare pas cã ne-au eliberat şi ne-au fãcut oameni.»: Bre Muscale,-am
ostenit / Sã te-ascult necontenit, / Sã te-ascult neîncetat, / Cã m-ai fost eliberat; / Cã m-ai ajutat, isteţ, /
Sã trãiesc un timp mãreţ, / Cã mã-mbraci, cã m-ai nãscut, / Iar eu mã uit peste Prut… / Dar ce fel de
ajutor / Când mai sunt mãturãtor / Al strãzii pe care stai / Plinã zilnic de-ntâi Mai… / şi ce fel de falnic
timp / Când muncesc ca robu-n câmp, / Când ficatul mi-i distrus / De otrăvuri ce-ai adus; / Când ne
mor copiii-n leagãn, / Iar tu cânţi pe sub mesteacãn / şi te baţi cu pumnu-n piept / C-ai luptat şi ai un
drept… / Nu zic nu – ai ars în foc, / Dar eu ce – jucam ori joc?! / Nu zic nu – te-ai şi bãtut, / Dar noi,
ceilalţi, ce-am fãcut? / Bielorusul şi Armeanul, / Letonul şi-Americanul, / Românul şi Polonezul / şi
Tadjicul şi Englezul !… / Bre, Muscale, ia fii bun, / Ascultã şi eu ce-ţi spun: / Fãrã ceilalţi, negreşit, / Azi
nemţeşte-ai fi grãit / şi cerşeai chiriliţa / Limba, cântul, şcoala ta, / Hramul tãu şi propriul pom…/ Bre
Muscale, fii, bre, om !
Îndemnul cãtre popor de a se ridica la luptã împotriva terorii sovietice / ruseşti capãtã sunetul de bronz al
clopotelor „de mobilizare” din vremea lui Ştefan cel Mare, reverberând într-un veritabil imn naţional: Tu,
preschimbatã într-o garã, / În care cine vrea coboarã, / Prin care cine vrea se plimbã, / Scuipând în
datini şi în limbã. / Schimbatã crud de minţi demente, / În cruce de experimente: / Îţi bat piroane-n
mâini, picioare, / Te stingi şi parcã nu te doare. / Ridicã-te din suferinţã / şi din cazonã umilinţã ! /
Ridicã-te, Basarabie, / Trecutã prin foc şi sabie, / Bãtutã ca vita, pe spate, / Cu biciul legii strâmbate, /
Cu lanţul poruncitoarelor strigãte: / Ridicã-te ! Ridicã-te ! Ridicã-te ! (apud RotIst, V, 604).
Rafinatul mesianism, polivalenţa liricã a simbolului Mamei (Mama-Patrie, Mama-Cuvânt / Logos,
Mama-Libertate, Mama-Demnitate-Naţionalã, Mama-zeitate-protectoare, Mama-jertfã-a-zidirii,
Mama-Dor etc.) s-au ivit în creaţia poeticã a lui Grigore Vieru, în ciuda aprigei cenzuri staliniste din R. S. S.
Moldoveneascã, deoarece poetul a avut iscusinţa de a valorifica subtilitãţile adânci ale limbii române,
intraductibile în limba rusã „de control” a imperialilor Moscovei (deşi la Chişinãu s-au gãsit şi destule „cozi de
topor” care i-au prilejuit multe necazuri marelui poet dinspre autoritãţile sovietice de ocupaţie). Într-un cântec
de leagãn, cu multã mãiestrie, Grigore Vieru face sã se profileze lângã mamã şi icoana lui Eminescu, textul
având inducţie liricã în tot perimetrul spiritual valahic / românesc: …Cã mama te-a legãna, / Pe obraji, pe
geana sa; / Pe un spic frumos de grâu / şi pe val adânc de râu, / Pe-amiros de mãr, pe-o stea, / pe-o
crenguţã de ceasla; / Pe rãsuflet cald de doinã / şi pe tremur lin de horã, / Pe ram verde de stejar, / Pe
coamã de armãsar; / Pe doi faguri dulci, mustoşi, / Într-un clopot de strãmoşi, / Pe-amintirea lui
bunicu, / Pe nesomnul lui Tãticu, / Pe un vers de Eminescu, / Pe pãmântul ce-l iubescu, / Sã-l iubeşti şi
tu aşa, / Hai, puiu, nani-na. («De leagãn» – VRF, 20).

Asemenea rãzboinicilor-strãmoşi cu ştiinţa de a se face nemuritori, şi Grigore Vieru nu se teme de moarte,
ci numai de suferinţa Mamei-Ţarã: De moarte nu mã tem, / Mã tem de suferinţa mamei / De o vedea cã
nu-s. / De moarte nu mã tem, / Dar cine, cine, dulceo, / Iubi-te-va mai mult? // De moarte nu mã tem, /
Dar cum sã-mbrace sufletu-mi / Celalt, al bolţii trup? / Cãci sus e nesfârşit adâncul, / Iar sufletu-mi e
doarã / Cât ochiul tãu cel umed. // De moarte nu mã tem, / Mã tem sã nu apese trupu-mi / Suflarea de
izvor. / De moarte nu mã tem, / Dar cântã pasãrea pe ram / şi lunca nu mã ştie. («Doinã” – VRF, 22).
Patria-Mamã este pentru eroul liric al lui Grigore Vieru aroma, aurul desfãşurãrii vieţii în dienoc (diurnnocturn): Piatra asta e o pâine caldă. / Vântul ăsta e un vin domnesc. / şi pelinul – busuioc sãlbatic. //
Vine ziua aurindu-mi pâinea. / Vine seara aromindu-mi vinul. / Vine mama îndulcindu-mi gândul.
(«Patria» – VRF, 30).
Desigur, dacã eşti bunã sãmânţã: Dar mai întâi / sã fii sãmânţã. / Tunet sã fii. / Ploaie sã fii. / Luminã sã
fii. / Sã fii os / de-al fratelui tãu / retezat de sabia duşmanã. / Brãzdar sã fii. / Doinã sã fii / Ca sã ai
dreptul / a sãruta acest pãmânt / îndurerat / de-atâta rod. («Dar mai întâi” – VRF, 31).
Mâna Mamei-Patrii este coroanã-mpãrãteascã pe fruntea fiului: Când m-am nãscut, pe frunte eu /
Aveam coroanã-mpãrãteascã: / A mamei mânã pãrinteascã, / A mamei mânã pãrinteascã. // Duios, o,
mâna ei întâi / Cu mâna dragei mele fete / S-au întâlnit la mine-n plete, / S-au întâlnit la mine-n plete. //
Copii am. Dar şi-acum, când / Vin zorii noaptea s-o destrame, / Gãsesc pe frunte mâna mamei, /
Gãsesc pe frunte mâna mamei. // O, mâna ei, o, mâna ei, / O, mâna ei, ca ramul veşted, / A-mbãtrânit la
mine-n creştet, / A-mbãtrânit la mine-n creştet. («Mâinile mamei” – VRF, 45).
„Tãcerea” Mamei-Patrii prilejuieşte poetului un lanţ de comparaţii de o mare forţã liricã: Tãcutã / Eşti,
draga mea mamã, / Tãcutã. // Ca mierla / Ce-nhamã, deshamã, / Ca mierla. // Ca frunza / Când merge la
coasã, / Ca frunza. // Ca iarba / Când şade la masã, / Ca iarba. // Ca steaua / La moarã când duce, / Ca
steaua. // Ca piatra / Ce-aminte-şi aduce, / Ca piatra. («Tãcerea mamei” – VRF, 52).
Profunde reverberãri de suflet românesc întâlnim şi în alte poezii în care apare simbolul mamei: Pe izvor
cu val de verde / Suflet sunã, gând se vede. / Tot ce-i veşnic şi frumos, / Ce-i frumos, e domnesc os ! /
Pe izvor cu val de bine / Doinã creşte, dor tot vine. / Tot ce-i dor e neuşor, / Chiar de vine pe izvor !
(«Izvorul mamei” – VRF, 54); – Pe fag dulce-amãrât / Arde, mamã, alba-ţi stea, / Te uitaşi la ea atât / Încât
semeni azi cu ea. // Ziua, noaptea, la apus, / Ardeţi cãtre tot ce-i sfânt, / Luminând pe rând de sus / Faţa
cestui vechi pãmânt. // – Ardem. Cãci în lung şi-n lat / Nu-i mai tragic nenoroc: / Stea cu foc înstrãinat /
şi durere fãrã loc. («Steaua mamei” – VRF, 55).
Ca simbol izbãvitor-mitic, Mama / Terra Mater, apare şi într-o cunoscutã ars poetica, asociindu-şi
simbolul geniului orfeic: Sã cânte pot (credeam) şi şarpii. / I-am pus ca grave strune harpii, / Alãturea de
coarda poamei / şi sfântul fir de pãr al mamei. / Cu harpa stam sub mere coapte. / Ei blând cântau. Ci-n
neagra noapte, / Trecând prin codru, singuratec, / Ei prinse-a şuiera sãlbatec, / Sãreau sã-mi muşte
mâna, faţa, / Sã-i sugã cântecului viaţa. / Sunai al mamei pãr sub cetini, / Venirã-n fugã-atunci prieteni.
/ Când mã trezisem ca din vise, / Vãzui c-o strunã-ncãrunţise. («Harpa” – VRF, 160).
Când şi când, poetul este atras şi de conjugarea „paradoxurilor planetare”, dar în inconfundabilul sãu mod
liric: Prin vãi cu ierbi de brumã turma / Îşi paşte tragic sieşi urma. // În fluier intrã frigul, ura, / Pe unde a
ieşit cãldura.// şi-n loc de funze, pe meleaguri, / Din cosmos curg foşniri de steaguri. // Visarea creşte,
cerul scade, / Pe mãri deodatã Newton cade. // Mistreţul roade doina veche, / Se trage crucea de
ureche. // şi-mi alipesc, uitând necazul, / De steaua cea de pradã-obrazul. («Paradoxuri planetare” –
VRF, 218).
Grigore Vieru are divinul dar de a transforma în poezie chiar şi un formular poliţist de evidenţã a populaţiei:
– Numele şi prenumele? / – Eu. // – Anul de naştere? / – Cel mai tânãr an: / Când se iubeau / pãrinţii mei.
// – Originea? / – Ar şi samãn / Dealul acel din preajma codrilor. / Ştiu toate doinele. // – Profesiunea? / –
Îmi iubesc plaiul. // – Pãrinţii? / – Am numai mamã. // – Numele mamei? / Mama. // – Ocupaţia ei? / –
Aşteaptã. // – Ai fost supus / judecãţii vreodatã? / – Am stat nişte ani închis: / în sine. // – Rubedenii
peste hotare ai? / – Da. Pe tata. Îngropat / în pãmânt strãin. Anul 1945. («Formular» – VRF, 34 / Grigore
Vieru şi simbolul mesianic al Mamei – TGrp, 402 – 405).

Cum se intimpla ca ma pot considera printre prietenii de o viata ai lui M.R.I.? Eu,
aflat acum pe alte meleaguri, la destula distanta şi la mult timp de când nu ne-am
vazut… Acum, când el implineste 70, deci şi eu, descopar citeva momente, în care sau intilnit biografiile noastre.
Aveam 17 ani amandoi când ne-am incercat norocul la Medicina. Directia sanitara
a judetului Suceava organizase, în acel an, cursuri pregatitoare pentru candidatii la
facultate. Noi doi printre ei. El venea din Itcanii Burdujenilor, eu din Botoşani. Ne-am
imprietenit pentru ca puteam discuta…literatura, ne aflam amandoi dupa debutul în
presa. La Institutul de Medicina din Iasi eu am reusit sa intru pe baza tezei despre Rebreanu şi a notei
mari la limba rusa. Oricit de ciudat ar parea acum, acestea erau materii de examen, la egalitate cu
Anatomia şi Fiziologia… Mircea, care ma depasea la disciplinele specifice, nu a fost primit la
medicina. Limba rusa ii scazuse, revoltator, media …
Acesta a fost probabil micul lui ghinion şi marele lui noroc pentru ca i-a deschis liber calea cãtre tot
ce a reusit el sa fie mai incolo: reporter, scriitor, dramaturg, crainic sportiv, director de editura,
conducator de teatru, calator pe continente, scenarist de film, vinator şi pescar… Etc Inepuizabil,
entuziasmat, controversat, simpatic, injurat, barfit, indragit, insurat…
Ca studenti, ne intilneam la cenaclul literar şi în subredactia revistei „Viata studenteasca".
Iacoban era, evident şi firesc, seful. Ca unic medicinist, ma bucuram de prietenia celorlalti:
studentii Marin Sorescu, Roni Caciularu, Cezar Ivanescu, Virgil Cutitaru. Adi Cusin, Cristian
Simionescu…
La inceputul anilor '70, dup anii de medic de tara, ma aflam la Bucureşti, la un stagiu de specializare
în dermatologie şi venerologie. Ma imprietenisem cu poetul Florin Mugur care ma publicase cu ani în
urma la „Tanarul scriitor” şi acum la „Romania literara". El mi-a „explicat” ce noroc grozav aveam ca
lucram intr-un spital în care se petrec atitea drame personale, se topesc biografii şi evenimente. Ma
convingea sa notez totul şi sa scriu un roman. Am protestat, amintindu-i ca muza mea e umoristica.
Dar nu am avut incotro. Am scris cartea care s-a numit „Sarpele şi cupa"…Avea cam multe indrazneli
pentru acea vreme, umorul e intotdeauna riscant. Ma temeam cumva prudent si… am trimis-o la
Junimea. Nu lui Iacoban, care era directorul editurii, ci simplu pe adresa oficiala. Nu vroiam protectie,
trebuia sa-mi dovedesc mie ca sunt publicabil. Mai apoi am realizat ca, de fapt, riscul principal si-l
luase „Junimea"…
M.R.I. m-a felicitat, a venit la Botoşani sa lanseze cartea. Era prima carte a unui botosanean
publicata dupa razboi, devenise „subiectul fierbinte"..al municipiului. Si tot un subiect fierbinte a fost
cind, niste ani mai tirziu, în incercarea de a obtine clauza natiunii favorizate, autoritatie m-au arestat.
Atunci s-au indepartat de mine şi de familia mea multi prieteni. Altii, în schimb, putini, s-au „verificat".
Poetul Lucian Valea si-a riscat „slujba” aparindu-ma la proces. Mircea Radu Iacoban a trimis o
caracterizare pozitiva care, de pe pozitia ocupata atunci de el, a imblanzit instanta…În particular, a
considerat şi el ca putina puscarie este un mare noroc pentru un scriitor.
Eram de multi ani în Israel cind, cum, necum, MRI (cu care nu mai eram în legatura) a aflat adresa
mea. Mi-a scris ingrijorat. Citise în presa, auzise la radio despre un cumplit atentat terorist la Natania,
cu zeci de morti. Eu locuiam la Natania. Vroia numai sa stie daca eu şi ai mei suntem bine… Un
asemenea gest te face sa te simti intarit.
Dupa alte citeva volume care au vazut lumina tiparului în Romania şi în Israel, prietenii m-au
convins sa-mi adun aforismele risipite prin reviste şi ziare, pe cele mai bune desigur, şi sa le public
intr-o carte. I-am trimis textele lui MRI la Iasi. Pe internet!
Sunt, cu siguranta singurul scriitor de limba romana din Israel care si-a vazut cartea editata, fara sa
se fi deplasat din camera lui. „Inger cu coarne” a aparut tot la Iasi, cu o postfata semnata de
M.R.Iacoban. Obiectiva, cred eu, şi prieteneasca, sunt sigur. A scris despre cartea mea în publicatiile
romanesti şi i-a facut loc, articolului, în volumul „Printre carti".
Vietile noastre sunt paralele dar, iata, se şi intersecteaza…Incerc sa-i trimit o urare mediteraniana:
sa se bucure de sanatate, ca-i mai buna decât toate. Si sa ramina acelas nepotolit, neobosit, vesnic
adolescent pe care il stiu eu de o viata.
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De fiecare data când ma aflu în nordul Galileei, imi fac neaparat drum spre Tzfat. Vechiul oras (caligrafiat
în toate felurile: Safed, Zfat, Zefat…) detine cateva recorduri care l-au facut celebru în toata lumea. E unul din
cele patru orase sfinte ale iudaismului, e considerat capitala artistica a Israelului, centrul mondial al
cabalistilor şi capitala internationala a kleizmerilor. El ofera turistilor istorie, traditie, arta…Unii cauta
atmosfera sacra, invaluita în mister şi misticism a cartierului religios…Altii vin pentru inimitabilul peisaj
pictural al muntelui Cnaan şi al padurilor de la Biria…Eu si, ca mine, multi altii, revin mereu la colonia artistilor,
locul cu (probabil) cea mai mare densitate de galerii de pictura din lume.
Si, pentru ca pierdut printre diversitatea de exponate şi multimea de vizitatori care vorbesc toate limbile
pamintului, nu pot fi peste tot şi nici timpul nu-mi ajunge, 'descopar' de fiecare data un artist care imi atrage
atentia. De data aceasta: Talma Lapid.
Artista este, am banuit, o fire optimista. Pentru ca tablourile pe care le expune se bucura de culori calde,
care tradeaza o anume armonie sufleteasca. Telma isi incearca talentul în modalitati diverse. Ea picteaza în
ulei pe pinza, în pastel pe hirtie, în culori de apa şi desen în tus, dar ne surprinde şi cu mari lucrari murale de
exterior şi interior. Tema ei preferata este peisajul natural al Galileii, ca şi
peisajul urban, atit de pitoresc, dar cum nici un artist nu e scutit de
dileme sentimentale sau filosofice, iat-o prezenta şi cu tablouri în
maniera psihadelica, usor derutante. Oricum, ea isi propune sa exprime
lumea ei particulara, simtamintele, interpretarile – arta fiind modalitatea
esentiala de comunicare.
Peisajele „din munti şi vai” semnate de Tela Lapid sugereaza delicate
sentimente launtrice, liniile au o eleganta fireasca, culorile o anume
puritate spirituala. Spatiile largi şi volutele generoase invita privitorul la
interpretari sau paralelisme literare. Dar intre linie şi culoare, se pare ca
în lucrarile (de toate genurile) ale artistei, intotdeauna culoarea isi
cistiga intaietatea…
Transcrierea în culori şi forme a orasului, gazda veche a
spiritualistilor şi artistilor, ingemanarea de mister şi spiritualitate cu aerul
sacru al artei explica prezenta la Tzfat, de-a lungul vremurilor, a unor
pictori de reputatie internationala, precum Castel, Bergner, Rosentalis,
Frenel, Shemi. Numerosii artisti contemporani, printre care se numara şi
Telma Lapid, continua o traditie solida, care consolideaza reputatia de
unicat a acestui loc binecuvintat .

-cronică de weekend –
Sâmbătă, 21 noiembrie 2009, este a patra zi de la deschiderea Salonului de carte de
la Montréal, Place Bonaventure, ediţia a 32-a.
Dacă pentru multă lume sfârşitul de săptămână înseamnă o încetare a activităţilor
cotidiene, sfârşitul de săptămână la un Salon de carte înseamnă un record de
vizitatori, înseamnă un nivel maxim al Bioritmului Cultural.
Toţi scriitorii sunt prezenţi la standurile editurilor la care au publicat şi dau autografe.
Ştiu că astăzi şi mâine, ziua de duminică, la standul 520, al Asociaţiei Canadiene a
Scriitorilor Români, vor veni foarte mulţi membrii ai asociaţiei, care sunt degrevaţi de îndatoririle
profesionale zilnice.
Mă uit în programul ACSR şi văd că vor fi prezenţi la stand, pentru şedinţa de autografe, scriitorii
Eugen Caraghiaur, de dimineaţă şi Cezar Vasiliu, spre prânz, aşa că îmi beau în tihnă cafeaua, îmi iau
00
aparatul de fotografiat, ca să fie, şi mă duc la autobuzul de ora 10 .
Într-adevăr, pentru mine, astăzi este o „perfect day” şi privesc cu plăcere pe geam!
Întru la metroul de la staţia Henri Bourassa şi încerc să mă feresc de curentul de aer care îmi
răvăşeşte părul.
La această oră peronul este aproape pustiu. Îmi agăţ de gât ecusonul de „intrare liberă” pentru că,
din staţia de metrou Place Bonaventure unde mă voi opri, există o trecere directă spre holul salonului
de carte.
Când ridic capul zăresc, nu departe de mine, un domn înalt care mă priveşte zâmbind, în timp ce îşi
aranjează cu eleganţă un fular, foarte lung, albastru.
Nu-mi vine să-mi cred ochilor!
Este celebrul scriitor, de origine haitiană, Dany Laferriere!
Fotografiile lui sunt afişate pe panouri imense, peste tot la Salonul de carte.
Se apropie de mine privindu-mi ecusonul şi îmi spune, zâmbind din nou: „Pe al meu l-am uitat acasă,
cum o să mai intru azi?”
Eu intru imediat în jocul lui şi îl bat uşor pe umăr: „Stai liniştit, o să le spun că te cunosc şi intri cu
mine!”
Am izbucnit amândoi în râs şi am intrat în metroul care tocmai sosise.
Mi-a făcut semn, bătând cu mâna pe scaun, să mă aşez lângă el.
Lumea deja ne privea, recunoscându-l. El era obişnuit cu asta şi le adresa tuturor câte un zâmbet
uşor.
Dany este o vedetă! Cărţile sale s-au transformat în filme şi este mereu solicitat la emisiunile TV.
La Salonul de carte din 2009 a primit marele premiu MÉDICIS – GRAND PRIX DU LIVRE DE
MONTRÉAL – pentru cartea sa „L'énigme du retour” care a avut un enorm succes de public, editura
BORÉAL fiind nevoită să o publice în cinci mari tiraje, într-un singur an – 2009.
Prestigiosul cotidian „LA PRESSE” l-a declarat „Personalitatea anului”.
Îi spun că eu cred că Dumnezeu mă iubeşte, dacă mi-a făcut aşa un cadou, să îl întâlnesc.
Zâmbeşte amuzat şi îmi priveşte din nou ecusonul pe care este scris – AUTOR – şi mai jos, numele
meu.
Reuşeşte nesperat de bine să mi-l pronunţe, după ce îl ajut cu ă-urile.
„Ia spune-mi, Cătălina, tu ce scrii?”
Din întâmplare aveam în geantă un exemplar al cărţii mele de suflet „Adevăruri simple”.
I-am întins cartea şi ce a urmat, a fost un adevărat moment de magie!
Cartea are un format mic, de buzunar, cu copertă albă şi scrisul bleu.
Înainte să o deschidă a privit-o îndelung, parcă vorbea cu ea!
Apoi şi-a trecut mâna lui mare, peste copertă, într-o mângâiere, de parcă voia să îi simtă vibraţia!
Pe urmă a răsfoit-o şi m-a întrebat: „Mi-o dai mie?”

Nu e cazul să mai spun că am acceptat cu emoţie, mai ales când a mai adăugat: „Să-mi dai şi un autograf!”
Mi-am zis în gând „Doamne, ce se întâmplă cu mine, astăzi?!”
Am început să vorbim simplu, natural. I-am povestit cum am venit din România, în urmă cu 15 ani şi cum de
curând am început să scriu o carte, în franceză, despre toate aventurile petrecute în cartierul Côte des
Neiges, unde am administrat un bloc, aproape zece ani. I-am vorbit despre toate subiectele pe care vreau să
le abordez, privind acea perioadă, de fapt o proiecţie a unei structuri sociale pe care am găsit-o aici, în
Montréal.
M-a ascultat cu mare atenţie, fiind şi el imigrant de lungă durată, de peste 33 de ani şi mi-a zis:
„Scrie cartea, că ţi-o public eu! Ştiu eu o editură, am mulţi prieteni. Să mă anunţi când e gata!”
S-a arătat interesat să-mi vadă şi cartea de note biografice „Cei şapte ani de acasă…”, expusă la Standul
românesc, o proiecţie a unei alte lumi şi mi-a zis:
„Uite, am puţin timp liber şi mergem acolo. Dacă vrei, facem şi poze, dar să mi le trimiţi!”
Ştia bine lecţia! Când eşti cu o vedetă, vrei poze, bineînţeles!
Drumul cu metroul a durat peste o jumătate de oră, aşa că a urmat şi partea de amuzament.
I-am povestit care este părerea mea, originală, în legătură cu rasismul:
„Vezi tu Dany, femeile nu sunt rasiste! Nu au prejudecăţi în legătură cu pielea neagră. Tot timpul, vara şi
iarna, sunt disperate să se bronzeze.
Cu cât sunt mai bronzate, cu atât sunt mai fericite, mai frumoase şi mai iubite!”
A râs cu hohote, încât toţi cei din metrou au întors capul să ne privească. Am continuat:
„Cu bărbaţii e altceva. Ei sunt rasişti de frică! Toţi sunt obsedaţi de puritatea ADN-ului feminin!
Copiii cuplurilor mixte, primesc caracteristicile raselor mai puternice, care se impun genetic. Cu un negru
nu vei avea, în veci, un copil alb şi cu un asiatic, toţi copiii vor avea ochii oblici.
În orice caz, Dany, după cum bine ştii, geneza şi genetica reprezintă un subiect foarte sensibil, un fel de
căutare a Tatălui, care duce inevitabil în acelaşi loc, la – secretele Zeilor – aşa că, mai bine ne oprim aici!”
Şi chiar ne-am oprit, ca să coborâm la staţia Place Bonaventure!
Ajunşi în holul Salonului de carte, o frumuseţe de fată, blondă, cam de 20 de ani, s-a aruncat în braţele lui
Dany spunându-i cu căldură: „Papa! De când te aştept!” Era rândul meu să fac ochii mari privind la Danny.
„E fiica mea!” îmi spune el, peste capul fetei, agăţată încă de gâtul lui.
Constat că Danny este un tip plin de surprize şi de mistere!
Şi…, parcă despre ce vorbeam noi, în metrou, cu puţin timp înainte?!
Au urmat: vizită la standul 520 al ACSR, autograful, pe care eu l-am dat lui Danny, pe cartea mea, sub
privirile nedumerite ale scriitorului Eugen Caraghiaur, surprins de această vizită, tradiţionalele fotografii,
strângeri de mâini şi discuţiile de curtoazie.
În final, celebrul scriitor Danny Laferrière, înainte să plece, îmi şopteşte discret:
„Dacă mâine, mai uit ecusonul acasă, mă mai ajuţi?”
I-am strâns mâna pe care mi-o întinsese şi i-am spus, tot pe şoptite:
„Poţi conta pe mine, oricând!”
S-a îndepărtat râzând.
La standul nostru se schimba „garda”.
Distinsul scriitor, pr. prof. dr. Cezar Vasiliu şi-a etalat volumele cu titlul „Sfinţii Neamului Românesc”, o
foarte reuşită ediţie, în vederea începerii şedinţei de autografe.
Eu „l-am răpit” pe Eugen Caraghiaur care, oricum, avea nevoie să se dezmorţească puţin, după timpul
petrecut la stand şi l-am dus în zona de relaxare, cunoscută de mine, adică la barul scriitorilor, unde publicul
vizitator nu avea acces.
L-am cunoscut pe acest domn, foarte special, la Cenaclul Literar „Mihail Eminescu” al Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români, în luna februarie a anului 2009. Eram la prima mea participare, când am
întâlnit, pentru prima oară, o parte dintre membrii acestei asociaţii: distinsa scriitoare Livia Neamţeanu,
responsabilă din partea ACSR, cu activitatea lunară a Cenaclului, Dragoş Samoilă, un foarte tânăr şi talentat
scriitor, domnul Florin Oncescu, un scriitor dotat cu un foarte ascuţit simţ al observaţiei, orientat spre
realitatea din apropierea noastră, pe care o priveşte cu mult umor şi uneori cu ironie!

Erau şi mulţi membrii simpatizanţi a căror prezenţă fizică făcea să crească nivelul de energie pozitivă al
întâlnirii: Corina Haiduc Luca, cronicar şi critic literar, în prezent secretara ACSR, Aliona Munteanu, actriţă,
poetă şi cântăreaţă, care ne-a purtat, cu vocea ei caldă, „în lumea sa” muzicală, doamna Ortansa Tudor,
poetă şi mulţi alţii, care au înfruntat iarna canadiană, ca să participe la acest eveniment de cultură.
Au fost prezenţi, bineînţeles şi seniorii, membrii fondatori ai ACSR: scriitorii Alex Cetăţeanu – preşedintele
Asociaţiei, doamna Ionela Manolescu şi Alteţa sa Eugen Caraghiaur, aşa cum i se adresa, cu respect, toată
lumea.
Am rămas surprinsă, crezând că e o glumă, dar nu era deloc aşa!
Aşa cred că au gândit şi reprezentanţii americani, în frunte cu preşedintele David Eisenhower, când în
1954, la baza aeriană Edwards din California, au avut primul contact cu ambasadorul extraterestru – coborât
dintr-un OZN – Alteţa Sa Krill, nume sub care el s-a prezentat şi a semnat un pact oficial cu Statele Unite ale
Americii.
Americanii, fără nici un respect faţă de titlurile monarhice şi monarhie, cu care „aparent” au rupt-o la
Independenţa din 1776, au crezut şi ei că e o glumă.
Dar nu a fost aşa!
De atunci, filmele de science-fiction, nu mai apucă să ţină pasul cu realitatea! (informaţie preluată din
cartea „Guvernul secret” de Milton William Cooper, ediţia 1999, editura Louise Courteau, Canada).
Autorul a murit în 2001 – sursă Internet.
Până una, alta, i-am făcut „Prinţului” o superbă fotografie, urmând să aflu mai târziu istoria acestui om
misterios.
Când mi s-a oferit prilejul, m-am documentat temeinic, ca să înţeleg despre ce este vorba.
Era încă iarnă, când m-a invitat acasă, la domnia sa, pentru o vizită protocolară.
Am acceptat cu mare plăcere şi de ce să nu recunosc şi cu o doză de curiozitate.
M-a primit în salon unde i-am înmânat cartea mea „Adevăruri simple” şi fotografia sa, pe care o
transformasem în tablou şi care i-a făcut multă plăcere. Mi-a servit un excelent ceai, după care am stat mult
de vorbă.
Mi-a vorbit despre viaţa sa şi despre proiectele literare. Am privit cu mult interes felicitările primite de la
diferite Case Regale din Europa, de la Preşedintele american Bill Clinton şi chiar de la Regina Angliei, pentru
că abia trecuseră sărbătorile.
Ceea ce mi-a trezit interesul a fost o urare de Sfintele Sărbători, scrisă de I.P.S. Antonie, mitropolit al
Ardealului, care se adresa „Alteţei Sale Eugen Caraghiaur” cu mesajul „Mulţumiri, maiestate, cu dorinţă de
revedere.”
De data aceasta era un personaj foarte apropiat familiei mele, care se adresa protocolar Prinţului.
Eu eram aceea care, în timpul vieţii sale, mă ocupam de corespondenţa tatălui meu cu I.P.S. Antonie
Plămădeală, fost coleg de facultate şi bun prieten, aşa că am fost impresionată recunoscându-i scrisul.
Atmosfera era foarte plăcută, iar Alteţa Sa, în timp ce-şi bea ceaiul, m-a rugat să-i citesc ceva din noua mea
culegere de eseuri „Gânduri pentru cei ce vin…” M-a ascultat cu atenţie şi la sfârşit mi-a spus:
„Ascultă, draga mea, ţi-o spun sincer! Trăiesc de mulţi ani în Canada (1951 n.a.) şi cunosc multă lume, dar
pot număra pe degetele de la o mână, pe cei cu care pot discuta astfel de lucruri. Ce spui tu acolo e inedit şi
foarte interesant! Mă uimeşti! Vino să vezi!”
S-a aşezat în faţa ordinatorului şi mi-a prezentat selecţiuni din eseul, aproape terminat – Secretul crizelor
financiare. Era evident pentru amândoi că printr-o insolită coincidenţă, vehiculam aceleaşi idei despre
societate actuală.
La plecare mi-a dat, cu autograf, câteva dintre cărţile sale: romanul „Păienjeniş”, volumele de versuri
„Bugeac Străbun” şi „Bună dimineaţa, Patrie!” şi o lucrare cu caracter istoric „Negru Vodă Cumanicul”, cu
care a uimit lumea istoriografică, datorită rigorii şi clarităţii cu care a prezentat importantul rol jucat de
cumani, veniţi de pe Nistru începând cu anul 895 e.n, în procesul formării după anul 1285, a Ţărilor
Româneşti.
Volumul „Prinţii Cumanilor” publicat în 1994, se află la Biblioteca Academiei Române, la Bucureşti,
acoperind cu documente, o perioadă slab reprezentată şi controversată istoric.
În concluzie, fusesem în vizită la un nobil de origine cumană, Alteţa Sa Eugen Eni Khan Caraghiaur, al 51lea Şef al casei Cumane de România, descendent pe fir direct al casei Cumane de Panciu ca succesor al
tatălui său Ştefan Caraghiaur, care a murit în 1978 la Montréal.

În anul 1948, a luat drumul pribegiei, trecând înot Dunărea pe la Porţile de Fier, ca să scape de o
condamnare la moarte la ordinul N.K.V.D. pentru luptă antibolşevică şi pro Basarabia, dar sufletul său i-a
rămas aninat, alături de înaintaşii săi, plutind neîncetat de la Nistru pân'la Tisa, motiv pentru care face foarte
dese drumuri în ţară.
Inginer în specialitatea minieră, fost negociator cu ţările arabe, ca specialist în petrol, scriitor prolific, cu
peste 54 de titluri la activ, preşedinte fondator al Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din Montréal, în prezent singura
catedrală ortodoxă din Canada şi implicat în o serie de alte activităţi cu caracter politic şi cultural, energia
acestui nobil domn este ieşită din comun şi deci impresionantă.
Are o memorie şi o putere de creaţie uimitoare, dublată de un mare talent de grafician şi poet. Tenacitatea
sa privind susţinerea „cauzei cumane” în evoluţia poporului român şi a genealogiei familiei sale cumane, pe o
perioadă de peste 1000 de ani, este remarcabilă.
De ce nu apare cineva, care să spună că este descendent direct al lui Decebal, probând cu documente
filiaţia?
În anul 2009, la editura „Semne” din Bucureşti, i-a apărut volumul de eseuri „Secretul crizelor economice”.
Citez din prezentarea făcută de prof. univ. dr. Ion Ionescu: „Acest cavaler, cu nume exotic, venind din
istorie, îşi propune să scoată la lumină, în mod logic, cauzele crizei financiare şi… să-şi iniţieze conaţionalii,
pe români, să treacă la acţiune în cadrul unei democraţii active…
Studiul evoluţiei proprietăţii statului şi a proprietăţii indivizilor, îi permite să se apropie de esenţa muncii – ca
izvor al valorilor, în contradicţie cu speculaţiile financiar - bancare, ajungând să constate CARACTERUL
ARTIFICIAL AL CRIZELOR…”
Este o carte în care se explică, pe înţelesul oamenilor, ignoranţi în funcţionarea sistemelor bancare, cum a
fost posibil ca Băncile corporatiste să devină mai puternice decât guvernele democratice şi ce ar mai fi de
făcut, în condiţiile în care guvernele şi parlamentele par lipsite de preocupare şi de răspundere privind soarta
naţiunilor, ajunse pradă mondializării.
Această carte a fost prezentă la standul 520 al ACSR, unde m-am întors la timp, ca să constat că acesta se
transformase temporar în studio radio, de unde Cristina Mihai, vicepreşedinta asociaţiei de scriitori,
transmitea în direct, alături de domnul preşedinte Alex Cetăţeanu, un reportaj „live” de la salonul de carte
Montréal către posturi de radio din Timişoara şi Bucureşti, unde era ora nouă seara, în acel moment.
Aşadar, am ocolit zona „superelectrizată” şi m-am oprit nu departe, la editura Boréal unde am cumpărat
cartea de mare succes a lui Dany Laferriere „Enigma întoarcerii” şi am început să o răsfoiesc cu multă
curiozitate. Mi-a plăcut de la primele rânduri. Stilul haiku, versuri amestecate cu naraţiunea şi un subiect
comun fiecăruia dintre noi: „vestea care cade în miez de noapte, apelul telefonic fatal, pe care orice om, la
vârsta maturităţii, îl primeşte într-o zi – tatăl tocmai a decedat!” Dany pleacă la New York, în căutarea unei
istorii, în căutarea unui tată, aproape necunoscut, exilat de tânăr şi mort aproape nebun, în singurătate, întrun mare oraş. Îşi continuă drumul spre Haiti, de unde a plecat în exil, tânăr reporter, aflat pe lista celor ce
urmau să fie asasinaţi.
După 33 de ani de exil se întoarce, el însuşi o enigmă, purtând ca o umbră, enigma tatălui, cel niciodată
reîntors acasă.
Acolo găseşte aceeaşi lume, rămasă pentru el în nemişcarea unei fotografii de tinereţe: „femei care nu
privesc niciodată marea, echipaje care aproape nu ştiu să înoate, pentru că marea era interzisă sclavilor. De
pe plajă, ei ar fi putut să viseze la Africa şi un sclav nostalgic nu mai era bun pentru munca în plantaţie şi
trebuia omorât înainte ca tristeţea sa să nu contamineze pe ceilalţi.”
La editură văd că deodată, o mulţime de lume se aşează în şir de aşteptare.
Se organizează grupuri de câte douăzeci de persoane care vor trece să ia autografe de la Dany, care parcă
a apărut ca din senin. Ce şansă!
Sunt în al treilea grup. Îl privesc de la distanţă.
Lui Dany îi place să şocheze, doar el şi-a intitulat unul din romane: „Eu sunt un scriitor japonez!” ceea ce a
creat o oarecare confuzie.
Era sâmbătă, pe culoarele Salonului de carte nu puteai să arunci un ac, iar scriitorii erau la post, asaltaţi
pentru autografe.
La standul editurii PLON, tronau volumele imense, cu imaginea Turnului Babel pe copertă şi cu titlul
„Dicţionar pentru îndrăgostiţii de graiuri” publicat în anul 2009, la Paris. Era locul meu de întâlnire cu scriitorul
Claude Hagege, vedeta europeană a Salonului de carte din acest an, lingvist celebru, cunoscător a peste 50
de limbi străine, un adevărat fenomen.

Domnul Claude începuse să dea autografe pe volumul său de peste 700 de pagini, aşa că cei care erau la
rând ştiau bine ce vor şi cu cine au de-a face. Fiecare dorea să stea cât mai mult de vorbă cu scriitorul, mai
ales că acesta li se adresa cu uşurinţă în limba lor maternă, dacă era cazul.
Când m-am apropiat mi-a făcut un semn să se scuze că trebuie să-l aştept, iar eu i-am făcut semn că totul e
în ordine.
Am ascultat cu uimire cât de bine se exprima în limba rusă, povestind unui tânăr student, vizita sa la
Moscova. Tânărul era fermecat.
Între timp răsfoiam „Dicţionarul”, de fapt o lucrare lingvistico-filozofică, de o erudiţie fantastică, care
prezenta modul în care graiurile – din toate punctele cardinale, din timpurile vechi până la cele moderne scrise sau uneori doar vorbite, pot să ne facă dezvăluiri asupra naturii noastre umane.
Era o lucrare monumentală, o încercare de reconstituire spaţio-temporală a modului de comunicare
dinaintea momentului Turnul Babel, refuzând cu încăpăţânare ideea că o limbă umană poată să dispară în
neant, căutând prin cenuşa eternităţii acele mici scântei care să aprindă din nou marele foc care încălzea
inimile primilor oameni aşezaţi în jurul lui şi care comunicau într-o singură manieră.
Pasiune fără margini, o muncă titanică şi geniu – iată ce reprezenta omul din faţa mea.
Răsfoind cartea am aflat cum i s-a declanşat dragostea pentru sunetele limbilor necunoscute lui. Copil
fiind, locuia la Paris, într-un cartier de imigranţi, familia sa fiind de origine tunisiană. Vecinii italieni l-au strigat
într-o zi: „hei, bambino!”
Acest „bambino”, aşa de melodios şi de jucăuş, i-a făcut cunoscută energia dulce a limbii italiene şi a dat un
nume primilor săi ani de viaţă.
Bambino! – sonoritate care stă ca un scut în calea declinului fatidic al fiinţei umane.
Bambino! – decizia aproape nebunească de a se dedica muzicalităţii limbilor ca un protest, venit dintr-o
dorinţă, aproape inconştientă, de a nu pierde amintirile copilăriei, de a ţine timpul în loc.
Tânărul din faţa mea a plecat. Pregătesc volumul pentru autograf. El îl închide la loc, îşi aşează mâinile ,
una peste alta, mă priveşte şi îmi spune direct, în româneşte:
„Astă noapte ţi-am citit cartea!”
Am rămas surprinsă, sesizând instantaneu importanţa declaraţiei.
„Îmi place cum scrii! Eşti ortodoxă, nu?”
I-am răspuns că a înţeles corect. E o credinţă dreaptă şi simplă care ţine de tradiţia românească.
„Şi îţi pasă ce se întâmplă în lume, şi cu oamenii, nu-i aşa?”
„Iubesc oamenii, ca şi tine, altfel nu le-ai fi învăţat graiurile! – i-am zis.
„Aşa este, de asta ne asemănăm!”
Mi s-a părut extraordinar ce îmi spunea.
Cineva vrea să ne facă o fotografie. El ridică mâna enervat; din principiu nu face poze cu nimeni. Îi spun că
de fapt aparatul este al meu. Atunci se calmează, îşi dă acordul şi un mare surâs îi luminează faţa.
„Lumea vorbeşte că eşti arogant!” îl provoc eu.
Mă priveşte zâmbind:”asta o spun cei care nu mă cunosc! Tu mă cunoşti, nu?”
„Bineînţeles, am ştiut de la început că eşti simpatic!” îi răspund şi el se destinde într-un surâs plăcut.
Îmi scrie autograful, în româneşte şi mă întreabă dacă este corect. Îi fac semn că este perfect şi îi dau un
mic cadou – o farfurioară decorativă, din ceramică arsă, cu un model solar, care se agaţă pe perete. O
priveşte cu admiraţie şi se bucură ca un copil.
Vede gravat „Korod” pe spatele ei. Îi explic că este numele localităţii din Transilvania unde a fost făcută
farfuria şi adaug zâmbind: Contele de Saint – Germain, despre care am vorbit cu o zi în urmă, s-a declarat ca
fiu al prinţului Rakoczy de Transilvania. Prin hazard, cercul discuţiei noastre despre Conte s-a închis într-un
mod neaşteptat.
Îmi spune că duminică pleacă spre Paris şi pe drum îmi va citi cartea „Cei şapte ani de acasă…”
Această promisiune este ca un cadou nesperat.
Ne strângem mâinile şi eu îi spun în româneşte:
„La revedere, Bambino!”
Contele meu Pelerin mă priveşte lung, vizibil emoţionat: „Crezi că ne mai vedem?”
„Nu ştiu, poate, vreodată!” îi răspund eu şi îi întind cartea mea de vizită.
Un mic diamant îi străluceşte parcă în privire.
O stea, a trecut prin viaţa mea!
Şi a fost ziua a 4-a!

În anul 1996, la 50 de ani de la absolvirea liceului Alexandru Lahovary din Râmnicul Vâlcea, ne-am
adunat într-un sfârşit de Iunie „Supravieţuitorii". Cãci era normal ca pe parcursul a jumãtate de veac o
parte dintre noi sã se adune cu aceastã ocazie în „lumea umbrelor".
Un singur profesor dintre foştii noştri dascãli a participat.
Şi asta pentru simplul motiv că era singurul care mai era în viaţă.
Era eminentul profesor de italianã Zinelli. O umbrã a frumosului şi distinsului bãrbat pe care l-am
vãzut cu 56 de ani în urmã intrând în clasã cu monoclu la ochiul drept şi cu un zâmbet ironic în colţul
stâng al buzelor. Pãstra încã aerul distins şi trãsãturile frumoase, ţinuta dreaptã a unui ofiţer din garda
regalã.
Din pãcate acum era complect surd.
Tare dureros trebuie sã fi fost pentru el sã stea la catedra din amfiteatrul de fizicã în mijlocul
prezidiului adunãrii, sã ne priveascã printre genele ochilor miopi încercând sã ghiceascã cine suntem
şi mai ales, sã nu audã sincerele elogii pe care i le-au adresat cei ce au luat cuvântul dintre noi.
Nu ştiu cine, cred cã Nicu T. ALEXE, „Dop" cum îl botezase Şeful (profesorul de românã şi
dirigintele nostru pe parcursul celor 8 ani care ne pusese la fiecare câte o poreclã, cãci când Duci
Pârvu, şeful clasei-excelent elev şi eminent profesor doctor cardiolog-ne striga numele din catalog,
fiecare rãspundea cu porecla:
– „Bibanul”,
– „Tremurici”,
– „Dop”,
– „Hãitiş"…
Pãcat cã „Ţamblac”, „Corcodel”, „Cãcâcea”, „Bãiatul Popii” şi atâţia alţii rebotezaţi de Şefu nu mai
puteau răspunde la apel.
Dop, şi cred cã şi Ticã Perovici au propus cã ar fi bine ca cineva dintre noi care are mai mult timp
liber sã aştearnã pe hârtie anii petrecuţi în liceu şi sã descrie Râmnicul Vâlcea aşa cum arãta înainte
de a fi desfigurat de o urbanizare inumanã. Şi dacã individul va avea şi talent cu atât mai bine.!
În ceeace priveşte talentul slabã speranţã, cãci dacã vre-unul dintre noi ar fi avut talent, ar fi scris
ceva pânã acum.
Deci rãmâne cea de a doua soluţie, cu timpul liber.
Şi cum eu am berechet, voi încerca eu să o fac.
Deci trebuiesc luate lucrurile ca atare. Fãrã pretenţii literare sau o descriere cu un puternic spirit de
observaţie pe care eu nu l-am avut niciodatã, tot timpul trãind cu capul în nori.
Cum nu mã pricep cam cum demareazã o asemenea treabã, vrând-nevrând voi fi obligat sã
vorbesc la persoane întâia.
Ca sã nu încurc borcanele.
Şi iarăşi trebuie să specific că nici în ceeace priveşte descrierea oraşului şi a oamenilor ce îl locuiau
nu sunt cel mai indicat să o fac. Trãind primii 10 ani din viaţa mea la ţarã, la 30 de kilometri de Râmnic,
abia prin clasa treia de liceu am izbutit sã mã acomodez cu noul fel de viaţã. Şi mai ales, neavând
acces în societatea orãşenilor, primii doi ani fiind la gazdã iar apoi la internat, nu am cunoscut decât
vag viaţa realã a Râmnicenilor. Cãci deşi era „Târgul mic” – fiind mult adevãr în zicala cã: „Dacã
strãnutã unul la podul peste râul Olãneşti se aude la Cetãţuia”.
Noi, „ţărănoii” veniţi la oaş nu aveam acces la aceastã viaţã şi sincer sã fiu nici nu ne prea interesa.
Deci, primele mele contacte cu Râmnicul Vâlcea au fost între 4 şi 5 ani. La cinci ani s-au întrerupt
atât din cauza nãzdrãvaniilor mele (voi aminti imediat) cât mai ales cã am început şcoala primarã
deoarece „odorul mamei” a vrut sã se ducã la şcoalã mai devreme decât alţii, sã fie mai cu moţ. Şi ca
sã scape de gura mea au vorbit pãrinţii cu învãţãtorii sã mã lase o sãptãmânã-douã pânã îmi trece
capriciul şi bieţii oameni au acceptat. Dar dupã douã luni au cerut ei pãrinţilor mei sã mã lase în
continuare confundând sãracii inteligenţa cu obrãznicia şi tupeul.
Dupã câtva timp am început şi eu ca flãcãul din poveste care s-a însurat prea devreme şi dacã la

început era tare bine-se însurase ca toatã lumea socotitã toamna când sunt bucate-spre sfârşitul postului
mare era sfârşit de tot. Ieşise pe prispã la soare (Paştele fiind mãi în varã) sã-şi mai revinã în puteri şi a venit
cocoşul lângã el şi l-a mai pus naiba sã înceapã sã cucurigãceascã, cã bietul flãcãu l-a dat cu mâna deoparte
spunându-i:
– Uşşşşş!. Cã te-nsoarã şi pe tine tata!
Numai cã eu nu aveam ce spune, cã eu le cerusem sã mã dea mai de vreme la şcoalã, sã fiu eu mai cu
moţ.
Când plecam la Râmnic (înainte de a fi la şcoalã) era aventurã mare. Cu douã trei sãptãmâni înainte
începeau pregãtirile. Veneau învãţãtorii sau funcţionarii din toatã comuna pentruca pãrinţii mei sã le facã
cumpãrãturi. Se ungeau cu pãcurã roţile docarului, se lustruiau hamurile de piele, se potcoveau caii, ce mai,
erau pregãtiri pentru o întreagã expediţie cãci cam asta era pe atunci un drum la Râmnic.
Nu mai vorbesc de Sibiu sau Bucureşti. Nu zâmbiţi, cãci aşa era prin anii 1933-1934 când nu erau
autobuze care sã facã curse regulate aşa încât oamenii se descurcau cum puteau. Abia prin 1936-37 s-a pus
în circulaţie un autobuz al lui Zapciroiu care fãcea cursa între Zãtreni-Rm. Vâlcea dar fie cã venea plin, fie cã
era scump pentru vremurile de atuci, imediat dupã crahul financiar, oamenii nu se deplasau decât la vre-un
proces ca martori şi se duceau fie cu cãruţele fie pe jos.
Dar erau totuşi 32 kilometri.
De fapt pe vremea când eu mã duceam la Râmnic, în satul meu erau oameni bãtrâni care nu fuseserã
niciodatã cu trenul iar la Râmnic doar când fãcuserã armata.
De copii de vãrsta mea nici nu mai vorbesc.
Deci vã închipuiţi cã eu eram cineva.
Drumul spre Râmnic se putea efectua pe trei cãi. Cea mai puţin recomandatã, atât în ceeace priveşte
starea drumului cât şi cã era mai pe ocol era prin Bãrbãteşti, Dobriceni, Cacova, Pãuşeşti Mãglaş şi Râmnic.
Acest drum merita sã fie fãcut numai dacã aveai chef şi timp sã te mai şi plimbi, drumul fiind foarte pitoresc.
Dar cine avea timp şi chef de aşa ceva?
Poate cei din Bãrbãteşti sã ia calea asta cãci pentru ei e mai pe drept, dar noi mergeam pe alte douã cãi.
Depindea în general de însistenţele rahatului cu ochi care vroia sã vadã cum arde sonda de la Moroieni.
O istorie pentru care a curs multã cernealã în presa de pe vremuri deoarece neavând mijloacele tehnice
de astãzi sonda a ars câţiva ani, probabil pânã s-a epuizat zãcãmântul. Nu pot afirma, nepricepându-mã de
loc.
Dacã cedau rugãminţilor mele, atunci pe la trei noaptea mã luau (pe mine mai mult adormit, sau în orice
caz adormeam imediat) şi mã aşezau în docar (Eu tot docar continui sã-i zic, aşa cum am apucat, deşi cu
timpul am aflat cã de fapt se spune „drotkar” adicã caruţã pe arcuri, românii fiind mari meşteri în a româniza
cuvintele strãine, vezi „manşalierul” în loc „marche-arriere”, „cartier” în loc de „carter”, etc.) mã luau în faţã
între dânşii atât ca sã stau la cãldurã cât şi sã nu mã piardã pe drum cãci deşi pe scaunul din spatele
docarului mergea fie Dina fie Vasile-omul de cai-nu puteau avea încredere sã mã lase cu ei deşi erau douã
locuri, pentrucã ei, obosiţi de munca de peste zi şi nefãcându-şi somnul, adormeau înaintea mea.
În vârful dealului Strâmba (numele spune destul, încât nu mai e nevoie sã-l descriu), dacã o luau prin
Govora, continuau prin Groşet, Govora, Govora Sat, Buleta, Mihãieşti şi Râmnic.
Dacã nu, o luau la stânga, coborau Strâmba, treceau prin Stoeneşti şi la rãscrucea de la Buleta, urcau
dealul Ocnelor mari unde, din vãrful dealului se vedea cum arde sonda.
Unul din motivele pentru care plecau aşa de devreme era şi cã aici opreau caii sã se odihneascã în timp ce
pe mine mã sculau sã vãd spectacolul.
Caii ar fi preferat sã meargã prin Govora cãci la poalele dealului Groşet (Judeţul Vâlcea fiind bogat în
dealuri şi vãi) era o fântânã cu apã saratã cã mã întreb cum de o puteau bea oamenii, cã prea era sãratã, era
saramurã deabinelea. Ştiu cã am încercat şi eu sã beau-dar cailor le plãcea.
De fapt nici acum nu ştiu dacã nu era şi puţinã şmecherie din partea cailor cãci cum ajungeau în dreptul
fântânii trãgeau la troc şi beau apã pânã credeai cã le crapã burta. Dar eu cred cã trãgeau de timp cã fusese
greu urcuşul şi apoi îi apuca şi pişatul.
Dar nu pe amândoi deodatã, nu.
Când termina unul şi strângeai de hãţuri sã dai semnalul de plecare, începea şi celãlalt.
Ce mai, şmecherie.
Apropo de şmecherie.

Îmi amintesc cã odatã când nu au ţinut cont de ţâfna mea şi nu au mers prin Ocnele Mari ci prin Govora,
supãrat foc am adormit imediat dar m-am trezit când beau caii apã la fântâna sãratã din Groşet, dar fiind
îmbufnat m-am fãcut cã dorm în continuare. (Sã te fereascã Dumnezeu de şiretenia copiilor când se fac cã
dorm, câte lucruri pot afla-ştiţi cu toţii ce vreau sã spun -) şi i-am auzit discutând. Bineînţes eu eram numai
ureci, cã ochi nu puteam fi şi cã era întuneric dar şi cã stãteam cu ei închişi.
Tocmai apãruse în ziarul UNIVERSUL zilele acelea un articol în care se vorbea cã vãrul meu Aurelian
Sacerdoţeanu (bãiatul unchiului NÃIŢÃ fratele mai mare al tatei, cãci aşa se explicã diferenţa de vârstã dintre
el şi mine bunicul având 16 copii şi NÃIŢÃ fiind primul nãscut iar tata ultimul) luase doctoratul în istorie la
Sorbona la Paris.
Lucru excepţional pe acele vremuri ca un copil de popã de ţarã sã plece prin concurs cu bursã la Paris şi sã
mai obţinã şi doctoratul.
Aurelian Sacerdoţeanu fiind ani de zile directorul arhivelor statului-era ceva dupã Haşdeu şi Dimitrie
Onciul-şi proferor doctor docent la facultatea de istorie.
Nu o spun ca laudã, pentrucã e meritul lui, nu al meu. Eu am fost departe de a face studii atât de strãlucite.
Îi auzeam comentând cu admiraţie şi mândrie evenimentul, cã numele Sacerdoţeanu spune ceva.
Dupã un timp l-am auzit pe tata spunînd:
– Lasã Ionico cã o sã-l trimitem şi noi pe Vali la Paris. Şi a dat bice cailor. Dar eu nu am mai putut adormi.
Nu cã mi-ar fi spus ceva Parisul. În orice caz la vremea aceia nu mai mult ca Râmnicul sau mai ales ca
bâlciul de la Râureni.
– Dragii mei pãrinţi ce visuri vã fãureaţi pentru copilul vostru.
– Dacã aţi fi putut atunci sã ştiţi cã aveam sã mã duc de mai multe ori la Paris, ba sã mã şi stabilesc definitiv
în Paris, dar în cu totul alte condiţii de cât v-aţi îmaginat sau aţi fi dorit voi.
Înainte de întrarea în Râmnic mã trezeam pentru a vedea trenul ce venea de la Ocniţa şi Ocnele Mari,
fãcând cruce la Râureni, fie spre Piatra Olt-Slatina-Piteşti-Bucureşti-fie spre Râmnic-Sibiu. Şi dacã aveam
norocul sã fie bariera pusã, înseamnã cã trenul trebuia sã vinã. Prilej de a se mai odihni caii iar eu sã mã înfior
fãrã sã ştiu de ce ori de câte ori auzeam şueratul locomotivei înainte de barierã şi mai ales când vedeam
trenul trecând ca o vijelie cu vagoanele luminate ca în basme şi şuierînd când trecea ca vântul
Peste câţiva ani aveam sã merg cu acest tren.
Un biet tren de navetişti numai cu vagoane clasa treia, cu banchete din lemn şi nedespãrţit în
compartimente.
Dar de unde era sã ştu eu cum aratã un tren pe dinãuntru?
Eu visam fãrã sã ştiu cã visez.
Îmi imaginam fãrã sã ştiu cã îmi imaginez
Şi ca mine visau toţi cei ce aveau posibilitatea să vadă un tren trecând ca vântul printre barierele lăsate cu
manivela de un biet acar prin anii 1932-933. Pe atunci oamenii ştiau, sau puteau, aveau timp să şi viseze.
Astăzi viaţa este aşa de trepidantă că nu mai ai timp să visezi.
Când treceam de turnul Goleştilor, (am auzit multe fabulaţii asupra acestui turn care cred cã mai existã şi
azi dar concret nu am avut ocazia sã-i cunosc adevãrata istorie deşi am fost, elev prin clasa 5, şi lângã el.
Însã nu avea nici-o placã, nici-o inscripţie care sã arate data când a fost construit şi de cine. Deci l-am numit
aşa cum îl numea toatã lumea, turnul Goleştilor.) unde se unificã drumul dinspre Târgul-Jiu, HorezulGovora-Ocnele Mari-drumul pe care veneam eu-cu drumul de Craiova-Drãgaşani, înseamnã cã eram în
Râmnic.
Prima casã pe stânga era atelierul mecanic al lui Gheorghe Niţã (toatã luma îl cunoştea) apoi câteva case
pânã la un cimitir la poalele dealului Petrişor.
Mai târziu aveam sã ştiu cã era cimitirul protestant dupã care era un loc viran şi apoi, pânã la podul peste
râul Olãneşti, nişte cârciumi. Cârciumi de mâna a doua unde veneau ţãranii cu vite pentru târgul de animale
ce se ţinea sãptãmânal în oborul de peste drum.
Pe partea dreaptã chiar la intrarea în Râmnic(care la întoarcere era la ieşire) se gãsea o dugheanã cu de
toate de unde, uitucii care se luaserã cu alte treburi şi uitaserã sã cumpere ce aveau de cumpãrat, puteau sã
ia ce aveau de luat. Apoi nişte case „socotite" dupã care urma marele centru vinicol al lui Boţocan-(am fost şi
eu de câteva ori find un fel de rudã cu noi) şi în fine, marea mea atracţie.
P.S. Gicã Firuţã avea, peste puţin timp de la aniversarea a 50 de ani de la absolvirea liceului Alexandru
Lahovari, sã fie într-adevãr în convoiul umbrelor ce colindã prin amintiri…
(continuare în numărul următor)

A writer, a poetess, an editor and an educator.
So far, has published 25 books of prose and poetry, for adolt and youth.
Was the co– editor of „Moznaim”, Literary Monthly published by the Hebrew Writers association
în Israel.
Host Courses for creative writing of prose and poetry.
Was a member of The Second Television and Radio Authority board of directors.
Was the chairwoman of the Committee for Communicational Development on behalf of the
second Television and Radio Authority.
Awards and scholarships:
The prime– Minister award for creation
Acom Award
Homski Award (the Writer Association– Award)
Tel-Aviv Fund for Literature and Art
The President House Fund
Writer– Teacher Scholarship
Her book 'mommy is also daddy' was published în French by 'Stavit' publishing house.
Translation into French: Michel Elial-Eckard.

Mincha Time
Zalman Grossman lived
in ancient Rome.
He had a habit – în the crowded shrine
of round Bacchus
he would pray with the elders
as his forefathers had.
Among the Jews it was
a Mincha time of sour sweat,
the little time în cozy darkness
after the petty bookkeeping
and small trade of tobacco and big notes.
While being pushed
(he wasn't yet thrown în ill-fitting shrouds,
dispossessed from the weight
of his dried up loins),
his offspring had stuck to the heavens în their copious curls
and the earth was lost în them.
As he left (the evening clinging to the walls),
his shriveled kiss patted the Mezuzah,
and fell off.
And Cerberus, the dog,
lean and tired and heavy with lice,
would emerge and lick
the dropped off remnants of Zalman Grossman's finest hour
in ancient Rome.

Restiveness
There was
restiveness
sitting under the vine and
fig tree.
Perhaps the touch of indifference
of the fruits' ripening.
Someone has added a pond,
slid in
color-matching water lilies.
No one had noticed
until they withered
of excess soul.
Over and over again rose the malignant
possibility
that the fruits were numbered,
perhaps booby trapped,
or just a delusion
hung up by the enemy
over our heads.
We counted leaves
and gashes în the leaves.
We compressed a whisper
in the air
and the rustle of fluttering fingers.
*
"A man needs very little
to be
attractive,"
says my wife,
"not eating garlic,
thawing snow în hazy eyes,
fingers touched with music,
all turns to melody at their touch,
and donkey's ears
for laughs."
Suicide
The cats' eyes tonight are like the see-through
belly
of the blue Venetian cat –
a white fish skeleton în Morano glass.
My grandmother was mewing keenly în New
York
until her future second husband pulled out
a fishbone from her throat, and carried her
to the top of the sixth floor at the Bronx.
For ten years her throat was filled with praise
and love for him;
moons retreated with haste,
mailmen kneeled over
under the burden of happiness
(hereby attached as evidence
an exceptional green note
and an airmail letter).
Then he died.

My grandmother's good second husband,
his soul as round as his face,
his way to the aquarium easy,
his joy în the whale complete.
My grandmother moves toward the fridge.
The fish slices shine,
the herring plates stalk her,
blood pressure shrinks her to their size.
On Poetry
Poetry,
like foam on the waves,
without which the sea is but a mirror
to the bareness of the sky.
Jesus Resurrected Once
Jesus resurrected once,
a cat has nine lives
and no glance could embrace our love's lifecount.
Does a centipede who had lost a leg limp?
Does it count its legs at morning roll call and
freak out?
Is it good for our love that I do not know its lifecount,
that we are to the lives like an impatient child
blowing up balloons one by one as the party
draws to its end?
Insights
To Roberta
I have realized you do not exist
that my poems are like
banging one's head against the horizon,
that a man would not sleep with his own rib
nor turn it into a mouth.
I have aimed poems at solitude's temple –
I have realized there is no temple,
that the growing outline against the horizon
is our clearing loneliness,
carrying us în its arms,
dressed up as King Kong so as not to scare.
*
În nineteen sixty four
the American National Aeronautics and Space
Administration
submitted future plans:
around the moon
Venus
and then a practiced split on Mars.
Nineteen ninety three
was far away
followed by the oddities
not even NASA could predict
such as my chest hairs struck with lunar pallor

ZORI
Cu o precizie chirurgicală
Zâmbetul tău
Deschide o copcă
În ceaţa dimineţii.
ÎNTR-O ZI CA ACEEA
Strămoşul lui Dionysos
Purta pe umeri o reptilă lucioasă
Pe care o împiedica să devină pasăre.
Zi după zi îşi ferea faţa de muşcăturile ei
Inventând arta calculării distanţelor cu luciditate
Pe care azi o numim „dans”
Frica aceasta îl făcea atent şi tânăr
Ea îl purta prin frunzişuri umbroase
Unde vocile interioare se transformă în
Gramatică vie
Ca o patrie cerească înţeleasă
Prin experienţa simţurilor.
Reptila s-a topit într-o zi ca aceea
Pe când pasărea descoperea cerul
El abia învăţa să vorbească.
URANIENBORG
De ce mă gândesc în această clipă
tocmai la tine, Tycho?
Poate un spor de
ciupercă ce-a înflorit cândva în vasul tău cu lapte
s-a cernut din praful stelar în
sertarul meu cu agrafe şi ceasuri
Pentru că aşa m-a surprins gândul la tine,
Decupând minutare din carcase înnegrite
Făcându-mi loc cu unghiile în geometria lor inutilă
Când sporul subţire
Şi-a înfipt lama în inelarul meu drept,
Înroşindu-mi pielea ca o hârtie de
Turnesol după
O reacţie chimică reuşită
Iată, eşti în sângele meu prelins cu deşertăciune umană
Prin tine văd acoperişul castelului Kronborg pe
care-l zăreai de pe insula ta,
sorbind înfrigurat laptele fierbinte
Ce tristeţe că vei muri încă o dată, Tycho
pe degetul meu încovoiat ca o gheară de pasăre
pe buzele mele,
în gustul pârjolitor al sării.
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Observator cultural, Nord literar etc. A
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versuri, Editura Albatros, Bucureşti, 1997;
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lui Faust, versuri, Editura Clusium, ClujNapoca, 1998; Trestie şi plumb, interviuri,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2001; Braţul
pierdut, versuri, Editura Albatros,
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Cluj-Napoca, 2002; Cronograf, versuri
(volum antologic), Editura Eikon, ClujNapoca, 2004; The Dice, prozã. Traducere
în limba englezã de Aura Ţeudean şi
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Naţional de Prozã Scurtã şi Eseu „Pavel
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XV-a a Festivalului Internaţional de poezie
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Nordul şi cu sudul este axã
Nu-i ca estul şi ca vestul
Vorbe, vorbe de fereastrã
Care sunt în mijlocul
pãmântului.
*
Existã un dinte, mare dinte
Un dinte, zis de minte
Care este-o legãturã
Între cap şi între gurã.
Gura tot vorbeşte
Oare capul mai gândeşte
Când el va gândi
Poate gura va opri?
Dar eu cred că cel mai bine
Să n-ai dintele minune.
*
În arţarul de la drum
Am găsit fratele meu bun
Am găsit şi crăci uscate
Care eu le simt pe toate.
Eu îi tai din uscăciune
El vede suspine
I-am tăiat o cracă mare
Dar nu-i văd şi uşurare.
Îi dau apă şi mâncare
Dar pe el îl doare
Aş dori o viaţă lungă
Pe noi doi să ne ajungă.
Soarta noastră-i împărţită
Dar cine să o simtă
Din tot ce am avut comun
O să fie numai rămas bun.
*
Fluturii mei
Fluturii mei
Toată ziua zboară
Fluturii mei
N-au o clipă de zăbavă
Sunt mai tari ca nişte zmei
Fluturii mei.
De ce oare atâţi fluturi
Unii zburători
Şi cu toţii muritori
De ce oare atâţi fluturi
De ce oare atâţi fluturi?

Întrebare
Muritorule de rând
Oare ai vreun gând
Vrei să spui la lumea toată
A mea viaţa-i terminată.
Muritorule de rând
Toată lumea vrei s-o pui în gând
Să gândească, să gândească
De ce trebuie să se şi nască?
*Supărare
Adevărul sau minciuna
Eu sunt sigur e tot una
Doar direcţii schimbătoare
Culmea şi una şi alta doare.
Oare, adevărul este sfânt
Oare, este doar un vânt
Căci minciuna e realitate
Toată lumea şi-o împarte.
Că spui drept, că spui greşit
La fel tu vei fi primit
Nimeni nu-şi va pune întrebarea
Există oare şi supărarea?
*
Întrebări
Între cer şi-ntre pământ
Care-i primul? Care-i sfânt?
Astăzi lumea vrea a ştii
Oare totul se va prăbuşi?
Nimeni nu vrea o năpastă!
Nu vrea asta să cunoască
Vrea doar linişte şi pace
Poate asta lumii place?
De ce vorbim de prăbuşire?
Când putem vorbi doar de
iubire?
De ce nu suntem clar văzători?
Fără a mai pune şi întrebări?
*
Într-o lume aşa de oarbă
Cine dracu să mai vadă
Lumea-i dusă, vai şi-amar
Ne mirăm c-avem samar.
*
Mândro, tu te joci cu cocul
Pe mine mă arde focul
Să schimbăm viaţa amară
Cu o dulce primăvară.

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este un polivalent – el este autorul, co-autorul,
editorul, sau co-editorul a 139 de cãrţi şi a peste 175 lucrãri ştiinţifice.
Pe 10 decembrie 2009 el a împlinit 55 de ani.
De fapt dumnealui este un om al renaşterii pentru cã a publicat în foarte multe
domenii: matematicã (teoria numerelor, statisticã, geometrie non-Euclidianã),
computere (inteligenţã artificialã, fuziunea informaţiei), fizicã (fizica cuanticã, fizica
particulelor), economie (economie culturalã, teoria poly-emporium), filosofie
(neutrosofie – o generalizare a dialecticii, logica neutrosoficã – o generalizare a logicii
fuzzy intuiţioniste), literaturã (poezie, prozã, roman, eseuri, nuvele, drame, teatru
pentru copii, traduceri), artã (desene experimentale, colaje, picturã de avangardã).
Cãrţile sale pot fi gãsite în: Amazon.com, Amazon Kindle, Google Book Search,
Library of Congress (Washington D. C.), şi în multe biblioteci din lume.
În baza internaţionalã de date ştiintifice menţinutã de Universitatea Cornell, arXiv.org, domnia sa
are circa 140 de lucrãri ştiinţifice.
Dr. Smarandache este creatorul teoriei Dezert-Smarandache în Fuziunea Informaţiei (matematicã
aplicatã) împreunã cu Dr. J. Dezert din Franţa. Aceastã teorie este cunoscutã pe plan internaţional şi
este folositã în roboticã, medicinã, armatã, ciberneticã. În fiecare an, începand din 2003, el a fost
invitat ca sã prezinte conferinţe şi lucrãri ştiinţifice despre acest subiect la Conferinţe Internaţionale de
Fuziune a Informatiei {Australia – 2003; Suedia – 2004; SUA – 2005, 2009; Italia – 2006; Canada 2007; Germania – 2008; sau la Seminarele de Apãrare Militarã „Marcus Evans” (Spania – 2006;
Belgia – 2007), sau la alte Universitãţi (Indonezia – 2006)}.
Dr. Smarandache a fost invitat ca lector, fiind sponsorizat de NASA în 2004 şi de NATO în 2005.
Multe teze de doctorat au fost susţinute la universitãţi din Franţa, Canada, Italia, şi o tezã de
Masterat la Universitatea din Teheran, Iran.
Vezi situl DSmT conceput şi menţinut de dumnealui la http://fs.gallup.unm.edu//DSmT.htm.
În Structurile Algebrice Smarandache, precum monoid, semigrup, spatiu vectorial, algebrã linearã,
etc., studenţi de la IIT (Institutul Indian de Tehnologie) din Chennai, Tamil Nadu, India, au susţinut şi
continuã sã susţinã teze de doctorat sub conducerea Dr. W. B. Vasantha Kandasamy, care este una
dintre colaboratorii sãi în acest domeniu (vezi http://fs.gallup.unm.edu//algebra.htm).
Noţiunile Smarandache în Teoria Numerelor sunt cunoscute pe plan internaţional: şirurile
Smarandache, funcţiile Smarandache, constantele Smarandache (care sunt incluse în prestigioasa
„CRC Encyclopedia of Mathematics” de E. Weinstein, publicatã de CRC Press în Florida, SUA, 1998;
vezi http://mathworld.wolfram.com/).
Noţiunile de funcţii Smarandache sunt incluse si în „Handbook of Number Theory” de Jozsef
Sandor, Springer-Verlag, 2006. Iar numere Smarandache-Wellin şi numere prime SmarandacheWellin sunt de asemenea tratate în cartea lui R. Crandall şi C. Pomerance (foarte cunoscuţi în teoria
numerelor) intitulatã „Prime Numbers. A Computational Perspective”, ediţia a doua, New York:
Springer-Verlag, 2005.
În Teoria Numerelor a avut loc în 1997 o Conferinţã Internaţionalã despre Noţiunile Smarandache în
Teoria Numerelor, ţinutã de Universitatea din Craiova, România (unde dumnealui a absolvit ca sef de
promotie în 1979), şi organizatã de Dr. C. Dumitrescu şi Dr. V. Seleacu (vezi:
http://fs.gallup.unm.edu/ProgramConf1SmNot.pdf). Aceastã conferinţã este menţionatã în
prestigiosul jurnal „Notices of the American Mathematical Society”, Providence, NJ, USA, Vol. 48, No.
8, p. 903, 2001.
În China au fost organizate patru „International Conferences on Number Theory and Smarandache
Problems” în 2005, 2006, 2007, şi în 2008. [...]
L. Cuciuc şi M. Bencze

ŢAMBALA(BA)GIU'
Gâţu face el pe nagâţu
- De ce ?
- De hoţ !
- Te dai grande, Brande ?
( Cine-şi pune mintea
cu nărozia lui ? )
Zii, mă, cu foc
făcut boboc.
... Şi cânta de trosneau pietre –
de mama soarelui ...re...lui...
Muzică sifilitică
mistică
de compozitori nebuni
Ho-pa, ţu-pa
Ho-pa, ţu-pa
Te-ro-riş-tii stau dea-su-pra
În vreme ce ploaia cădea
în nas
de-i mergeau fulgii
la picioarele goale
ale ţambalului
Iar
Ţiganii jucau malagamba
BAGABOANŢA
Sunt cu corespondenţa la zi
Sunt cu iubirea la moarte
Mă prinde-un sooomn
de şapte cai putere
şi trei vaci cu lapte
Nafura mă-sii !
m-a păgubit
de-o pereche de pumni
Atât de nasoalăăă
că nici nu-şi dă seama –
dar spurcată la gură
( m-a pupat pân' m-a albit )
c-o să-şi facă seama
Şi la şură
tot ranchiună
Piele goală
bagă-n oală
Scrie poezii greşite
Fuge de îngerul păzitor
ca de dracu
Îţi stă-n gât
Te ia-n furculiţă
ca o meliţă
Nu că bea, ci le rupe !
Te joacă cum vrea ea
Şi umblă cu fofârlica, Nelica
Muiere cu ifose
ori tifose

MALAGAMBE
C â n t e c e

d e

m a h a l a

POVESTE
A fost odată un om
care a murit
...Şi s-a terminat povestea.

CIOROVĂIALĂ
Păi, dacă-i bal,
bal să fie, nenică !
la o adică.
Ţi-ai luat-o-n cap, hai,
vrei « mălai » ?!
Prost, mă, de dai
cu bâta-n baltă !
cobori la prima haltă
Ce vorbeşti, ţâcă, te joci
cu Tencurci ?
am o ură pe vooiii...
de vă scuip în faţă !
Faci garagaţă ?
Din ratare în ratare
ajunsăşi la afirmare
Să te trăznească Dumnezeu'
dacă nu minţi !
Am mai văzut eu
de-ai ca tine,
Mărăcine.
Lepădături au fost, sunt,
şi vor mai fi.
Bagă, lepro, în stomac
ca-ntr-un spital de urgenţe
la reanimat
Fiindcă vorbim împreună
şi ne-nţelegem separat

MARGHIOLIŢA
Fi-r-a închinat de fată
că nu mai fată odată
Mi-ar sări şi-n cap pe prund
are foc la fund
Spilcuită ca un ghimpe
te-nţeapă când e fierbinte
Chichineaţă
Gâgâlice
s-a puştit
s-a mierlit
s-a băbit
s-a beştelit
MOACA DRACU !
Bei până pici pe brânci
Îmbuci până te-neci
Stai mai uşor, tăticule,
Să nu deraiezi
Adicălea
ce mă-sa mare
Ai dat cu tifla
şi te-ai năzurit ?
Mie-mi place omul om
şi porcul porc ...
sau fript !
Ah, mâncate-ar nenicu-uu
Ţi s-a uscat buricu-uu ?
Iar eu cad de fraier
de tembel
de joi
de popa prostu
Nimeni nu-mi mai ştie rostu
MOCOFANE
Biet hapsân
cu frica-n sân ...
Poţi să te-arunci în cur şi-n cap
nu-ţi mai cântă-n strună
Te-a lăsat cu ochii-n soare
ca pe-o scofâlcită prună
Şi-am strigat în biserică
e tot un drac
Minte ca o cratiţă
( Pf, ce chestie !
Pardon de expresie )
Nu se dă cu cărămida-n piept
Se-nţoleşte-n frac
umblă desculţ de zaharia stancu

şi nu-i apt
l-am prins în fapt
ORĂCĂIALA
- Ladies & Gentlemen,
vă poftesc să luaţi loc în
discursul acesta ologul
care-şi şterge bocancii de nămol
pe faţa dv.
Nu importă ce sau unde,
ci exportă cum
Soluţionaţi problema,
problematizaţi soluţia !
...Senatorul mustăcea
fără mustăţi
din ce în ce mai animat
şi
mai animal
cu obrajii de culoare
rinichie, ridichie
gata să gesticuleze
ori testiculeze
Din primul rând, la urmă
un bărbat barbar
îi strânse cordial mâna
într-o menghine ruginită
"BLEOMANGRI CU PICĂŢELE"
Îmi cer scuze de la muza artelor
pentru bătaia de joc
la pantof
Fac şi eu ce nu pot:
literaturizez neliterarul –
o nemaiauzită vedenie
izbândită
Sunt lipsit de cultură
agricolă
specialist în cultura de in:
in-cultura
Mi se aduc vine şi vine
dar stau pe vine
că speranţa vine-vine
Distrugând tipare
creez de fapt alte tipare
ce multiplică multiplii mulţi
şi sfârşesc sfâşâind sfetnicii
Pe ecrane în curând
versuri întoarse pe dos
la capăt de rând

Ornicul de iederã
În turnul din spatele ochilor
Toamna ornicul de iederã
Ia culoarea purpurei
Inversând orele inimii.
Ornicul celuilalt timp
Pui de zodiac,
magicã zestre
de la pãrinţi
În el tãcãie al soarelui puls
ce se întâlneşte cu luna
Iubindu-se.
Îl ascult şi singurã se scrie
Poezia, cu ecouri
manthramice
Ornicul de iederã
Care sprijinã zidul
Zidul despre care prietenul
Din partea nevãzutã
A vieţii
susţine cã e închis
protector
înspre afarã…
Poezioarã
Din frigul negru-al pietrei
A izbucnit brânduşa.
În inima-mpietritã
Se-nchide-n gând urâtul.
Deschide raiul uşa.
Fructe paradisiace
Din iarna alungãrii
Cuvintele noastre sunt
Fructele paradisului.
Carnea şi sâmburii
Promise iertare.
Muşcãtura sublimatã
În sãrut
Poate fi vindecare.
Adio e doar o minciunã
Voi fi ecoul nupţial
Şi poem logodit aşternut.
Prin sãrut ne-am legat
Sub pecetea cea bunã.
Nu uitãm nici cu moartea.
Adio e doar
O minciunã.

Elitre
Tu, greier singur, frate,
Din crãpãtura grindei
Cu tremurul oglindei
Cri–cri
trezit îmi vindeci
Iluzii scânteinde
Ale pierdutei toate,
Uitatele icoane …
Din roiuri înstelate
Elitre de luminã
Rãspund chemãri, sau poate
Splendoarea ta, divinã.
Albina
În jocul unei raze
Îşi face cuib de cearã
Din zumzet întrupatã?
Din lacrimi?
O albinã…
Cântecul ninsorii
Iubeşte-mã ca şi cum
m-ai fi inventat
sã întregim ce-au tãiat
geloase ursitoarele
în pãdurea strãbunã.
Cum nici nu am fi
orei zei împreunã
te voi reînvãţa sã auzi
cum cântã ninsoarea
arpegii ritmând
sub semantica lunã.
Cunosc de undeva …
Cunosc de undeva
Tristeţea specialã
A privirilor tale
Seara când umbra
Aduce din stele un suspin
Şi înţeleg cu aura inimii
Ceea ce palpitã acolo
Precum în cer
Aşa şi în fiinţã.
Singurã noaptea
Întind palmele spre zenit
Şi închid proprii mei ochi
şi te văd
cu visul prin cuvinte trezit
fruntea gândul meu ţi-o susţine
dar lumina din oglindã
a orbit.

Eram de două săptămâni internat în spital din cauza
unei pneumonii care nu voia să cedeze în niciun chip, deşi
o armată de medici îşi dădeau toată silinţa să mă ajute.
Zilnic şi uneori chiar şi de două ori pe zi secretara mă vizita
aducându-mi cele trebuincioase, presa şi veşti de afară,
eu cu greu putând părăsi patul din cauza puseurilor de
temperatură, a stării generale constant proaste, uneori
mergând spre înrăutăţire. În salonul cu patru paturi unde
stăteam, devenisem cel mai vechi chiriaş ceilalţi trei
fuseseră externaţi, doi din nevoie, prin deces, al treilea
plecând pe picioare, vindecat, mai precis ameliorat cum
am putut citi pe biletul lui de externare. Atunci am înţeles
de ce eram tratat cu atâta atenţie, din rezerva asta se
pleca de regulă după câteva zile învelit în cearceaf şi cărat
de brancardieri la pavilionul de examinare anatomopatologică, adică la morgă pentru … necropsie. Tudor cel
ce plecase ameliorat am aflat că rudele îl luaseră pe
semnătură la cererea lui, ca să moară acasă… Noii mei
colocatari nu erau nici ei mai norocoşi, noaptea trebuind
să ne chinuim să dormim cu lumina aprinsă pentru că,
parcă programaţi, prin rotaţie în fiecare seară trebuia să-i
fie câte unuia dintre noi rău şi câte o soră sau infirmieră ne
păzea să nu murim din accesele acelea teribile de
temperatură şi tuse.
Într-unul dintre sertarele unei noptiere nu lipsea niciodată un chibrit şi… lumânări.
Nu prea vorbeam decât la nevoie lucruri foarte precise şi urgente ce ţineau mai mult de o asistenţă
mutuală ce se stabilise ad-hoc între noi, fiecare fiind destul de des vizitat de rude şi prieteni ce erau
enervant de politicoşi şi grijulii. Astfel, am fost de-a dreptul uluit, într-o seară când am fost vizitat de
nea Tudor care, spunându-mi că a venit să mă vadă cum o mai duc, mi-a lăsat un plic voluminos.
Grăbit din cale afară a plecat încurajându-mă că mă voi însănătoşi repede pentru că fac parte din
marele PLAN al contactului între lumi. Până aici totul a fost clar… de aici încolo… nu prea… Într-o
săptămână m-am vindecat spre mirarea şi satisfacţia celor ce m-au îngrijit şi am fost externat. Ca un
făcut, de întâmplarea cu plicul uitasem de tot. În concediu medical fiind, toată ziua priveam la televizor
sau citeam, având încă restricţionat accesul în aer liber datorită temperaturilor scăzute mult sub zero
şi vântului. Eram fericit că scăpasem de boală şi într-o dimineaţă am primit un telefon de la… nea
Tudor care era vizibil supărat că nu deschisesem plicul ce mi-l adusese.
Brusc mi-am amintit întreaga întâmplare şi m-am repezit după plicul abandonat în teancul de

publicaţii ce-mi ţinuseră de urât pe timpul spitalizării. Plicul galben voluminos era burduşit de foi scrise
mărunt de mână, fotografii, câteva casete audio, CD-uri, dischete PC şi o casetă TV-VHS. Eram entuziasmat
şi totodată uluit. Toate se referau la modalităţi de contactare şi comunicare între diferite tipuri de lumi (umane,
transcendentale, subumane, energetice, supraumane, multidimensionale, astrale, atemporale, spirituale,
etc). Am luat legătura telefonică cu secretara mea pentru a contacta urgent triajul spitalului în scopul
identificării adresei lui nea Tudor şi aşteptam nerăbdător să conversez cu acesta. Cam într-o oră, folosind o
maşină cu care a sosit în trombă, secretara a venit acasă la mine, albă ca varul, neputând să articuleze nici
un cuvânt… Îmi întinse telefonul mobil, tremurând ca varga. În zadar am încercat să aflu ceva de la ea
deoarece nu făcea altceva decât să repete într-una să sun urgent la numărul aflat pe ecranul mobilului. Am
sunat… O voce stinsă de femeie în vârstă mi-a răspuns politicos că se află la adresa căutată, recunoscândumă de altfel ca fiind colegul de cameră al soţului său, domnul Tudor Gherasim, dar care în urma unei
insuficienţe respiratorii cronice complicate cu o septicemie a decedat chiar în seara zilei când a fost externat
din spital. A fost rândul meu să nu mai am glas şi să văd năruindu-se în faţa mea întreg universul ca un imens
castel de cărţi de joc ce se dărâmă la o simplă adiere de vânt. Sunt momente în care logica nu mai
funcţionează sau poate că logica umană nu mai poate da răspunsuri credibile la provocările realităţii.
Plicul pe care-l aveam în mână era dovada materială a vizitei făcute la spital de nea Tudor, la câteva zile
după ce fusese… înhumat!? la cimitirul Străuleşti. Şi mai era ceva. Cu cine vorbisem dimineaţă la telefon?
Erau întrebări mai mult decât tulburătoare şi fără de răspuns.
După câtva timp când am putut să-mi reiau activităţile normale, am mers personal şi am discutat cu soţia lui
nea Tudor, cu care de altfel mă cunoşteam de la spital, în urma numeroaselor vizite făcute soţului său.
Aceasta a rămas înmărmurită când am descris cum era îmbrăcat la prezumtiva întâlnire, hainele fiind exact
cele de înmormântare dar pe care eu nu aveam de unde să le ştiu deoarece fuseseră cumpărate a doua zi
după deces. Vizibil tulburată s-a scuzat puţin şi a dispărut într-o încăpere alăturată de unde a venit cu un…
plic mare albastru pe care mi l-a întins tremurând spunându-mi că înainte să moară, nea Tudor, îi spusese să
aibă grijă deosebită de el şi să nu-l deschidă niciodată. A renunţat la plic cu un sentiment de uşurare cerândumi să-l iau deoarece ea doreşte să iasă din această poveste halucinantă dorind să uite toate aceste lucruri
ciudate, pe care le considera, foarte credincioasă fiind, o lucrătură a forţelor întunericului. S-a scuzat şi ne-a
rugat să nu o mai deranjăm pe această temă lăsându-mă să folosesc cum cred de cuvinţă cele două plicuri,
înţelegând că aceasta este ultima dorinţă a soţului său. Discuţia s-a terminat în termeni amiabili, repetândumi că vrea să uite această poveste şi că de altfel în curând va părăsi localitatea stabilindu-se definitiv la una
din ficele sale din provincie.
Am plecat mult mai contrariat decât am venit cu gândul nestăvilit să văd în cel mai scurt timp conţinutul celui
de-al doilea plic, ceea ce de altfel am şi făcut. Conţinutul era asemănător cu cel al primului plic dar de la
început mi-a sărit în ochi faptul că scrisul de mână nu mai era acelaşi fiind înlocuit cu un scris neglijent cu
cerneală verde.
În faţa evenimentelor petrecute singura cheie de descifrare era studierea întregului conţinut al celor două
plicuri. Ajuns acasă am încercat să lămuresc misterul.
Studiul întregului material m-a tulburat profund dându-mi teama încă de la început că sunt supravegheat
pas cu pas şi că probabil voi fi dirijat să acţionez funcţie de interese ale unor entităţi ce aparţineau altei lumi.
Unele mesaje erau criptate urmând a-mi fi dezvăluite la anumite date după îndeplinirea unui program de
autoinstruire în urma căruia aş fi fost în posesia unui volum de cunoştinţe, metode şi mijloace ce mi-ar fi
permis contactul cu lumea aceea îndepărtată ce mă alesese drept mesager al ei printre oameni.
Seara târziu am căzut frânt de oboseală deşi nu reuşisem să parcurg decât o foarte mică parte din acele
cunoştinţe iniţiatice fabuloase ce-mi erau destinate autoperfecţionării mele spirituale. Am avut un somn
zbuciumat numai spre dimineaţa m-am afundat într-o odihnă profundă aproape cataleptică şi catatonică ce
mi-a indus o stare de linişte şi mulţumire. Înainte să mă trezesc, cu ochii minţii l-am văzut pe nea Tudor care
îmi tot spunea ceva uneori chiar certându-mă, discuţie din care eu nu înţelegeam nimic, doar la sfârşit am

reţinut că trebuie, să merg acasă şi din bibliotecă să iau un… Plic! M-am trezit transpirat şi într-o stare de
agitaţie, urmărit fiind de gândul de a merge acasă şi a recupera cel de-al treilea plic.
Secretarea mă privea buimacă şi numai sub ameninţarea încetării definitive a colaborării a acceptat să mă
însoţească din nou la domiciliul lui nea Tudor.
Maşina cu care mergeam aveam senzaţia că merge mult prea încet şi figura nemulţumită a şoferului la
auzul adresei m-a convins încă odată că ceva nu era în regulă, lucru pe care l-am constatat cu proprii ochi
când şoferul oprind pe o stradă cu case dărăpănate îmi spuse răstit că: „Aici e Virtuţii 13 bis!” Scândurile
gardului abia se ţineau, multe din ferestre nu mai aveau geamuri şi era evident că nimeni nu mai locuise
acolo de ani buni. Dar eu fusesem acolo ieri?! Am împins poarta cu forţă şi am intrat în curte unde o bătrână
mă întreba binevoitoare pe cine caut. La explicaţiile mele îmi răspunse că familia căutată nu mai locuieşte
acolo de câţiva ani, domnul profesor Tudor murind bolnav de plămâni, iar doamna a plecat de mult în
provincie şi nu mai ştie nimic despre ea. Cât despre bibliotecă mi-a spus că mai există încă într-o încăpere,
dar cărţile sunt prăfuite, rupte, vechi într-o stare în care nu ar mai putea fi citite. La insistenţele mele am văzut
biblioteca sau ceea ce mai rămăsese din ea. Fusese o bibliotecă foarte mare şi extrem de sofisticată, încă
mai cuprindea sute de volume terfelite. Vizibil plictisită, în schimbul unei mici sume de bani, bătrâna m-a lăsat
să iau dacă îmi trebuie o carte pe care o consider folositoare.
Am răscolit toată biblioteca, dar nu am mai găsit nici un plic. Şi dorind să plec mi-a atras atenţia un alt mic
corp de mobilier care prin stil făcea evident parte din aceeaşi garnitură de mobilă. Aici, într-un sertar secret
printre acte şi alte documente am descoperit un plic negru sigilat cu ceară roşie, voluminos şi ciudat, destul
de greu parcă conţinea plumb. Am luat plicul care în mod bizar era foarte rece şi am plecat sub privirile uimite
ale bătrânei care nu înţelegea de ce plătisem şi nu luasem măcar o carte din bibliotecă.
Mă liniştisem, parcă ajunsesem la un capăt de drum, deşi nu înţelegeam mai nimic parcă deţineam în
palmă întregul secret al lumii. La întrebarea secretarei dacă am găsit ceva am răspuns calm că nu am găsit
nimic şi că povestea este insolită şi atât. Nu am reacţionat nici când taximetristul mi-a comunicat suma pe
care i-o datoram şi pe care o umflase din belşug. Am coborât undeva în centru şi ca teleghidat am mers şi am
depus plicul într-o casetă de bancă. Apoi liniştit m-am îndreptat spre casă. Mergeam pe stradă, pe jos, agale,
într-o lume cvasinecunoscută parcă ireală, în care eram un intrus invizibil al unei alte lumi, satisfăcut că
salvasem echilibrul universal fără totuşi a şti cum, dar conştient de datoria împlinită.
Ajuns acasă, aşezându-mă la birou am aprins lampa şi în razele scânteietoare ale luminii am văzut pe
masă trei plicuri mari, unul galben, unul albastru şi unul negru, care erau cheia pătrunderii în universul
spiritual şi transcendental, interdimensional, atemporal sau altfel spus, calea comunicării între entităţile
universurilor paralele şi intangibile ale imensităţii spirituale supraumane. Eram fiinţa universală aleasă
pentru asigurarea echilibrului între multiplele planuri existenţiale ale cunoaşterii. Înţelesesem. Eram o
minusculă antenă de emisie-recepţie al unui minuscul releu informaţional ce făcea parte integrantă dintr-un
nod de comunicaţie interspaţială dintre lumi şi care accesam şi puteam fi accesat de nebănuite alte lumi
aflate la distanţe inimaginabile şi pe niveluri de dezvoltare şi evoluţie nu numai diferite dar şi contradictorii.
Dar EU făcând parte intrinsecă din acest concert universal al cunoaşterii şi al perfecţionării continue
reprezentam o verigă utilă şi necesară între acest ocean uriaş, neţărmuit, infinit de cunoaştere şi cei din jurul
meu cărora le voi transmite fiecăruia după nivelul de înţelegere cunoştinţe benefice şi folositoare.
Nu suntem singuri şi parabola întâmplării de mai sus poate demonstra posibilitatea şi accesibilitatea
contactelor interdimensionale pornind pentru început chiar şi numai de la existenţa unui ipotetic ghid spiritual
care nu este neapărat nevoie să fie material, agreat sau cunoscut de noi, deoarece la nivelul entită ţilor
inferioare, noi alegem, în timp ce la nivelul entităţilor superioare, noi suntem cei aleşi, conduşi şi dirijaţi… de
către alţii!

1
« Aujourd'hui, tu casses du bois et tu charries de l'eau »
Je me trouve depuis une semaine dans un monastère bouddhiste, agitée par des questions
fondamentales, comme aurait dit mon mari. Au premier jour, lorsqu'on m'a demandé « Pourquoi es-tu
venue ? », j'ai répondu, un peu gênée « … Pour trouver le sens de la vie ! ». Le moine éclate de rire,
d'un rire si contagieux que je ne peux pas m'empêcher de rire à mon tour.
On entend des cloches. « C'est l'heure du repas » me communique-t-il avec un large sourire. Nous
passons par un jardin vert, avec toutes sortes d'herbes pour les préparations en cuisine. Le moine
décline, en passant, le nom de chaque plante, en langue vulgaire d'abord puis en latin. Nous arrivons
à l'endroit où l'on servait le repas : beau à couper le souffle, on voit l'océan, les fenêtres sont grandes,
généreuses et ¾ de la salle communique directement avec l'extérieur. À l'intérieur, de longues tables
en bois massif, des chaises très inconfortables ; l'intérieur est en bois foncé, de la même couleur que
le plancher.
Près du mur intérieur, le seul sans vue, se trouvait une table étroite, remplie de toutes sortes de
plateaux comprenant des légumes, des fruits, des noix, des figues (du jardin), Tout était production
propre, tout était biologique, organique. À ma grande surprise, nous disposions de deux carafes de
vin rouge.
Après le repas, je me dirige vers le dortoir commun que je partage avec neuf autres femmes de tout
âge. Je suis dans la moyenne, Sounitza étant la doyenne.
La salle de bains – en fait des douches – est commune, les toilettes également. J'ai commencé à
perdre le goût des questions fondamentales, pour l'instant, je me souhaite une salle de bains bien à
moi…
Nous sommes réveillées par un bruit assourdissant, toujours des cloches mais le son est
particulièrement aigu et je me couvre les oreilles pour ne pas assourdir. Dehors il fait nuit, je regarde la
montre, il n'est que 4h du matin et je meure de sommeil.
Nous nous précipitons vers la salle de bains commune où je me lave seulement le visage et je me
brosse les dents – sait-on jamais ? -, nous nous habillons dans des uniformes grises couleur souris et
nous nous nous dirigeons, toujours en courant, vers le carré extérieur d'où nous devons assister au
lever du soleil. Mais quel réveil ? Le soleil se lève dans une heure, il fait froid, c'est la nuit et je
commence à me demander qu'est-ce qu'il m'a pris de venir parmi ces fous-là…
J'entrevois un grand chaudron qui dégage de la vapeur. Les moines s'y approchent, et se servent de
son contenu. Je m'y dirige aussi, toute frissonnante, on m'offre une tasse métallique contenant un
liquide d'aspect douteux. Je goûte voir. Surprise : ce n'est pas du lait, ce n'est pas sucré, ce n'est pas
épicé, alors qu'est-ce ? Du thé mashala, me répond-on. En fait, la boisson a un très bon goût.
J'essaie d'en reprendre mais il n'y en a plus. Entre-temps, l'horizon s'illumine, le soleil va bientôt se
lever. Nous nous assoyons avec le visage tourné vers la direction où il doit paraître. On nous dit qu'il
faudra le saluer comme si Dieu se tenait devant nous.
Enfin le soleil fait son apparition. Chacune d'entre nous va enfin savoir ce qu'elle aura à faire durant
la journée. J'attends mon tour, sourire aux lèvres. C'est moi celle qui se pose des questions sur le
sens de la vie, on va certainement me proposer quelque chose de noble, de diaphane… On m'appelle
par mon nom monacal que je n'ai pas le droit de prononcer et on me dit : « Aujord'hui, tu casses du bois
pour faire du feu et tu charries de l'eau ! »
(continuare în numărul următor)

O zi ca oricare alta. Ne plimbăm de-a lungul lizierei pădurii. În cea mai apropiată depărtare se
anunţă zgomotos întunericul. Acea parte a fiecăruia pe care ne e frică să o întâlnim. Nu agreez ideea
de a nu fi singură de data aceasta, dimpotrivă, îmi încalcă oarecum o intimitate pe care o consideram
sfântă până ieri. Ceea ce îmi displace mai mult este faptul că acum îmi e interzis să creez acele utopii
din care mă hrăneam de obicei. Trăiesc momentul în care iluzia devine realitate şi nu e nici pe departe
ceea ce mă aşteptam.
M-am trezit la ora 7 cu obişnuitul jurnal de ştiri care se auzea din camera de alături. Mă întreb când
se va sătura şi bunica să asculte aceleaşi mizerii în fiecare zi. Trebuia să ies să iau lapte pentru că
nimeni din casa nu a avut curtoazia de a se gândi că organismul meu nu funcţionează dacă nu i se
oferă lapte dimineaţa. Probabil că l-aş putea numi drogul meu. Unele persoane apropiate mie susţin
că şi această dependenţă este strict legată de obsesia mea pentru alb. Poate. Şi poate acesta e
motivul pentru care nu mă deranjează atât de tare să ies în loc să stau să lenevesc în aşternutul
perfect curat şi alb, desigur. E zăpadă, iar asta sună reconfortant, chiar dacă implică şi frig.
Îmi iau în grabă pantalonii şi puloverul gri pe care îl detest, îmi caut o căciulă la întâmplare, îmi
aranjez puţin părul, mă încalţ şi ies. Evident, nu văd nimic plăcut în a parcurge acelaşi drum care mă
conduce până la colţul străzii. Bocancii mei se simt chiar şi mai rău, fiind obligaţi să meargă aceşti 50
de metri prin noroiul specific oraşului iarna. Clădirile par mai bătrâne decât de obicei, iar priveliştea e
mai greu de suportat. În astfel de momente, înţeleg de ce ai ales să părăseşti imaginea asta pentru
una care cel puţin se anunţa a fi mai bună. Acum vrei să te întorci aici. De ce? Nu ştiu.
Cutia de lapte murdară, vânzătoarea plictisită şi oamenii care stau la coadă nervoşi completează
începutul promiţător al dimineţii. Pe deasupra, se găseşte încă un nebun care nu reuşeşte să distingă
dungile albe de pe asfalt şi apasă piciorul pe acceleraţie cu intenţia clară şi scelerată de a lua locul
demiurgului în timpul săvârşirii inconştiente a câtorva crime. Nimic deosebit. Mă întorc acasă
încercând să adopt o poziţie defensivă pentru a nu mă pierde şi eu în lumea aceasta care pare a nu
avea suflu. Normal, voi auzi din nou ştirile şi discursurile ridicole ale politicienilor care se chinuie să
promită ceva.
Mă gândesc din nou că nu pot să găsesc niciun motiv plauzibil pentru care să te învinovăţesc că ai
decis să treci graniţele urmărind un ideal irealizabil în această ţară. Mă întreb ce îmi promite mie faptul
că reşedinţa mea e aici şi că fac parte din poporul român, unul foarte diferit faţă de cel ce a fost.
Trebuie să recunosc oarecum deziluzionată că lista nu se anunţă a fi consistentă, dimpotrivă.
Adevărul e că sunt tentată să depăşesc şi eu conturul, condusă de o dorinţă absurdă de a trăi şi
altceva, de ideea că acolo, afară, e cu totul o altă lume, că acolo mă aşteaptă ceva promiţător.
Probabil asta e ideea pe care ai materializat-o şi tu, dar poate nu erai persoana potrivită sau pur şi
simplu nu ai ales drumul bun. Acum vrei să te întorci şi nu poţi. Ai distrus tot ce aveai aici şi eşti pierdut
în gustul înşelător al comodităţii. Ţi-e frică să începi de la zero şi să construieşti ceea ce visezi. Oare
voi ajunge şi eu în situaţia asta?
Oricum, sunt conştientă că zilele trec şi până la urma dorinţa se va stinge în tine. Te vei conforma cu
o realitate de care nu poţi să scapi. Trăim aşa de 9 ani, eu vreau să plec, tu vrei să vii. Păcat că
drumurile noastre nu s-au încrucişat niciodată.
Revenind la viaţa reală şi la drumul de întoarcere, mâna îmi îngheaţă pe cutia de lapte. Am omis să

îmi iau mănuşi, iar frigul nu mă ajută. Norocul meu e că am ajuns înapoi la bloc unde păstrez vie speranţa
căldurii. Strada e aproape goală. Normal, e 7 dimineaţa pe un ger cumplit. Totuşi, o siluetă neagră se
conturează la marginea drumului. Un bărbat, şi stă în faţa blocului meu. Probabil aşteaptă pe cineva. La 7
dimineaţa?! Oricum, nu e problema mea. Şi probabil nici nu aş fi considerat-o vreodată dacă bărbatul nu s-ar
fi întors şi nu i-aş fi recunoscut ochii pătrunzători care mă fixau.
Aşa a început totul. Aşa am învăţat că uneori e bine să nu am lapte în casă sau să cred că miracolele
menite să distrugă banalitatea unei zi obişnuite se pot întâmpla în orice colţ al lumii. Poate că trebuiau să
treacă 9 ani pentru ca să ajungem să ne plimbăm într-o dimineaţă de iarnă la liziera pădurii.
– Ai fi sunat? La interfon…
– Nu ştiu. Nici acum nu ştiu la ce să mă aştept de la întâlnirea asta.
– Atunci de ce ai căutat-o? Ştiai foarte bine că nu ai fi putut să vii aici fără să mă vezi! Au trecut 9 ani,
Andrei!
– Tocmai pentru că au trecut 9 ani. Pentru mine au fost mult mai mult decât atât. Şi pentru prima dată în 9
ani mă simt liber, satisfăcut de aerul pe care îl respir.
– Nu pot să înţeleg. Ce anume din ceea ce vezi în jurul tău îţi sugerează libertate? E o agonie continuă,
aşteptăm doar sfârşitul.
– Dramatizezi, ca de obicei. E atât de frumos! E viaţă, sunt oameni care trăiesc! E o realitate brută, fără
mască de ipocrizie. Ţi-ar fi plăcut să fie ascuns totul sub o perfecţiune aparentă? Să fie lăsat să putrezească
în interior? Sunt toate amintirile pe care le-am lăsat aici. E tot ceea ce sunt. Iubesc ţara asta! De ce nu poţi
înţelege?
– Pentru că eu nu cunosc şi cealaltă parte şi îmi doresc asta. Pentru că întotdeauna vrem ceea ce nu
putem avea. Pentru că poate până şi pe mine m-au convins ştirile cu mizeria lor.
– Tocmai mie îmi spui? 9 ani şi pot să îţi spun ce ai purtat în ultima zi, la aeroport, şi cum te-ai ascuns după
uşă pentru ca să nu realizez că golul ce îl lăsam era pentru totdeauna. Vrei să pleci pentru că nu accepţi să te
identifici cu toţi acei oameni pe care îi condamni, nu vrei să faci parte dintr-un tot pe care tu îl consideri
murdar.
– De ce discuţia asta acum? Ai venit. De ce ne pierdem într-un mod absurd în nişte discuţii cotidiene pe
care le-am mai avut de atâtea ori?
– Tocmai de asta, poate nu a fost cea mai bună idee să ne întâlnim.
– Eşti diferit, Andrei! Cu aceleaşi convingeri naţionaliste, dar diferit.
– Tu eşti aceeaşi.
– Am desenat momentul acesta în o grămadă de feluri, conturând imagini de care probabil nu o să am
parte niciodată. Poate că sunt aceeaşi fetiţă visătoare pe care ieri ai lăsat-o cu lacrimi în aeroport. Acelaşi
copil care a crezut în fiecare zi că tu îţi vei respecta promisiunea şi te vei întoarce. În ciuda tuturor, poate că
am rămas acelaşi om care era dispus să renunţe la propriul ideal pentru a rămâne aici. Tu ai plecat. Am
rămas doar cu realitatea unei ţări care e departe de ceea ce mi-aş dori şi iluzia a ceva mai bun. Poate într-o zi
timpul ne va conduce într-o intersecţie în care să rămânem. Poate drumurile noastre sunt contradictorii şi ne
împotrivim degeaba. Sau poate nu…
Am plecat lăsând la marginea pădurii o parte din viaţa mea după care am fugit 9 ani şi destule întrebări fără
răspuns încă să mai pot fugi după ea în continuare. Trăiesc într-o ţară în care am ocazia să schimb ceva. Sau
pot să plec şi să schimb ceva în mine.
Şi acum mă întreb dacă să o iau pe alt drum sau să rămân pe acelaşi…

Mincha Time
Zalman Grossman lived
in ancient Rome.
He had a habit – in the crowded shrine
of round Bacchus
he would pray with the elders
as his forefathers had.
Among the Jews it was
a Mincha time of sour sweat,
the little time in cozy darkness
after the petty bookkeeping
and small trade of tobacco and big notes.
While being pushed
(he wasn't yet thrown in ill-fitting shrouds,
dispossessed from the weight
of his dried up loins),
his offspring had stuck to the heavens in their
copious curls
and the earth was lost in them.
As he left (the evening clinging to the walls),
his shriveled kiss patted the Mezuzah,
and fell off.
And Cerberus, the dog,
lean and tired and heavy with lice,
would emerge and lick
the dropped off remnants of Zalman
Grossman's finest hour
in ancient Rome.
Restiveness
There was
restiveness
sitting under the vine and
fig tree.
Perhaps the touch of indifference
of the fruits' ripening.
Someone has added a pond,
slid in
color-matching water lilies.
No one had noticed
until they withered
of excess soul.
Over and over again rose the malignant
possibility
that the fruits were numbered,
perhaps booby trapped,
or just a delusion
hung up by the enemy
over our heads.
We counted leaves
and gashes in the leaves.
We compressed a whisper
in the air
and the rustle of fluttering fingers.
*
"A man needs very little
to be

attractive,"
says my wife,
"not eating garlic,
thawing snow in hazy eyes,
fingers touched with music,
all turns to melody at their touch,
and donkey's ears
for laughs."
Suicide
The cats' eyes tonight are like the see-through
belly
of the blue Venetian cat –
a white fish skeleton in Morano glass.
My grandmother was mewing keenly in New
York
until her future second husband pulled out
a fishbone from her throat, and carried her
to the top of the sixth floor at the Bronx.
For ten years her throat was filled with praise
and love for him;
moons retreated with haste,
mailmen kneeled over
under the burden of happiness
(hereby attached as evidence
an exceptional green note
and an airmail letter).
Then he died.
My grandmother's good second husband,
his soul as round as his face,
his way to the aquarium easy,
his joy in the whale complete.
My grandmother moves toward the fridge.
The fish slices shine,
the herring plates stalk her,
blood pressure shrinks her to their size.
On Poetry
Poetry,
like foam on the waves,
without which the sea is but a mirror
to the bareness of the sky.
Jesus Resurrected Once
Jesus resurrected once,
a cat has nine lives
and no glance could embrace our love's lifecount.
Does a centipede who had lost a leg limp?
Does it count its legs at morning roll call and
freak out?
Is it good for our love that I do not know its lifecount,
that we are to the lives like an impatient child
blowing up balloons one by one as the party
draws to its end?

La 15 ianuarie a.c., românii de pretutindeni, din ţarã şi de dincolo de fruntariile ei, strânşi în jurul
bisericilor şi comunitãţilor lor, sãrbãtoresc 160 de ani de la naşterea Luceafãrului poeziei româneşti,
poetul nepereche Mihai Eminescu.
Mai întâi o precizare. Mihai Eminescu nu este un poet religios în sensul strict al cuvântului, epitet ce
i se cuvine mai ales unui Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi sau Daniel Turcea. Suntem siguri cã el şi-a
primit educaţia religioasã în familie, mai ales de la mama, evocatã atât de sugestiv în poezia „O,
mamã”. Însetat de cunoaştere, a fost un lector asiduu al cãrţilor vechi, inclusiv a celor bisericeşti. Mai
mult, avea unchi şi mãtuşi retraşi la mânãstirile moldovene, care i-au îndrumat paşii spre bisericã. O
indicaţie preţioasã este însemnarea unui duhovnic pe o veche carte bisericeascã, descoperitã de
curând, care glãsuieşte: „Pe ziua de Sfinţii Voievozi, din anul 1886, m-a chemat la mânãstirea
Neamţu, la bolniţã, şi l-am spovedit şi l-am împãrtãşit pe poetul Mihai Eminescu. Iar Eminescu era
limpede la minte, numai tare posac şi trist şi mi-a sãrutat mâna şi mi-a spus: Pãrinte, sã mã îngropaţi la
ţărmul mãrii şi sã fie într-o mânãstire de maici şi sã ascult în fiece searã, ca la Agafton (mãnãstire de
maici lângã Botoşani) cum cântã „luminã linã” (Arhim. B. V. Anania, Ipostaze lirice eminesciene, în
Telegraful Român (Sibiu), 1-15 Iunie 1989, p. 1).
Deci, poetului îi erau familiare sfintele slujbe şi iubea imnul „luminã linã”, unul din cele mai
frumoase din cadrul vecerniei ortodoxe. Cât priveşte taina spovedaniei, chiar dacã i-a fost sugeratã
sau iniţiativa i-a aparţinut, cert este faptul cã s-a spovedit şi s-a împãrtãşit, sãrutând mâna cãlugãrului
duhovnic, ca un bun creştin care se aproprie senin de moarte, considerând-o numai o trecere la altã
stare, aceea a veşniciei, cu recompensele şi pedepsele ei în funcţie de viaţa pãmânteascã – cum
învaţã Biserica Ortodoxã.
Una din poeziile cu conţinut religios este Învierea în care sunt prezentate antitezele, atât de dragi
poetului. Clipele care preced cea mai mare minune – Învierea din morţi a Domnului – stau sub
pecetea tensiunii dintre întuneric şi luminã, dintre frig şi cãldurã, dintre moarte şi viaţã, punând deci în
opoziţie nimicnicia umanã cu mãreţia divinã.
Într-un cadru mistic, dupã ce orologiul vremii a bãtut cele 12 trepte, liniştea pune stãpânire pe
bisericã, nemaiauzindu-se decât glasul preotului ce cheamã:
„Veniţi de luaţi luminã!”
„Un clopot lung de glasuri vui de bucurie
Colo-n altar se uitã şi preoţi şi popor
Cum din mormânt rãsare Christos învingãtor
Iar inimile noastre s-unesc în armonie”
Împreunã, deci, preoţi şi popor, vãd biruinţa Mântuitorului „lumina ducând-o/Celor din morminte” cu
„moartea pre moarte cãlcând-o” cum mãrturisim în troparul Învierii, şi – ca un singur glas – rãsunã
imnul apoteozat „Cântãri şi laudã-nãlţãm/ Noi, Ţie, Unuia/Primindu-l cu psalmi şi ramuri/Cântând
aleluia! / Christos a înviat din morţi/ Cu cetele sfinte, / Cu moartea pre moarte cãlcând-o/ Lumina
aducând-o/ Celor din morminte”.

Deşi cunoscutul tropar al învierii foloseşte verbul „a dãrui”, poetul
utilizeazã altul, mai dinamic, „a duce"; Domnul însuşi duce celor din
morminte lumina, adicã viaţa, referire clarã la dogma creştin ortodoxã a
pogorârii la iad a Mântuitorului, ceea ce face din acest poem „un tratat de
teologie a Învierii. Unirea în treime a lui Iisus este clar reliefatã „Noi, Ţie,
Unuia”, iar Învierea nu este un lucru consumat istoric, ci actual, „preoţi şi
popor privesc uimiţi dar bucuroşi cum Domnul se ridicã din mormânt
învingãtor” (Pr. Gh. Calciu, Ortodoxia lui Eminescu în „Rugãciune” şi în
alte poezii, în volumul Centenarul Eminescu, San Diego, 1989, p. 8)
În altã ordine de idei, sunt cercetãtori avizaţi care considerã cã una
din sursele de inspiraţie ale celebrului poem Luceafãrul este prologul
Evangheliei dupã Ioan. Hyperion este o entitate increatã, coexistând din
eternitate cu Pãrintele sãu, pãrtaş cu acesta la crearea lumii, întrupat cu
menirea de a lumina fãpturile şi în imposibilitatea ontologicã de a pãrãsi
condiţia lui divinã. În el se concentreazã atât Logosul primordial, cât şi cel
întrupat, Eminescu gãsind în universul creştin un filon de aur pentru poezia
sa. (Arhim. B. V. Anania, Drama divinã a lui Hyperion, în „Telegraful Român” nr.
17-20 din 1983).
Dintotdeauna, Biserica Ortodoxã ca şi cea Catolicã de ambele rituri (latin şi
oriental), au acordat un cult special Sfintei Fecioare Maria.
Eminescu va dedica Sfintei Fecioare Maria douã poezii, „Rãsai asupra mea” şi
„Rugãciune”.
„Rãsai asupra mea” este unul din sonetele cele mai reuşite ale poetului.
"Rãsai asupra mea, luminã linã/ Ca-n visul meu ceresc d'odinioarã, / O, maicã Sfântã, Pururea
Fecioarã/În noaptea gândurilor mele, vinã”.
Familiarizat cu terminologia ortodoxã, poetul mãrturiseşte dogma pururei feciorii a Maicii Domnului,
definitã la Sfântul Sinod ecumenic de la Efes din 431, acceptând faptul cã s-a învrednicit sã fie Nãscătoare
de Dumnezeu. În plus, revine termenul „luminã linã”, ceea ce duce la concluzia indubitabilã cã Eminescu era
fascinat de vecerniile ortodoxe, ca cele de la mânãstirea Agafton, din mãrturia-testament de mai sus. El îşi
recunoaşte teluricul pãcãtos, chiar înstrãinarea de credinţã, poate datoritã şi indianismului sãu pesimismului
schopenhaurian, într-un vers subtil „în noaptea gândurilor mele, vinã”, dar speranţa-virtute teologicã prin
excelenţã – îl îndreptãţeşte sã invoce ajutorul divin pe calea mântuirii:
„Dã-mi tinereţe, redã-mi credinţa /Şi reapari din cerul tãu de stele /Ca sã te-ador de-acum pe veci, Marie”
Scriind acest sonet în 1879, Eminescu – similar cu Fericitul Augustin în „Retractãri” – se rãscumpãra de
înstrãinarea religiei, exprimatã plastic în „Împãrat şi proletar” din 1874, poezie cu caracter social a cãrei frazã
„Religia, o frazã de dânşii inventatã / Ca cu a ei putere sã vã aplece-n jug”, repetatã pânã la saturaţie şi
scoasã din adevãratul ei context, i-a fãcut pe criticii literari ai regimului fãrã Dumnezeu sã-l considere un
„ateu”. Aici, Eminescu îşi recunoaşte vina înstrãinãrii şi implorã smerit şi umil ajutorul ceresc, pentru ca cea
mai sfântã dintre sfinţi, Fecioara Maria sã mijloceascã la Pãrintele luminilor pentru rãscumpãrarea lui: „redãmi credinţa”, douã cuvinte mari care atestã cunoaşterea dogmei rãscumpãrãrii, atât de importantã în
Ortodoxie.
O altã poezie religioasã, superbã ca fond şi formã, este „Rugãciune” scrisã tot în 1879. Şi aici expresia
liricã este o ipostazã a spiritului, fiinţa noastrã pãcãtoasã deschizându-se ca un crin, ca un vas purificat, prin
durere şi rugãciune, pentru a primi binecuvântarea Domnului prin sfinţii Sãi, în acest caz prin Sfânta
Fecioarã.
În lumea creştinã, Maica Domnului este ocrotitoarea corăbierilor, iar lãcaşul de cult ortodox are forma unei
nave, simbolizând arca Bisericii care traverseazã istoria spre eternitate şi mântuire. Aşa se explicã faptul cã
în iconografia bizantinã, Maica Domnului este zugrãvitã pe bolta altarului – la prora – cu privirea şi braţele

deschise ocrotitor cãtre credincioşii dinãuntrul navei. Mesajul este clar: „noi, cei bântuiţi” de „valul” istoriei, în
„nava” bisericii suntem protejaţi de Domnul Hristos aflat la cârmã şi de Sfânta Fecioarã, aflatã la prora
bisericii (Arhim. B. V. Anania, Ipostaze, … p. 2)
Versurile sunt de o frumuseţe fãrã seamãn:
„Crãiasã alegându-te /Îngenunchiem, rugându-te/ Înalţã-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie/ Fii scut
de întãrire/ şi zid de mântuire"
Poemul este un adevãrat axion, o laudã sfântã adusã Sfintei Fecioare Maria unde, pe lângã elementele
ortodoxe menţionate, întâlnim şi termeni catolici, ca cel de „reginã”, slavonizat în „crãiasã” sau ideea cã
Sfânta Fecioarã poate mântui – dogma catolicã al lui „co-redemprix” (împreunã mântuitoare) cu Hristos, care
diferã substanţial de cea ortodoxã, ce spune cã numai Dumnezeu poate mântui.
În rest, cele douã strofe urmeazã corect terminologia ortodoxã, supravenerarea (hiperdoulia) Maicii
Domnului fiind exprimatã cu smerenie rãsãriteanã, nu majestos ca la catolici (Pr. Gh. Calciu, op. cit. , p. 9).
Finalul „Rugãciunii” îmbinã maiestuozitatea cu smerenia, teologia cu pietatea:
„Rugãmu-te-ndurãrilor/ Luceafãrului mãrilor/Ascultã-a noastre plângeri/ Regina peste îngeri/ Din neguri
te aratã/ Lumina dulce, clarã/ O, Maicã Preacuratã/ şi Pururea Fecioarã, Marie”.
Am lãsat voit la urmã un alt giuvaer al liricii eminesciene, „Colinde, colinde”, de o sensibilitate şi delicateţe
fãrã seamãn. Iat-o, în întregime:
„Colinde, colinde/E vremea colindelor
Când ghiaţa se-ntinde/Asemeni oglindelor
Şi tremurã brazii/Mişcând rãmurelele
Cãci noaptea de azi-i/Când scânteie stelele
Se bucurã copiii/Copiii şi fetele
De dragul Mariei/ Îşi piaptãnã pletele
De dragul Mariei/ Şi-a Mântuitorului
Luceşte pe ceruri/ O stea cãlãtorului”
subtilã aluzie la Steaua ce i-a cãlãuzit pe Magi din Rãsãrit pânã la peştera Bethleemului acum 2000 de ani.
Eminescu s-a adãpat la izvorul nesecat al folclorului românesc, începutul cunoscutei „Doina” – „De la
Nistru pân-la Tisa/ Tot Românul plânsu-mi-s-a”, nefiind altceva decât ideea unui colind din Transilvania ce
glãsuieşte: „P'lângã Mureş, p'lângã Tisa/Maica Sfântã plimbã-mi-s-a” unde, din
dorinţa de a-L face pe Prunc mai de-al nostru, Sfânta Fecioarã nu mai cautã loc sã nascã în Ţara Sfântã, ci
pe meleagurile Mioriţei (Cezar Vasiliu, Nihil sine Deo. Eseuri istorice şi teologice. , San Diego, 1990, p. 43)
S-a scris mult despre pesimismul lui Eminescu, rod al influenţei filosofiei lui Kant şi
Schoppenhauer sau al vechii spiritualitãţi a Indiei asupra gândirii sale. Desigur, în viaţa sa, poetul a avut
parte ca oricare dintre muritori de frãmântãri şi revoltã, de necazuri şi decepţii, de cãderi şi de ridicãri, dar ele
nu i-au smuls din suflet credinţa în Domnul şi în Sfânta Maicã, Pururea Fecioarã. Ideile dogmatice exprimate,
mai ales cele din domeniul mariologiei, ni-l prezintã ca pe un cunoscãtor profund al dogmei ortodoxe, numind
Biserica Ortodoxã „Maica Neamului Românesc”.
Omul de culturã complet – cum l-a desemnat Noica, profetul – cum l-a numit Iorga, cel ce a dat un stil
sufletului românesc, dupã G. Ibrãileanu, Mihai Eminescu este darul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a
fãcut limbii şi poporului român!
Veşnicã sã-i fie pomenirea!

Cap. 5
Mesagerii lui Zamolxe
În mod neaşteptat primesc un email de la Vasile Păun, conducătorul grupului RoLeader. Luăm
legătura prin telefonul mobil. Sunt invitat să particip la tabăra Zamolxis 20-25 iulie 2009 în Munţii
Bucegi. Vasile a citit cartea mea Pe calea lui Zamolxe – Trezirea străbunilor şi este interesat de
perspectiva ce o oferă. Promit să vin şi să aduc cu mine exemplare pe care le voi oferi gratis grupului
lui spiritual.
Luni 20 iulie sunt pregătit să plec în Bucegi. Pornim din Bucureşti cu maşina lui Marcel Răducu,
colaboratorul apropiat al lui Vasile. Vom merge direct la Vila Coteanu unde tabăra se constituie chiar
astăzi când vor sosi majoritatea participanţilor. După câteva ore de condus, maşina noastră ajunge la
destinaţie.
Nu cunosc pe nimeni dintre cei prezenţi. Aşa cum mi se întâmplă de obicei, providenţa mă duce pe
cărări necunoscute, dar cărora reuşesc mai apoi să le aflu menirea. Cine sunt oamenii cu care mă
asociez acum? Oare spiritul lui Zamolxe vrea să înfăpuiască ceva deosebit prin noi?
Seara avem o primă întrunire de grup. Fiecare se prezintă, discutăm activităţile ce vor urma în
tabără. În cele 5 zile ne propunem să parcurgem un program iniţiatic. Participanţii vor trăi într-un
crescendo trezirea la spiritualitatea străbunilor.
Mai târziu, retras singur în cameră, aprind câteva lumânări şi stau în meditaţie zamolxiană.
A doua zi începe programul de drumeţii. Prima excursie o facem la Peştera Ialomiţei. Locul are
legătură cu străbunii daci, care, în vremuri de restrişte, se adăposteau fiind protejaţi de muntele care
menţine o temperatură anuală relativ constantă. La intrarea peşterii se află acum o biserică. În
vremuri de demult pe acel loc strămoşii noştri aprindeau focul sacru dacic pe când îl venerau pe
Zamolxe.
Experienţa în peşteră este pentru mine inedită. Ajunşi la domul mare ne grupăm sus pentru o
meditaţie colectivă. Avem ocazia să participăm la un ritual de mistere, aşa cum cred că se oficiau în
vechime la geto-daci, religia lor fiind una de salvare şi de mister. Se fac invocaţii ale spiritelor
străbunilor. Prin Victoria ascultăm glasul Marelui Lup Alb, protectorul neamului românesc. Îl chemăm
să aibe grijă de urmaşii neamului geto-dacilor. Am ocazia să trăiesc pe viu un moment iniţiatic la care
mai lipsesc doar torţele. Poate cu altă ocazie să pot asista la un ritual complet, aşa cum se întâmpla în
timpurile de demult.
După-amiaza avem o şezătoare creativă în care, pe grupuri, ne manifestăm spiritul nostru de
creaţie artistică. La masa de seară am ocazia să distribui participanţilor cartea Pe calea lui Zamolxe –
Trezirea străbunilor. Temele ei vor fi discutate mâine.
În zilele următoare îmi dau seama de metoda de lucru folosită de Vasile pentru grupul constituit. Se
merge direct la sursa emoţiilor şi trăirilor, în loc de a prezenta formule pentru a deveni un lider
competent. Această modalitate de abordare a noţiunii de leadership este vizionară. Va produce
crearea din interiorul sufletului a calităţilor personale, într-o integrare triplă – suflet, minte şi trup.
Motto-ul taberei este MERGI PE CALEA TA. Sugerează clar descoperirea propriilor valenţe pozitive.
În plus avem, pentru trup şi minte, exerciţii de înviorare dimineaţa. Meditaţia activă pe muzică permite
o armonizare şi integrare mentală a întregului grup.
În toate excursiile, care vor urma, ne organizăm pe echipe. Avem teme de rezolvat în comun. Spiritul
de colaborare trebuie să iasă la suprafaţă. Se modelează astfel comportamentul, maximizând
eficienţa. Rezultatele pozitive nu întârzie să apară.

Rând pe rând îi cunosc pe participanţi şi le descopăr calităţile de excepţie. Grupul fetelor parcă reuneşte
marile calităţi ce trebuie să le aibă un popor al zânelor.
Mirela, imaginea iubirii. Este gata să o dăruiască necondiţionat întregii lumi. Georgiana, limpezimea apei
de izvor care i se oglindeşte în ochi. Adina cea mare, are în glas gingăşia razei de lună şi în ochi misterul
feminin. Adina cea mică, zâmbet şi încredere. Dana, frumuseţea şi mireasma florilor. Claudia, liniştea,
răcoarea şi pacea pădurii. Ancuţa, bucuria şi rodul pământului. Alina, răcoarea vântului pe timp de vară.
Amira, graţia. Ana-Maria, glasul frumos al neamului românesc. Luminiţa, căldura şi lumina. Livia,
sensibilitatea. Iren, echilibru şi armonie. Neta, deschiderea inimii. Gabriela, glasul muzicii. Victoria, vigoarea
şi plenitudinea neamului.
Băieţii, la rândul lor, excelează în calităţi umane care prefigurează timpurile ce vor urma pentru poporul
nostru. Vasile, conducătorul vizionar. Focalizează cu măiestrie ţelul propus, centralizează discuţiile pe
direcţia eficienţei. Marcel, omul cu inima mare în care poate încape întrega lume. Cătălin, cutezătorul drept.
Înţelegând puterea minţii îşi proiectează existenţa în spaţiul infinit. Cosmin, tânărul de mâine, pozitiv,
inteligent, echilibrat. Mihai, exploratorul. Sorin, generaţia viitorului eliberată de prejudecăţile şi dogmele
trecutului. Resos, maturitatea neamului. Gata să te ajute cu gândul şi fapta, el anticipează ce ai putea avea
nevoie ca să o facă aici şi acum. Mircea, omul lucrului bine făcut. Excelent organizat, el este memoria
neamului pe care o imortalizează în ipostazele ei cele mai bune. Arthur, prietenia şi iubirea pe care ne-o
poartă întreaga lume. Bogdan, cuvântul distinct al neamului. Iulian, curiozitatea de a fi. Cu mine Cezar,
căutătorul lui Zamolxe, suntem doisprezece.
Îmi dau seama că formăm o tabără spirituală de excepţie. Împreună reunite calităţile fetelor şi băieţilor
reflectă ceea ce vom fi în viitor: poporul zânelor şi zeilor.
Îmi amintesc cele discutate cu Florin Şoimariu şi profesorul Bârnea în Bucureşti la sosirea mea în
România. Trebuie să fac ceva pentru ca spiritul lui Deceneu să fie cu noi.
Zilnic avem momente de îmbrăţişări. Metoda permite o eliminare treptată a inhibiţiilor care eclipsează
lumina sufletului, interioară omului. Avem ocazia să intrăm în câmpul energetic al fiecăruia, să-l explorăm, şi
astfel să ne descoperim pe noi înşine în raport cu alţii.
Folosesc aceste ocazii pentru a activa spiritul Marelui Preot Deceneu, preot solar geto-dac. Îmbrăţişând
rând pe rând participanţii taberei, fac şi o invocaţie: Doamne, revarsă spiritul lui Deceneu asupra noastră, a
celor prezenţi!
Zi de zi are loc un proces transformaţional de excepţie. Spiritul luminii intră în noi: cei tineri se maturizează
şi devin înţelepţi, cei mai maturi întineresc, simţind iarăşi briza energetică în corp şi minte.
Astăzi, a treia zi a taberei, ieşim în curtea vilei. Vom merge la Gură de Rai, o zonă aflată cam la jumătatea
drumului până la Sfinx. Sunt alert. Privesc mai atent feţele celor prezenţi în curte. Parcă acum câteva dintre
ele îmi par cunoscute. De unde? De când? Închid ochii. Spontan îmi apar în minte feţe de daci. Expandez
mental într-un trecut necunoscut în timp, vizualizez evenimente care îmi par ştiute. Mă găsesc oare în spaţiu
ancestral al memoriei neamului? Zeule Zamolxe unde mă aflu?
Suntem aproape gata să pornim spre Gură de Rai. Va fi un drum de antrenament pentru traseele mai
dificile ale zilelor ce urmează. Ne formăm pe echipe de lucru. Vom discuta între noi diverse teme spirituale.
Ele capătă valori de excepţie aici în fluxul energetic al acestor locuri.
La plecarea spre culmi ne asociem spontan cu cei care sunt prin apropiere şi fac parte din grupul propriu.
Suntem puţin stânjeniţi, nu ne cunoaştem prea bine. Primele schimbări de cuvinte sunt timide, dar pe parcurs
prindem curaj. Treptat se înfiripă idei şi opinii. Trăiesc intens interior. Deşi sunt un curajos în raporturile de
comunicare cu persoane necunoscute, acum am o stânjeneală. Parcă cei prezenţi nu sunt oameni obişnuiţi.
Prezenţa lor impune. Cine suntem?
Suntem pe drumul prin pădure între Cabana Padina şi Peştera Ialomiţei, pe partea schitului de călugări.
Vorbesc cu Claudia care îmi mărturiseşte:
- Am plâns când am citit aseară cartea dumneavoastră Pe calea lui Zamolxe.
Îmi amintesc de debutul meu cu vetre dacice la peştera Polovragi, peştera lui Zamolxe. Este timpul să
construiesc ceva şi aici în Bucegi.
Rămân în urma grupului. Descopăr un loc minunat în pădurea de brazi. Se potriveşte foarte bine pentru o
vatră a Zânei Pădurii. Colectez câteva pietre şi în mai puţin de zece minute termin lucrarea. Este o vatră
dacică mică de un metru şi jumătate, prima de acest gen construită de mine în Munţii Bucegi. O consacru, cu
flacăra brichetei, făcând o invocaţie Zânei Pădurii locului.

Prind din urmă grupul meu care, trecând de staţia de telecabină Peştera, deja au început să urce spre Gură
de Rai. Leg o conversaţie cu Cătălin din Timişoara. Îmi spune povestea lui. Abia de curând s-a apropiat de
temele spirituale şi viaţa i s-a schimbat profund. Tânărul ştie foarte bine teoria cuantică şi impactul ei asupra
înţelegerii noastre de funcţionare a marelui şi micului univers. Cu precădere rolul observatorului, omul care
participă conştient la procesul de creare a lumii. Şi noi, dacă ne situăm pe poziţia de observatori conştienţi ai
lumii, putem avea influenţe de nebănuit asupra evenimentelor ce pot urma. Discutăm pe spaţii spirituale şi
ştiinţifice vaste, inclusiv conceptul de universuri paralele multidimensionale. Este o încântare să constat o
astfel de maturitate de idei la un tânăr. Prototipul omului frumos parcă venit din viitorul neamului românesc.
La Gură de Rai, loc de paradis terestru, medităm şi facem schimb de opinii şi planuri de viitor. Către seară
are loc bilanţul zilei şi ne spunem părerile. Grupul nostru se sudează din ce în ce mai mult. Cochetăm chiar cu
gândul că ne cunoaştem mai de mult, poate din vieţile anterioare.
După-amiaza facem bilanţul zilei. Astă seară o descoperim pe Ana-Maria şi glasul ei inegalabil. De acum
avem un imn al taberei: IMN Zamolxis LiderCamp 2009. Cheamă la unitatea neamului. Este ceea ce noi
românii ne dorim de veacuri.
Am ocazia apoi să vorbesc grupului despre ideile din cartea mea Pe calea lui Zamolxe: Trezirea străbunilor.
Se pun întrebări. Explic structura cărţii şi în cuvinte simple ţesătura de idei. Grupul auditor este foarte
interesat de temele dezvoltate. Punctez cu claritate aspectul de renaştere spirituală pe baze autohtone,
faptul că avem nevoie de o centralitate proprie în arcul carpatin. Aceasta va vindeca sufletul rănit al neamului
românesc, care nu are nici o legătură spirituală cu centralitatea iudeo-creştină, din Orientul Apropiat, care
aparţine altor popoare.
Totodată punctez faptul că treptat se va dezvolta un nou imaginar spiritual colectiv al neamului nostru bazat
pe credinţele populare, pe mitologia românească. Arăt pe scurt cum imaginarul colectiv al poporului român,
început din adâncurile istoriei, a evoluat de-a lungul timpului, şi este viguros încă şi astăzi. Unor fenomene
din natură, şi principii şi manifestări ale vieţii, li s-au atribuit spirite ca o chintesenţă a lor. Ştim că în timpurile
vechi ale umanităţii astfel de idei au dat naştere la spiritualităţile primare ale omenirii în care relaţia omnatură era simbiotică nu de dominare a omului asupra naturii. Atunci, într-un fel sau altul, femeile, ca surse
ale creaţiei umane, şi-au extins ariile de manifestare devenind personificări ale unor spirite. Astfel de
concepte persistă încă şi astăzi în ethosul popular românesc în poveştile cu zâne, ca exponente ale binelui,
luminii şi armoniei.
- Putem oare să atragem asupra noastră astfel de spirite pe care le-aţi zugrăvit în cartea dumneavoastră,
mă întreabă cineva.
- Desigur. Dacă aveţi o conştiinţă de sine că reprezentaţi o chintesenţă spirituală, care vă defineşte ca
persoană în general, atunci vă puteţi numi Zâna Florilor, Zâna Apelor, Zâna Iubirii, etc.
Cât de uşor genul feminin pune în practică astfel de idei!
- Sunt Zâna Florilor, spune Dana.
- Eu sunt Zâna Pădurii, spune Claudia.
- Sunt Zâna Iubirii, afirmă Mirela.
- Zâna Vântului, ne declară Alina.
În scurt timp toate persoanele din grupul feminin îşi găsesc apelaţii de zâne în ale căror caracteristici se
recunosc. Mirela, Zâna Iubirii. Georgiana, Zâna Apelor. Adina cea mare, Zâna Lunii. Adina cea mică, Zâna
Credinţei. Dana, Zâna Florilor. Claudia, Zâna Pădurii. Ancuţa, Zâna Pământului. Alina, Zâna Vântului. Amira,
Zâna Dansului. Ana-Maria, Zâna Sunetului. Luminiţa, Zâna Soarelui. Livia, Zâna Fluturilor. Iren, Zâna
Armonie. Neta, o altă Zână a Iubirii. Gabriela, Zâna Muzicii. Victoria, Zâna Focului Sacru.
Se naşte apoi un timp creator de excepţie: zânele organizează un foc sacru dacic care ne surprinde pe noi
dacii liberi, cum ne numim. Asistăm la o deschidere de spiritualitate de cea mai înaltă calitate. Zânele în
creativitatea lor ne uimesc prin manifestările oferite.
Se pregăteşte vatra focului sacru. Zâna Focului Sacru îl aprinde. Invoc către vatră: Spirite al Marelui Preot
Deceneu manifestă-te! Chem apoi prezenţa zeului nostru: Zamolxe fii cu noi!
Apoi zânele se autosacralizează şi sacralizează şi spaţiul în care ne aflăm toţi participanţii. Rând pe rând
ele se prezintă cu numele, caracteristicile şi binecuvântările pe care ni le oferă. Primim bineţe şi bucurii de
nenumărate feluri ca, iubire, abundenţă şi belşug, lumină, mireasma florilor, pace în suflet, răcoarea pădurii,
succes în viaţă, armonie şi multe altele.
Întreaga manifestare desfăşurată în preajma focul sacru dacic este nu numai o autosacralizare a zânelor
prin intermediul focului lui Zamolxe, dar şi un proces cathartic de purificare a tuturor celor prezenţi.

Constatăm puterea focului sacru la care s-a chemat prezenţa spiritului zeului străbunilor noştri, Zamolxe.
Seara se încheie într-o înaltă stare spirituală de extaz. Înainte de despărţirea de focul sacru dacic mă
adresez zeului: Salvatorule Zamolxe, mulţumesc! Ţine-mă treaz în spirit!
Ziua ce urmează este programată pentru vizitarea Sfinxului. Vom fi adânc marcaţi de energia locului. Se
ştie că Sfinxul îl reprezintă pe zeul nostru Zamolxe. Importanţa acestui timp pentru tabără se va dovedi de
nepreţuit.
Pornim de dimineaţă. Suntem împărţiţi în două, un grup va lua telecabina până la Babele, ceilalţi vor urca
pe jos. Urmează să facem joncţiunea sus la Sfinx. Este o zi splendidă. Soarele, simbol al lui Zamolxe, este cu
noi. Cei care mergem pe jos ne ţinem strâns uniţi în grup. Vrem ca la sosirea la Sfinx să fim împreună pentru
un moment înălţător.
După circa două ore, de urcat în voie, mai avem puţin până la ţintă. Ne regrupăm. Echipa care ne aşteaptă
sus este deja adunată în jurul pietrei Şarpele, simbolul înţelepciunii neamului românesc. Ana-Maria porneşte
să cânte imnul taberei. Rând pe rând o urmăm, dar treptat emoţiile sunt aşa de puternice încât mai toţi
renunţăm pe parcurs. Cu lacrimile şiroind pe feţe, cei mai mulţi dintre noi nu mai putem continua. Ana-Maria
singură mai face faţă la acest tumult emoţional care a angrenat şi alţi vizitatori ai Sfinxului.
Apoi asistăm cu toţii la un moment extraordinar. Un corb, mesager divin, atribut al speranţei şi spirit
protector, s-a aşezat pe vârful pietrei sacre Şarpele aflată în mijlocul nostru. Este un semn solar profetic de la
Zamolxe. Ne spune că suntem destinaţi să creăm o lume nouă, să aducem lumină lumii. Îmi amintesc de
momentele la care am asistat eu şi Florin Şoimariu în India, în Valea Zeilor. Atunci, vulturul himalayan îl
atinsese pe Florin pe umăr. Iată că şi aici la Sfinx, Dumnezeu ne trimite un mesager care să ne anunţe despre
cele ce vor urma pentru neamul românesc.
Ne revenim din clipele emoţionale care pur şi simplu ne-au depăşit prin intensitatea trăirilor. Mai rămânem
la Sfinx un timp să ne încărcăm cu energia locului. După-amiază revenim la Vila Coteanu. Suntem obosiţi şi
ne odihnim prin camere.
În ziua următoare avem un program care ne va solicita foarte mult fizic. Ne propunem să urcăm la Cabana
Omu pe Valea Obârşiei. Traseul este dificil, ia de obicei patru ore la urcare.
Un timp suntem însoţiţi de Vali de la echipa Salvamont de la Peştera. Vali, zis şi Dacul din Bucegi, ne
prezintă câteva puncte cheie ale traseului. El, omul de munte, ştie multe secrete ale locurilor. Ne conduce un
timp pe Obârşie explicând diferite formaţiuni naturale în stânci şi spiritualitatea zonei. După circa o oră de
mers Vali vrea să se întoarcă. Îi mulţumim pentru ajutor. La plecare îi ofer trei exemplare din cartea mea Pe
calea lui Zamolxe: Trezirea străbunilor. Pe Vali am să-l reîntâlnesc într-o altă excursie făcută în Bucegi.
Dificultatea urcuşului dispersează grupul. Unii se distanţează de rest. Cei rămaşi în urmă formează chiar
un grup care stă un timp în meditaţie pe traseu.
Urc însoţit de Zâna Vântului. Ajungem pe o coamă de munte. Aici vântul bate continuu.
- Ar trebui să facem o vatră a Zânei Vântului în zonă, îi spun Alinei. Locul este prielnic.
- Nu, nu aici. Nu merge.
Realizez că Zâna Vântului fluctuează, este semn bun că a intrat în spiritul vântului. Îi explic de ce este locul
acesta potrivit. În cele din urmă vântul se mai potoleşte şi Alina îşi dă consimţământul. Fac o vatră mică, cu un
singur rând de pietre mai mari. În timp se poate transforma direct în templu, dar locul nu permite o vatră de
foc.
Rând pe rând ajungem cu toţii la Vârful Omu. Obosiţi ne revenim treptat după efortul deosebit al zilei.
Suntem încântaţi de priveliştile ce ni se oferă. Ne invită la descătuşarea de orice legături lumeşti. Facem o
meditaţie de grup ştiind că acest loc are o mare încărcătură energetică; privirea Sfinxului este îndreptată
către Vârful Omu. Acolo în viitor neamul românesc va construi ceva grandios.
După-amiază coborâm în grupuri mici la Vila Coteanu.
Efortul zilei îşi spune cuvântul. Se propune aprinderea unui foc sacru seara, dar majoritatea participanţilor
nu mai pot continua. Astfel ne retragem rând pe rând în camerele noastre. Mâine oricum ne vom face
bagajele, tabăra Zamolxis 2009 se încheie. Seara la culcare aprind o lumânare şi aduc cuvinte de mulţumire
lui Zamolxe: Doamne Zamolxe, zeu al străbunilor noştri, i-am recunoscut pe mesagerii Tăi! De acuma ştiu că
ai iertat neamul românesc.
A sosit şi ziua plecării. Îmbarcaţi în câteva maşini părăsim Vila Coteanu. Eu voi fi lăsat la Buşteni. Un grup
de prieteni din tinereţe s-au adunat la casa lui Jenică, un fost coleg de serviciu.
(continuare în numărul următor)

Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci si Cinci
1. Activitate anticomunistã
20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist
20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice
20 de puncte maxim
4. Activitãţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activitãţii anticomuniste
10 puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în Canada
10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţã, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate
10 puncte maxim

iterare
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EXPLICAŢII :
Un candidat poate sã obţinã maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptãm propunerile şi sugestiile
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreunã cu comentariile noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţã.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însã nu
va fi fãcut public decât în momentul anunţãrii clasificãrii finale.
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate şi corectitudine posibilã.
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaţie canadianã poate propune
candidaţii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoţitã de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreunã cu explicaţiile, mãrturiile şi pledoariile considerate
concludente şi pertinente.
Pentru categoria « Primii cinci » în viaţã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã eligibili, de rude, de
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,
mãrturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limitã de trimitere a propunerilor
Anunţarea rezultatelor :

1 august, 2010.
Ziua Naţionalã a României 2010.

Aşteptãm propuneri şi colaborãri.
Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a fãcut mai mult rãu ţãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România de astãzi cu ţãri din
zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine
seama de diferenţe. În Canada au existat români cu dragoste de ţarã care au luptat şi au demascat ororile dictaturii
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activitãţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste,
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai existã, alţii au dispãrut. Funcţie de mãrturii şi probe, se vor acorda
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele douã categorii.
2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii puşcãrie, reţinerea abuziva în ţarã a copiilor
şi soţiilor, confiscarea proprietãţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor
eligibili.
3. În timpul Revoluţiei şi în perioadã grea imediat urmãtoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara.
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.
4. Au existat şi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãţi.
5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulţi români s-au fãcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând
diplome şi alte forme de recunoaştere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilã. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast vãzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni.
Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legãturã cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu pânã
la 20 de puncte cei care intrã în aceastã categorie.
8. Este vorba de demnitate, chiar dacã pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care
au fãcut atâta rãu ţãrii lor, nefãcând nici un compromis. Credem cã este firesc sã primeascã maxim 10 puncte pentru
comportamentul lor demn.
9. Acest punct nu credem cã are nevoie de explicaţii suplimentare.
Oricum, repetãm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare de clasificare şi
punctaj.
Redacţia
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N.R.:
Acest concurs, se va extinde şi în anul 2010, anul în care ACSR va intra în cel de-al 10-lea an de
activitate.
Până în prezent avem următorii candidaţi:
La categoria Români de vază dispăruţi:
Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte
Prof. Aurel Manolescu
Anticomunist– filantrop Nicolae Naum
Sculptor– scriitor Nică Petre
Pr. Dr. Petre Popescu
Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu
La categoria Români de vază în viaţă:
Farm. – publicist George Bălaşa
Arh. Dan Hanganu
Av. Dr. Nicolae Mateescu – Matte
Prof. Dr. Sorin Sonea
Ing. Herman Victorov
Ing. Eugen Enea Caraghiaur
Aşteptăm noi propuneri.
Redactia

Pentru a putea primi varianta tipărită a revistei „Destine Literare”,
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La cerere putem imprima orice număr

(Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al revistei Destine literare editorialul “2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”)

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor
universitar la Universitatea Naţionalã de Arte, câştigãtor a numeroase premii
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor
Români, ştiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se pare cã ştia de
cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la
dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cãrei creator era. A scãpat
de suferinţã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oarã, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât,
avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreunã cu poetul
George Filip, fãcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru
el, ne-a explicat distinsa doamnã Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care
gãseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o
bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura şi sculptoriţa şi pictoriţa
Silvia Radu, distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie şi cu mâna
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu de la
Montreal sã fie înãlţatã pe un soclu, aşa cum am conceput-o ».
Aceastã dorinţã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, şi fac un apel la toţi
romanii iubitori de ţarã şi de cultura noastrã, – din Canada, din România şi de
oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui
Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor la revistei Destine literare şi pe internet
la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculpturã în
bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aşa cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici
români vor înţelege ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura
şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !
Alexandru Cetãţeanu
NR. Se pot trimite bani prin poştã (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA
(tel. 450-373-8399).
Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.
Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
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