Nicolae Grigore Mărăşanu Fiara impară
Ediţie bilingvă (română-engleză)
pentru o poezie de mare
rafinament stilistic, referenţial.

Alexandru Mica - Feodor Mihailovici Dostoevski,
de la realismul autentic la realismul fantastic
O carte de reală ţinută academică,
scrisă de un om al culturii europene şi asiatice.
Un eseu despre viaţă şi
universul creaţiei lui Dostoievschi.

Vasile Mic - Scara de lumină
Ilustraţiile în alb-negru
însoţesc luminos
o poezie constatativ-lirică.

Niculina Oprea Vieţile noastre şi vieţile altora
Citim într-un poem: «nici aglomerarea
dintre creştet şi tâmple/nu poate îndepărta
bucuria clipei». Subscriem convingător.

Mariana Brăescu Imperfecţiuni provizorii
Povestiri satirice redactate
cu vizibilă inspiraţie
într-o tonalitate şăgalnica,
intelectualizată.

Iulian Neacşu Capcană pentru îngeri
Poeme filosofice, profunde,
subtile şi... reproduceri
după Modigliani!

Viorel Savin - Gresia albastră
Incizii de excepţie în magma unui trecut românesc,
ucigător nu numai în plan social, ci şi psihologic.
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Dentişti şi căţei la McCormic, Chicago

CĂRŢI CARE AU TRECUT OCEANUL

Allora Albulescu - Patimile pianinei
«Poeta jură pe scrisul artist, capricios
şi cu volute boeme,
ca un bolero ţâşnit dintr-o pianină de abanos»
(Horia Gârbea)

Mihaela Dordea - Rătăcind printre şoapte
şi trandafiri galbeni
Excelentă scriitura despre actori,
regizori şi spectacole de teatru,
prin interviuri şi cronici de profil.

Cezar Ivănescu - Rod
Poeme concepute alternativ - liric şi epic,
cu excelente rezonanţe
în limbile română şi engleză.

Constantin T Ciubotaru Suflete casante
Recursul la memoria
«Istoriei din anii dictaturii» este subtitlul cărţii.

Nastasia Maniu - Bilet de intrare în Paradis
«Nastasia Maniu participă la un discurs simptomatic
pentru ceea ce se va petrece
de acum încolo în poezie.»
(Marin Mincu)

Ileana Mălăncioiu - Crimă şi moralitate
Cunoscuta poetă dezvoltă
un ingenios evantai tematic
în 28 de eseuri politice despre
situaţia postdecembristă din România.

Maria Dobrescu Cezar, fiul Xantipei
Să nu-l uităm pe
Cezar - fiul Xantipei!
Au trecut 4 ani de la plecarea
spre eternitate
a bunului nostru prieten!

Corneliu Leu Cartea episcopilor cruciaţi
Cartea a fost alcătuită
pe documentele
biografice ale episcopului
Grigorie Leu,
martir al ortodoxiei şi victimă
a pagânismului din sec. al XX-lea,
precum şi pe interogatoriile
luate fiului său,
arhiepiscopul Victor Leu
al emigraţiei române,
răpit de K.G.B. din lumea liberă,
care a fost condamnat la moarte.
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Drumul de la Montreal la Chicago este o plãcere, în ciuda distanþei de aproape 1400 de kilometri,
dacã nu eºti singur la volan, dacã
vremea este frumoasã ºi dacã îl faci
din douã sau chiar mai multe...
bucãþi. Aºa a fost în cazul nostru, al
meu ºi al colegului meu, inginerul
Ghiþã Hrit.
Am plecat de la Montreal la ora 6
dimineaþa, duminicã, 19 februarie ºi
pe la ora 16.00 am ajuns la Troy, în
statul Michigan. Ne aºteptau cu
drag Gore (Dan Gligor), fostul coleg
de facultate la Cluj al lui Ghiþã ºi
prieten pe viaþã, împreunã cu toatã
familia. Am petrecut o searã minunatã, cu mici ºi palincã adevãratã
adusã de la Zalãu, am povestit ºi
am admirat poze din jungla mexicanã unde gazdele noastre fãcuserã recent o excursie de invidiat.
Am mai zãbovit o zi la Detroit
(pentru a rezolva oficii profesionale
la un dentist) ºi încã o searã împreunã cu familia Gligor, la Troy.
Apoi, fãrã grabã, am pornit spre Fort
Wayne, statul Indiana. Aveam un
curs interesant la compania Panoramic Corporation – John Norris din
departamentul tehnic al companiei
s-a ocupat numai de noi doi o zi
întreagã ºi îi mulþumim! Thank you,
John! Dupã încã o noapte de odihnã
la Fort Wayne, am plecat spre Chicago, unde am ajuns joi, 23 februarie. Deci, cred cã acum este clar de
ce am afirmat la începutul acestor
rânduri cã «drumul de la Montreal la
Chicago este o plãcere».
Am strãbãtut aceastã distanþã
pânã la “Windy City” (Oraºul Vântos
– cum mai este cunoscut oraºul Chicago), în primul rând, pentru evenimentul dentar anual organizat de
Chicago Dental Society, numit
“147th Midwinter Meeting, Teeth

and All That Jazz” (Cea de-a 147ea întâlnire din mijlocul iernii, dinþii ºi
tot acel jazz). Atrãgãtoare denumire,
nu?
Pentru noi, este important de a
rãmâne mereu documentaþi în domeniu. În plus, mã bucur sã povestesc cititorilor noºtri ce am vãzut ºi
ce am simþit în oraºul «of the big
shoulders» (Oraºul Umerilor Mari),
cum l-a numit poetul Carl Sandburg
în poemul “Chicago”, din anul
1916. ªi mai am o bucurie când
ajung la Chicago – revederea cu Iulia ºi Cãlin Cãluºer – renumit medic
radiolog, inventatorul unui sistem
nou de depistare a tumorilor canceroase de sân, în stadiul cel mai de
început. Serile la Chicago le-am petrecut în compania prietenilor mei
dragi Iulia ºi Cãlin, care s-au “îmbogãþit” recent cu John- Justin, un
bãieþel isteþ ºi foarte activ. Se vede
de pe acum cã va urma vorba englezului “Like father, like son“! Sã le
urãm celor doi prieteni sã le trãiascã
bãieþelul ºi sã ajungã mare medic –
la fel de mare precum tatãl lui!
Dar sã revin la… ale noastre!
Evenimentul a avut loc, aºa cum are
loc în fiecare an, la McCormick
Place (West Building), o imensã
construcþie din metal ºi sticlã (de
altfel 4 clãdiri unite între ele – cam
urâþele dupã pãrerea mea – parcã
ar fi niºte hale sinistre, imense),
aflatã în partea de sud a marelui
oraº, pe malul lacului Michigan. A
þinut, ca de obicei, numai trei zile,
extrem de încãrcate cu activitãþi de
tot felul. Anul acesta au participat la
MWM (cum i se spune pe scurt)
peste 120 de conferenþiari ºi s-au
þinut 190 de cursuri pentru credite –
educaþie continuã, necesare pentru
a obliga dentiºtii a se menþine la zi
cu tehnologiile moderne ºi noile

tendinþe în domeniu. Jumãtate din
aceste cursuri s-au oferit gratuit
(incluse in taxa de participare), iar
pentru restul, taxa de curs a fost de
90, 155, 310 pânã la 1650 de dolari,
în funcþie de complexitate, timp,
noutate, cãutare etc. De exemplu,
pentru cursul de 6 ore de cosmeticã
facialã – foarte la… modã – intitulat
Botox Therapy for Every Dental
Practice (Terapia cu Botox pentru
Fiecare Cabinet Dentar), fiecare
dentist trebuia sã plãteascã 1650 de
dolari ºi mai costa 545 de dolari fiola
de Botox, dacã vroia sã o cumpere.
Profesorii la acest curs erau toþi
mari specialiºti în domeniu, de la
University Heights, din statul Ohio.
Alte cursuri de 6 ore costau
numai 90 de dolari. Sã menþionez
câteva: The Ultimate – Money in
Your Pocket (Scopul final – banii în
buzunarul dumneavoastrã), Managing the Unexpected Dental Injury
(Coordonarea (!) unui neaºteptat
accident dentar), Office Oral Surgery for the General Practitioner
Made Easy (Chirurgia oralã în oficiu
pentru practicianul generalist, fãcutã uºoarã), Teamwork and Clear
Communication (Lucrul în echipã
ºi comunicarea clarã) – ce necesar
ar fi la unii români un asemenea curs!
– ºi altele (nu le menþionez pe toate –
informaþii suplimentare se pot gãsi pe
internet la www.cds.org/mwm/).
Alte cursuri interesante, la care
aº fi dorit sã asist (ziariºtii sunt bineveniþi oriunde ºi nu plãtesc nimic)
dar nu am avut timp: Utilizing Laser Technology in the Periodontal
Environment (Folosirea Tehnologiei cu Laser în Mediul Periodontal)
ºi Are Your Pictures Perfect? How
to Produce Quality Radiographs
(Sunt imaginile tale perfecte? Cum
sã produci radiografii de calitate) –

ALEXANDRU CETÃÞEANU (CANADA)

Dentişti şi căţei la
McCormic în Chicago
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subiect foarte actual. În cabinetele
dentiºtilor din lumea largã (mai puþin în
România!) existã 2-3 generatoare de
X-ray la fiecare practicã, aproape câte
unul la fiecare scaun – numai aºa se
pot face tratamente de canal corecte ºi
se scurteazã timpul de tratament, deci
acest subiect a fost considerat foarte
important ºi a atras mulþi participanþi.
Din nefericire, timpul fiind foarte scurt
sã asist la tot ce aº fi dorit – când sã le
faci pe toate?
Evident, am vizitat «Exibit Hall»
unde peste 600 de companii producãtoare precum ºi companiile de negustori (unele foarte puternice) prezentau
aparatele mai noi ºi mai vechi (cu tehnologii la fel), scaune dentare, accesorii, sisteme de informaticã, aparate
cu laser, logiciele de oficiu, de imagerie, precum ºi nenumãrate produse
folosite în stomatologie. Cine le poate
enumera pe toate? În domeniul radiologiei dentare, în ultimii ani s-a produs
o adevãratã revoluþie – nu mai existã
decât aparate digitale, companiile care
produceau filme au cam dispãrut, cazul ºi al cunoscutei companii Kodak.
La mare vogã sunt aparatele de
radiologie tridimensionalã, cu preþuri
între 90.000 la 160.000 de dolari. Competiþia este acerbã, dar preþurile rãmân
ridicate. Noua tehnologie cu Cadmium
Telluride (CdTe) începe sã-ºi facã loc în
aparatele panoramice digitale, ºi ne
întrebãm ce se va întâmpla cu aparatele
actuale, care nu vor putea sã genereze
imagini de radiologie atât de clare
precum cele cu CdTe. Vânzãtorii de la
companiile care nu au trecut la aceastã
tehnologie nu amintesc nimic de aceastã noutate revoluþionarã. Normal, trebuiesc vândute aparatele din stocuri!
Atâtea companii au expus ºi anul
acesta – la care sã zãboveascã mai
mult vizitatorii?! Evident, acolo unde
este ceva interesant, deosebit. Pe
locul întâi ca inventivitate de marketing
aº pune fãrã discuþie compania Sunny
– producãtoare de senzori intraorali.
La standul acestei companii s-a instalat un coº de basket. Pentru a câºtiga
un premiu, dentiºtii trebuiau sã bage
mingea în coº. Câteva fete frumoase
aduceau mingea dentistului – vedeþi
poza alãturatã. Interesul a fost destul
de mare – pentru fete, pentru joc, pentru produsele Sunny… nu ºtiu sigur. Ce
credeti? Oricum, ideea a funcþionat.
02

Dupã cum se poate observa din
denumirea evenimentului, activitãþile
colaterale pentru distracþii nu au lipsit.
Mulþi dentiºti ºi-au adus la Chicago
soþiile ºi copiii. În prima zi, dupã ceremonia de deschidere a MWM ºi acordarea premiilor anuale celor mai speciali dentiºti, a urmat un program
muzical în memoria lui Frank Sinatra,
susþinut de un oarecare Ryan Baker.
Apoi, a doua zi, la hotelul Hilton &
Towers, care face parte din complexul
expoziþional, a avut loc o paradã de
modã. Apoi, o formaþie muzicalã creatã
în memoria renumitului grup Bee Gees
a þinut un concert pe tema celebrului
cântec Stayin’ Alive. În ultima zi, a avut
loc « Seara de dans a preºedinþilor »,
cu orchestra Don Cagen.
Ca ºi în anii trecuþi (aºa cum am
mai relatat ºi în paginile altor publicaþii
selecte), au devenit din ce în ce mai
populare prezentãrile procedurilor sofisticate, moderne, practicate în «real
time» pe pacienþi, filmate din mai multe
unghiuri ºi proiectate pe ecrane
imense (televiziune în circuit închis) .
În acest fel, specialiºti renumiþi împãrtãºesc în mod eficient din experienþa
lor dentiºtilor interesaþi, care pun întrebãri ºi primesc rãspunsuri în timpul
intervenþiilor. Deci… cabinete dentare
complete cu tot ce trebuie, pe scene
deschise, cu pacienþi reali ºi… televiziune în circuit închis – cum sã nu fii
interesat sã înveþi fãrã greutate? Magistralã «gãselniþa»!
Ce sã mai spun – excelentã organizarea, excelent catalogul ºi excelentã revista zilnicã a evenimentului
numitã Daily Review, care se poate de
asemenea gãsi pe internet.
Pentru a avea o ºi mai bunã idee
despre amploarea întâlnirii celor implicaþi în stomatologia americanã, se cuvine sã mai menþionez urmãtoarele: Am
fost unul din cei 106 ziariºti care s-au
înregistrat la acest eveniment, la care au
participat 6887 dentiºti, 3797 higieniºti,
2853 de asistenþi dentari, 251 de tehnicieni de laborator, 9239 de expozanþi (!),
3013 studenþi, 1022 de comercianþi,
2049 de personal de oficiu ºi 1952 invitaþi, în total peste 31.000 de participanþi.
Acestea sunt datele oficiale, furnizate de
organizatori.
ªi acum, a venit timpul sã explic de
ce am asociat dentiºtii cu cãþeii, în titlul
acestui articol. Este simplu: sub ace-

laºi acoperiº – partea dinspre lac
(Lakeside) a avut loc în zilele de 24, 25
ºi 26 februarie un mare “Show” de
câini, organizat de Internaþional Kennel
Club of Chicago (kennel tradus în
româneºte înseamnã cuºcã de câine).
Nu ne-am putut abþine sã nu mergem
sã vedem despre ce este vorba. Trebuie sã vã mãrturisesc faptul cã nici eu
ºi nici colegul meu Ghiþã nu am mai
avut aceastã ocazie pânã acum. A fost
foarte interesant – dacã nu mã credeþi,
puteþi merge la site-ul www.ikcdogshow.com
ºi o sã vã convingeþi. Câini de toate
felurile, mari, mici, mijlocii, tot felul de
rase, care de care mai « închipuiþi »,
mai coafaþi ºi mai ºamponaþi, mai
dresaþi sau nu, mai cuminþi sau mai
puþin cuminþi, mai frumoºi sau mai…
ciudaþi (nu existã câini urâþi!) au fost
aduºi de stãpânii lor la Show, din toate
pãrþile SUA. Ba unii veneau chiar ºi din
alte þãri – Canada fiind pe primul loc. În
cele 4 zile de activitãþi, s-au înregistrat
la “spectacol” peste 100.000 de iubitori
de cãþei. Parcarea a devenit o problemã – am parcat foarte departe
(unde am mai gãsit locuri) ºi autobuze
speciale (navete) ne-au dus la
McCormic. Am gãsit timp sã mergem
sã vedem câinii ºi pe stãpânii lor vineri,
24 februarie ºi nu am regretat. Ne-a
uimit numãrul mare de coafori de câini,
care lucrau de zor, de standuri cu accesorii ºi mâncare de câini, cu locuri
de odihnã ºi de vânzãri ale prietenoaselor patrupede. Niciun câine nu lãtra,
toþi stãteau cuminþi unde erau puºi.
Disciplinã, nu glumã! Nici mizerie nu
exista pe jos ºi nu am simþit mirosuri
urâte, aºa cum ne aºteptam. Am cerut
voie la stãpâni ºi am fãcut poze care
sper sã vã placã. Le mulþumim pentru
amabilitate! Vãzând acest Show, miam adus aminte de câinii fãrã stãpâni
din Bucureºti, flãmânzi, bolnavi ºi hãituiþi de hingheri. Ce diferenþã, ce norocoºi sunt anumiþi câini! Cu cât o þarã
este mai civilizatã, cu atât mai bine o
duc vieþuitoarele care trãiesc în ea!
În încheiere, meritã menþionat faptul cã întâlnirea dentiºtilor de la Chicago din anul 2013, a fost anunþatã de
pe acum. Va avea loc în zilele de 21-23
februarie, va coincide cu o expoziþie
comercialã de 3 zile, care va avea loc
sub aceleaºi acoperiºuri (nu am aflat
detalii) ºi va avea denumirea «Midwinter Night’s Dream»!. Sunã bine.
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O carte document:
LE STRUMA, de Michel Solomon*
Recent, împlinindu-se 70 de ani de la scufundarea ambarcaþiei Struma, în România a avut loc o comemorare
pentru cinstirea memoriei celor aproape 800 (mai exact
769) de suflete nevinovate care au pierit în valurile reci ale
Mãrii Negre pe 24 ianuarie, 1942. Ciudatã coincidenþã, anul
acesta (pe 15 aprilie) se împlinesc 100 de ani (tot numãr
rotund) de la tragicul episod al Titanicului, în care ºi-au
pierdut viaþa peste 1.500 de pasageri. Dupã cum bine se
ºtie, Titanicul s-a lovit de un gheþar, deci «act of God». Vasul
Struma, însã, a fost torpilat de un submarin sovietic – deci
act criminal. Acum se ºtie cu certitudine cã nu a fost vorba
de un submarin german, aºa cum s-a crezut (sau se impunea sã se creadã) pe vremea comunismului.
Am aflat despre trista comemorare Struma, dintr-o corespondenþã din Bucureºti pentru «Bunã dimineaþa, Israel»
semnatã de Iulia Deleanu, publicatã pe internet în publicaþia
ORA NOUÃ pe 4 aprilie, 2012. Comemorarea a avut loc în
faþa monumentului din cimitirul evreiesc din Bucureºti,
ridicat în amintirea victimelor de pe Struma. Nu am putut
afla când a fost ridicat acest monument – Michel Solomon
(despre care veþi afla în continuare) nu menþioneazã anul ºi
nici în alte publicaþii nu este menþionat.
A urmat un simpozion pe tema tristului eveniment, þinut
la Bucureºti, la primãria sectorului 7. Impresionantã participarea, interesante discursurile participanþilor! Informaþii
complete despre comemorare pot fi gãsite pe internet.
Cartea de 340 de pagini, Le Struma scrisã de Michel
Solomon, despre care mi-am propus sã scriu câteva
rânduri, a fost publicatã în Canada în anul 1974. Editura se
numea LES EDITION DE L’HOMME. A fost tradusã ºi adaptatã din englezã de Gilbert La Rocque. Ilustraþia de pe coperta 1, conceputã de Jack Trembly, poate fi vãzutã în poza
alãturatã.
Am rãsfoit aceastã carte în urmã cu 10 ani, atunci când
am cumpãrat-o ( cu un dolar) de la un vante de garage. Recent, am citit-o cu atenþie. Mã întreb: cum am avut puterea
sã o citesc de la o copertã la alta, mai ales cã ºtiam deznodãmântul trist? Este o istorie durã, greu de acceptat cã a
fost adevãratã, cã au existat pe lume aºa creaturi umane,
fãrã suflet, fãrã milã. Cu tot efortul autorului de a reda cât
mai fidel situaþiile ºi atmosfera din timpul rãzboiului în România, este greu de imaginat cum de a fost posibil, cum de
s-a produs un aºa climat conflictual. Valoarea documentarã
a cãrþii este indiscutabilã, în ciuda unor inexactitãþi ºi exagerãri acceptabile, sau mai bine zis... scuzabile.
Cum încã nu se ºtie totul despre tragedie nici acum,
dupã atâþia ani ºi cum multe date sunt puþin contradictorii,
poate cã nu stricã sã aduc sub ochii cititorilor mei, pe scurt,
ce am aflat din numita carte ºi ce am mai aflat din alte surse.
În primul rând, am înþeles mai bine atmosfera de teamã
ºi incertitudine în care trãiau evreii din Bucureºti, dupã
declararea rãzboiului împotriva URSS, pe 22 iunie, 1941.
Înainte de rãzboi existau aproximativ 220.000 de evrei în
capitala României, ca acest numãr sã creascã la peste
400.000 (pag. 114) cu evrei (cetãþeni români, dar ºi de alte
cetãþenii) veniþi în cea mai mare parte din Bucovina, Basa-

rabia ºi Transilvania de Nord. Evreii refugiaþi din Germania
ºi din alte þãri europene ocupate de trupele lui Hitler – în
special din Polonia (deci fãrã cetãþenie românã ºi fãrã vize
active) erau în pericol de a fi expulzaþi din România. Marea
majoritate a nefericiþilor pasageri ai improvizatei ºi mizerabilei ambarcaþiuni Struma (folositã mult timp pentru transport
de animale pe Dunãre) erau cetãþeni români, dar ºi 18 de
alte naþionalitãþi. Dupã autor, echipajul era compus din 10
membri, dintre care 4 erau evrei.

Personajul principal al cãrþii pe nume Sol, un inginer
competent ºi cu suflet ales, fãcea voluntariat sã ajute confraþii nãpãstuiþi de soartã, refugiaþi în România. Printre
altele, prin oameni influenþi, reuºea sã-i scoatã de pe listele
de deportare pe cei vizaþi. Tot el a obþinut o audienþã la regina mamã – Elisabeta (pagina 193) pentru a se aproba
proiectul Struma. O sãptãmânã mai târziu, generalul Antonescu a anunþat cã permite utilizarea vasului Struma pentru
transport de persoane, cu condiþia de a se face anumite
ameliorãri minore (pagina 196). Multe lucruri interesante se
mai pot afla din carte!
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Cartierele evreieºti din Bucureºti deveniserã supraaglomerate, datoritã «atitudinii oficiale a autoritãþilor, devenitã
mai puþin ostilã». Distrugerea rebeliunii legionare de cãtre
armata românã comandatã de generalul Antonescu (pag.
69) ºi interzicerea Gãrzii de Fier plus expulzarea ºefilor
acesteia în Germania au contribuit de asemenea la influxul
de evrei spre capitala României, în care trãiau oarecum mai
în siguranþã. Viitorul lor însã era incert, funcþie de cine câºtiga rãzboiul.
Sol, prins la Iaºi de legionarii fanatici anticomuniºti – a
scãpat ca prin minune masacrului din curtea prefecturii.
Aflãm ºi motivul pentru care anumiþi evrei erau terorizaþi de
legionarii anticomuniºti – «O sã vã facem sã vã treacã pofta
de a simpatiza cu Sovieticii ºi cu comuniºtii» (pagina 126).
Se deduce clar cã paranoia de teama comuniºtilor ºi percepþia aproape generalizatã cã unii evreii au vrut sã aducã
sistemul comunist în România, au dus la aceste acte de
violenþã fãrã precedent în aceastã parte a lumii. Nu mai
funcþiona logica ºi discernãmântul. Nu este scris în carte,
dar din alte surse am aflat cã asasinarea ºefului miºcãrii
legionare (puternic anticomunistã) C.Z. Codreanu ºi a altor
13 ºefi legionari în noaptea de 29-30 noiembrie 1938 în
pãdurea Tâncãbeºti, era de asemenea perceputã ca fiind o
crimã în care anumiþi evrei ar fi avut un rol important. Nu
este cazul sã intru în detalii.
Trebuie totuºi sã menþionez - ca o parantezã, cã ºi
acum, dupã zeci de ani, existã oameni care sunt convinºi cã
nefericitul de sistem comunist a fost adus în România de
evrei. Este fals ca «diamantele lui Cartier» ºi nu se poate
generaliza. Este adevãrat cã au existat mulþi evrei cu convingeri comuniste, dar marea majoritate a evreilor – cetãþeni
români, nu puteau fi în niciun caz adepþi ai unui sistem care
ar fi naþionalizat (ºi distrus) proprietãþile ºi companiile private, deoarece multe aparþineau acestora. Se ºtia bine ce
s-a întâmplat în URSS cu fabricile, bãncile, atelierele, magazinele ºi orice afacere privatã. Se mai ºtia ºi de persecuþiile ºi crimele bolºevicilor împotriva «exploatatorilor poporului». Oricât de frumoase pãreau în teorie ideile lui Marx,
puþini erau atât de «încuiaþi» sã nu înþeleagã ce urmãri
catastrofale a avut aplicarea lor în practicã în primul stat din
lume care le-a adoptat, respectiv Uniunea Sovieticã.
Dar sã revin la Struma:
Cu mare greutate (trei zile în loc de 18 ore), fragila ambarcaþie a ajuns totuºi la Istanbul. Însã, aºa cum se ºtie, guvernul turc nu a permis debarcarea ºi tranzitul evreilor spre
Palestina. Au urmat negocieri cu britanicii care aveau mandat de a administra «Þara Sfântã». În ciuda situaþiei disperate în care se aflau copii, femei, tineri ºi bãtrâni, nimeni nu
a miºcat un deget pentru a salva pe cei în cauzã. Nici chiar
promisiunea celor tineri de a se încadra în armata britanicã
nu a ajutat. Mulþi dintre pasagerii „vasului morþii” erau medici, profesori, ingineri cu experienþã – fãrã folos, britanicii
nu s-au lãsat înduplecaþi de a-i primi în Palestina, iar turcii,
nici atât.
Situaþie este întrucâtva asemãnãtoare cu cea a emigranþilor evrei de pe transatlanticul german SS St. Louis.
Acest transatlantic de lux (nu ca STRUMA), a plecat din
Hamburg pe data de 13 mai 1939 având la bord 930 de
evrei cu destinaþia finalã – Havana, Cuba. Între timp, în
Cuba s-a schimbat guvernul ºi s-a format un puternic curent
anti-evreiesc, alimentat ºi de propaganda germanã. În
Havana, 40.000 de cubanezi au participat la o demonstraþie
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împotriva admiterii evreilor în Cuba. Numai 28 de evrei au
fost admiºi în… „Isla del Cayman”. Restul, au încercat sã
emigreze în USA – dar nu s-a permis vaporului nici sã
ancoreze în port la Miami, fiind îndepãrtat cu focuri de arme.
Nici Canada nu a fost mai prietenoasã – cu replica primului
ministru Mackenzie King „Non is too many”. Vaporul s-a
întors în Europa, iar nefericiþii pasageri au fost primiþi de
Anglia, Belgia, Olanda ºi Franþa, dar mulþi au pierit mai târziu în diferite lagãre de concentrare
Pe data de 24 februarie 1942, la ora 9 dimineaþa, vasul
Struma a fost scufundat de un submarin sovietic (în carte se
susþine cã de un submarin german, aºa cum s-a crezut mult
timp). Abia a doua zi, echipaje turceºti de salvare au început
sã caute victimele, care evident cã nu au rezistat o zi ºi o
noapte în apa rece a mãrii, exceptând un singur supravieþuitor, numit în carte – Victor (în realitate singurul supravieþuitor s-a numit David Stoliar, care încã trãieºte). Ce coºmar
au trãit acei sãrmani oameni pe acel «coºciug plutitor» timp
de peste douã luni! Înaltul comisar britanic, Sir Harold
MacMichael,nu a permis intrarea evreilor în Palestina,
aceasta fiind politica britanicã în acea perioadã (dar cu destule excepþii). În primele 24 de ore care au urmat dupã aflarea deznodãmântului tragic al Strumei, în toatã Palestina
s-a postat un afiº cu poza comisarului britanic, acuzat de
moartea a 800 de refugiaþi ºi 25 februarie 1942 s-a proclamat zi de doliu naþional. Comisarul a murit de moarte bunã
pe 19 septembrie 1969, nimeni nu l-a judecat pentru rolul lui
nefast la aceastã crimã.
Michel Solomon nu menþioneazã nimic despre Mefkure,
un vas turcesc scufundat tot de un submarin sovietic pe
data de 5 august 1945, în Bosfor. Transporta aprox. 300 de
evrei din Polonia, Ungaria ºi România, cu destinaþia finalã
tot Palestina. De data aceasta, se poate presupune cã
aceºti nefericiþi, migrau de teama armatelor sovietice, care
se apropiau de Bucureºti. Au supravieþuit numai 11 persoane – 5 evrei ºi 6 membri ai echipajului. Chiar dacã numãrul victimelor este mai mic, ºi aceastã tragedie trebuie
þinutã minte cu pioºenie – sã nu se mai întâmple niciodatã
astfel de crime, împotriva niciunei fiinþe umane.
Ce se poate spune în finalul acestor rânduri? Mi-a fost
tare greu sã citesc ºi sã scriu despre aceste tragedii, mi-a
fost greu sã cred cã oamenii pot fi atât de criminali unii cu
alþii. Homo homini lupus est! M-am consolat oarecum sã
constat faptul cã românii au fost în general umani cu evreii
români ºi chiar cu cei veniþi din alte þãri. Faptul cã puteau
circula liber prin România (care era în stare de rãzboi!), cã
li se permitea sã se îmbarce pe vapoare ºi sã plece spre
Palestina, spune foarte mult. În perioada tulbure 1940-1946
cei mai mulþi evrei au ajuns totuºi la destinaþie, înfruntând
riscuri enorme. Este de admirat sacrificiul ºi curajul lor pentru a ajunge în þara de unde au fost alungaþi cu douã mii de
ani în urmã!

* Michel Solomon este de asemenea autorul cãrþilor Magadan ºi Mon
calvaire roumanin. S-a nãscut la Galaþi, a studiat dreptul, dar a lucrat ca ziarist. A fãcut rãzboiul în Africa de Nord ºi Orientul Mijlociu în unitãþi militare
britanice. În anul 1948 a fost arestat ºi condamnat de comuniºti la ani grei de
puºcãrie. În anul 1964 a emigrat în Canada. A locuit la Montreal. În anul
2011, Asociaþia Canadianã a Scriitorilor Români l-a declarat (postmortem) pe
scriitorul Michel Solomon ca pe unul dintre cei mai redutabili luptãtori românicanadieni (prin cãrþile sale) împotriva comunismului din România.
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Corneliu Chiºu este primul parlamentar canadian de origine romanã. Este normal sã dorim sã aflãm cât mai
multe despre acest om care a reuºit în Lumea Noua, dupã ce s-a remarcat cu succes ºi în cea veche (a fost
membru al Echipei Naþionale de Scrimã a României).
Vã propun un portret în evoluþie al acestui deputat din a 41-a legislaturã canadianã.
Corneliu Chiºu este afabil ºi dovedeºte un calm tipic persoanelor obiºnuite sã gestioneze situaþii «de crizã».
Prima oarã i-am auzit numele acum câþiva ani, când a fost vicepreºedintele Ordinului Inginerilor din Provincia
Ontario (PEO), organizaþie profesionalã extrem de puternicã, forul care hotãrãºte dacã cineva are sau nu drept de
semnãtura ca inginer în Canada.
Apoi l-am vãzut printre noii parlamentari ai Partidului Conservator
ºi, ca orice journalist, am transmis cu iuþealã ºi prin formula electronicã ºi prin telefon, vestea cea mare: în Canada a apãrut primul
deputat de origine românã. Vorbeºte fluent mai multe limbi. Pe lângã
românã, vorbeºte limba maghiarã, care este ºi limba mamei, limbile
englezã ºi francezã limbile þãrii de adopþie - ºi italianã, limba primei
soþii.
L-am întâlnit în biroul sãu într-o dupã-amiazã mai liniºtitã, când
avea câteva ore libere pânã ce urma sã fie din nou prezent la Parlament, pentru cã se vota o importantã lege determinatã de greva celor
de la Air Canada (din lunã martie a acestui an).
Aºa am aflat ºi primele amãnunte, interesante, legate de munca
unui deputat, anume cã programul poate avea lungimi nebãnuite,
pânã la ora unu – doua din noapte sau chiar patru dimineaþa. Mi-a
ghicit prima întrebare, cea referitoare la motivaþia care l-a determinat
sã ia drumul politicii. Rãspunsul a fost unul care poate caracteriza
mulþi imigranþi sau canadieni mai noi, adicã acela de-a face din
Canada un loc mai bun de trãit. Existã multã tenacitate în prima
generaþie de nou-veniþi, ceea ce-i face sã viseze orice ºi sã încerce
orice. Probabil acesta este unul dintre rãspunsurile pentru care, dupã
câteva luni de campanie electoralã, a fost ales sã reprezinte zona
Pickering-Scarborough East, unde locuieºte de peste 20 de ani.
De ce tocmai conservatorii? Sunt în general europenii veniþi din
centrul ºi estul continentului mai atraºi de valorile acestui partid? Mi-a
spus cã a corespuns cel mai bine cu principiile sale de viaþã ºi, ca nota romanticã, acest partid are o legãturã
veche cu România, încã de pe vremea primului-ministru Robert Borden, cel care a ajutat România în urma
Primului Rãzboi Mondial. Artizanul din umbrã a fost colonelul Joe Boyle, unul dintre eroii acestui rãzboi ºi apropiaþi
ai Casei Regale a României. Printre faptele sale de vitejie se numãrã încercarea de recuperare, de pe pãmânt
rusesc, a unei pãrþi din Tezaurul României, precum ºi negocierile duse pentru eliberarea unor ofiþeri români de
rang superior prinºi pe acelaºi front. Relaþiile dintre români ºi canadieni, prin filierã albastrã, au produs ºi
colaborarea pentru Centrala de la Cernavoda, asta în anii ’80, pe timpul fostului premier Brian Mulroney.

CRISTINA BALAJ MIHAI (CANADA)

Nuanţe româneşti
la umbra frunzei
de arţar

Actualmente sunteþi implicat în comisiile de apãrare, datoritã experienþei din Armata Canadianã. Aþi
fost maior ºi aþi servit în campaniile din Balcani ºi Afganistan. Care a fost cea mai impresionantã experienþa din aceastã perioadã?
Nu e uºor sã vorbeºti despre aceste evenimente, pentru cã sunt implicate multe emoþii, pe lângã multe
provocãri de ordin profesional. Deºi inginer, am fost ºi pe post de «consilier sufletesc», pentru cã am avut colegi
mai tineri care au fost ºocaþi de ce înseamnã iminenþa morþii dar, ca unul cu mai multã experienþã de viaþã, am
reuºit sã le fiu alãturi. Când te confrunþi cu moartea e întotdeauna foarte greu, dar cu calm trebuie sã ºtii sã mergi
mai departe. În Bosnia-Herþegovina am avut ocazia sã întâlnesc ºi membrii Armatei Române ºi am fost bucuros
cã am putut sã fiu o verigã de legãturã între colegii din Armata Canadianã ºi cea Românã.
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Viaþa dvs. profesional ºi socialã cuprinde foarte multe realizãri, care se sprijinã pe un fundal foarte puternic.
Ce conþine zestrea de acasã?
Înseamnã o familie frumoasã, prin care am acumulat atât cultura românã cât ºi pe cea maghiarã, pe linie maternã.
Mama a fost profesoarã de limba românã, bunica a fost ºi ea în învãþãmânt, iar bunicul matern a fost directorul Liceului
Catolic din Zalãu. Mama, deºi de etnie maghiarã, a urmat Liceul Oltea Doamna din Oradea ºi apoi Facultatea de Litere
de la Universitatea Regele Ferdinand din Cluj. Diploma ei de absolvire este o adevãratã operã de artã, cu tricolorul românesc pe margine, iar pe carnetul de note sunt semnãturile corifeilor culturii româneºti din acea perioadã : D.D. Roºca,
Onisifor Ghibu, Sextil Puºcariu ºi alþii. O întreagã generaþie de aur. Îmi povestea cum la cel mai sever profesor a reuºit sã
depãºeascã orice aºteptãri, drept pentru care dascãlul i-a admonestat pe ceilalþi: «O unguroaicã ºtie mai bine româna
decât voi ºi e singura care merita zece».
Tata, Eugen Chiºu, a fost o perioadã, imediat dupã Al Doilea rãzboi Mondial, prefect al judeþului Sãlaj ºi implicat în miºcarea de rezistenþã din acei ani grei. Eu mã numesc ºi Eugen, ca pãrintele meu.
ªcoala din România rãmâne nu numai o amintire frumoasã, dar ºi o fundaþie foarte solidã, atât prin anii petrecuþi la
Satu-Mare, unde m-am nãscut, cât ºi prin cei petrecuþi la Bucureºti, la Facultatea de Electronicã. Acolo am cunoscut-o ºi
pe prima soþie, mama Martei, o italiancã îndrãgostitã de limba românã, doctoranda la Zoe Dumitrescu-Buºulenga. Se pare
cã viaþa familiei Chiºu are þesutã în structura ei profesoratul, dar ºi pasiunea pentru ºtiinþe exacte, pentru cã a doua soþie,
Cecilia, preda matematicã la Universitatea din Toronto. Ea ºi fiica mea îmi sunt alãturi ºi fãrã sprijinul lor nu aº fi putut sã
mã fi angajat într-o astfel de « aventurã ». Soþia mea e chiar bucuroasã cã sunt aici, la Ottawa, ºi nu în Afganistan sau în
Bosnia.
Un lucru mai puþin cunoscut de cãtre marele public este faptul cã scrima a fost unul dintre modelatorii
destinului lui Corneliu Chiºu. De fapt, la Satu-Mare este un puternic nucleu al acestui sport nobil.
Anul acesta, pentru data de 11 august, se pregãteºte o mare sãrbãtoare, care va cuprinde ºi o lansare de carte despre
scrimerii din acest colþ de þarã, care au ajuns nu numai în funcþii ºi profesii importante, dar ºi în multe colþuri din lume. Aºa
vom ºti mai multe unii despre alþii.
Palmaresul meu cuprinde un titlu de vice-campion naþional la juniori, Cupa Speranþei ºi participarea, împreunã cu lotul
României, la Universiada de la Torino, din 1970. Existã, se pare, o legãturã între scrimã ºi politicã, pentru cã nu numai eu
am ales acest drum, dar ºi Szepesy ªtefan, Ecaterina Stahl sau Alexandu Mironov. Prietenia cu Alexandru Mironov a
acumulat peste 40 de ani (Minunat!, n.r.), aºa cã, ºi la contribuþia mea, pe vremea când era Ministrul Sportului, a fost invitat
sã þinã un discurs la Empire Club din Toronto, un club select, care a gãzduit toþi premierii canadieni ºi mulþi dintre preºedinþii
americani.
Cât de «în formã» mai sunteþi astãzi?
Pasiunea pentru scrimã nu doarme nici azi, drept pentru care sper sã organizez un campionat amical de scrimã între
reprezentanþii partidului de guvernãmânt ºi cei din opoziþie, asta pentru deliciul publicului, dar ºi al jucãtorilor. Ne «duelam»
nu numai verbal, dar ºi la planºã.
În urma unei tragedii familiale, aþi început o viaþã nouã în Canada,
împreunã cu o fetiþã de câþiva aniºori. Aþi fost inginer ºi ofiþer în
Armata Canadianã, dar ºi membru activ, de peste 30 ani, în comunitatea de aici.
Am fost consulul onorific al Republicii Moldova timp de opt ani, între
1996 ºi 2004 ºi am tradus cartea lui Ion Pascalutã legatã de istoria
Parlamentului de peste Prut.
Am avut onoarea sã fac parte din delegaþia canadianã care l-a însoþit
la Roma pe arhiepiscopul Thomas Collins, pentru ceremonia din 18
februarie, când Excelenþa Sa a fost ridicat la rangul de cardinal. Nu am
scãpat prilejul ºi am reuºit sã fiu un intermediar între cei doi noi cardinali,
Thomas Collins ºi Lucian Mureºan, reprezentantul bisericii greco-catolice
din România.
Sunteþi ºi iniþiatorul Grupului Parlamentar de Prietenie dintre România ºi Canada.
Da, are o viaþã de câteva luni, dar sper sã ajut ºi eu la întãrirea legãturilor dintre românii de aici ºi autoritãþi, dar ºi între reprezentanþii statului
roman ºi cei ai Canadei. Deocamdatã suntem la faza de cunoaºtere.
Toate aceste merite sunt reflectate ºi onorate cel mai bine în blazonul
pe care l-aþi primit de la Guvernul Canadei.
Am fost acceptat de cãtre Autoritatea de Heraldicã din Canada ca sã
primesc acest blazon de care sunt foarte încântat. Acesta conþine ºi
vulturul Ardealului ºi bourul Moldovei, dar ºi frunza de arþar, cu motto-ul:
SEMPER FIDELIS. Practic, îngemãnarea locurilor pe care le am la inimã.
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Întâmplare sau nu, dar locuind tot în U.S.A., citeam
în 2009, traducerea Marianei ªipoº din l. rusã a romanului Compromisul (în original, Kompromiss, 1981). Iar
în 2012, aceleaºi oficii de criticã literarã le-am aplicat
volumului de schiþe, nuvele ºi povestiri, intitulat Geamantanul (în original, Cemodan, 1986). Cartea a apãrut
sub aceeaºi semnãturã a traducãtorului ºi cu acelaºi
titular, prozatorul Serghei Dovlatov.
Îmi vine extrem de greu sã înþeleg pe unii scriitori ai
emigraþiei, indiferent de naþionalitatea pe care o reprezintã, cum ajung în SUA sau în orice þarã occidentalã,
mai ales a Europei, privesc înapoi cu mânie. Fierul roºu
pus pe tot ce a fost într-un trecut becisnic se-ncinge mai
abitir acum, când libertatea exprimãrii este deplinã. Majoritatea celor care vorbesc despre gravele turbulenþe
trãite transformã traumele de ieri în relatãri, amintiri, în
condamnãri publice, unele luând calea jurnalisticii
oficiale. Dacã în familie mai sunt urmaºi, ideea de a nu
trãda þara în care s-au aºezat devine obsesivã. Puþin
probabil ca Dovlatov sã fi avut timp ºi mai ales hãrnicia,
adicã voinþa de a învãþa engleza americanã, dupã
venirea sa la New York, în 1978, când i-a apãrut prima
carte Nevidimaia kniga (Cartea nevãzutã). Dupã naºterea bãiatului Nick în aglomerata metropolã, ziaristul sa exprimat sincer tulburat : „Copiii mei vorbesc rusa fãrã
niciun chef. Eu, fãrã niciun chef, engleza”.
Oricâte însemnãri, comentarii sau interpretãri despre vreuna dintre cele 12 cãrþi lãsate de Serghei Dovlatov (3 sept. 1941-24 aug. 1990, mama armeancã,
tatãl evreu), o medianã a acestora s-ar formula aºa :
literatura lui Dovlatov se circumscrie realismului stenic,
de tip constatativ. Scriitorul realizeazã incizii ºi acolade,
în timp ºi spaþiu, la o populaþie cunoscutã în detaliu.
Intimitatea acelui eu participativ nu se defoliazã decât
cu limite ºi cu strictul necesar. Mai toatã proza lui Serghei Dovlatov aparþine biografismului, reînviat ºi remodelat teoretic de francezi. Dovlatov a realizat un biografism de suprafaþã. Vioiciunea acestuia însã o dã dialogul, dinamica textului o dã retorica asumatã individual.
O frazã din „Th Village Voice”, citatã pe coperta a IV-a
a cãrþii Geamantanul, sunã pedant, deloc atractiv,
fiindcã n-are acoperire în realitatea narativã existentã:
„La Dovlatov, personajele ard la fel de intens ca la Dostoievski, dar într-un iad mult mai vesel”.
Cartea se deschide cu... Introducere! Cum altfel,
dacã „dezbaterea” face loc cerinþelor standard impuse
tuturor care vor sã aibã paºaport?!
De aici înainte începe... biografia autorizatã („eram
pe atunci student...”): privirea în oglindã ºi trecerea în

revistã a obiectelor dintr-un geamantan: „trei perechi de
ºosete finlandeze de nailon, o cãmaºã de poplin, niºte
ghete furate, un costum la douã rânduri, o centurã de
ofiþer, o scurtã de catifea, o cãciulã de blanã, mãnuºi de
ºofer.”
Dacã acesta este inventarul, nominalizat în existenþa lui, interpretãrile autorului au gradãri diferite. ªosetele finlandeze de nailon propun o noimã epicã demnã de luat în calcul – comerþul ilicit în piaþa nedeclaratã
a statului sovietic. Lumea interlopã miºunã în magazine, pe stradã, dar mai ales în cârciumi, în târguri ºi cât
mai departe de graniþã. Se face negoþ cu tot ce este
strãin – ceasuri, coloniale, þigãri, textile, noi sau degradate. Nu se lucreazã cu valutã ºi cu aur! Pe urmele lor,
securiºtii prind câte o „limbã” ºi interogatoriile se þin lanþ.
Rar se mai comunicã de-a adevãratelea. Tãinuitorii sunt
pe fazã.
Între speranþa unei gãselniþe, un fel de chilipir, se
gãsesc ºi douã finlandeze – mamã ºi fiicã. Afacerea lor
pare mulþumitoare pentru amândouã pãrþile contractante. Dar... (suspansul). Când în ziua urmãtoare, desfãºurarea afacerii cu ºosete trebuia sã prindã viaþã,
fabricile ruseºti au invadat piaþa cu ciorapi de nylon.
Aºadar, loviturã de teatru! ªi businessul celor din
clasa de jos s-a îndreptat spre fâºuri, combine stereo
nemþeºti, þigãri americane, aparate foto japoneze. Dintre toate cele vârâte în geamantan, grãmada de ºosete
finlandeze a rãmas sã-i aminteascã de „tinereþea mea
de infractor, de prima iubire ºi de vechi prieteni”.
Cãci despre câte altele se mai pãstrau în geamantanul nedesfãcut ani de zile, va avea informaþii, peste
timp, doar fiul sãu, cel nãscut în America.
Deducem cã tânãrul urmaº, american, va avea bifurcat interesul pentru biografia tatãlui: sã nu-l mai intereseze trecutul acestuia, nici la nivelul unei... pete de
adevãr, ori sã-l abandoneze definitiv, fãrã a ºti despre el
câte ceva.
A doua prozã – pãstrând ordinea aºezãrii în carte,
dupã versiunea româneascã – poartã titlul Ghete din
nomenclaturã. E o politizare forþatã: unui activist de
rang înalt i s-a fãcut rãu în timpul unui discurs rostit la
dezvelirea statuii lui Lomonosov, amplasatã într-o staþie
de metrou. În toiul unui chef prelungit, totul devenise
confuz, iar primarul a plãtit obolul pentru toþi ceilalþi.
Cãzut sub masã, a intrat pentru puþin timp, într-o stare
de inconºtienþã. Sincer, Dovlatov – scriitorul de analizã,
trage cu ochiul la psihiatru ºi se pronunþã : „ªi nu ºtiu ce
s-a întâmplat cu mine. Fie cã ºi-a spus cuvântul disidenþa mea oprimatã, ori s-a dezvãluit firea mea de in-

MARIAN BARBU (USA)

DIN NOU DOVLATOV*
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fractor. Adicã, asupra mea au acþionat stranii forþe distructive.(...) M-am tras pe marginea scaunului. Am întins un picior. Am pipãit ghetele primarului oraºului ºi, încetiºor, le-am
adus spre mine.
ªi abia dupã aceea, am încremenit de spaimã”.
Pentru scriitorul de analizã psihologicã, enunþul „am încremenit de spaimã” îl va conduce la formularea de decizii,
luând în calcul factorii perturbatori, pornind de la inconºtient, urcând spre raþional ºi reechilibrare în forma normalã
a existenþei. Încrengãturile manifeste ale inconºtientului
descris de Dostoievski vin de la o persoanã cu stãri psihice
deviatoare.
Conceptul de autoanalizã presupune trimiterea la anumite procedee ale metodei psihanalitice, definite de specialiºti, de la Freud încoace, în urmãtorii termeni: asociere
liberã, analizã a viselor, interpretare de conduitã º.a.
Se gãseºte câte ceva din toate aceste identificãri specializate la Dovlatov ca sã merite apropierea lui (desigur, ca
scriiturã) de F. Dostoievski?
Mult mai apropiatã de cazuistica dintr-o psihanalizã este
povestirea Centura de ofiþer. Subiectul: scriitorul, de acum
în corpul de pazã al unui lagãr, are misiunea de a însoþi un
coleg ca sã ducã un presupus nebun la un spital de profil
(prin analogie, fãrã a-i forþa limitele, ca ºi Apostol Bologa din
romanul Pãdurea spânzuraþilor). Farmecul naraþiunii, scrisã
la persoana întâi, ca multe alte relatãri ale lui Dovlatov,
constã în alternanþa proporþionalã dintre realitate ºi câtimea
de imaginaþie. Demascarea lui Ciurilin, soldatul care l-a
însoþit pe fruntaºul Dovlatov în misiunea de a-l duce pe un
nebun la spitalul de psihiatrie.(O muºcase „pe tanti ªura,
bucãtãreasa”). Se-mbãtaserã toþi trei, acþionând fiecare în
mod dezordonat. Maiorul lagãrului, conducãtorul anchetei
de demascare, rosteºte descurajator, dar ºugubãþ: „Mãcar
dacã le-ar fi fost ruºine de deþinut....”
În linia realismului de tip clasic, stabilizat în sec. al XIXlea, în mai toate þãrile europene (la noi, vezi Caragiale, pilduitor fiind finalul din nuvela Douã loturi), ºi Serghei Dovlatov „ia cuvântul”, notând evoluþia personajelor care l-au
sprijinit sã-ºi alcãtuiascã trama epicã (Ciurilin – un an de
batalion disciplinar, el, autorul, demobilizat, pe deþinutul nebun „nu l-am mai vãzut). Parcã nostalgic, ºi cumva trist, se
descarcã de nãduf : „S-au risipit cu toþii undeva, în urmã.”
Urmãtoarea prozã – a treia, Un costum bun, la douã rânduri, propune o formã de comportament gen Nastratin.
Valoarea omului începe sã prindã limbaje de referinþã de la
haine ºi toate cele care privesc îmbrãcãmintea.
De la aceastã prozã, mi s-au luminat analogiile cu N.V.
Gogol ºi A.P. Cehov, în postura de naratori ºi nu de dramaturgi.
Textul este viabil prin mulþimea de personaje, adevãraþi
actanþi de susþinut cauza unui ziarist, mai mereu în contra
regimului... asupritor. Pe scurt, Dovlatov s-a purtat ca un
dizident care mai credea cã poate reforma lumea în care
trãia.
Într-un permanent contrast: eu – el, sãrac – bogat, bun –
rãu, cultivat necultivat º.a.m.d., se dezvoltã povestirea
Geaca lui Ferdnand Léger. Personajele (ca la Cehov): A.K.
Cerkasov, artist renumit, deputat în Sovietul Suprem. Fiul
sãu – Andriuºa.
În contrast – tatãl scriitorului, angajat la teatru.
Ca fruntaº în treburile obºteºti, Cerkasov era preþuit în
toatã þara ºi cãlãtorea în strãinãtate ori de câte ori era ne08

voie. Tatãl lui Dovlatov era socotit „fiu al unui naþionalist burghez”.
Copiii celor douã familii îºi iubeau pe cele care le-au dat
viaþã; cândva, absolvente ale aceluiaºi institut de teatru.
Dupã moartea lui Cerkasov, Nina a fost concediatã.
ªi tot aºa Dovlatov – scriitorul înainteazã în povestire,
pânã când aflã cã mama lui îi aducea haine vechi din garderoba Ninei Cerkasova. Iar geaca de acuma aparþinuse
cândva pictorului Léger. Iar el, chipurile, a lãsat cu limbã de
moarte ca ea sã fie oferitã numai unui „om socotit de alþii un
ratat”.
Într-un remember petrecut în America, Dovlatov pare
neliniºtit, fiindcã sunt puþini cei care ºtiu despre geaca purtatã de el cu o anume solemnitate ºi numai în împrejurãri
speciale.
Când totul pãrea sã fie spus destul de rãspicat, în aceeaºi tonalitate de opoziþii, Dovlatov zãboveºte asupra peripeþiilor primirii a 1500 de ruble, bani lãsaþi prin testament de
cãtre Nina Cerkasova. Apoi, hodoronc-tronc, se reproduce
un dialog dintre vãrul lui, rãmas la Leningrad, ºi Dovlatov, de
la New York.
Aspectul convenþional, un fel de cifru acceptat de cãtre
cei doi vorbitori, încheie gândul de a nu discuta liber, cãci
consecinþele bãnuite erau mai ales pentru cei rãmaºi în
Rusia.
Punând cumva capac la distorsiunea creatã, Dovlatov
nu scapã prilejul de a ne informa cã Andrei Cerkasov „va
primi titlul de doctor în fizicã. Sau fizicã-matematicã... ªi
care-i deosebirea?”
C-un asemenea final, ironic-ºmecheresc, Serghei Dovlatov a transformat parcã întreaga povestire într-una de
ºuetã, de duzinã.
Ieºirea din rândul obiºnuinþelor de tehnicã literarã se
produce la Dovlatov printr-o schimbare de macaz, fãrã ca
sã producã, ºi imediat, efecte literare. ªi nu este cazul doar
al povestirii Cãmaºa de poplin, o slabã confesiune, din vremea dezgheþului privind emigrãrile. Lena, soþia lui Dovlatov
– ziaristul, a acþionat în tainã pentru a pleca din Rusia spre
Israel. În finalul întrevederii de adio, soþia îi înmâneazã o
cãmaºã de poplin româneascã, pe care i-a cumpãrat-o din
rublele rãmase disponibile. ªi ca sã nu le piardã, i-a cumpãrat ceva de... import!
Sâcâitor cu tot ce trimite la politicã, indiferent din ce
parte a globului vine, Serghei Dovlatov îºi exteriorizeazã un
gând de verticalitate nedezminþitã, aflând cã nobila textilã a
fost fabricatã în România.
Numaidecât, izbucneºte, rostind lozinci: „Trãiascã tovarãºul Ceauºescu!...”
Cunoscãtor îndrituit al variantei vorbite a limbii ruse,
Dovlatov devine retoric: „Doar cã, unde s-o îmbrac? Chiar
aºa, unde?”
Tocmai când mã pregãteam sã cred cã aceastã confesiune – ºi n-am niciun motiv sã n-o calific altfel! – dezvoltã
cu de-amãnuntul relaþiile frigide dintr-un cuplu conjugal, în
care s-a instalat pe deplin indiferenþa, un contract social
tacit ºi acceptat ca atare de ambele pãrþi, am dat peste
alinierea celor trei adverbe într-o comunicare stranie. O
socotesc drept loviturã de rachetã în manierã de rever din
jocul de tenis (de masã sau de câmp).
În asemenea situaþie, sunt tentat sã-mi retrag indicatorul
sportiv ºi sã accept dilema ca fiind viabilã. La urma-urmei,
povestirea rãmâne în limitele biografismului, cu atât mai

mult, cu cât autorul lasã a i se vedea vinovãþia, ale cãrei
consecinþe abia la despãrþirea nevestei nu i se mai par
tulburi. Totuºi, stilul gazetarului este peremptoriu!
Întreg volumul are în atenþie „lucruri domestice”, existente în viaþa fiecãruia dintre noi: ºosete, ghete, curea,
geacã, mãnuºi, cãmaºã, cãciulã. Desigur cã mai sunt ºi
altele, fie în garderobã, fie în altã parte a camerei, dar acestea n-au beneficiat de atenþia scripturalã a autorului!
Cãciula de blanã, cu inserþii autobiografice în detaliu
mãrturisite – viaþa la gazetã, relaþiile dintre lucrãtorii ei,
atmosfera din stradã, din cârciumi mai ales, tendinþa de
evaziune, prin mici afaceri, mai totdeauna pãguboase,
accentueazã formele de antisemitism declarat. Totul în povestire începe de la otrãvirea evreicei Raisa, dactilografa
redacþiei. Fiecare dintre bãrbaþi se culpabilizeazã într-un fel
sau altul, deoarece femeia le oferise, nu o datã... sprijinul
sãu, atât la redacþie, cât ºi în afara ei.
Cum bãuturile tari au devenit emblemã naþionalã în
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fapt, el nici nu era evreu. A fost aºa, o întâmplare. O istorie
încâlcitã de familie. Mi-e lene s-o povestesc ...”
În tonalitatea scrierii unui scenariu de film, se deruleazã
povestirea Mãnuºile de ºofer. La o consfãtuire a reprezentanþilor presei dintr-o anume zonã a Leningradului, participã
ºi Dovlatov de la gazeta „Turbostroitel”; de asemenea,
Schlippenbach, de la gazeta „Kadr” a Studioului Lenfilm.
Strãbunii acestuia fuseserã suedezi.
Trama povestirii – admirabil cadenþatã în dialogul
ingenios al scriitorului are drept subiect venirea incognito a
þarului Petru cel Mare în timpurile moderne ale Rusiei,
pentru a constata degradarea a tot ceea ce lãsase el.
Scenariul fiind redactat de suedez, Dovlatov, în postura
þarului, urma sã viziteze oraºul, palatul, bodegile, alte repere încã existente de pe vremea... lui. Dupã terminarea
filmãrilor, costumaþia... þarului a intrat în posesia lui Dovlatov. La rându-i, fiecare componentã a costumului ºi a accesoriilor necesare a luat calea ofertelor pentru rude ºi apro-

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

Rusia, descrierea acestora ocupã un loc distinct, nu numai
în aceastã povestire, iar bãrbaþii nu sunt singurii care au
dimensiunea nefastã a alcoolului. ªi Raisa era una dintre
femeile cãuzaºe.
Titlul povestirii vine de la un scandal, în care a fost
implicat un vãr al autorului. Pe timp de iarnã, la Leningrad,
gerul era în toi. Bãrbaþii ºi nu numai ei, purtau îmbrãcãminte
groasã. Bãtãuºii din gang s-au pierdut în mulþimea strãzii,
dar vãrul i-a luat cãciula adversarului, fiindcã era mai bunã
decât a lui!
Subiect banal, cu multe consecinþe în viaþa de cuplu a
fiecãruia. Stilistic, textul este înþesat, dacã nu saturat, de
descrieri, de spaþii închise sau deschise, de interioare, fãrã
arabescuri poziþionale, ori reflecþii, în niciun caz filosofice.
Majoritatea observaþiilor sunt de suprafaþã, constatative.
Iatã un exemplu:
„- Pentru prima oarã vãd un evreu alcoolic!
Vãru-meu s-a înviorat de necrezut. Ca ºi cum toatã viaþa
ar fi aºteptat sã fie jignit în demnitatea lui naþionalã. ªi, de

piaþi. Numai mãnuºile de ºofer „le-am luat cu mine în emigraþie”. Gândea cã în America va fi privit cu alþi ochi ºi dupã
ce îºi va cumpãra maºina. N-a fost sã fie aºa!
De la speranþã sau iluzie, direct în lumea capitalistã, în
Forest Hills.
*
Întrebare fireascã: în ce mãsurã experienþa de gazetar,
propria-þi viaþã, meritã sã fie transpuse în literaturã, dincolo
de furcile caudine ale structurilor consacrate?
Rãspunsul niciodatã nu va fi categoric, dar posibil, da.
Cu o condiþie – textul obþinut sã juiseze în cadre aristotelice,
vizibile, bãnuite mãcar sau conturate în subsidiar. Vremurile
cultural-estetice chiar dacã au furnizat alþi parametri de
exprimare în literaturã, mimesis-ul ºi catharsis-ul n-au dispãrut niciodatã (nu luãm în calcul literatura de divertisment
ºi derivatele acesteia).
* Se dedicã lui Mihai Lisei, cititor autorizat al bibliotecii lui
Borges.
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O zi solemnă...
sub zodia lui Caragiale

LAURENÞIU BÃDICIOIU (ROMÂNIA)

29 ianuarie 2012, la Mizil

10

Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu”a gãzduit duminicã, 29.01.2012, festivitatea de premiere a Festivalului Internaþional de Poezie ºi Epigramã “Romeo
ºi Julieta la Mizil”, ediþia a V-a.
Directorul liceului, prof. Victor Minea ºi prof. Laurenþiu Bãdicioiu, iniþiatorul ºi coordonatorul proiectului „Romeo ºi Julieta la Mizil”, au deschis festivalul.
Academicianul Eugen Simion a transmis organizatorilor un mesaj:
“Ca sã dovedeascã faptul cã Mizilul nu-i un târg
oarecare, fãrã vocaþie intelectualã, ºi ca sã întãreascã intuiþia lui I.L. Caragiale cum cã, aici, la marginea
nordicã a Câmpiei Române, spiritele au o imaginaþie
bogatã, Mizilul, zic, ºi-a ales un primar-scriitor,
scoate o revistã literarã, organizeazã anual festivaluri
literare ºi, iatã, acum, îºi consolideazã reputaþia artisticã printr-un concurs de epigrame la care participã,
dacã înþeleg bine, creatori de peste tot. Mi se pare o
iniþiativã de mare ispravã. Felicit pe toþi care se
gândesc (ºi gândesc bine) cã, oricât de sãraci am fi
ºi oricât de obosiþi am fi de o tranziþie fãrã sfârºit ºi
de o crizã care ne exaspereazã, cultura ne dã curaj
ºi simþul creaþiei ne dã insomnii. Epigrama este, se
ºtie, un gen situat între ironia bucuroasã ºi umorul
rãutãcios, între caricaturã ºi desenul expresiv, între
râsul muºcãtor ºi zâmbetul plin de ambiguitãþi. Este
un gen al inteligenþei ºi al abilitãþii ºi, mai ales, este
un produs al spiritului comic. Judeþul nostru a dat
mereu excelenþi epigramiºti, dovadã cã în þara imaginarã a lui Caragiale, râsul are o conjugalitate trainicã
ºi frumoasã cu plânsul. Mã bucur cã în fruntea
epigramiºtilor de azi se aflã un prahovean de marcã,
Dl. Ionescu-Quintus, admirabil, om de spirit ºi de talent, ajuns – graþie lui Dumnezeu – la vârsta patriar-

hilor. Regret cã nu pot fi de faþã pentru a putea urmãri
duelurile Dvs. verbale ºi sã admir verva Dvs. ironicã...
Oricum, vã felicit pentru aceastã iniþiativã care
deschide anul literar I.L. Caragiale.”
Invitatul de onoare al acestei ediþii a fost domnul
acad. prof. univ. dr. Solomon Marcus:
„Am fost încântat de ceea ce aþi organizat la 29
ianuarie la Mizil.
Mult peste ceea ce permitea programul sã ne imaginãm. Vã mulþumesc pentru a-mi fi dat posibilitatea
de a participa în mod activ la acest festival. Adaug cu
multã plãcere acest liceu la lista numeroaselor ºcoli
pe care le-am vizitat. Faptul cã acest liceu a gãzduit
Festivalul „Romeo ºi Julieta la Mizil” îl obligã sã fie la
înãlþime.”
Au fost prezenþi în Sala de festivitãþi a liceului:
prof. univ. dr. ªtefan Cazimir, prof. univ. dr. Radu
Gologan, preºedinte al Societãþii de ªtiinþe
Matematice, Corneliu Leu, Sorin Roºca Stãnescu
împreunã cu soþia, lect. univ. dr. George Stanca,
George Corbu, prof.dr. Doru Dumitrescu, prof.
univ. dr. Alexandru ªonea, prof.univ.dr. Lazãr
Avram, prof. Nicolae Angelescu, fost inspector
general, Costin Diaconescu, secretar al Societãþii
de Geografie din România, prof. Christian
Crãciun, prozator, Serghei Bucur.
Au fost prezenþi inspectori, foºti inspectori,
directori de ºcoli, profesori: Tudor Iancu, Sorin
Bucur, Mihai Morar, Petre Nãchilã, Cezar Stoica,
Ion Mihai, Oanã Tudorel, Gabriela Despan, Marian
Irimela, Olimpia Popescu, Constantin Goga,
Emilian Diaconescu.

Foarte mulþi epigramiºti din þarã ºi din Republica Moldova au participat la acest eveniment: Elis Râpeanu,
Florina Dinescu, Efim Tarlapan, Licã Pavel, Corneliu
Zeanã, Ion Morar, Dan Norea, Laurenþiu Ghiþã, Vasile
Larco, Gheorghe Bãlãceanu, ªtefan Al.Saºa,
Gheorghe Gurãu. A mai fost prezentã scriitoarea Zina
Cenuºã, sotia d-lui Efim Tarlapan si Tamara Cerbuºca,
din partea Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor din
Republica Moldova.
Partenerul mass media al festivalului a fost Radio
România Actualitãþi, postul public naþional dedicând un
duplex evenimentului, Mizil-Bucureºti, în cadrul emisiunii
Maratonul de duminicã, al cãrei coordonator este
Alexandru Rusu. La emisiune au participat dl. George
Corbu, preºedintele Uniunii Epigramiºtilor din
România ºi profesorii Victor Minea ºi Laurenþiu
Bãdicioiu, primul fiind directorul ºcolii.
Din juriu au fost prezenþi la Mizil: George Stanca,
George Corbu, Ioan Toderaºcu, Corneliu Leu, Emil
Proºcan, Victoria Milescu, Ion Busuioc. Daniel
Cristea Enache ºi Corneliu Berbente au lipsit din
motive personale iar Constantin Titus Vâjeu nu a mai
putut fi contactat.
Premiile au fost înmânate, la Poezie, de George
Stanca ºi Emil Proºcan iar la Epigramã de George
Corbu ºi Doru Dumitrescu.
Un moment extraordinar de emoþionant, atât pentru
gazde cât ºi pentru „andrisant” a fost înmânarea Trofeului
„Patriarhul festivalului” scriitorului Corneliu Leu. Acest trofeu a fost oferit pentru a rãsplãti sprijinul cuasi-permanent
acordat festivalului de cãtre Corneliu Leu. Urmãtorul trofeu
de acest fel va mai fi acordat la ediþia a X-a.
A fost oferit, pentru prima oarã, Trofeul „Julieta la
Mizil” unei frumoase poete de numai 19 ani, Lazãr
Denisa, din Buzãu, care a participat la secþiunea Poezie.
Membri juriului au apreciat calitatea textelor trimise,
atât la Poezie cât ºi la Epigramã. George Stanca a
mãrturisit invitaþilor cã a fost foarte impresionat de numeroase poezii cãrora le-a dat nota maximã ºi a anunþat cã
a realizat o Antologie pe care a intitulat-o spontan „Antologie de poezie pe NV”, fãcând trimitere la faptul cã juraþii
nu au ºtiut nimic despre identitatea concurenþilor. Emil
Proºcan a apreciat calitatea textelor de la secþiunea
Poezie ºi a oferit publicului poezii sau fragmente care l-au
impresionat. George Corbu a apreciat cã festivalul de la
Mizil este unul dintre primele festivaluri de acest fel din
þarã. De asemenea, ca preºedinte al Uniunii Epigramiºtilor din România, George Corbu a oferit Diploma de
Membru de Onoare al UER pentru aportul remarcabil la
promovarea epigramei româneºti domnilor Victor Minea,
Laurenþiu Bãdicioiu ºi Emil Proºcan. Victoria Milescu
ºi George Stanca au criticat participarea unor concurenþi
cu texte deja publicate sau postate pe bloguri etc. Aceºtia,
descoperiþi graþie eforturilor Victoriei Milescu, conform
regulamentului, au fost excluºi din festival.
S-au înscris, în total, 663 concurenþi la ambele secþiuni, Poezie ºi Epigramã, 465 la Poezie, 132 la Epigramã
ºi 65 de copii între 10-12 ani, care nu au fost jurizaþi împreunã cu adulþii ºi care vor primi diplomã de participare.
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La ediþia din 2007 au fost 37. Anul acesta participanþii
au fost din: România, Belgia, Canada, Elveþia, Franþa,
Germania, India, Irlanda, Italia, Republica Moldova,
Ucraina, Spania, Siria, SUA.
Premiile au fost acordate astfel:
La secþiunea POEZIE:
Marele Premiu “George Ranetti”:
Vãsieº Oana, din Bistriþa Nãsãud
Premiul “Grigore Tocilescu”:
Ciumãrnean Carmen, din Zalãu
Premiul Agatha Bacovia:
Grosu Delia, din comuna Comiºani, Dâmboviþa
Menþiuni:
Petre Violeta, Grosu Delia, Lãcãtuº Andreea, Lãzãrescu Marius, Lupu Cãtãlin, Lãcãtuº Andreea, Lupu
Cãtãlin, Vîju Cornelia, Hancer Aida, Lucaci Sorin,
Mureºan Monica, Ologu Mihai, Lupaºcu Ana Maria,
Bitere Silvia, Lazãr Denisa, Stan Denisa, Bivol Zina.
EPIGRAME
Marele Premiu “George Ranetti”:
Constantinescu Nicuºor, Bucureºti
Premiul “Grigore Tocilescu”:
Gheorghe Gurãu, Galaþi
Premiul “Agatha Bacovia:
Vasile Vajoga, Iaºi
Menþiuni:
Janet Nicã, Bârzu Vasile, Moldovan Constantin,
Ion Roºioru, Ghiþã Laurenþiu, Licã Pavel, Panduru
Marinicã, Slavu Petronela Vali, Bãlãceanu Gheorghe,
Iliºiu Eugen, Ion Diviza, Ion Moraru, Iºtoc Virgil,
Manole Vasile, ªtefan Al. Saºa, Garda Petru, Râpeanu
Elis, Sfichi Eugen, Bunduri Nae, Fârte Ioan, Martin
Viorel, Miloº Petru, Zeanã Corneliu, Ianuº Emil,
Norea Dan, Hodaº Ioan, Riti Ionel, Ruse Ion, Bãdãrãu
George, Brumã Petru, Buzea Magdalena, Calotã
Rodica, Larco Vasile, Petrone George.
Talentata Alexandrina Chelu, membrã a Fundaþiei
Cultural Muzicale Filarmonica Oradea, a interpretat câteva poeme muzicale, câteva în ebraicã iar invitatul special, Mircea Vintilã, a susþinut un micro-recital. Publicul,
atât de aproape de cel de pe scenã, datoritã formei
amfiteatrului, a fost foarte impresionat de frumuseþea
melodiilor interpretate de extraordinarul ºi mereu tânãrul
chitarist ºi interpret.
Mai trebuie menþionat cã gazdele au oferit în mape
Diploma jubiliarã tuturor participanþilor la festivitatea de
premiere, festivalul ajungând la a V-a ediþie, dar ºi
Diploma Opera Omnia unui grup restrâns ºi select de
invitaþi. De asemenea s-au oferit ºi plachete jubiliare.
Prozatorul Christian Crãciun, din Floreºti, a spus, în
plenul festivalului: „Ceea ce aþi fãcut Dvs. azi, 29 ianuarie,
este o minune: aþi reuºit ca trenul culturii sã se înzãpezeascã definitiv la Mizil, lucru pentru care vã mulþumim!”
Întreg festivalul s-a desfãºurat sub zodia relaxãrii, a zâmbetului senin, terapeutic, sub zodia lui Caragiale, de fapt.
Organizatorii au oferit invitaþilor clipe de suflet, acordate liric
ºi comic ºi armonizate cu muzica talentatei Alexandrinei
Chelu de la Oradea ºi a maestrului Mircea Vintilã.
11

D

estine

L

iterare

În încheiere, douã pãreri:

„[...] Acum, dupã ce actul
cultural al unor bãrbaþi din
Mizil, în civic spirit cãrturãresc, s-a consolidat cãpãtând permanenþa tradiþiei ºi
stabilindu-ºi sigla printre
reputatele manifestãri cu
care societatea româneascã îºi consemneazã puþinele benigne caracteristici
contemporane, putem sã
stabilim ºi meritele. Ele
sunt, evident, ale celor doi
profesori, unul director al liceului gazdã, celãlalt al organizatorului ºi coordonatorului „programului”, cum defineºte tern birocraþia de astãzi splendidul suflu de
iniþiativã ºi ctitorie culturalã. ªi, pentru cã vorbim de ctitorie, lor li se adaugã un al treilea nume, cel al primarului
care, la mai puþin de 20 000 de locuitori pentru care este
ºi un bun administrator public, a fondat ºi gireazã douã
festivaluri de talie naþionalã, mai multe acþiuni ºi publicaþii
cetãþeneºti plus o revistã literarã, o stagiune teatralã
permanentã ºi un mediu intelectual activ în comunicarea
dintre generaþii.
S-ar putea, deci sã procedãm simplu, pomenind cele
trei nume: Proºcan, Minea, Bãdicioiu ºi adresând firitiselile de cuviinþã. [...]
Cu ce avem de a face în cazul de faþã? Cu un liceu
dintr-un oraº mic, finanþat de la buget pentru a asigura
însuºirea programei analitice respective de cãtre
tineretul ºcolar. Atât se cere de la o asemenea instituþie
care pune prestatori de servicii didactice la dispoziþia
populaþiei contribuabile ºi beneficiare. Asta, pentru ca
sã ne exprimãm în termenii reci, birocratici, care nu
reflectã ºi plusurile persoanei umane. Sunt mii de instituþii didactice în þara asta care pot fi caracterizate astfel.
ªi totuºi, acei „prestatori” fiind prin natura lor intelectuali
români formaþi în spiritul iniþiativei culturale de propãºire
naþionalã, au ºtiut ca, de la pretenþiile guvernãrii faþã de
liceul lor, sã ridice ei înºiºi stacheta: Au cultivat la elevi
dragostea pentru activitãþile culturale de dincolo de
programa analiticã, au cultivat la pãrinþi mândria de a se
alãtura actului de susþinere a unor iniþiative superioare ºi,
astfel, dintr-un simplu liceu au fãcut o instituþie de referinþã pentru întreaga viaþã cultural localã ºi nu numai.
Aºadar, sub egida unui om care a înþeles cã „edil”
înseamnã mai mult decât ºef al administraþiei publice
locale, prestatorii de servicii didactice ºi-au pus ºi ei în
valoare vocaþia de cãrturari ai locului, iar masa amorfã
a populaþiei contribuabile a devenit societatea vie ºi
activã a sponsorilor, susþinãtorilor ºi degustãtorilor actului
cultural.
Concluzia: Orânduirea ne pune la dispoziþie, mai bune
sau mai proaste, scheme de organizare ºi servicii cãtre
populaþie. Conºtiinþa noastrã activ-cetãþeneascã poate
da acestora un conþinut nemaipomenit. Prin asemenea
iniþiative, instituþia organizatã nu mai mult decât în cadrul
necesar birocratic, îºi transformã numele în renume,
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cãpãtând personalitate distinctã prin superioritatea
aspiraþiilor umane pe care le întruneºte. Pe lista sutelor
ºi sutelor de licee din þarã, liceul se denumeºte drept
„Grigore Tocilescu din Mizil”. Pe harta culturalã a þãrii,
numele lui defineºte fenomenul cultural din Mizil, ca stâlp
ºi model pentru alte iniþiative care ridicã localul la valoare
de naþional.
Intelectualii trebuie sã se convingã cã, în vreme ce
birocraþia nu are decât obligaþia de a-ºi face datoria, o
asemenea stare de emulaþie în afirmarea culturalã, nu
poate sã vinã decât de la ei. “
Corneliu Leu
„O picãturã de normal
într-un ocean care fierbe.
Exact asta este semnificaþia
unui festival, aflat la cea dea V-a ediþie, ºi care, în
aceastã dimineaþã de duminicã, a avut loc la Mizil.
La Liceul „Tocilescu”,
una dintre ºcolile acestui
oraº, un oraº aproape neînsemnat pe harta unei þãri
care nici ea nu conteazã
prea mult, cel puþin în materie de decizie, s-a petrecut
ceva magic. Adicã ceva normal într-o lume care fierbe.
ªi ce s-a întâmplat pânã la urmã la Mizil? De ce, dintre
multiplele evenimente, am ales tocmai acest festival
“Romeo ºi Julieta”? Pentru cã, aici, în acest loc devenit
cum spuneam aproape magic, câþiva oameni, sub
bagheta unui profesor, Laurenþiu Bãdicioiu, au reuºit sã
provoace bucurie, veselie ºi sentimente frumoase, organizând, ca în fiecare an, un festival de poezie ºi epigrame. Pentru care, atenþie, s-au înscris nu mai puþin de
663 de concurenþi din þarã ºi din comunitãþile româneºti
din strãinãtate, cei mai mulþi fiind din Italia, Germania,
Franþa, Republica Moldova, Spania, SUA, India, Elveþia,
Canada ºi Ucraina. De douã ori mai mulþi concurenþi
decât în ediþia precedentã. ªi pentru a-i alege pe cei mai
buni, atenþie, debutanþi ca poeþi ºi epigramiºti, a fost
creat un juriu alcãtuit din personalitãþi proeminente ale
culturii noastre: conf. univ. dr. Daniel Cristea Enache,
prof. univ. dr. Titus Constantin Vîjeu, lect. univ. dr.
George Stanca, Victoria Milescu, George Corbu, prof. dr.
ing. Corneliu Berbente, scriitorul Corneliu Leu, av. Ion
Busuioc ºi Ioan Toderaºcu. În timp ce România se pregãteºte sã îngheþe, sub cele mai nãprasnice geruri din ultimii
ani, sub cea mai proastã guvernare, cu rezervele de gaze
naturale la jumãtate faþã de necesar ºi cu un consum cu
30 la sutã mai mare, spre Mizil, localitatea legatã atât de
strâns de numele marelui Ion Luca Caragiale, se
îndreaptã, ca invitaþi, acad. prof. univ. dr. Solomon
Marcus, acad. prof. univ. dr. Eugen Simion, prof. univ. dr.
ªtefan Cazimir, Mircea Ionescu Quintus, Mihai Stãnescu,
lect. univ. dr. Elis Râpeanu, prof.dr. Lucia Olaru Nenati ºi
multe alte personalitãþi ale vieþii noastre publice.”
Sorin Roºca Stãnescu
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Umblã în spiritualitatea noastrã ortodoxã zicerea-avertisment: „toþi suntem datori cu o moarte”. Rumânul, adicã daco-getul de azi, îºi vede de treabã între cele douã infinituri, adicã „îºi trãieºte viaþa”, mai întâi
de toate instinctual, inerþial adicã, dupã datinile ºi obiceiurile tradiþionale, dupã cum „a apucat din moºistrãmoºi”, pentru care unii înþelepþi de-ai noºtri zic ºi azi: „suntem datori cu o moarte, dar mult mai datori
suntem cu o viaþã!”
Aceastã inevitabilitate magnificã dã omului toate trãirile, toate stãrile care numai omului îi sunt hãrãzite,
fiindcã numai el are conºtiinþa de sine ºi numai lui i s-a dat putinþa sã exprime, prin cuvinte, ceea ce simte
înãlþãtor sau dureros, într-o nebunã bucurie sau într-o freneticã spaimã. Cum dragostea este marea trãire
interioarã ºi moartea permanenta sabie a lui Damocles deasupra fericirii, omul îºi petrece cele în jur de
30.000 de zile sub semnul acestor douã încercãri. Poeþii, dramaturgii, dar mai ales prozatorii lumii au ca
teme predilecte dragostea ºi moartea.
Volumul de versuri al “dârzei” doamne Livia Nemþeanu-Chiriacescu este intitulat chiar “De dragoste ºi
de moarte”.
El debuteazã cu cel mai original poem de dragoste trãitã fizic, aproape carnal, exprimat frust, scris
aproape “când se trãia”. Limbajul ºi forma literarã modernã, a versului liber, (numit impropriu alb), à la
Nichita Stãnescu, are în el felul personal, nu
numai prin simþirea femeiascã, cât prin
exprimarea aproape oralã, în construcþii ºi
metafore care nu se mai gãsesc în altã
parte. Felul de a fi – o fiinþã pasionalã, dezlãnþuitã pe dinlãuntru, dar lucidã în recele
patimei, la senectute cu o faþã aproape nemiºcatã, reporter avid dar poetã prin excelenþã,- fiica plaiurilor din miezul spiritual al
þãrii – Argeºul – a adus în lume o literaturã
aparte, care ne face cinste prin profundul
omenesc exprimat într-un specific întâlnit
totuºi la o româncã.”Flãmândã floare purã a
dorinþei”, este metafora cheie care o defineºte. Întotdeauna totul l-a raportat la EL,
bãrbatul iubit, alter egoul prin care ºi-a relevat forþa. Dincolo n-a mai fost nimic. “Noi
am ºtiut întotdeauna cã dincolo de noi e
liniºte deplinã”, îi spune iubitului ºi continuã:
“Te conjugi la ai fost/ Dar eu te conjug în
eºti ºi vei fi”…A fi fiind se conjugã ºi astãzi
la prezent când, în Canada, poeta respirã
aerul pur al nordului, fãrã însã a se simþi în
liniºtea deplinã de dincolo de bãrbatul drag,
plecat demult nicãieri. Poezia cu acest titlul
aratã cã domnia sa mai este, fiind cu un
scop. “Sunt singur(ã)/ In timpul prezent/ Sã
salvez/ Ce se mai poate salva./ Trecutul s-a
dus/ In astral sau nicãieri./ Te conjugi la ai
fost/. Dar eu te conjug în eºti ºi vei fi. /
Pesemne cã asta-i astralul.”…Poemul care
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dã titlul volumului este un strigãt, este o rugã, este o vrajã, este o incantaþie. “Spune-mi de dragoste, spune-mi de
dor./ Spune-mi de moarte când tristeþile dor./ Spune-mi de ducã, pentru când voi pleca,/ Spune-mi de sfere ce voi
traversa/. …Spune-mi cum este când sufletul trece/ De sânge, de carne, de cald ºi de rece/…Dar spune-mi, oh,
spune-mi cã pot reveni/ Cândva, peste vreme, chiar de n-oi mai ºti/ Pe cine-am iubit, pe cine-am lãsat,/ În ce
întrupare fost-am odat’/ In clipa când taina m-a îmbrãþiºat”…
Doar douã sunt poemele în care vorbeºte direct, de dânsa – românca – dar sunt suficiente pentru a înþelege ce
este “sã pleci de acasã” ºi sã revezi “acasã în paraginã”…”A sunat ceasul cel mai nãprasnic”, se zguduie primul
vers din “Balada emigrantului”. “Ceasul care se cheamã Destin./ Ceasul ce smulge parâma din bornã,/ Ceasul în
care murim sau trãim./ Ceasul acest’ nu-l aude nimeni/ Decât insul în pieptul cãruia bate. / Roþile-i sfarmã carnea
pe oase,/ Sângele-i fierbe în adversitate./ ªi toate ºi tot lasã-n urmã pe veci/ Precum pãrãsite-n brazde de urme,/
Fãrã sã poatã nici sã se-ntoarcã/Nici funia timpului vreodatã s-o curme./…Vom pierde gustul casei strãmoºeºti/
Dar ºi cumplita junglã a fricii de ieri./ Vom trece pe deasupra eternelor chemãri/ In abandonul altor uitate primãveri.
Noi, cei ce-ajungem sã rupem zãgazul/ ªi vântul ºansei sã ne ducã pe mal/ Uitând furtuna care-nghite restul,/
Nesãþioasa gurã a zeului Baal”…Când în vara anului 2001 s-a întors acasã, în trenul care o ducea hodorogit pe
meleaguri ºtiute, dar voalate, a scris poemul – reportaj “ªi nu plouã”. “M-am întors în þara mea. / Gropile au nãpãdit
strãzile./ Câinii vagabonzi latrã toatã noaptea la lunã…./E caniculã. Cad oamenii pe asfalt/. ªi nu plouã!…/ E atâta
grabã cã nu se mai vede tristeþea/ Care se furiºeazã ruºinatã/ Printre pensionari ºi dolari. / Doamne, de ce-i atâta
tristeþe? / ªi nu plouã!.../Ce deochi ºi-a pus ghiara pe tine,/ Mioriþa mea din veac?/ Sânger ºi te cant,/ Þara mea
de leac./ ªi nu plouã!”…
Ajunsã la ceasul când sfârºitul “se vede” dincoace de orizont, vin întrebãrile cu fior rece: “Cine aude în ropotul
prunelor/ Tropãind în iarba strivitã/ Cum se scuturã de timp ºi de umbrã/ Moartea sub ele adãpostitã./ Morþii, de
partea cãrora vom trece”…”ªi mai târziu mi s-a pãrut cã trece un frig./ Pãrerea mea greºitã a fost cã trece…/Din
frigul ãsta limpede ºi rece/ Ne tragem toþi, zgârciþi covrig”, zice în finalul poeziei “Comã”…”ªi te-ai dus ºi m-ai lãsat/
Singurã pe-o cracã,/Pasãre fãrã pereche/ Lãcrimând posacã.//ªi de când te-ai izbãvit/ Mi-am uitat ºi ghersul/ ªi
pãdurea s-a-negrit,/ Doru-i greu, fãrã sfârºit/, Piere universal”, lãsând în ceea ce zice titlul poeziei “Gol”….”Nu poþi
avea decât o moarte, numai una”, strigã poezia cu acest titlu, “Dar vieþi,o, câte vieþi pot fi trãite!” ªi pentru aceastã
convingere poeta aduce o ploaie de metafore, venite firesc, din profundul culturii sale lirice. Strofe întregi sunt
þesute din surprinzãtoare ºi actuale metafore, demne de premiul Nobel. Sã ne întoarcem la marele rãspuns: “Nu
poþi avea decât o moarte”ºi sã “copiem” câteva strofe-metaforã, sui generis” “Prin negrele ferigi, prin zorile de lapte/
Ale noastre inimi ºi clipe se scurg/ Cãtre glorii sonore, prin rochii de-amurg,/ Raze de laser cãtre miezul de
noapte.//Modeste glorii cald orânduite-n vatã,/ Telegari gri de fetru ce-aleargã cu paºi moi/ Ne toarnã în urechi
miros de caprifoi/ ªi o privighetoare-n beregatã”
Rar un asemenea poem care sã cuprindã în el emblematic ciclul biologic precum în “Balada anotimpurilor” care,
de fapt este, în subsidiar, “Poemul lung”, la propriu dar mai ales la figurat. “Poemul lung îþi va aminti oraºele
fantastice” în care” Dupã amiezele sunt lungi prilejuri de melancolii./ Oamenii se grãbesc sã nu simtã mirosul
întunericului/ Dar graba aceasta îi apropie de întuneric”…”ªi iatã marea revelaþie: “Era pe vremea când verdele se
întindea peste tot,/ Deasupra ºi sub picioarele noastre,/ Când nãvãleau copii pe uºi, / Sã arunce cu pietre în
geamuri, în soare/ Ca sã audã zgomote nervoase, multe”… Adicã vremea renaºterii, redevenirii permanente. Aici
se aflã ºi multitudinea de metafore adunate pe centimetru pãtrat, toate involuntare, fireºti, (Nu neapãrat cãutate ºi
contrafãcute ca la puzderia de poeþi minori, rãsãriþi ca ciupercile peste noapte în larga ºi neînfrânata – ºi desfrânata
– libertate de expresie). Ele dau originalitatea ºi harul indeniabil al celei care numai îndepãrtarea de valori a celor
care conduc România de peste 60 de ani fac a nu fi în lume cunoscutã.”Ascultã curentul culorilor tenebroase” ca
“Sã pãtrunzi vibraþiile cele mai repezi, mai depãrtate”.//”Dorinþele au aþipit într-un somn obosit”…”Mâinile; îþi
aminteºti cele douã animale inteligente ºi mici?/ Miºcãrile lor reprezintã gestul sufletului incandescent”. De notat
cã poeta aduce termini noi, din vorbirea curentã, cãrora le dã valoare poeticã.”Þi-am vorbit de fiziologia fiinþelor
dintr-o unicã materie/ A oamenilor primitivi, care n-au ºtiut/ Dacã s-au rãtãcit în Paradis sau daca Paradisul e în
ei”..”ªi ni s-a pãrut cã vântul e un monstru turbat/ Care invidiazã somnul pietrelor”… Este încã odatã ºi aici marea
influenþã beneficã nichitastãnescianã, care a dat noul mod de a gândi, de a vedea dar mai ales pe acela de a
exprima generaþia cãreia îi aparþine. “Noi am ºtiut întotdeauna cã dincolo de noi e liniºte deplinã”/…ªi analele
istorice scriu despre sãrbãtori pastorale pe care/ Nu ne amintim sã le fi trãit cândva”…Ca în final perpetuarea sã
se cristalizeze ca opusul ºi antidotul morþii. “Pe urmã, verdele s-a întins iar deasupra ºi sub picioarele noastre/ ªi
Poemul lung a început iar.// In fiecare an, în a patra lunã din an, va începe”…Iar insului îi rãmâne totuºi zisa din
poezia “Halucinaþie”, adicã halucinaþia dinaintea stingerii… ”Stânjenei cu volane mov,/În rochii lungi de bal,/
tremurau fãrã istov/ Dansând valsul vegetal.// Si din pereþii de aer/ Umbra ta se-nfiripã/ Într-un cântec ca un vaer/
care-ncet te risipea.// ªi rãmase doar parfumul,/ Pe când fiinþa ta întreagã/ copleºea a mea fiinþã.// Dincolo deabsenþa neagrã/ Cu lugubra neputinþã/ In care râdea nebunul”…
Iatã “o voce notabilã în concertul liricii noastre actuale”, cum a observat Nicolae Balotã. Cea care a redat sonetului locul sãu de bijuterie liricã ºi sufletului omenesc, materialitate româneascã.
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Scena II
Gârlici priveºte pe fereastrã spre dudul din spatele grãdinii. Între timp, intrã în cârciumã cu un dosar
sub braþ, ºchiopãtând, într-un baston, Reta Curcubea. Se aºeazã, plinã de ea, la o masã, ºi aºteaptã
sã fie servitã. Nimeni însã nu o bagã în seamã.
Reta (mahmurã): Bã Gârlici, intrã ºi la tine, aici,
dupã o sutã de ani, un om cu carte ºi...
Mãria (ironicã): Cunoaºtem! Un om bine pus, la
ditamai Editura Fâs!
Reta: Fã, nãroada târgului, Sus!
Mãria: A, da, cunoaºtem! Dupã cum vrea clientul!
Când fâs, când sus!
Reta (iritatã): Reiau: bã Gârlici, intrã ºi la tine,
aici... Iar tu te uiþi la dracu în praznic!
Gârlici (aproape fãrã sã clinteascã): Coanã mare,
de data asta, nu! Dar dacã vrei sã ºtii ºi tu... Uite,
privesc la dudul ãla din spatele curþii. Parcã l-aº lãsa,
parcã l-aº tãia...
Reta: Pãi, atunci taie-l, Doamne iartã-mã, ºi
serveºte-mã ºi tu ca altã datã.
Mãria: Cunoaºtem! Ca pe o doamnã bine pusã-n
sus, la ditamai Editura Fâs!
Gârlici (meditativ, cu aer de intelectual): L-aº tãia
ºi nu prea...
Mãria: Nu prea, prea? Zic eu care n-am prea...
Carte, vreau sã spun... E, fâs... Câtã vreme ºi la case
mari, tot cam aºa...
Gârlici (cãtre Mãria): Taci fã, dracu!
Reta (nerãbdãtoare, îi tremurã mâinile): Atunci
lasã dudul ºi pune-mi mãcar o halbã pe masã!
Gârlici: Eu l-aº lãsa, dar... dude ioc, þuicã neam,
ghiºeft deloc! ªi-atunci...
Reta: Bã Gârlici, intrai ºi eu la tine, aici o...
Mãria: ...Doamnã cu carte, bine pusã în sus, la
ditamai Editura Fâs.
Gârlici (iritat): Mãrie, mai taci, Doamne iartã-mã,
ºi adu-i, fã, un þoi!
Reta: Halbã am spus!
Mãria: Cu ce, doamnã, cu ce?
Reta: Rom, ºi doar de douã degete, bere cu spu-

mã, la marginea de sus!
Gârlici (în timp ce scoate caietul cu datornici):
Astãzi, te pomeneºti cã mai achiþi?!
Reta (ironicã): O sã achit, bã, o sã achit! Am murit
eu ºi n-am plãtit? Pânã una, alta, tu vezi ce faci cu
dudul...
Gârlici: E, da, da... L-aº cam tãia ºi nu prea. În el,
copilãria mea. Parcã mã vãd. Pe vremea aia, nici
chiloþi nu aveam. Doar o cãmãºuþã tivitã pe poale ºi...
Mãria (curioasã): Cuculeþul?
Gârlici: Atârna, ca ºi acum! De-aiurea!... Cam cum
atârnã toate în viaþã!
Reta: Fir-ai al dracu de nãrod! Cu bodega ta cu
tot! Ca sã vezi!! Când prea, prea, când nu prea...
Cucu, parcã-i atârna... Mda! Hiii! Sã-mi notez inspiraþia. Ãºtia de sus, mai ºtii, mi-or plãti mãcar halba
asta...
Mãria (cu aceeaºi curiozitate): Domn` Gârlici,
acum, fie vorba între noi, cânta?
Gârlici: Da! Pãi cum altfel?! Când a vãzut pupãza
ãºtia... Fâl, fâl, evident, cu ceva puf pe ea... Atunci ºi
el cu ciocul sus ºi: cu-cu! Altfel spus, cucu ºi pupãza!
ªi uite...
Mãria: E, care va sã zicã, aºa...
Reta: Fir-ai al dracu de nãrod! ... Cu... cu bodega
ta cu tot! I-auzi, pupãza... Pupãza mea?! Mãrie,
noteazã, fã, cã pupãza, fãrã sau cu rimã în ea, e
tocmai ce trebuie la timpurile moderne.
Mãria: Dupã ºtiinþa mea, cam postmoderne, dar
fie! ...ªi ca autor?
Reta: Mai încape îndoialã?... Celebra Reta
Curcubea!
Gârlici: cum, lãsând gluma la o parte, doamna
mea...
Mãria (jucând teatru, uºor geloasã): Domn` Gârlici, pãi, dã-o, Doamne iartã-mã, de treabã, dupã ce
nici cã mai poþi, zgârcit, aoleu, de belea, acum, ca sã
vezi? Ba cã ai vrea, ba cã n-ai vrea, dar, când cu
mine, când cu ea!
Gârlici: Mãrie, þine-þi, fã, clanþa! ...Ai ºi tu rãbdare
ºi-om mai vedea! Ia zii, draga mea, punem de vreun
parastas, de vreo...
Reta: Ce pot sã-þi spun cât timp ne stã alãturi
paraºuta asta? Securista! Þi-au bãgat-o ãºtia pe gât
ºi tu ai pus botul.... Cã ugere vãd cã are!
Gârlici: ªi tu... prea, prea! Las-o dracu! ªterge o
podea! Mai vãd ºi eu o þâþã, mai o bucã...
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Reta: Vezi, zici? Al dracu nenorocit! Pânã mai ieri, te
uitai la a mea, acum... E, asta e! Treaba ta! În definitiv ºi
la mine ai supt destul! Bã, nenorocitule, în cazul ãsta, eu
mi-aº cam lua mâna. Venisem aci, la tine, sã punem deo paranghelie, de-o belea...
Gârlici: Pãi, ºi? Mãrie, ia mai adu, fã, o halbã, pentru
doamna mea!
Reta (cu aroganþã): Îþi mai vii de-acasã. ...Dar tot ca
toþi, o puºlama! Dã-te dracu! Venisem pentru o lansare,
cu tot tacâmul... Tu cu bodega, un fel de Capºa, eu cu ãla
care a scris cartea...
Gârlici (preocupat de câºtig): E, pãi de ce nu spui, e
altceva! Invitaþi?
Reta: Nevoie mare! De la Buc., maistrul Stepârþã, Nae
Prepuþã... ºi-o mai fi careva... Îþi dai seama? Din târla
noastrã, Ghecurcu, Carcalete ºi Þoi D. Þoi... Sau invers...
Ai? Parcã aºa îl cheama...
Gârlici: Dracu mai ºtie! ...Dar de aici, din mahala?
Reta: Ãi mai de vazã! În primul rând eu!
Gârlici: Altfel nici cã se putea!
Reta:...Apoi, ªterulã...
Gârlici: Asta e, fãrã un nebun nu se poate!
Reta: Milu Lalitrã, conul Jorj Amir... Pentru procesul
verbal, Breazã V. Kil ºi Hil. Apoi, cred eu, ovreimea... E,
ce mai zici? Unul ºi unul!
Gârlici: Mda! Ãsta, ultimul... Data trecutã ºi-a dat drumul pe cracul ãl stâng... Ptiu, puþea... Sã-i aduceþi aminte
cã acum, liber pe dreapta! Dar unul?... ªtii, mãcar unul
pentru impresii... Bântuie ºi ãºtia cu presa...
Reta: Pãi ar fi... profesorul! Numai cã ba nu bea, ba
nu mãnâncã... ªi când îi vine sau îl apucã, te face
analfabet... De-aia spun, mai bine lipsã!
Gârlici: E, nu cã n-ar avea dreptate, dar... Autor?
Reta: Ianache!
Gârlici: Aaa!... Mda, da! ªtefan?
Reta (convingãtoare): Boier din neam în neam!
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Gârlici (uºor dezamãgit): De! ...ºi nu prea... Ovreu,
cam da...
Reta: Ovreu, ovreu, dar el plãtea! În plus, o mãslinã,
o alunã...
Mãria (ironicã): ªi-o fasole cu ciolan, specialitatea
casei. Pentru atmosferã...
Reta: Fie, dar nimic în plus! Destul! Doar ºtiþi, noi cu
mâncarea nu prea! Bãutura e unde e... Bã Gârlici, vezi
de vreo vadrã de þuicã... Bã, dar þuicã!
Gârlici: Este!
Reta: Sau... eu ºtiu, poate chiar douã!
Gârlici (îi sclipesc ochii): Este, este!
Reta: Niºte murãturi ºi un butoiaº cu vin?
Gârlici (fãcând socoteli): S-a marcat! Ceva bãnuþi,
acum, la început?
Reta: Bã, du-te dracu! Doar ne ºtii, pensia abia astãzi... Ho, drace, cã plãtim! În rest, e treaba ta...
Gârlici: Draga mea, gata, batem palma! Semneazã
aci! Mãrie! Fã, fi-þi-ar curu` al dracu!... Ai grijã de coana
pân` ce trece... º-apoi, ghiºeft de-o fi, vom vedea!

(Continuarea în numãrul viitor)

Moş Gheorghe, între absolut şi satul său
Moto: ,,Când va dispãrea ultimul þãran din lume – la toate popoarele, vreau sã spun –
va dispãrea ºi ultimul om din specia om. ªi atunci or sã aparã maimuþe cu haine.’’
Petre Þuþea
- Of, ºi Gheorghe ãsta a dat în mintea copiilor! Iar tu te þii dupã el mai ceva decât dupã mumã – ta! În ultima vreme,
a obosit ºi el, sãracul! Ce sã-i faci? E vreme pentru arat, e vreme pentru semãnat, pentru cules, e vreme ºi pentru
culcat... Ecclesiastul! Dacã nu ar fi pe pãmânt lãsatã lãcomia ºi nãrozia, partea asta ar fi lipsit din Biblie. Omul, aci,
pe pãmânt, se prosteºte rãu pânã ce se întoarce în El! – mi-a zis mamaie apoi ne-am culcat.
Dupã ce a stins lumina, deºi am închis ochii, am rãmas o vreme pe gânduri. M-am cufundat în timp atât cât era
el pentru mine timp. Încercam sã mã gãsesc undeva, în strãinãtate, la Grays, în Grecia, dar degeaba. Braþele lui moº
Gheorghe mi se pãreau mai aproape, mai cu suflet, mai calde...
- Sãracul! Mda! S-a cam gârbovit! Dar parcã totuºi tot el e! – mi-am zis în gând ºi am tras cu coada ochiului spre
mamaie. Avea ºi ea ochii închiºi, însã nu cred cã adormise. Prea o trãdau ridurile de pe frunte. Se gândea cu
siguranþã la ceva ºi altceva parcã nu îi dãdea pace. În cele din urmã, a oftat cumva doar pentru ea ºi a sforãit uºor.
M-am culcat ºi eu.
În dimineaþa urmãtoare, când m-am trezit, ea nu mai era acolo, în patul de lângã mine. Am ieºit ca atunci când
eram micã ºi m-am aºezat pe treptele scãrii din faþa casei. Mamaie arunca grãunþe la pãsãri ºi le numãra.
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- Fã, moþato! Stai, fã, locului pânã... Of, parcã ai fi argintul viu... opt, nouã... Pui, pui, pui! Tocmai acum vã gãsirãþi
ºi voi? Uº! Uº!! Raþe pãcãtoase! ªaisprezece, ºaptesprezece... E, or fi cã nu am auzit cã s-ar fi dat câinii!
Totul, în jurul meu, o altã lume, un alt spectacol. Mamaie, din dimineaþa acelei zile, parcã un alt om, o altã mamaie.
Era rãcoare ºi m-am întors în casã. Am vrut sã mã îmbrac ºi sã mã duc la moº Gheorghe. O auzisem însã prin curte
ºi pe baba Ioana. Dupã cele spuse de moº Gheorghe cu o searã înainte, aveam o oarecare strângere de inimã.
- Trebuie sã plece ea cumva pe la grãdinã! Numai de nu l-ar lua ºi pe el?! – mi-am zis ºi m-am bãgat iarãºi sub
aºternut.
Mamaie s-a întors ºi ea pe vatra casei. Tot vorbea de una singurã. Parcã se sfãtuia cu cineva, însã nu am înþeles
mai nimic. A crãpat uºa, s-a uitat la mine ºi a lãsat-o aºa sã se aeriseascã în camera în care, chipurile, eu încã
dormeam. Am tras cu urechea iar.
- Nu ºtiu cum sã fac ºi cum sã o dreg?! Cu cei de acum, cã alui meu i-am spus înainte de a închide ochii. A apucat
ºi a zis:,,te iert, fã, te iert!’’ Mã aºteptam ca Gheorghe ãsta, înainte de a muri, sã se spovedeascã, însã nu fetii. Greu
sã dai ochii cu popa într-o situaþie ca asta, dar cu ea ºi mai ºi! ...Vai de capul meu! Ce-o sã mã fac atunci când va
afla fi – mea?! O da Dumnezeu, poate mor ºi eu! Viaþã o fi ºi dupã moarte... Cã doar nu am venit aici pe pãmânt sã
stau pânã la sfârºitul sfârºitului. Zât! Zât! Fir-ai a rãului sã fii! Cã m-aþi mâncat! Nu mai tu nu erai printre picioarele
mele, acum, cu noaptea în cap! – s-a rãstit mamaie la Miþa, pisica noastrã, o ºireatã ce voia sã fie toatã ziua
mângâiatã.
Când s-a mai liniºtit, m-am sculat. Mi-am dat iar cu apã doar pe vârful nasului, cum fãceam înainte de a pleca, ºi
am aºteptat sã vãd ce zice.
- Fã, fatã, fã, ai fi tu acum frumoasã, dar dã cu apã pe faþa toatã cã te faci iar tuciurie ºi!... Vine mumã – ta ºi mã
ia pe furca lungã! Cã o fi ºi o pãþi...Cã trãim ca în Evul Mediu... Nu prea am înþeles eu ce e cu el, dar bine nu cred
cã o fi!
- Nici eu nu ºtiu cã dacã aº ºti, am pune pe ,, o fi ºi o pãþi ’’ în grãdinã sã vedem rãsare?! Nu de alta, dar asearã,
la Rãtana, Ciocea îi zicea Tanþei din Gura Cerboaiei cã o s-o îngroape în picioare ºi cã aia o sã rãsarã cucutã sau
cine ºtie ce floare. Dumneata ce zici?
- Eu zic sã nu te mai duci dupã moº Gheorghe ãsta cã e bãtrân, mai bea vreo þuicã, poate cade din picioare în
vreun ºanþ... Moare ºi nu þi-l mai scoþi nici din suflet, nici din cap! Rãmâi cu el acolo ºi de-ai ºtii ce doare...
- Ba o sã mã duc. Cã poate vine Staroº sã vãd ºi eu minunea.
- Doamne, cine ºtie ce bazaconie ai mai fi auzit?!
- Sã-þi spun ºi þie! Cicã Staroº ar fi fãcut din baba lui o cocoºatã, cã o ºtii, una zveltã ºi frumoasã cum era ea fatã
nemãritatã. ªi dacã o fi aºa, tare aº vrea sã-l dregem ºi noi pe moº Gheorghe. Mãcar acolo cât de cât!
- Aoleu, fatã, dar rãu þi-a mai luat ºi þie minþile hodorogul ãsta! Lasã-l, Doamne, iartã-mã!... Cã ºi moartea e tot
viaþã! Se îndreaptã el singur, acolo, pe lumea ailaltã!
- S-o îndrepta, nu zic nu, numai cã eu vreau sã-l vãd aici, pe pãmânt, mãcar o zi, tânãr. Cred cã a fost un bãrbat
chipeº! Ce zici? În plus, sã tot fie cerºetor la Dumnezeu?... Asearã, când ne-am despãrþit, din dosul porþii, ca sã nul vãd eu, a lãcrimat ºi a zis: Doamne, trezeºte-mã ºi mâine! Mai dã-mi o zi! L-am auzit! Spune tu cum ar fi dacã ai fi
în locul lui?
***
Mamaie dintr-o datã s-a roºit în obraji, apoi a ieºit în grabã din casã. S-a prefãcut cã o strigã careva pe la poartã.
Dupã ce s-a mai învârtit prin curte, a intrat iarãºi. Mi-a pregãtit ceva sã mãnânc ºi a plecat la grãdina de pe malul
apei, spre vale, dincolo de gardul dinspre rãsãrit. A zis cã o sã punã în pãmânt zarzavaturi.
- Dacã vrei, sã vii ºi tu... Mai târziu însã, când se mai încãlzeºte, când o sã se ridice soarele!
- Bine, bine!
- ...ªi lasã-l pe moº Gheorghe cu ale lui! ªi mie îmi pare rãu, dar asta e! Când þi se împuþineazã zilele, nu ai ce
face!
- Bine, bine!
Am aºteptat ca mamaie sã îºi punã într-o plasã fel ºi fel de seminþe, sã îºi ia sapa ºi grebla în spinare ºi sã treacã
pârleazul dincolo de gard. Când am vãzut-o de-a lungul unei poteci spre vale, mi-am luat cei câþiva biscuiþi lãsaþi pe
masã ºi, prin spãrtura de gard din spatele casei, am trecut în curte la el. Stãtea pe una din treptele scãrii ºi trãgea
din luleaua pe care i-o fãcusem cadou. Adulmeca tutunul ºi zâmbea pe sub mustãþi. Privit de acolo de unde eram,
pãrea un personaj de poveste.
- Sãrut mâna, tataie! – l-am salutat eu, iar el m-a privit ca pe o icoanã.
- Te aºteptam sã vii. Mitra ºi asta a mea s-au dus la grãdinã. Mai încurcã lumea cu câte ceva cã în rest... mare
scofalã nu fac! E, nici aºa, în dorul lelii, nu pot sta!
- Þi-am adus biscuiþi sã-i pui în lapte ºi...
- Mãnâncã-i tu ca sã te faci mare! Dar pânã una, alta, cã tot suntem doar noi, hai cu mine în beci sã îþi arãt ceva!
Am coborât. Moº Gheorghe înainte, în mânã cu o lumânare aprinsã, eu dupã el. A deschis uºa. Undeva, în
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dreapta sa, a gãsit întrerupãtorul ºi a aprins lumina. Am intrat. A închis uºa dupã noi ºi a tot cãutat cu privirea undeva,
când într-un zid, când pe tavanul beciului. Peste tot, în jurul nostru, fel ºi fel de borcane. Unele goale, altele pline cu
murãturi. În încãpere, acolo, sub pãmânt, se simþea totuºi mirosul de rânced. La un moment dat, de pe dosul unei
grinzi a beciului, a scos un fel de baionetã ruginitã, semn cã era veche, probabil tocmai de pe vremea rãzboiului. Mau trecut fiorii. Nu ºtiam ce sã cred ºi nici ce sã fac, iar el nu scotea o vorbã. I-am dat pace. De pe tavan, undeva
spre stânga noastrã, într-un colþ mai întunecat, dincolo de locul în care avea putina cu varzã, a scos cu vârful
baionetei câteva scânduri.
- Of, cum am uitat, ne trebuia un scaun! Du-te, moºule, tu ºi ia-l! E în casã, cum intri, în spatele uºii! Ai grijã pe
scãri, sã nu cazi!
M-am dus ºi m-am întors în grabã cu scaunul mai mult târâºi. Am coborât iarãºi în beci ºi i l-am dat. S-a urcat
pe el în timp ce eu i-am urmãrit cu privirea fiecare miºcare. De undeva, dintre grinzile din podul beciului, a scos o
valijoarã frumoasã dintr-un metal argintiu. Era ferecatã cu douã lacãte ºi o încuietoare. A scos legãtura de chei, a
ºters cu o cârpã cutia,apoi a descuiat-o. În ea, o comoarã.
- Draga moºului, vino sã îþi arãt! Aici, e strânsura vieþii mele ºi o parte din a alor mei din neam, Dumnezeu sã-i
odihneascã! Vezi, asta a fost salba cu bani de aur a mamei mele. Sã o porþi tu când o sã fii mireasã! ªi tot timpul
când ai sã fii mare, dacã o sã-þi fie dragã... Numai sã ai grijã sã nu þi-o smulgã de la gât vreun derbedeu. Astãlaltã,
tot o salbã! Mai veche, de la strãbunica. Are înºiraþi pe ea, cocoºei, icuºari ºi mahmudele. Tot a ta o sã fie sau poate
o dai Mariei. I-o ofeream eu, cã doar þi-am spus, e ºi fata mea. S-a încurcat cu... Mã rog, am simþit cã nu miroase a
bine ºi am mai amânat. Bine am fãcut! Lumea din ziua de astãzi e plinã de ºarlatani! De fapt, ºi pe vremuri, tot felul
de tâlhari! Unii le ziceau haiduci! Vai de mama lor! Pãi ce fel de haiduci erau ãia care veneau ºi îþi bãgau þeava puºtii
pe gât?! Apoi îþi luau tot. Beau ºi chefuiau prin cârciumi mai dosite. De ochii lumii, mai aruncau ici, colo, cu banii la
câte-o babã. La fel cum fac ºi astãzi tot felul de golani! Dupã ce terminau averea tâlhãritului, iar dãdeau în cap altuia
cu o brumã de strânsurã. Iar prãdau! Nenorociþi! Te miri cum i-a rãbdat ºi îi mai rabdã ºi acum pãmântul! Tot ce vezi
tu aici este adunat cu trudã. Am muncit eu ºi ai mei, am trãit ºi noi ca tot omul, dar am mai ºi pus ceva deoparte. Mai
sunt în cutia asta, arginþi, bani mari, mai mulþi bani tot din aur, dupã vremea lui Franz Joseph al Austriei. La noi, îi
ziceau Francisc Iosif I. Îmi spunea tata de el… Uite, pe partea asta, e chipul lui. Ar mai fi inele, brãþãri... Le-am
cumpãrat pe timpul naþionalizãrii când ne-au prisosit gologanii, niºte hârtii! Tata ºi-a dat seama ºi a vândut o mare
parte din pãmânt înainte sã ni-l ia statul. Pãdurea nu a apucat sã o mai dea. Aici, sunt actele pentru ea. Acum, cã sa dat iar înapoi, dincolo de Vladia, tot dealul ãla spre Glãvanu o sã fie al tãu. Pãdure frumoasã, nu glumã! Este în
ea o pajiºte cu ghiocei, iar ceva mai în sus, una cu mãrgãritar. Te îmbatã de miros! Ãsta e actul, iar aici ai un
testament pentru tine, cu înscrisul meu. E fãcut la notar, ca sã nu se mai bage careva. În rest, pentru urechi, cercei,
lanþuri de pus la gât. Pe ãsta cu pietre sclipitoare, poate preþioase, cine ºtie... Ptiu, îþi ia vederea, parcã potrivit cu
ochii tãi! Îl purta ºi mama când se ducea cu tata, ehe, pe vremuri, la horã în sat. Tineri cândva ºi ei! I-l luase bunicul,
adicã tatãl ei, de la niºte greci de pe la Galaþi. Fãcea pe acolo, negustorie cu grâne... Ar mai fi douã ceasuri. Ãsta e
din aur... Are capac cu balamale... E fãcut tocmai la Veneþia pe vremea,... nici eu nu mai ºtiu cui... Iar ãstãlalt, un
Omega de buzunar. Ceas boieresc! L-a comandat ãl bãtrân tocmai în Elveþia. Pe spatele celui de-al doilea capac,
uite, e inscripþionat! Iniþialele ãstea din argint, de fapt înseamnã numele lui. Moda pe atunci! Sã-l pãstrezi! Încã e bun!
Dacã învârteºti cheiþa, i-auzi merge! Tic, tac, tic, tac!... Ultima, e o icoanã de argint,,Fecioara ºi pruncul ’’. Sã-þi fie
alãturi ºi sã te pãzeascã de rãu! Ar mai fi câte ceva... Când o sã mai creºti, o sã le vezi tu. ...ªi o sã-þi aduci aminte
de mine. Mai treci pe la cimitir ºi... Pânã atunci, punem totul la loc ºi închid aºa cum a fost. Cheile þi le dau þie. O sã
mergem împreunã ºi o sã le pun tot eu bine, tocmai la cãpriorul ºoprului vostru, într-un anume loc. Dar sã nu afle
Mitra. ªi nici altcineva! Lada asta, cu tot ce e în ea, am sã o învelesc într-un sac de plastic ºi am s-o îngrop dincolo
de gardul meu, tot în curte la voi. Am sã sap astãzi, la noapte, când nu mã vãd femeile ãstea... Sã þii minte, o s-o
gãseºti îngropatã cam pe la jumãtatea curþii, lângã trunchiul unui frasin. Mergem ºi þi-l arãt! Gata, cam asta e tot! Hai
sã punem întâi cheile unde am zis!
Lacrimile îmi curgeau ºiroaie. L-am luat cu mâinile de mustãþi ºi l-am tras tare încât aproape sã i le rup. Îmi venea
sã-l mãnânc.
- Bã tataie, mai bine mi le dai, ehe, târziu, când mã voi mãrita. Tu o sã fii, cum s-ar zice, un fel de prim prinþ al
meu.
Nu, ascultã-mã pe mine, cã moºu ºtie ce face... Doar sunt mai bãtrân! Cum zic eu e mai bine! Când isprãvim ce
am început, ne vedem de drum...
- Adicã tu de-al tãu ºi eu de al meu? Vrei sã spui cã ai sã mori? Nu vreau!!! Nu ºi nu!
- Nu, fata mea, mergem iar sã ne plimbãm. Mai trecem aºa prin lume... Ce minune sã tot mergi agale! Sã priveºti
seara cerul, luna...
- Tataie, mai bine ar fi sã vorbim cu mami sã mergi ºi tu la Govora, sã te tratezi!
- Pãi, da, dar de ce? Mai cheltuim de – aiurea când eu nu am nimic? Sunt mai bine ca oricând! În plus, ascultãmã, sã te fereºti de boli, cã ºi doctorii ãºtia, pe ici, pe colo, tot niºte ºarlatani! Lasã-i încolo pe ei cu ale lor! Noi, hai
sã punem ce avem de pus! Aºa cum am zis!
***
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CANDELA DE MONTREAL –
LA 15 ANI DE LA APARIŢIE
Cu adieri de primãvarã româneascã în mijloc de martie, dar departe de ghioceii care-ºi
înalþã capul din pãmântul nostru strãmoºesc,
întâmpinãm cu scânteieri de primãvarã în suflet cea de a 15-aniversare a existenþei Candelei de Montreal. Înainte de toate, Candela
de Montreal e o bucurie a întâlnirii cu semenii
noºtri de-un neam, întâlnire în limba noastrã
strãmoºeascã – o prelungire a lumii de acasã,
dar ºi promovarea culturii româneºti dincolo
de hotarele ei. Aºadar, cum era firesc, Candela de Montreal a apãrut din nevoia românilor
canadieni de a comunica ºi a se informa.
Astãzi nimeni nu se mai poate lipsi de presa
care a cãpãtat în viaþa noastrã un loc deosebit
de important. Lectura presei, ca ºi a cãrþilor,
au asupra noastrã o putere imensã. Oricât am
pretinde cã pãrerile ºi gândurile noastre sunt
originale ºi cã ne aparþin în totalitate, ele nu
sunt altceva decât rezultatul informaþiilor pe
care le asimilãm ºi apoi le prelucrãm în mod
conºtient din ceea ce am citit. De aceea
prezenþa revistelor se va face simþitã atâta cât
va fi ºi existenþa omului. Nu se poate imagina
nici cultura noastrã fãrã reviste literare care sã
þinã pas cu vremea ºi, în acelaºi timp, sã
pãstreze vie lumina aprinsã de înaintaºii noºtri
ºi sã rãspundã nevoii de a comunica ceea ce
simþim ºi trãim într-o þarã în care trebuie sã ne
luptãm pentru adaptare ºi pentru a ostoi dorul
de ceea ce am lãsat în urmã, dupã ce am
închis uºa dupã noi. Candela de Montreal ne
sugereazã, prin însuºi titlul ei, cã pe astfel de
daruri lasã sã cadã lumina ºi sã intre în voie în
inimile cititorilor. Nu pot sã nu mãrturisesc aici
cã am avut un motiv de a mã bucura în plus
când am vãzut cã aceastã luminã a cãzut ºi
peste scrierile mele publicate alãturi de nume
prestigioase, foºti ºi prezenþi colaboratori ai
revistei Candela de Montreal precum poetul
George Filip, scriitorii Mircea Gheorghe, Florin

Oncescu, Alexandru Cetãþeanu, Miruna Tarcãu, Ortansa Tudor, Wladimir Paskievici, poeþii Dumitru Ichim, Mariana Gheorghe, Teodor
Curpaº ºi mulþi alþii.
Candela de Montreal, aflatã acum în strai
de sãrbãtoare, e un dar minunat pe care ni-l
face în fiecare lunã colectivul redacþional
condus de domnul Victor Roºca, prin efortul
cãruia a ºi luat fiinþã acum 15 ani, în 1997.
Sunt mulþi, sunt puþini cei 15 ani? Þinând cont
cã sosirea emigranþilor în Canada doar cu un
geamantan la care s-a adãugat apoi efortul nu
tocmai uºor pentru adaptare ºi înfiriparea
rostului pentru traiul zilnic, preocuparea pentru
a da fiinþã unei reviste în limba românã, atârnã
cu mult mai greu decât în situaþiile unei vieþi
trãitã dupã regulile de viaþã cunoscute.
Pentru domnul Victor Roºca, înfiinþarea
unei reviste la anii senectuþii – avea atunci 70
de ani – când alþii îºi aºternuserã un trai în
liniºte, fãrã niciun fel de bãtaie de cap – a fost
consideratã ca o datorie de conºtiinþã. Tot
dumnealui semneazã editorialul revistei cu
vocaþia comunicãrii, aºa cum s-a reflectat ºi în
cele douã cãrþi scrise în ultimii ani “Moara lui
Kalusek” ºi “Experimentul Târgºor” publicate
în renumita Editurã Curtea Veche din Bucureºti. Pentru a da viaþã acestei reviste a avut
de înfruntat multe obstacole, asemenea multor publicaþii care nu aduc un profit la propriu,
ci doar unul pe plan spiritual. Apariþia ei a fost
posibilã în întregime numai prin voluntariat, ca
al domnului Marius Neaga, redactorul tehnic ºi
cu sprijinul financiar al centenarei Biserici
Române Ortodoxe de Montreal, Buna Vestire
ºi al regretatului pãrinte Petre Popescu.
Curând, Candela de Montreal a devenit un
nume respectabil pentru cititorii români din
Canada, ca ºi pentru mulþi din þarã sau de pretutindeni prin sumarul sãu variat ºi atrãgãtor,
prin aspectul grafic, prin numele remarcabile

ELENA BUICÃ (CANADA)

– UN SPAÞIU CULTURAL ROMÂNESC DE PRESTIGIU –
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care semneazã articolele, comentariile, reportajele, creaþiile literare, informaþiile din toate domeniile, inclusiv Pagina Creºtinã, prin respectarea cu
rigoare a normelor exprimãrii opiniilor ºi de
comunicare civilizatã, raportate la eticã ºi moralã,
prin rolul sãu de formator de opinie. Astãzi, revista
în format on-line sau pe suport de hârtie, este
rãspânditã în bibliotecile naþionale ale Canadei,
ale marilor oraºe universitare din România ºi în
unele oraºe din lume, iar pe viitor vor fi un însemnat izvor de informaþie pentru cei care vor sã reconstituie o epocã literarã sau istoria celei mai
vechi comunitãþi române din Quebec. ªi-a câºtigat acest prestigiu pentru cã revista nu face nici
un fel de rabat de la calitate. Fiecare numãr este
tot mai reuºit, într-o continuã întrecere pentru
autodepãºire ºi, totodatã, cu porþile deschise pentru a primi creatori diferiþi, cu mijloace de expresie
diferite, cele noi încruciºându-se cu cele îndelung
experimentate ºi laolaltã formând acel rotund
numit spirit românesc ºi culturã de bunã calitate.
Revista Candela de Montreal este o dovadã a
potenþialului românesc, de multe ori, pe nedrept,
pus în umbrã, e un bun prilej de înavuþire spiritualã.

Parcurgi lectura în mod foarte plãcut încât, odatã
ce începi s-o rãsfoieºti, anevoie o laºi din mânã, te
laºi sedus de lumina calmã pe care o rãspândeºte.
Revista are viaþã, are puls ºi cheamã în preajma ei colaboratorii. Aceastã efervescenþã a fãcut
sã se nascã Cenaclul literar “Candela”.
Un alt merit al revistei este organizarea lansãrii
cãrþilor scrise de cei mai reputaþi scriitori canadieni de origine românã, devenind un loc de întâlnire spiritualã ºi de comunicare afectivã, un loc de
socializare cum se spune în Canada. Aici se fac
schimburi de opinii ºi se ia pulsul vieþii literare.
O altã acþiune a redacþiei este începutul stabilirii unor punþi literare cu þara prin intermediul unor
tineri scriitori ca Daniela Gîfu, Iuliana Onofrei, sau
Elena Olariu ºi poeta Daniela Voiculescu ºi alþii.
Cu prilejul acestei zile aniversare, 15 martie,
urez stimaþilor cititori, colaboratorilor, colectivului
redacþional, distinsului redactor sef, fondator al
acestei prestigioase reviste, domnul Victor Roºca
mult succes în continuare, sãnãtate, fericire, realizãri deosebite pe plan publicistic, cultural ºi personal, alãturi de tradiþionala urare strãmoºeascã
de La Mulþi Ani!

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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(urmare din numãrul trecut)

1501. Lumea este marea patimã a Lui Dumnezeu.
1502. Fãrã de patimã lumea ar fi un deºert fãrã de artã ºi culturã.
1503. Între artã ºi patimã va exista mereu o virgulã care se numeºte iubire.
1504. Prima hainã pe care a îmbrãcat-o Cuvântul Lui Dumnezeu a fost Patima.
1505. Patima este norocul Destinului ºi sorocul blestemului.
1506. Patima trezeºte mai multe suspiciuni decât orice, tocmai fiindcã a realizat în aceastã lume mai mult
decât orice altceva.
1507. Patima este cerul iubirii pe bolta cãruia fiecare îºi cautã steaua lui.
1508. Patima nimiceºte doar atunci când este confundatã cu ajutorul, care este total diferit.
1509. Patima este prima treaptã de care s-a împiedicat Iluzia Vieþii.
1510. Dacã am fi ºtiut sã respectãm patima întreaga lume ºi-ar fi lepãdat veºmântul actual al deºertãciunii.
1511. Între patimã ºi deºertãciune sãlãºluieºte ignoranþa.
1512. Nu patima este aceea care te face sã uiþi de tine ci ignoranþa ta prin care desconsideri forþa care era
primenitã sã te înalþe dincolo de animalul secãtuit ce nu are spiritualitate ºi care se numeºte:Patimã!
1513. Patima este vehiculul care a dus omenirea cãtre tãrâmul spiritualitãþii.
1514. Fãrã de patimã nu ar fi existat spiritualitate.
1515. Patima este unicul lucru al cãrui însuºiri reflectã fiinþa umanã în ansamblul ei.
1516. Patima este torþa ce a aprins flacãra iubirii.
1517. Patima este aceea care desparte binele de rãu în aºa fel încât o poþi afla în amândouã unindu-le în
acelaºi timp.
1518. Patima a devenit nu odatã religie.
1519. Cel ce va trãi în spatele înþelesului propriilor sale patimi va trãi mereu ascuns de el însuºi.
1520. Pe mulþi a ucis patima fiindcã nu au înþeles-o.
1521. A înþelege patima este ca ºi cum ai înþelege dorul.
1522. Patima este mama pãcatului dar ºi mântuitoarea acestuia.
1523. Oricât de revoltaþi am fi pe pãcate, oare cum ar arãta o lume fãrã de patimi?
1524. Patima devine pãcat doar pentru cel care o ia de la sânul iubirii ºi o aºazã la cel al urii.
1525. Omul este Patimã, Speranþã ºi Iubire.
1526. Cel mai adesea confundãm patima cu voinþa, fapt pentru care credem cã omul poate avea voinþã în
visul iluzoriu al vieþii.
1527. Ce s-ar face iubirea sau speranþa fãrã de patimã?
1528. Patima este unica fiicã a veºniciei Cuvântului Lui Dumnezeu care nu-þi poate ascunde niciodatã iubirea
ºi speranþa în aceastã lume sau în fiinþa ta.
1529. Chiar ºi în cele mai depãrtate unghere ale blestemului vei descoperi în cele din urmã:Patima!
1530. Nu poate exista blestem fãrã patimã în schimb patimã fãrã de blestem vei gãsi deseori în iubire.
1531. Ce altceva poate însemna succesul în ochii patimii decât o continuã cãutare, o nouã luptã care nu se
va sfârºi niciodatã?
1532. Blestemul este fiul patimii.
1533. Blestemul trece dincolo de spiritualitate într-un transcendental al urii pentru a reveni de fiecare datã cu
ºi mai mare putere înlãnþuind pãcatele nimicniciei ce sãlãºluiesc în uitarea din noi.
1534. Patima se reazãmã deseori pe blestem în lumea pãcatului.
1535. Cât blestem ascunde o operã monumentalã scrisã cu patimã?
1536. A existat vreodatã dor, iubire ºi blestem fãrã de patimã?
1537. Moartea este patima vieþii precum viaþa a morþii.
1538. Oricâtã patimã ar ascunde cel ce aruncã zarurile acestea tot pe culoarea deºertãciunii acestei lumi vor cãdea.
1539. Fãrã de patimã nu am cunoaºte nimic.

SORIN CERIN (ROMÂNIA)

PATIMA
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1540. Toate adevãrurile relative ale acestei lumi ºi-ar pierde sensurile în lipsa patimii.
1541. Cum ar fi vãzut Dumnezeu dacã nu ar exista patima?Ar mai putea fi iubit?
1542. În cer nu existã decât bolta pe care stau aºezate patimile Lui Dumnezeu cu privire la lumile celor care cunosc
îndoiala dar ºi fericirea.
1543. Patima mântuirii este absurdul.
1544. Nu poþi iubi fãrã patimã dar poþi pãtimi fãrã sã iubeºti.
1545. Câte vise nu s-au destrãmat uitând de patimile care le-au hãrãzit.
1546. Toate câte sânt se vor vãrsa în oceanul patimilor acestei creaþii pentru a se mântui de propriul lor sine prin moarte.
1547. Nimic nu poate fi mai rãvãºitor dar ºi mai înãlþãtor decât patima care a creat toate minunile acestei lumi.
1548. Ar mai fi existat poezia fãrã patimã?
1549. Patima este lanþul care nu rugineºte niciodatã pentru cel care crede în clipã ºi iubire.
1550. A pãtimi înseamnã mai degrabã a suferi cel mai adesea pentru un crez în care speri sã afli cealaltã faþã a
patimii, cu nume de fericire.
1551. Cum ar arãta ochii fericirii dacã nu ar putea fi spãlaþi de lacrimile patimii?
1552. Amurgul este istoria patimilor iar rãsãritul nãscãtoarea lor în lumea visului hãrãzit de pãcat.
1553. Patima realitãþii este visul, al iluziei realitatea ºi astfel patima þine înlãnþuite visele acestei lumi de Adevãrul Absolut.
1554. Alãturi de cunoaºtere ºi afectivitate nu se aflã voinþa pentru definirea conºtiinþei noastre ci patima.
1555. Câte valuri de sânge nu au curs pe obrazul istoriei pentru cã undeva cândva a fost înþeleasã greºit patima.
1556. Patima este mireasa destinului acestei lumi.
1557. Numai în sufletul patimii vei putea întrezãri Adevãrul Absolut.
1558. Lãcaºul patimii este numai în inimile noastre.
1559. Poþi privi viitorul sau trecutul fãrã patima de a spera sau aþi aminti?
1560. Cautã-þi rostul la picioarele patimilor tale ºi îl vei gãsi.
1561. Câtã patimã se aflã ascunsã în pace ºi câtã pace în rãzboi.
1562. Patima este focul care þine vie flacãra vieþii.
1563. În lumea patimii nu poate apune niciodatã soarele iubirii sau uraganul urii.
1564. Vrei sã afli adevãrul?Atunci cautã-l în cioburile patimilor tale în care te-ai tãiat de atâtea ori.
1565. Patima este puntea pe care va cãlca viþa la nuntirea ei cu moartea.
1566. Clipa adevãrului aparþine în primul rând patimilor tale.
1567. Dumnezeu a lãsat patima pentru a cunoaºte pãcatul greºelii din care am fost hãrãziþi.
1568. Îmi amintesc de ochii tãi pierduþi în patima timpului de a fi mereu trecãtor.
1569. Pãtimim fiindcã suntem fãcuþi sã iubim ºi nu sã pãcãtuim.
1570. Nu existã sacrilegiu mai mare decât sã confunzi patima cu pãcatul.
1571. Patima a creat întreaga lume dupã ce a fost zãmislitã de pãtimaºul Dumnezeu.
1572. Care om nu-ºi are patima iubirii sau a urii lui?
1573. Ce singuri am fi fãrã patimile iubirilor noastre.
1574. Dumnezeu nu s-ar fi putut face înþeles fãrã patima de a fi iubit.
1575. Patima rãbdãrii este moartea întrezãritã prin fereastra vieþii.
1576. Patima iubirii este oceanul din lacrimile sãrate ale ochilor tãi pierdut în cuvântul eternitãþii unei singure clipe pe
care scrie cu litere de foc:Te iubesc!
1577. Patima durerii este mântuirea.
1578. Patima fericirii este speranþa.
1579. Patima speranþei este însãºi patima.
1580. Patima absurdului este înþelesul.
1581. Patima dorului este lacrima cerului izvorâtã din norii ce pot uni depãrtãrile într-o singurã inimã.
1582. Patima amintirii este teama de a nu uita.De aceea trãim într-o teamã atavicã a pãcatului originar, fiindcã fiecare
dintre noi suntem o mare amintire a Dumnezeului din noi.
1583. Patima vieþii este moartea.
1584. Patima libertãþii este infinitul neînþeles din noi.
1585. Patima lumii este deºertãciunea.
1586. Patima deºertãciunii este progresul.
1587. Patima patimii este Dumnezeu.
1588. Patima luminii este propriul ei întuneric ºi al întunericului, lumina din sinele sãu.
1589. Patima haosului este creaþia.
1590. Marile creaþii ale omenirii sunt marile patimi ale ei.
1591. Înþelege-þi patimile pentru a te cunoaºte.
1592. Trãim prin patimã fiindcã Dumnezeul nostru a pãtimit prin Cuvânt pentru noi.
1593. Prin patimã înþelegem ce este binele ºi rãul.
1594. Spiritualitatea omenirii s-a clãdit datoritã patimii de a cunoaºte.
1595. Nu putea exista universul nostru spiritual fãrã patimã.
1596. Întreaga noastrã spiritualitate se reazãmã pe cerul patimilor noastre.
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1597. Ceea ce trãim cu adevãrat în aceastã lume este
patima ce va pleca odatã cu noi în moarte.
1598. Diferenþa dintre viaþã ºi moarte constã în patimã.
1599. Patima este altarul perfecþiunii.
1600. Patimile oceanului vieþii sânt valurile remuºcãrilor de a
fi creat fiinþa ºi odatã cu ea moartea prin patima
cunoaºterii.De aceea lacrimile noastre sunt sãrate fiind din
valurile acelui ocean.
1601. Nu existã luptã mai grea decât aceea dusã de
patimile pãcii în aceastã lume a durerii.
1602. Frumuseþea este faþa patimii iubirii din noi.
1603. Care patimã nu-ºi are steaua ei pe cerul viselor?
1604. Paradisul este împãrãþia patimilor iar infernul lumea
pãrãsitã pentru totdeauna de acestea.
1605. O lume fãrã patimi ar fi mai înainte de toate o lume
fãrã de iubire.
1606. Patima este izvorul care umple ulciorul visului Iluziei Vieþii.
1607. Patima este mântuirea de sine a visului.
1608. Patima este miracolul prin care omul a învãþat sã iubeascã.
1609. Patima este farmecul deºertãciunii acestei lumi.
1610. Nu vei gãsi nicãieri mai multe flori ale cuvintelor decât
în sufletul patimilor.
1611. Patima este opreliºtea de care se împiedicã timpul
destinului nostru.
1612. Vrei sã vezi cu adevãrat cum aratã lumea? Priveºte-i
feþele patimilor ei.
1613. Patima este scânteia care a aprins focul cunoaºterii,
Dora Groza
incendiind trupul Cuvântului Lui Dumnezeu cu iubire.
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
1614. Patima este plânsul prin care lumea devine copil.
1615. Patima este fiinþa Destinului ºi nefiinþa morþii.
1616. Patima face sã doarã pânã ºi uitarea.
1617. Nu existã patimã mai profundã decât aceia din sufletul Cuvântului Lui Dumnezeu prin care existãm.
1618. Nu poate exista mântuire sau pãcat, fericire sau durere fãrã de patimã.
1619. Patimile au nãscut religia ºi pãcatele prin care omul a iubit, urât sau ucis,spre a se mântui cu aceiaºi patimã.
1620. Iubirea pãtimeºte numai cu adevãrul.
1621. Religia priveºte multe patimi ca fiind un desfrâu fiindcã subzistã punând centurã de castitate iubirii, lãsând omul
sã adore doar divinitatea absolvitã de vina existenþei acestor patimi.
1622. Care artã nu-ºi are patimile ei?
1623. Prin patimã frumosul a devenit o cale ce duce dincolo de ceaþa deºertãciunii acestei lumi.
1624. Patima divinitãþii nu poate fi decât absolutul.
1625. O divinitate fãrã patimã este un ulcior fãrã apa.
1626. Doar cel ce nu pãtimeºte nu trãieºte.
1627. A ne depãrta de înþelesul patimilor înseamnã a ne depãrta de noi înºine alegând cale pribegiei pe meleaguri
strãine sufletelor noastre.
1628. Patima este pridvorul dorului.
1629. Care patimã nu-ºi are frumuseþea sau nefericirea ei?
1630. Patima este sensul vieþii.
1631. Patima este rãscolirea de sine a trecutului care se aºterne deseori peste viitor învelindu-l cu nostalgie ºi puritate.
1632. Patima este râul învolburat al visului acestei lumi ce cade în cascada vieþii strigând înspãimântat nemurirea
odatã ajuns în faþa morþii.
1633. Patima este þãrmul Cuvântului pe care am naufragiat iubind.
1634. Patima este amintirea de a fi noi înºine.
1635. Câte patimi nu ºi-au pierdut iubirile pe strada întunecatã a paºilor nimãnui ce trec grãbiþi zilnic pe lângã noi?
1636. Patima este rostul Cuvântului.
1637. Un suflet fãrã patimi este fãrã de el însuºi.
1638. Lasã-þi patimile sã-þi spunã tot ce au de adãugat ºi apoi priveºte în sufletul tãu dacã vrei sã te cunoºti sau sã te recunoºti.
1639. Patima a mântuit pãcatul originar prin ea însãºi, iubind!
1640. Patima este cel mai valoros cadou primit în dar de la Dumnezeu, cu condiþia sã ºtim cum sã îl folosim, iubind.
1641. Doar cel ce va iubi patima din iubire va trãi etern.
1642. Patima este înþelegerea pe care a fãcut-o Dumnezeu cu lumea pentru a învãþa sã iubim, sã fim fericiþi chiar
dacã noi am învãþat mai degrabã sã urâm, suferind.
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1643. În urma patimilor noastre nu mai rãmâne nimic interesant despre noi.
1644. Omul este înainte de toate patimã ºi mister al acestei patimi.
1645. Fericirea este un mod anume de a privi patima propriei tale fiinþe.
1646. A învins sau a pierdut cineva ocolindu-ºi propriile sale patimi care-i reflectau voinþa?
1647. Suntem un zbor al patimilor din noi care se vor prãbuºi odatã cu moartea în apa uitãrii acestei lumi.
1648. Câtã patimã trebuie sã fi pus Dumnezeu în creaþia sa odatã ce putem iubi aceastã lume.
1649. Numai focul patimii poate aprinde sublimul pasiunii.
1650. Care zâmbet nu-ºi are patima lui?
1651. În sufletul fãrã patimi este cel mai singur ºi pierdut deºert.
1652. Patima este umbra Luminii Divine.
1653. O aºteptare fãrã patimi îºi uitã iubirea acasã.
1654. Simt patima iubirii în respiraþia gândurilor tale.
1655. Poate exista iubire adevãratã fãrã patimã?
1656. Cine nu ºi-a îmbrãþiºat propriile lui patimi s-a nãscut degeaba.
1657. În faþa patimii sã nu te apleci ruºinat niciodatã ci sã-i înþelegi motivul pentru care te ceartã fiindcã în acel
moment se ceartã mai întâi pe sine iar acel sine trebuie sã fi tu!
1658. Câtã patimã trebuie sã cuprindã o rugãciune pentru a fi auzitã de Dumnezeu?
1659. Spitalele patimilor sunt bisericile, locul unde acestea trebuie înþelese aºa cum sunt sau ar trebui sã fie.
1660. În lumea patimilor iubirea ar trebui sã fie reginã dacã nu ar fi ridicate la rang de prinþese patimile cele mai nocive iubirii.
1661. Cel ce se ridicã deasupra patimilor iubirii îºi renegã propria sa viaþã.
1662. Îstoria este dicþionarul patimilor prin care a pãtimit omenirea.
1663. Praful patimilor iubirii din noi a aparþinut stelelor din eternitatea Universului.
1664. Patimile norilor sunt ploile din furtunile cãrora pot înþelege cã primenesc viaþa.
1665. Nu existã patimã care sã nu poatã pãtimi.
1666. Trecutul este patima viitorului prin care acesta va deveni prezent.
1667. Care timp nu pãtimeºte cu spaþiile trecerii sale spre nicãieri, pierzându-se în infinitul eternitãþii?
1668. Nu munca asiduã este cheia succesului ci patima din sângele acestuia.
1669. Patima înfrângerii naºte cel mai adesea succesul ºi al succesului înfrângerea.
1670. Toamna este anotimpul patimilor frunzelor care cred în nemurire ºi primãvara cel al patimilor unor muguri ce cred în moarte.
1671. Fiecare soartã îºi are patima ei.
1672. Câtã patimã este în magia unui sãrut?
1673. Lacrimile sunt cel mai adesea stelele unde strãlucesc patimile marilor iubiri.
1674. Câtã nemurire stã în patima fiecãrei clipe?
1675. Nemuritorii nu cunosc decât o singurã patimã:Pe aceea a eternitãþii!
1676. Câtã patimã poate fi în ochii reci ai morþii care au uitat pentru totdeauna viaþa acestei lumi care moare?
1677. În sufletul patimii nu vei gãsi niciodatã minciuna.
1678. Adevãrul Absolut nu poate fi gãsit decât în patimile pãtimirilor noastre.
1679. Poate fi ceva mai viu dar ºi mai dureros decât patima pãtimirii?
1680. Viaþa este mai înainte de toate patimã ºi moarte.
1681. Esenþa lumii stã în patima de a iubi.
1682. Doar cel ce nu pãtimeºte nu are Destin.
1683. Fiecare urcuº îºi are porþia lui de patimi care cel mai adesea trebuie achitate la coborâre.
1684. Ar ma alerga timpul pe patina sa dacã nu ar fi primit patima patinei propriei sale clipe eterne?
1685. Patima oboselii este mulþumirea de sine.
1686. Cât de mult trebuie sã fi pãtimit patima neajunsului de a nu putea cunoaºte absolutul?
1687. Priviþi minunile lumii dacã vreþi sã aflaþi feþele patimilor.
1688. Viaþa este un echilibru al patimii care se transformã mereu din urã în iubire ºi invers.
1689. Porþile morþii se deschid când viaþa se împiedicã de propria ei patimã de a trãi.
1690. Dacã vrei pace fã-o mai înainte de toate cu patima rãzboiului.
1691. În inima patimii vei întâlni dragoste ºi urã, mister ºi agonie dar niciodatã deºertãciune.
1692. Patima fãrã disperare îºi pierde din propriul sãu adevãr al vieþii.
1693. Iubirea este un demers al patimii pentru a-ºi consolida nemurirea.
1694. Vremea fãrã patimã îºi pierde patina propriei sale notabilitãþi.
1695. Cât mister poate fi în haosul iubirii ºi câtã patimã în misterul haosului.
1696. Moartea este poarta nemuririi patimilor din noi.
1697. Nu are importanþã câþi ani ai trãit ci câte patimi ale iubirii ºi urii au cãlcat eternitãþile clipelor prin care ai trecut.
1698. Viaþa merge înainte prin patimile speranþelor.
1699. Alãturi de moarte patima devine un înþeles absolut ce a aparþinut minciunii unei vieþi iluzorii.
1700. Între noi ºi patimile noastre se interpune Iluzia Vieþii.

(continuare în numãrul viitor)
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Ciclurile vieþilor noastre se desfãºoarã
armonizându-se cu cele ale copacilor, florilor,
animalelor, gâzelor ºi pãmântului pe care ne
ducem existenþa precum un tãvãlug în
perpetuã miºcare; fiecare primãvarã ne aduce
astfel renaºtere de speranþe. Noi n-am prea
avut timp sã ne bucurãm de primãveri în copilãria sau tinereþea ce ne anima ºi n-am apucat
sã privim în urmã decât când ne-am oprit din
sclavia muncii. În goana dupã o pâine, am
trecut pe lângã copacii în floare fãrã sã-i
vedem, am fost mânaþi de la spate de furia
celor ce ne antrenau olimpic pentru a servi
regimurilor pe care nici nu le înþelegeam, dar
ne ameninþau cã de nu muncim pe brânci nu
vom avea niciun viitor. Nu ne prea dumerisem
noi în ce constã acel viitor, dar ne închipuiam
cã trebuie sã fie ceva mãreþ ºi aducãtor de
fericire, ca o bucatã de zahãr candel cu care
faci calul sã urce dealul pieziº.
Pentru noi, copiii rãzboiului, primãvara
s-a arãtat cu un cutremur zdravãn în aprilie
1940, care a marcat un început de dezastru
odatã cu începutul acelui an. Dupã cutremur
au intrat bolºevicii cãlare pe tancuri ºi am
început o nouã etapã de viaþã cu “invaziile
eliberatoare”, cu frica în sân ºi foametea lui
1946-47 când nu se mai terminau cozile la gaz
ºi mâncare la gamelã distribuite prin centrele
de Apãrare Patrioticã. Ce nume pompos dãduserã acestor zemuri verzi de mazãre sau fasole stricatã ºi “crep” de griº fiert cu ceva urme
de zahãr, iar uneori niºte haine ºi pãturi trimise
de americani. Nu ne-au dat timp sã ne bucurãm de venirea cocorilor, zumzetul albinelor
ieºite din stupi ºi exploziile florale de la munte
la mare, pe tot cuprinsul þãrii noastre frumoase
ca o miss Europa.
In oraºele mari ne mai aduceau aminte þigãncile cã avenit timpul sã ne punem pe masã
sau pe birou violete, ghiocei ºi lãcrãmioare

când ne îmbiau cu bucheþele parfumate la fiecare colþ de stradã ºi atunci mã bucuram de
parfumul florilor încercând sã uit cã tata fusese ars de viu în corturi la Cotul Donului pentru apãrarea þãrii, cã ni se luaserã pãmânturile
moºtenite ºi muncite cu sudoare de cãtre
bunici ºi strãbunici, apoi casele ºi cã fuseserã
arestaþi ºi duºi de acasã niºte veri ºi unchi fãrã
vreun motiv anume.
Lãcrãmioarele fuseserã fãrã îndoialã florile
specifice primãverilor noastre la acel timp, ale
mele însã, dintotdeauna.
La 1 Mai ne scoteau cu gloata la defilare,
de la vlãdicã pânã la opincã ºi ne controlau sã
nu cumva sã lipsim ºi sã nu-i arãtãm mãreþului
conducãtor admiraþia ºi supunerea (mai ales)
prin aplauze ºi lozinci strigate din adâncul fiinþei noastre, dupã care primeam un crenvurºt
cu muºtar ºi eventual o halbã cu bere. Cum aº
putea uita, cum am putea uita acele primãveri
comuniste???
Tot într-o primãvarã, prin martie 1953 a dat
ortul popii ºi tãtucul Stalin pentru care instructorii de pionieri ne-au îndemnat sã plângem
fiindcã ne-a murit norocul. Ce noroc pe noi,
putea sã fi crãpat diavolul cu vreo zece ani
mai devreme ºi poate am fi fost salvaþi de
ciuma roºie!?
Tot primãverile ne scoteau la munci patriotice de orice fel, se trimiteau brigãzi de tineret
pe diverse ºantiere (Agnita-Botorca, Bumbeºti
-Livezeni), ºi ne mutau de colo – colo cu reformele ºcolare “inovatoare” prin care ne-au stricat tot rostul învãþãturii de copii dornici sã ne
facem un viitor. Cred cã n-am scãpat o reformã ºcolarã care sã nu mã dea înapoi cu ani
de educaþie sistematicã, aºa cum se fãcea pe
timpul pãrinþilor noºtri, când la terminarea liceului ºtiau cel puþin douã limbi strãine, latina
fiind baza, sau ºcolile de arte ºi meserii care
au dat muncitori calificaþi excepþional pentru
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profesii aducãtoare de servicii de încredere ºi
venituri bune. Fusese un alt rost al lucrurilor bine
aºezate la locul lor, cu înþelepciune ºi experienþã
de viaþã a înaintaºilor noºtri pe care sãlbatecii
invadatori l-au distrus cu un scop anume : de a
ridica pleava ºi gunoiul la nivel de intelectualitate
prin inversarea valorilor.
Noi, îndopaþi cu limba rusã ºi duºi cu sapa la
semãnat, prãºit sau scos cartofii, morcovii, sfecla
ºi porumbul; mici ºi proºti am crezut cã aºa trebuie! Ei, invadatorii, se instalaserã în cele mai frumoase case din zone rezidenþiale ºi cu salarii cam
de ºase ori mai mari decât ale muritorilor de rând,
dar se þineau a fi proletari, tovarãºi cu noi.
Am trecut ºi prin acele primãveri fiindcã eram
tineri ºi orice adiere de vânt încãrcat cu arome de
narcise, magnolii, lalele ºi fâlfâit de aripi ale cocorilor, berzelor sau gâºtelor sãlbatece ne îmbãrbãtau cu speranþe dãtãtoare de viaþã, ne împingeau
sã mergem mai departe sperând la mai bine,
crezând în “mãreþul mâine”. Când ne pãrãseau
speranþele auzeam ºoºotind bãtrânii:” lasã cã vin
americanii ºi ne scapã”. Americanii n-au mai venit
ºi atunci am început noi sã încercãm a ajunge la
ei, unde umblau câinii cu covrigi in coadã, aºteptându-ne pe noi proaspeþi sã intrãm la corvoada
muncii de servitori ºcoliþi ºi cultivaþi pentru bãºtinaºii cu ceva ºcoalã fãcutã la întâmplare (nu se
ºtie pe unde), care se vroiau numai ºefi.
Am plecat de la Roma cu lacrimi în ochi, tot
într-o primãvarã de mai 1984, ajungând în þara
tuturor posibilitãþilor plinã de elan ºi speranþe care
mi s-au frânt repede sub securea neiertãtoare a
unui alt fel de exploatare neºtiutã de noi. Chiar
aºa fiind, explozia fiecãrei primãveri în Westchester, New York a fost o mare alinare datoritã
vegetaþiei sublime a locurilor împãdurite de pe
Rockefeller Estate, a pãsãrilor atât de divers colorate ºi a Hudson-ului la care mã uitam de dorul
Dunãrii, pe malul cãreia am vãzut lumina vieþii, ca
ºi apele Mãrii Negre scãldând pãmântul frumoasei Românii pierdute, în care noi n-am fost lãsaþi
sã trãim.
De câte ori privesc la pãsãrile blue jay cum se
aruncã val – vârtej primãvara în cuiburile altor
zburãtoare, care au muncit cu sârg sã-ºi construiascã locul de adãpost al familiei, izgonindu-le
ºi ucigându-le puii apoi instalându-se în adãpostul
gata pregãtit, mã gândesc la noi care am fost
alungaþi din þarã în acelaºi fel pentru a ni se lua
casele, slujbele ºi liniºtea.
Tresar în fiecare an la topirea zãpezii, când aud
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primul cântec al vreunei pãsãrele venite la
geamul meu sã-mi spunã “bunã primãvara,
trezeºte-te” ca ºi al strigãtului gâºtelor canadiene
ce trec pârleazul în America pentru pregãtirea noii
familii de bobocei rãsfãþaþi de noi cu bucãþele de
pâine ºi grãunþe aruncate ca sã-i vedem mai de
aproape. Avem ºi ceva sâsâieli cu atacuri furioase
de la gânsacul-tatã, dar eu tot îi iubesc ºi îi consider adevãraþi vestitori ai primãverii pe acest
continent.
Încep prin a-mi deschide larg ferestrele invitând aerul proaspãt din pãduricea vecinã sã intre,
fac ordine prin dulapuri, arunc bulendrele vechi sã
se ducã cu praful iernii cu tot ºi mã îmbãt cu
mirosul merilor si cireºilor japonezi înfloriþi. Îmi
vine dor de ducã, m-aº arunca în primul avion sã
fug direct la Amsterdam la parada lalelelor, dar nu
mai este atât de simplu cum era cu ani în urmã ;
drumul prea lung ºi aerul din avion, plin de viruºi
mã sperie.
Îmi pregãtesc creioanele ºi paleta de culori sã
merg mai aproape la grãdina botanicã sã adun pe
hârtie frumuseþile florale în explozie, mai ales
magnoliile galbene pe care nu le vãzusem pânã
acum ºi sã asist la bãtãliile ºi scandalurile veveriþelor buclucaºe mereu ocupate cu furatul.
Dupã câteva ore de terapie a parcului, vin acasã plinã de oxigen parfumat ºi energie, când viaþa
mi se pare altfel, chiar de nu mã simt perfect.
Trimit celor dragi un gând de dragoste, ca ºi
fraþilor necunoscuþi risipiþi din lume, fiindcã primãvara, toatã lumea este a mea; mã simt veriºoarã
primarã cu cãprioarele, iepuraºii, albinele, furnicile, porumbeii, ciorile, gâºtele ºi raþele sãlbatece,
racoonii, cu tot ce miºcã. Mã scald în soare ºi
iradiez numai iubire.
Sã fiþi iubiþi!

N.R. Am primit de la Doamna Monica
Corleanca un mesaj poetic, scris cu ocazia
lui 1 Aprilie, când marele nostru prieten,
Membru de Onoare al ACSR, distinsul
profesor Claudiu Matasa ar fi împlinit 81 de
ani. Îi mulþumim colaboratoarei noastre pentru
ingeniosul REMEMBER trimis. Îi subscriem în
mod aparte pentru acurateþea textului sãu
poetic. Îl vom pãstra în amintire, ori de câte ori
se va apropia Ziua Ghioceilor!
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Am ales acest titlu, fãrã sã
mã gândesc la celebrul film al
anilor 60, care se intitula, Privesc înapoi cu mânie. Mândria
de care pomeneam se referã la
faptul cã am fost elevul unui
liceu de prestigiu, Colegiul Carol I, din Craiova, fost Nicolae
Bãlcescu, unde am avut colegi
de înaltã þinutã, cu un ridicat
grad educaþional.
În vara anului 1962 ne-am
luat adio de la uniforma de
elev, veºmânt pe care îl purtam
cu o demnitate greu de descris.
Pânã în acea clipã, se impunea
a fi cusut pe mânecã un numãr
matricol. Inventarierea respectivã avea rolul de a putea sã fim
identificaþi cu uºurinþã atunci
când eram vãzuþi la ore târzii,
pe strada Unirii, celebrul Corso
din inima Craiovei.
Actualii liceeni, care îºi
schimbã toaletele de la o zi la
alta, în funcþie de modã, elevi
pe care îi apucã zorile în baruri
ºi discoteci, nu pot sã creadã
cã au existat ºi alte reguli, în
alte vremuri, cu elevi cuminþi,
recitatori neîntrecuþi ai frumoaselor poeme ºi cititori împãtimiþi
ai neuitatelor romane sau nuvele.
Despre faptul cã eram împãrþiþi în douã, cei veseli, cu origine socialã sãnãtoasã ºi stigmatizaþii triºti, ai cãror pãrinþi
au fost consideraþi duºmani ai
poporului, nu vreau sã detaliez,
deoarece nu doresc sã politizez cu exemple incredibile
aceste rânduri de suflet.

Parcã a fost ieri, deºi au trecut cinci decenii, de când un
grup de elevi visãtori ne luam
zborul în viaþã. Majoritatea
eram pãtrunºi de speranþa cã
vom reuºi sã atingem cu fruntea bolta cereascã, sã ne
facem cunoscuþi în lume ºi sã
avem de toate pe masã.
Dacã unii au atins acel þãrm
prea îndepãrtat, în schimb, alþii
au tras cu mult sârg la o singurã vâslã ruptã, barca frumoaselor intenþii învârtindu-se în
cerc, fãrã sã înainteze, conform
marilor eforturi depuse. Cãrãrile vieþii ne-au despãrþit, fiecare dintre noi urcând dealuri
luminoase sau coborând în
hãul vãilor, pline cu ceaþã, în
funcþie de ºansã ºi alte criterii
de selecþie. Mai existã categoria celor care au greºit uºa,
cãzând în prãpastia experienþelor tentante ºi eºuate.
Majoritatea absolvenþilor au
ajuns ingineri, care au avut un
cuvânt greu de spus pe unde
ºi-au desfãºurat activitatea,
alþii, medici de renume, care au
rezolvat cu succes multe drame, profesori respectaþi de
nenumãrate generaþii, arhitecþi
ºi proiectanþi, care au trasat
posteritãþii solide cãi, lista profesiilor fiind lungã. Mã feresc
pentru a da exemple, de frica
erorilor în stabilirea ierarhiei.
Facem parte din generaþia de
sacrificiu, care, la rândul ei, s-a
sacrificat pentru ca unii de
lângã noi sã o ducã ceva mai
bine.

Sã nu-i uitãm pe cei care neau pãrãsit prea devreme,
privind la noi, ascunºi dupã un
nor sau din spatele unui astru
strãlucitor. În amintirea lor, sã
pãstrãm un moment de reculegere, sã aprindem o lumânare ºi sã vãrsãm un strop de
vin sfinþit. Au fost prietenii noºtri, care ne aºteaptã, în nesfârºita eternitate, pentru a reînnoda, cândva, lanþul amintirilor.
Aºa cum spuneam cu altã
ocazie, am avut ºansa de a
avea la catedrã distinºi dascãli,
de o moralitate inegalabilã,
care ne-au împãrtãºit din bogata lor experienþã de viaþã.
Rând pe rând au plecat ºi ei
spre o lume mai bunã ºi ne
privesc de pe Balconul Veºniciei Pure. Cu gândul la ei, ne
vom apleca din nou, cu adâncã
recunoºtinþã la acea panoplie a
Fãpturilor Divine, simboluri
demne de urmat. Evident, au
existat ºi câteva excepþii.
Acum, în anul când atingem
cifra celor 68 de primãveri, ne
întâlnim din nou, ideal ar fi cât
mai des, deoarece toboganul
vieþii acþioneazã nemilos în
ceea ce priveºte reducerea
efectivului, micºorând din ce în
ce mai mult mândra noastrã
ceatã. Pe mãsurã ce anii trec,
firele de pe mosorul vieþii se rarefiazã în mod decisiv ºi ireversibil. Viitorul nostru se scurteazã treptat ºi, trecutul se prelungeºte pânã la un moment dat.
Amintirile se înmulþesc, devin
tot mai variate, mai mult sau

ION ANTON DATCU (CANADA)

Privind înapoi
cu mândrie
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mai puþin frumoase. În schimb,
colegele noastre devin tot mai
drãguþe, în faþa cãrora mã înclin
cu multã supuºenie, respect ºi
admiraþie. Cu prima ocazie, le voi
oferi câte o floare ºi o dedicaþie
plinã de culoare.
De peste mãri ºi zãri îi salut cu
multã sinceritate pe toþi colegii
mei. Sus steagul prieteniei, chiar
dacã lancea s-a scurtat puþin, din
cauza depãrtãrilor geografice ºi a
tãvãlugului calendaristic. Din vecinãtatea întinselor gheþuri, semnatarul acestor rânduri îi iubeºte,
în continuare, pe foºtii camarazi,

din tranºeele naivitãþilor adolescentine.
Îmi pare nespus de rãu cã nu
pot veni la 25 mai, a.c., pentru
celebrarea unei jumãtãþi de secol
de când destinele ne-au separat
drumurile, precum cãrãrile unui
munte abrupt ºi imprevizibil, care
trebuia traversat cu forþe proprii.
Deºi sunt la o distanþã de 7 300
de km, inima mea este alãturi de
voi ºi vã îmbrãþiºez cu o cãldurã
ºi mai mare decât nostalgia care
poate fi descrisã pe o foaie de
hârtie. Astfel de întruniri au un
farmec aparte ºi unic, au o înaltã

încãrcãturã emoþionalã, fãrã de
egal.
Închei aceste rânduri cu o glumã, care se referã la atmosfera
actualã din ºcoli. La ora de analizã gramaticalã, profesoara, tremurând de fricã, îl întreabã pe
Bulã, premiantul clasei, fiul unui
prosper om de afaceri ºi politician: – Spune-mi, te rog, la ce
timp este verbul – Eu studiez, tu
studiezi, el studiazã? Nu cumva
este la timpul prezent? Stãpân pe
el, Bulã a rãspuns cu multã infatuare, ca orice beizadea: – Timp
pierdut!

Un poet total,
cu operă de Altar
În ultimul timp criticii literari ai planetei susþin cã
se scrie mult ºi prost, mai ales în domeniul liricii, gen
literar maltratat fãrã jenã, milã ºi regrete. Totuºi, în
noua familie a poeþilor de toate felurile, apar ºi
excepþii, valori sau vârfuri, care contrazic regula
operei de sertar. Este vorba de Dumitru Marius
Paraschivescu, un cunoscut poet al Olteniei, care,
în urmã cu doi ani a apãrut cu o nouã realizare, ce
poartã titlul, Cartea Mea. O lucrare impresionantã,
care cuprinde cele cinci volume, publicate anterior.
Mai trebuie precizat cã, autorul nu poate intra într-o
competiþie a orgoliilor obosite, deoarece este
deasupra tuturor. El este, în primul rând, un poet al
credinþei. Mesajul poeziilor sale o dovedeºte.
Dumitru Paraschivescu s-a nãscut la 2 septembrie 1937, în localitatea Horezu-Poenari, amplasatã
la sud de municipiul Craiova, în judeþul Dolj. Dupã
ce a absolvit Liceul Teoretic numãrul 3, din Craiova,
azi Colegiul Elena Cuza, a urmat, apoi cursurile
Conservatorului Cornetti, din aceeaºi localitate,
secþia actorie, clasa profesorului Ovidiu Rocoº,
artist emerit. Prin mâna maestrului au trecut talente
autentice, care vor face carierã la diferite teatre din
þarã, precum Ion Marinescu, Constantin Sassu ºi
alþii.
Pe scena prestigioasã a Teatrului Naþional din
Craiova, Dumitru Paraschivescu a fost coleg cu
celebritãþi de necontestat ca, Amza Pellea, Silvia
Popovici, Gheorghe Cozorici, lista fiind lungã. La
vârsta debutului, tânãrul actor a fost apreciat pentru
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interpretãrile remarcabile ale unor personaje de
mare complexitate, ca, Silvestru Trandafir, din piesa
Dezertorul. Pentru calitãþile sale artistice a fost
distribuit în mai multe piese, precum Goana dupã
fluturi, Omul care a vãzut moartea ºi în alte succese
din dramaturgia lui I.L. Caragiale.
Atras de o serie de facilitãþi, acceptã oferta de a
coordona activitatea artisticã din cadrul Casei de
Culturã a Armatei din Craiova, templu spiritual al
curajoºilor aviatori militari, unde ºi-a demonstrat
calitãþile actoriceºti ºi de regizor. Pe parcurs a înfiinþat Cenaclul Literar Luceafãrul, unde ºi-a argumentat trãirile sale interioare, de poet tradiþionalist, care
a respectat cu sfinþenie rima, cadenþa ºi mesajul în
poezie. O perioadã a colaborat la Studioul de Radio
din Craiova ºi a obþinut diferite premii la importante
festivaluri artistice. Dupã ce s-a pensionat în anul
1997, s-a dedicat total scrisului ºi rosturilor bisericeºti, fiind consilier parohial al Bisericii Sfântul
Gheorghe Vechi din Craiova. Apropierea de Dumnezeu se va regãsi în poeziile sale.
În anul 2003 a devenit membru al Societãþii Scriitorilor Olteni ºi, din anul 2008, membru al Cenaclului
Epigramiºtilor Olteni. Viaþa ºi producþiile sale literare
figureazã încrustate pentru eternitate în paginile
unor antologii de excepþie apãrute la Craiova, în anii
2003 ºi 2006, autor fiind cunoscutul om de litere ºi
critic literar, profesor doctor Marian Barbu. Este
vorba de Dicþionarul Biografic al Membrilor Societãþii Scriitorilor Olteni, tipãrit la editura societãþii cu

acelaºi nume ºi Medalionul Literar, care a fost editat
la prestigioasa revistã Ramuri. Ca activitate publicisticã, operele sale au apãrut în diferite reviste
din Craiova ºi din þarã. Zestrea sa editorialã însumeazã ºase apariþii, la diferite perioade.
Primul volum, care vede lumina tiparului poartã
titlul Nopþile, Editura Vlad & Vlad, în anul 1996.
Dupã spusele unui mare publicist craiovean, Andrei
Potcoavã, lirismul poetului Dumitru Paraschivescu
este graþios, evocând stãri sufleteºti esenþiale,
surprinzând în versuri supleþea ca har transcendent.
Din poezia Patria mea, am extras prima strofã:
Greºit-am ieri, dar nu într-una!/ ªi poate, am sã mai
greºesc./ Dar, mi-am iubit, întotdeauna,/ Cu dor,
pãmântul strãmoºesc!
În anul 1999, poetul are satisfacþia tipãririi celui
de-al doilea volum, Lacul iubirii, apãrut la Editura
Sitech, din Craiova. Acele pagini cuprind poemul de
mare dimensiune cu acelaºi titlu, care totalizeazã
147 de stofe. În prefaþa lucrãrii, criticul Alexandru
Firescu precizeazã: Ne aflãm în faþa unui poem
lirico-dramatic, scris într-un registru special, cu o
curgere fireascã a versului, într-o tendinþã accentuatã de plasticizare a metaforei comunã liricilor ce
stau sub semnul imagismului baroc.
Poemul de mare succes se încheie cu stofa: Dar
povestea lor trãi-va / Ca un nimb al nemuririi / Cât îi
lumea dãinui-va / Lacul Roºu, al Iubirii.
În anul 2002, a apãrut la Editura Sitech din Craiova, volumul de versuri Ridicã-te, iubire peste
moarte, cu poezii de facturã religioasã, lucrarea fiind
cea de-a treia concretizare a poetului. Prefaþa acestui volum este semnatã de acelaºi critic, Alexandru
Firescu: Dumitru Paraschivescu urmeazã o tradiþie
a celei mai adevãrate literaturi religioase, care s-a
scris la noi în perioada interbelicã. (...) Poetul se
închinã vibrant ºi adevãrat la iconostasul unei doctrine religioase.
Poezia, Ridicã-te, iubire, este relevantã în acest
sens, din care extrag ultima strofã: Ridicã-te, iubire,
peste moarte! / Pentru trecut, prezent ºi viitor! / Sã îngropãm tristeþile deºarte / Ce-au urgisit mereu acest popor.
Patru ani mai târziu, tot la editura respectivã,
vede lumina tiparului volumul, Chemarea mea. Cea
de-a patra apariþie editorialã demonstreazã o faþã
nouã a poetului, prezentând cititorului avizat versuri
de tandrã confesiune, cu o disciplinã bine conturatã,
cu un suflet ardent, care face trimitere la viaþa
inegalabilã a teatrului, la anturajul zeilor scenei
româneºti ºi la mentorii care i-au îndreptat paºii
spre luminile rampei. Pe toþi vrea sã-i canonizeze în
calendarul unui imens altar al poeziei.
Am selectat trei strofe din poeziile, Sã batã,
clopotele, toate ºi Chemarea mea: Sã batã clopo-
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tele, toate! / Acum, aicea, la Floreºti! / Spre marea
lui eternitate! / A Bardului din Ipoteºti! / Sã batã
clopotele vieþii! / Pe munþi, în vãi ºi pe câmpii / În
primãvara frumuseþii / Prin glasul Marei Românii.
(...) Veniþi la Mine, în cetate / Unde-i dreptate, adevãr, / Unde sunt mii de diamante / Ce strãlucesc în
flori de mãr!
Un alt succes literar al poetului Dumitru Paraschivescu se numeºte Carte pentru eternitate, apãrutã în anul 2009, la Editura Contrafort din Craiova,
care constituie a V-a sa carte. În cuprinsul ei sunt
adâncite abilitãþile poetului, dovedite în lucrãrile sale
anterioare, rezultând un autentic regal liric. Publicistul de mare rafinament, Andrei Potcoavã, descrie
aceastã realizare în felul urmãtor: Creând o poezie
în ideea trainicã, pãtrunzãtoare, ortodoxã, avem
posibilitatea sã identificãm la D. Paraschivescu o
simþire profundã care se manifestã nãvalnic, expresia harului sãu dar ºi a inteligenþei, dotaþia sa de la
Creator.
Am selectat douã strofe din poezia Spovedanie:
Am îmbãtrânit, pãrinte! / Nu mai ºtiu ce mã
aºteaptã.../ ªtiu ce a fost mai înainte, / Dar nu ºtiu
ce-i scris de soartã. (...) Am îmbãtrânit, pãrinte / ªi
nu vor sã-nvie iarã / Mii ºi mii de jurãminte, / Dragostea scumpã ºi rarã.
Aºa cum spuneam în introducere, ultimul volum,
numãrul 6, ce poartã titlul, Cartea mea, cuprinde
cele cinci lucrãri, publicate anterior. Aceastã apariþie
editorialã a vãzut lumina tiparului la Editura Contrafort, din Craiova, în anul 2010. Îi dorim multã sãnãtate, poetului cu operã de Altar, aflat pe patul suferinþei, din care, sperãm cã va coborî victorios, cu
aceeaºi rimã curatã, frumos coloratã, de chihlimbar,
aºa cum ne-a rãsfãþat.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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JULIA DEACONU (CANADA)

Privind înapoi,
cu mândrie
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Cu cât vârsta înainteazã, mintea este tentatã sã priveascã înapoi ºi sã analizeze: se face
bilanþul realizãrilor ºi al eºecurilor inevitabile, cãci fiecare are parte de ele,oricât de departe ar
ajunge, în viaþã.
Viaþa este un lung ºirag de perle, una albã, alta neagrã. ªi acesta este motorul care îi dã un
sens; dupã furtunã vine, fãrã greº, cer senin.
Do not give up! Nu te lãsa învins, continuã sã lupþi, atâta cât trãieºti. Aceasta este calea de
urmat, în orice circumstanþã.
Dupã vârsta de 60 de ani, dacã suntem destul de norocoºi sã fi atins aceastã vârstã, ne
gândim mult ºi la moºtenirea pe care o lãsãm pentru generaþiile viitoare. Este etapa de viaþã
unde majoritatea dintre noi participã la ridicarea celei de-a doua generaþii (nepoþii). Ne
reflectãm în aceastã generaþie ca într-o oglindã. Dorim ca imaginea sã aparã cât mai frumoasã.
Îi însoþim la cursuri, îi ferim de pericole, îi pregãtim pentru viaþã. Ei ne reprezintã mai departe.
De multe ori, ceea ce noi n-am reuºit sã realizãm, ei vor face-o. Meritã sã investim în ei. Dacã
nu avem nepoþi, atunci sigur avem rude sau cunoºtinþe care au nevoie de ajutor; ajunge sã
privim în jurul nostru. Viaþa e plinã de surprize. Sã fim optimiºti la orice vârstã!
De unde vine sentimentul de mândrie? Poate vine de la senzaþia de bine pe care o resimþim,
în anumite momente; sunt mândrã sã îmi sãrbãtoresc vârsta de 60 de ani, poate foarte bine fi
unul dintre acele momente. Sunt mândrã sã am doi nepoþi, iar exemplele pot continua.
Aceste momente de mândrie meritã sã fie celebrate. Familia joacã un rol fundamental în
viaþa unei persoane. Suportul care-l primeºti de la ai tãi este esenþa existenþei. Fii aproape când
am nevoie de tine! Frica de singurãtate creºte cu vârsta; astfel se explicã proliferarea unor
instituþii, numite – Rezidenþe pentru persoane în vârstã.
Este aceasta soluþia de a combate singurãtatea? Personal, nu cred cã este ºi aº dori ca mulþi
vârstnici sã-ºi gãseascã un loc în cadrul familiei proprii ºi sã fie mândri cã au realizat aceastã
uniune cu familia lor.
Vã urez sã fiþi iubiþi ºi sã avansaþi în vârstã, cu mândrie ºi demnitate!
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CROSS CULTURAL
COMMUNICATION
AND INTERNATIONAL
RELATIONS
* Chief Cultural Realms of the World
The course is based on Dr. Dima’s book, Cross
Cultural Communication, Washington, DC, The Institute
for the Study of Man, 1990.
Recommended (selective) Reading:
Nicholas Dima, Culture, Religion and Geopolitics,
Bloomington: Exlibris, 2010.
David Mauk and John Oakland, American Civilization-An Introduction, London and New York: Routledge,
1995.
David Rothkopf, Superclass-the Global Power Elite
and the World They Are Making, New York: Farrar,
Straus and Giroux, 2008.
David S. Landis, The Wealth and Poverty of Nations,
New York: W.W, Norton and Co. 1998.
Samuel P, Huntington, The Clash of Civilizations and
the Remaking of the World Order, New York: Simon and
Shuster, 1996.
Philip Novak, The World’s Wisdom: Sacred Texts of
the World’s Religions, San Francisco, Harper, 1994.
ATTN: These books are also recommended for a
better understanding of: (1) American Civilization and
Society, and (2) The World in the Era of Globalization.

NICHOLAS DIMA (USA)

Communication is the art of sharing successfully
ideas, information and knowledge. Cross-cultural communication is a more complex way of exchanging knowledge because the process involves different cultures
with different backgrounds and assumptions. Even
when people speak a common language, the concept
behind the words often varies and can confuse the
exchange of ideas. Recognizing this, and knowing how
to deal with cultural and linguistic barriers, are vital skills
in coping with today’s increasingly international world.
This short course will analyze the evolution of cultures and communication from traditional societies to
modern ones. It will explain how society’s needs and
man’s environment influence behavior, values, and
beliefs, and how in turn beliefs impact on values, attitudes and behavior. While behavior changes continuously and values change slowly, beliefs tend to be
more stable. Consequently, world views and beliefs of
different cultures can remain worlds apart. Through a
better understanding of ourselves and of others, we can
change behavior, influence values, and mold new
beliefs. Thus, better cultural understanding and improved cross-cultural knowledge can lead to better international relations.
The course will be organized as a combination of
lectures, visual presentations, personal experiences
and open discussions. Handouts will be prepared for
participants and modern teaching techniques will be
used. Some topics may be combined and their order
may be altered as needed. Although the course has
been conceived to last a full semester, it can be adjusted for any shorter duration. The topics proposed are:
* Introduction and Course Overview
* Man, Environment and Culture
* Technology, Progress and Communication
* Science, Religion, Philosophy and Personality
Formation
* Behavior, Attitudes, Values, and Beliefs…
* Language, Paralanguage and Communication
* English as an international means of communication
* National Character and Modal Personality Formation
* Culture Shock and Cultural Adjustment
* Political Culture and International Relations
* Women across Cultures
* The American Modal Personality
* The Russian Modal Personality

Active Learning Methods and Teaching Techniques to be included.
In the modern world Teachers and Students “learn
together” through class participation and through
various active methods. Among these teaching techniques to be used are:
* Icebreakers, such as jokes, funny events, small
anecdotes
* Personal introductions: Who are you? What are
your strengths and weaknesses? What do you want to
achieve?
* Sharing useful personal experiences
* Brainstorming: Discuss openly and in group a
common problems
* Paring and group interaction
*Pyramiding
* Action research
* Case Studies
* Microteaching
* Interviewing
* Debates, Negotiations, and Role-Playing
* Reflection time and Self-assessment
…Learn and have fun at the same time!
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Poezii

CARMEN DOREAL (CANADA)

Jurnalul meu de poetã
jurnalul meu de poetã
mã risipeºte peste inima ta
la limita serii
mizând pe o singurã carte
sufletul tãu eliberat
va descoperi
aceastã clipã
cicatrice sângerândã
adâncitã de mine într-un apus secret
cu stângãcia unei iubiri adevãrate
va pecetlui liniºtea
singurul adevãr permis
dincolo de moarte.

Seara
seara
îºi aranjeazã cu grijã aripile
peste luciul orizontului lichid

Carmen Doreal

Siddharta
vânzãtoarea de iluzii
dedublatã de un iubit secret
îmi invadeazã sângele
cu telepatii halucinante
o altã toamnã mã regãseºte
înveºmântatã
în rochiþa de frunze
coloratã rebel
de un pictor impresionist
dansez
pe o fantezie de Bach
simulând vântul
îndrãgostit
de imaginea mea
din oglindã

un apus
pluteºte pe apã
cu intenþii dubioase
jucãm pe rând
rolul umbrei
îndrãgostite …

complicitate ºi foºnet
harfa serii mã desfrunzeºte
deasupra unui lac necunoscut
mã dezbracã de aºteptãri
cu opusuri transparente
insinuate profund
în arºiþa cãrnii

de bucurie apele curg
între imaginaþie
ºi realitate

în numele iubirii semnez
aerul pictat cu fluturi adictivi
când aprind noaptea
sub ceruri strãine
fluxul pur sânge conteazã
nu desfrunzirea de sine

Carmen Doreal
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„To be or not to be ‘’
patã vie cu-vân-tul
decanteazã
echilibrul luminii
cu mine.
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Seed time and
harvest
Adevãrul, aºadar utopia
adeveririi, este altoi ºi stimul
mereu înnoitor, chinuit prin
chinul însãºi esenþelor de a
transcende în perenitate.
Este instinctul primordial al
Fiinþei, cel onti ºi ascendent
în axios. Adevãrul nu poate fi
unic-absolut, universala, prin
aceea cã suntem entitãþi desine-unice, însã în vârsteduratele fiecãruia; totul este
raportare ºi conexiune sau –
la apusul vieþii - rupturã,
resorbþie, recul în rapaosul
elementelor. Maieutica are
rafinamentul exegezelor, extragi sau nu ai „organonul”,
sensul superior, semnificaþia
codificatã în sinele celuilalt,
însã doar prin oglindire,
reflectare, parcurs labirinthic
sau dacã vreþi decriptare
mandalicã.
Artele sunt mistici ale
fiindului nostru univ-în-diversitate; geniul este intuitiv iar
intuiþia lui, când este empiricnoncoformist, poate influenþa
pe termene relative, în grila
lui Einstein, (dacã vreþi a
cunoaºterii luciferice, sau

faustice), o culturã sau mai
multe.
*
Iraþionalul este cel ce
agitã ºi nu poate fi separat
de rationem: conflictul dualitãþii, al sinelui cu sinele lumii,
al unului-reductiv, cu unul
universal, imuabil ºi cosmopolit. Entropia... este fenomenul de ardere al „etapelor”, de la Eoni, la nano-eonii
din psihicul uman. Iraþionalul
este amoral, în naturã nu
existã milã, iubire, empatie,
natura este un laborator orb,
un paradis ce ne va alunga
mereu, întru a-i avea nostalgia: a frustãrii, a traumei naºterii ºi conºtientizãrii muririi,
a neconsolãrii de a fi resorbiþi în neant, ca „trup ºi suflet”.
*
Ne-am dedicat unei arte
nu prin aceea cã am „vrut”, ci
deoarece ne-am dorit. Acest
cuvânt românesc, mitopoezic, este greu traductibil ºi îºi
pierde sensul originar, echivalat în oricare limbã. Cezar
Ivãnescu, misticul total, a
înþeles de la Eminescu (Mihail Eminovici), acest DOR:
prima sa carte de poezie e
cuvântul DOR rãsturnat
rebusistic: ROD. Nici un poet

român nu a strigat mai tragic
stigma originii, ca incest al
istoriei, al monstrului istoriei:
„Tatãl meu, Rusia” ºi „Doina”... Ce rãmâne din acel
strigãt, dacã nu doar strania
rodire-din-dorire (rod din dor,
inversînd tirania trecerii ºi
utopia eternei reîntoarceri) –
ºi ce poþi înþelege din acest
manifest „la condition roumanine”, rebel ºi cvasi- tragic,
mai mult decât cel scepticcioranian? Manolescu a înþeles iniþial, la debutul poetului,
un „revoluþionarism” al literaturii române care pulsa în
„ROD”...
Într-un dialog molcomit
boematic de vinuri albe ºi
roºii, mi-a mi-a declarat categoric cã este o încarnare.
Mistica „caesaricã” l-a inspirat ca un alt modus vivendi,
auto-impus ºi a încercat sã
întemeieze firoul tragic ca
presimþ al fiinþei carpatodanubiano- pontice.
A asumat o scenografie
proprie, în care cãrþile lui
însufleþeau de fapt un duh
arhaic, contrat soriþii, acela
de a îºi înþelege ºi comunica
extactic, cumva psalmodic,
dar mai ales mantric, (!) –
suferinþa Originii. Asupra
liricii lui se perindã viziunea

EUGEN EVU (ROMÂNIA)

Eseu despre mistica artelor
sau maieutica psihedelica
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condiþiei tragice a lui DD Roºca
ºi zvâcneºte agonic, uneori
orfeic, condiþia tragicã a
umanului, însã ceea ce este
pentru noi încã de meditat, ca
ºi la Eminescu (cel neîmpãcat
cu o „ patrie” terestrã (vezi M.
Ungheanu) – e faptul cã s-a exprimat în LIMBA ROMÂNÃ,
neolatinã, necum în vreuna sla-
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vicã! „ Tatãl Rusia”, este monologul hamletian, al Claunului
care acuzã Incestul în Cetate.
Incestul monstrului istoric,
panslavic, parusianismul ºi
umbra demenþialã a misticului
Rasputin, a lui Ivan cel Groaznic (Groznâi, de unde concepte
ca groazã, îngrozitor, grozav,
...grobianism, etc.).

*
Poezia lui Cezar (sau Caesar) – nu este a Ivan-escului, ci
a Fecioarei – Geea, matriceale,
mater dolorosa spaþiului antic
indo-european, pre-dacic. Legãtura (re-ligio) este una
singurã, ancestralã: limba maternã, condiþia învãþãrii lumii de
la Mamã.
*
Pentru Cezar, scriitura este
„arma melodioasã” a sufletulului omenewsc, contra dictaturii
(vezi seria inauguratã de el la
Junimea”- „Dictaturã ºi scriiturã”.).
Aceastã parafrazicã faptã a
scrierii (ºi cântecului orfic, de
„îmblânzire a fiarei din om”!) ne
este temeiul unei noi maieutici,
de explorat filosofic ºi o vom
numi „ la condition roumaine”,
chiar dacã arealul trans- moldav este contracarat de frontierele mereu schimbãtoare ale
geo-spiritualitãþii vestice sau
sudice ale României din veac.
Ezotericul Cezar este mai substanþial decât exotericul ortodox ce avea sã-i înãspreascã
asupririle ultimei vârste. Poate
fi eºecul unei paradigme, sau
de fapt rãsãritul încã crepuscular, paradoxal, al uneia înnoitoare, sofianice, în cea a Fiului,
cel nãscut ci nu fãcut?
*
La celãlalt capãt, Cioran ºi
Eugen Ionesco, palid instabil
imitaþi de Paler, vocifereazã.
Iar Eminescu (totuºi, Eminovici!) strãluce ºi nãluce
acolo, invizibil ziua, ºi rotinduse ca ºi Luceafãrul „ nemuritor
ºi rece”, în sensul invers celorlalte planete ale Sistemului.
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Pânã atunci
Când n-o sã mã mai doarã
Am sã ºtiu
Cã-am plecat definitiv
Din hruba asta de viaþã
Sau din câmpiile astea, ºi munþii ãºtia
ªi râurile astea ºi mai ales
Din oraºele astea
Toate
Pe care le pomenesc în fiecare zi
ªi mã tot plâng
Când sunt
Într-unul
Cã vreau sã fiu într-altul...
Pânã atunci mã joc
Cu durerea
Ce mã macinã
Mã mângâie
Mã-nãbuºã
Mã rãsfaþã
ªi mã motiveazã
Sã-mi continui dansul
Alãturi de restul stolului
În care augurul
citeºte conºtiincios viitorul.

Cu migãloasã tandreþe
Sperând cã îmi vei dãrui
Asta sau ailaltã...
Mã joc cu tine râzând,
În imaginaþia mea bucurându-mã
De fiece secundã ce se strecoarã tiptil
Cãtre tine
Ca lâna-n andrelele bunicii
Transformându-se miraculos
Într-un fular
Cu promisiuni infernale.
Te simt îmbraþiºându-mã virtual
În zeci de viitoare planuri, peripeþii
ªi binemeritate-odihne...
Te mãsor în
Paºii ce-i voi pãºi
Locurile ce le voi locui
Prietenii ce-i voi împrieteni
Iubiþii ce-i voi iubi
Mã îmbatã numãrãtoarea asta de tine
Din mintea mea halucinantã
Ce uitã sã vieþuiascã azi
ªi stã atemporal,
Într-o balanþã
Ce-mi redijeazã,
Cu atâta nonºalanþã
Drum mut ºi orb,
Neºtiutoare în a mea dorinþã...
...cãtre nefiinþã.

IOANA GERMAN (CANADA)

Poezii

Mâine
Te aºtept ca pe o amforã
Plinã cu apã când sunt însetatã
Mã gândesc la tine cu jind
ªi-þi zâmbesc în gând
Te-ntorc pe toate pãrþile
Cercetându-te

Neuronal
(Trad. Antoaneta Roman)

Les plis jumelés du cerveau
Se sont étendus dans un rythme adéquat
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Lent et vif, pur et simple
Murmuré par le chant de mon éternité.
J’ai parsemé d’une fréquence enivrante
Chaque pensée, chaque murmure et vertu
Créés dans ce tissu fin et vivant
Dans un ordre historique phénoménal.
De cette architecture de la mémoire
Des rues et boulevards de la raison,
Dans une lucidité déchirante et perplexe
En pesant chaque neurone à la fois
J’improvise toute sorte d’images
Des contes adjacents, nuancés
Par la délicate respiration du souffle cosmique.
Dans cet univers je me tourmente et j’Existe.

Oracle
(trad. Ioana German)

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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From heavy depths
Inslaved by mist and dreams,
A clamant word was born,
and then nine, and then ninety-nine
advices clasped Pythia’s nacred lips,
eager to come out and to
burst into the life
of the elated and aloof pilgrim.
He quenched his thirst
with each drop of wonder
or curse that came from the depth,
unceasingly being imbued with it,
nobly dressed with
invaluable semantic jewels,
he was filled by the revealed feast,
and fulfilled in this majestic moment
by an accessible and peaceful Olympus…
losing, at the same time,
his will
in the twisted meanders
of a syncopated soul.
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DESTINE UMBRITE
(fragmente)

Dacã nu ar fi plecat Mitropolitul Nestor Vornicescu, grãbit ºi nefiresc, ce „cuvânt de folos ne-ar fi dat acum, întro vreme „a pustiirii Neamului”?
De ce uneori, pleacã dintre noi, oameni ce încã ar mai fi putut fi „strãjeri demni” ai Cetãþii? De ce nu ºtim ºi nu
învãþãm sã avem grijã de cãrturarii noºtri?
La 80 de ani, cât ar fi avut Mitropolitul Nestor Vornicescu, ar fi putu fi un ilustru ÎNVÃÞÃTOR, un Mare Patriarh.
Prin atitudinea sa voievodalã, ar fi ºtiut sã
pãstreze credinþa ortodoxã neîntinatã, sfaturile Sfinþilor Pãrinþi.
Ipotetic punem uneori întrebãri ºi ne mulþumim cu rãspunsuri incerte, consolaþi de gândul cã cel plecat, de
undeva dintre nouri vegheazã ºi îndrumã.
Daþi-mi voie sã las o lacrimã printre pagini scrise, ºi o simplã rugãciune pentru MITROPOLITUL NESTOR
VORNICESCU.
Nu-l pot uita. Nu-i pot uita chipul de mare voievod.
L-am admirat de departe pe vremea când îl vãzusem la Craiova.

Ciprian Zaharia, un ctitor voievodal
„Fii credincios lui Dumnezeu ºi Bisericii Sale, cât vei trãi; ºi vei avea în viaþa aceasta tot Binele, iar în cealaltã,
vei dobândi cununa de Mãrire”.
(Arhimandrit Ciprian Zaharia)

MARIANA GURZA (ROMÂNIA)

Un înger prezent printre noi

Una dintre cele mai importante ctitorii muºatine din Moldova este Mãnãstirea Bistriþa, situatã la 8 km de PiatraNeamþ cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Un loc care vorbeºte de la sine despre istoria neamului, având un
trecut spiritual ºi cultural incontestabil.
Dupã tradiþie primul ctitor este considerat a fi Petru I Muºat (1375-1391), dar adevãratul ctitor al Mãnãstirii
Bistriþa este voivodul Alexandru cel Bun al Moldovei (1400-1432).
Icoana Sfintei Ana, dãruitã de Alexandru cel Bun, prezentã ºi acum în mãnãstire, are o importanþã deosebitã
din punct de vedere artistic, istoric ºi spiritual. Sfântul Voievod ªtefan cel Mare, Petru Rareº, Alexandru Lãpuºneanu ºi-au înscris numele în rândul ctitorilor prin daniile fãcute. În perioada când Mãnãstirea Bistriþa s-a aflat sub
administraþia Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, numeroase odoare, manuscrise au fost înstrãinate. Rãscoala eteristã din 1821 a afectat mãnãstirea, fiind devastate mormintele ctitorilor ºi pierzându-se din nou obiecte
preþioase.
În perioada primului rãzboi mondial, mãnãstirea a adãpostit rãniþi, copii orfani care au fost crescuþi ºi educaþi
sub zidurile sale.
Un document de mare preþ scris în limba slavonã se regãseºte ºi acum la Mãnãstirea Bistriþa, Pomelnicul
Mãnãstirii Bistriþa din anul 1407, un document de referinþã privind trecutul medieval al Moldovei.
Începând din anul 1967 ºi mai ales sub stãreþia Arhimandritului Ciprian Zaharia, Mãnãstirea Bistriþa dintr-o ruinã
a devenit astãzi un lãcaº al frumuseþii ºi al istoriei Neamului Românesc. S-a consolidat turnul de intrare a lui Petru
Rareº ºi turnul-clopotniþã al Sf.Voievod ªtefan cel Mare, zidul de incintã, Biserica voievodalã, Casa Domneascã,
ªcoala Domneascã, chiliile cãlugãrilor.
Ciprian Zaharia intrase în rândul monahilor când avea 18 ani, a fost „salvat ca prin minune de Patriarhul
Justinian de avatarurile Decretului din 1959”. A fost adus în 1979 la Mãnãstirea Bistriþa, de vrednicul de pomenire
Pãrintele nostru Teoctist, având, cea mai lungã stãreþie din veacul al XX-lea, în care, îºi desãvârºise „lucrarea”. A
reuºit sã reînvie tradiþia monasticã, oficiind prima cãlugãrie dupã 30 de ani de interdicþie, ºi anume cea a actualului
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arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, P.S. Ioachim Bãcãuanul. A fost ºi un harnic restaurator al ctitoriei lui Alexandru cel
Bun, la finalizarea lucrãrilor primind ºi rangul de arhimandrit.
Pãrintele Iustin Pârvu, ca ºi alþi mulþi pãrinþi ce au fãcut mulþi ani de puºcãrie politicã, ºi-au gãsit adãpost la Mãnãstirea
Bistriþa, sub oblãduirea pãrintelui stareþ, arhimandrit Ciprian Zaharia.
Dupã 1990, în cimitirul Mãnãstirii Bistriþa a construit o Bisericã din lemn în stil tradiþional ºi a iniþiat înfiinþarea unor
schituri noi. O prezenþã beneficã acestui colþ de rai, pentru care s-a strãduit ºi a pãstorit 26 de ani ca stareþ. Deþinuse ºi
funcþia de exarh al mãnãstirilor din Neamþ, în perioada când mãnãstirile aveau nevoie de oameni destoinici. Tot el a ajutat
la redeschiderea unor vechi mãnãstiri. A rãmas ºi în amintirea scriitorilor care i-au închinat câteva pagini sau rânduri, între
ei amintindu-l pe poetul Ioan Alexandru care i-a dedicat câteva poezii. În ultimii ani ai vieþii a fost încercat de o boalã grea,
pregãtindu-se astfel de întâlnirea cu Împãratul cel fãrã de moarte.
Dintr-un loc rãvãºit de vremuri, Arhimandritul Ciprian Zaharia a reuºit sã ridice mãnãstirea maiestuos. ªi-a dedicat
întreaga viaþã acestui loc încãrcat de istorie ºi evlavie ortodoxã. A fãcut ca Mãnãstirea Bistriþa sã-ºi pãstreze comoara cea
mai de preþ a Ortodoxiei, credinþa statornicã, tradiþia patristicã filocalicã ºi rugãciunea neîntreruptã, dãruindu-ne prin
hãrnicie ºi jertfã, valori de patrimoniu, „oglinzi ale împãrãþiei cerurilor”.
Mãnãstirea Bistriþa, aºa cum aratã ea astãzi, o creaþie a stareþului Arhimandrit Ciprian Zaharia. Lãcaº luminat, unde
florile ºi verdele vieþii mai pãstreazã amintirea înþeleptului stareþ. În data de 26 decembrie 2007, la ZI MARE, Ieromonahul
CIPRIAN ZAHARIA plecase printre îngeri. Se pregãtise pentru marea „plecare”. Îºi pregãtise singur „locul”. Vrednicul de
pomenire Pãrintele nostru Teoctist, îl aºtepta…
Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist era legat de acest loc amintindu-ºi „cu dragoste ºi plãcere” de locurile unde a
îmbrãcat prima data haina de cãlugãr în 1935, unde a primit numele de Teoctist. Vorbeau sãptãmânal la telefon. „Plecarea”
Patriarhului în lumea veºniciei l-a marcat pe Arhimandritul Ciprian Zaharia.
„Biserica a pierdut un om mare, care a fãcut doar bine tuturor. L-am cunoscut încã de pe vremea când era mitropolitul
Moldovei ºi a venit de multe ori la mãnãstirea Bistriþa, pentru cã se simþea legat de aceste locuri. Ultima datã ne-am întâlnit
toamna trecutã, la Patriarhie, iar ultimul telefon pe care mi l-a dat a fost în urmã cu o sãptãmânã. Mi-a spus despre
problemele lui cu niºte ierarhi”, declarase atunci Ciprian Zaharia, fostul stareþ al Mãnãstirii Bistriþa.
Arhimandritul Ciprian Zaharia, aparþinând unei mari generaþii de duhovnici ºi stareþi, se îmbolnãvise încetul cu încetul
în urma schimbãrii sale de la stãreþie. Fusese pensionat, deºi îºi propusese sã mai facã multe pentru „locul sãu” unde ºia dedicat anii în slujba Neamului ºi a lui Dumnezeu. O decizie pripitã, o decizie care i-a grãbit „plecarea” printre Cei Drepþi.
„Doamne, iartã-i, cã nu ºtiu ce fac!” Frumuseþea locului ºi înnoirile aduse de-a lungul anilor de arhimandritul Ciprian Zaharia
au rãmas. Dar parcã lipseºte ceva… Acel suflet viu ce anima odatã obºtea mãnãstirii… S-au schimbat multe în mãnãstirile
din Moldova… Am întrebat de locul de veci a bunului stareþ. Un monah, cu ochii plini de lacrimi ne-a indicat locul… „A fost
pentru mine tatã, pãrinte, duhovnic, m-a certat, m-a învãþat, m-a iubit”. A cãlugãrit pe mulþi fraþi, azi unii stareþi… dar l-au
uitat pe bunul arhimandrit Ciprian Zaharia, un om drept, cu fricã de Dumnezeu, care acum ºi-a gãsit liniºtea. Mai ofteazã
în curtea umbritã, dupã schitul pierdut, dupã risipirea binelui sãdit în curtea plinã de flori.
Aprinsesem o lumânare, din partea unui vechi prieten. Ardea frumos ca ºi cum mi-ar fi mulþumit… O floare a ortodoxiei!
Arhimandritul CIPRIAN ZAHARIA poate fi trecut în rândul ctitorilor Mãnãstirii Bistriþa! Un ctitor care a adus luminã pentru
Neamul Românesc!
Credincios lui Dumnezeu ºi Bisericii Sale cât a trãit, Ciprian Zaharia ºi-a „dobândit cununa de mãrire”!
Dumnezeu sã-l odihneascã în grãdina veºniciei.
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sã vezi ºi sã nu crezi!

A fost emisã, în sfârºit, Hotãrârea Comisiei Superioare de Disciplinã din cadrul Colegiului Medicilor
privind acuza de malpraxis în cazul
decesului scriitorului Cezar Ivãnescu. Moartea bizarã a poetului s-a
produs cu exact patru ani în urmã,
dupã ce suferise, la o clinicã particularã din Bacãu, o uºoarã ºi banalã operaþie (hemoroizi). De ce au
trebuit sã treacã patru ani, greu de
spus. Între timp, a murit ºi unul dintre petenþi, fratele poetului, istoricul
Dumitru Ivãnescu; încã puþin ºi
uitarea poate acoperi cu totul un
episod de-a dreptul jenant pentru
medicina româneascã a veacului
XXI. Nu ne aºteptam ca, în virtutea
binecunoscutei solidaritãþi a slujitorilor lui Esculap, sã avem parte de
o Hotãrâre ne-partizanã. Puteam
cel mult sã credem cã, pritocitã timp
de patru ani, decizia ultimã a Colegiului Medicilor va fi suficient de abil
întocmitã – barem pentru a adormi
suspiciunile, dacã nu a convinge
pânã la capãt. N-a fost sã fie nici
mãcar aºa: Hotãrârea este ornatã

cu eschive, contraziceri ºi abdicãri
de la logicã, asezonate cu pure
invenþii de calibrul „Cezar Ivãnescu
obez” (abia ieºise din greva foamei!)
În esenþã, întrebarea esenþialã a rãmas fãrã rãspuns: a fost anestezia
generalã indicatã în cazul respectivei intervenþii, a constituit ea cauza
hotãrâtoare a decesului? Iatã raportul patologilor de la IML privind starea decedatului: „cardiopatie ºi cardiomegalie marcatã globalã (hipertroficã ºi dilatativã), miocardiosclerozã difuzã disecantã, cicatrice întinsã de infarct miocardic la peretele
anterior al ventriculului stâng, tuberculozã pulmonarã fibronodularã,
stazã pulmonarã cronicã, ateromatozã ºi aterosclerozã sistemicã,
focare de pielo-nefritã cronicã, pancreatitã cronicã incipientã, colitã
cronicã.” Dacã investigaþiile preliminare ar fi fost fãcute cât de cât corect, s-ar fi impus de la sine abandonarea anesteziei generale în favoarea celei zonale. ªi aici apare fractura logicã majorã: medicii afirmã cã
poetul era destul de sãnãtos pentru
anesteziere generalã, tot medicii
susþin cã era suficient de bolnav ca
sã moarã cu grãbire „din cauze naturale”! Colegiul Medicilor îl scoate
total din cauzã pe dr. Dahnovici,
care, citãm, „nu a avut nici o implicare în administrarea anesteziei
acestui pacient.” Corect: medicul în
cauzã l-a preluat pe Cezar dupã
aducerea lui la Spitalul judeþean de
la clinica particularã. Dar despre
anestezistul cu adevãrat implicat,
cel din clinica privatã, nu se pomeneºte nicãieri un cuvinþel! Încã din
faza primei anchete, unul dintre
referenþi, Tincu Eugen, medic primar ATI, a concluzionat, cu delicateþe colegialã în formulare, cã „faþã
de morbiditãþile evidente evidenþiate
la examenul necroptic, anestezia

regionalã ar fi prezentat un prognostic de de risc mai mic.” Acelaºi
punct de vedere, încã ºi mai rãspicat formulat, apare ºi în ancheta
finalã. De aceastã datã îi aparþine
chirurgului-expert consultat oficial
(nu i se dã numele), care contestã
„alegerea anesteziei generale ca
modalitate de anestezie la un pacient vârstnic, fumãtor cronic, cu
multiple comorbiditãþi neevaluate
corect post-operator.” (Dar pre-operator vor fi fost? - n.n.) Opinia expertului este imediat eliminatã de
Comisia
Colegiului
Medicilor:
„Punctul de vedere al expertului
chirurg apreciazã critic aspecte care
nu sunt de competenþa sa, ci privesc elemente de resort anestezic.”
Care va sã zicã, un chirurg (expert!)
n-are de unde sã ºtie cã anestezia
generalã nu se recomandã celor cu
„morbiditãþi multiple”! Tot asta a susþinut ºi dr. Tincu, care-i chiar anestezist! Ambele puncte de vedere (de
ce s-or mai fi cerut?) sunt înlãturate
dintr-un condei, spre a face loc
concluziilor expertului ATI (tot fãrã
nume): „Standardul examinãrilor
pre-anestezice a fost respectat”.
Constatându-se, deci, cã pacientul
este suficient... de sãnãtos (ca sã
moarã a doua zi). Alt expert, cardiologul, constatã: este vorba de un
pacient tarat, cu multiple suferinþe
de organ, dar ignorate”. Bolnavul,
zicem noi, poate sã le ignore, medicina, nu. De altfel, întreaga poveste
întinsã pe patru pagini, doldora de
amãnunte ºi detalii, nu face altceva
decât sã susþinã cã halul în care se
afla organismul lui Cezar ar fi dus
inevitabil la exitus. Anestezia însã, o
putea suporta! „Este greu de spus
în ce mãsurã intervenþia chirurgicalã
a precipitat decesul” – scrie în
Hotãrâre.
ªi dacã-i aºa de greu...

MIRCEA RADU IACOBAN (ROMÂNIA)

ÎN REST, TĂCERE...
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TEORIA ABSOLUTĂ
A RELATIVITĂŢII

ION JIANU (ROMÂNIA)

Interviu: Ion Jianu – Florentin Smarandache
IJ: În matematicã, Florentin Smarandache a introdus gradul de negare al unei axiome
ori teoreme...
În fizicã a introdus paradoxuri cuantice ºi noþiunea de nematerie...
În filosofie a introdus conceptul de neutrosofie...
În literaturã ºi artã a fondat curentul de avangardã numit paradoxism...
Am citat doar o parte din „inovaþiile” dumneavoastrã, domnule Florentin
Smarandache. De unde atâtea preocupãri, de unde timp?
FS: ªtiþi cum s-au întâmplat toate acestea? Mã plictiseam de un domeniu, ºi începeam altul.
Apoi mã plictiseam ºi de acesta, ºi sãream la al treilea... Apoi, reveneam la prima pasiune
începutã ºi încercam s-o finalizez... ªi tot aºa... Acest procedeu este ºi un defect - fiindcã mã
trezeam uneori cu multe lucrãri începute, dar... niciuna terminatã! Pânã la urmã, acest defect s-a
transformat parþial în calitate: puþin câte puþin terminam una dupã alta...
IJ: Sunteþi matematician (ºef de promoþie la Universitatea din Craiova, Secþia
Informaticã), scriitor... Ce vã consideraþi înainte de toate?
FS: Mã consider om de ºtiinþã ºi om de culturã. De fapt creez ceea ce simt. Am momente
când mã preocupã fizica cuanticã, ºi-atunci citesc, cumpãr cãrþi prin Amazon.com, ori caut pe
Internet. Apoi intru cumva în transã ºi-mi curg idei... Pe urmã, dupã ce „dau totul afarã” din mintea
mea – ceea ce mã obsedeazã – m-apuc de altceva. De pildã, fac artã (teorie ºi practicã)...
Când lucrezi cu pasiune, lucrurile ies mai bine ºi mai repede. De exemplu, am terminat
odatã, doar jucându-mã în Adobe Photoshop, un întreg album electronic! Artã abstractã.
IJ: 180 de cãrþi publicate, 200 articole ºtiinþifice,16 premii literare, iar în 2011 aþi fost
nominalizat pentru Premiul Nobel în literaturã. Aþi visat vreodatã la o asemenea
nominalizare?
FS: Nu am visat. ªi mulþi au fost surprinºi, fiindcã mã ºtiau matematician. Însã am scris vreo
80 de cãrþi de literaturã, 10 albume de artã, iar restul cãrþi de ºtiinþã (matematicã, fizicã, filozofie).
Desigur, la unele sunt co-autor, editor, sau co-editor. Dar am colaborat cu sute de persoane de pe
glob. Am volume traduse in chinezã, rusã, arabã, greacã, spaniolã etc. Pe unde mã gãseam,
cream în limba respectivã: românã, francezã, englezã.
IJ: Disident în Craiova, emigrant, iar acum profesor universitar la Universitatea New
Mexico (SUA). Viaþa bate filmul! Care au fost experienþele fundamentale ale vieþii în
România (de unde aþi plecat în 1988) ºi apoi în SUA, unde sunteþi acum?
FS: Îmi place butada dvs.: viaþa bate filmul! Am avut un destin sucit, dificil, mereu negãsindumi matca, tot zbãtându-mã într-o parte sau alta. Mereu nemulþumit de mine ºi de alþii. Cred c-am
obosit...
În Craiova noastrã dragã am avut onoarea sa mi se întocmeascã patru dosare la Securitate,
însumând peste 880 de pagini: mã pozau pe strãzi, îmi ascultau telefonul, îmi confiscau scrisorile
trimise ºi manuscrisele. Eram, deci, o persoanã „importantã”!
ªi în America m-am luptat cu morile de vânt... Am fost ºi ºomer, apoi semi-ºomer timp de
doi ani.
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IJ: Dupã stabilirea în SUA, aþi revenit
de multe ori în Craiova. Cum aþi regãsit
oraºul la ultima vizitã fãcutã, cum vi se par
oamenii – triºti, sãraci?
FS: Am întâlnit foºti colegi de liceu din
Craiova, foºti profesori, veriºori la care trag
mereu - ce locuiesc pe Calea Bucureºti, alþii în
Lãpuº. Într-adevãr, mulþi se plâng cã viaþa
devine din ce în ce mai grea... Alþii au emigrat
ca mine...
Dar ºi în vest sunt probleme cu gãsirea
unui loc de muncã – vã spun acest lucru
deoarece am lucrat în vara anului 2010 în
Franþa în cercetare, la ENSIETA, ºi am întâlnit
emigranþi de-ai noºtri dar ºi þigani care cerºeau
chiar sub Turnul Eiffel la Paris... fãrã pic de
ruºine.
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IJ: Sunteþi singurul român în orãºelul american unde locuiþi, aºa aþi declarat. Cum vã alinaþi
dorul de România? Pãstraþi legãtura cu Oltenia dumneavoastrã natalã?
FS: Aºa este: mã simt singur - vã mulþumesc cã aþi citit cãrþile ºi jurnalul meu intim. Dorul de þarã îl
menþinem noi, exilaþii, prin telefoane, ºi mai ales prin email-uri. Eu þin legãtura cu rude, prieteni, foºti
colegi de liceu sau facultate, scriitori, profesori, oameni de ºtiinþã din România. Dau sãptãmânal telefon
mamei la Bãlceºti.
IJ: Ce înseamnã România de astãzi în ochii americanilor de la locul dumneavoastrã de
muncã? Capitala este Bucureºti sau... Budapesta?!
FS: Acum România este vãzutã mai bine în Occident pentru cã a intrat sub sfera lor de influenþã.
Dar ne considerã tot cetãþeni de categoria a doua...
IJ: Cu ce cãrþi sau evenimente ne veþi surprinde în anii care urmeazã?
FS: Voi continua seria cãrþilor de structuri algebrice ºi structuri neutrosofice, împreunã cu
profesoara indiancã Dr. W. B. Vasantha Kandasamy. De asemenea, memoriile de cãlãtorii prin Europa,
Statele Unite, ºi China din ultimii doi ani. Nu am un plan pe termen lung, ci creez dupã inspiraþie. Mai
depinde ºi de ce-mi cade în mânã ºi citesc, care apoi mã inspirã.
IJ: Aþi vizitat vreo 40 de þãri pe toate continentele. Când aveþi timp de toate?
FS: Jurnalul de cãlãtorii îl scriu prin avioane, prin aeroporturi, sau serile la hotel. A devenit o pasiune
sã umblu cu carneþelul dupã mine ºi sã-mi aºtern impresiile.
IJ: În septembrie-octombrie 2011 presa româneascã centralã a scris despre validarea
parþialã a ipotezei dvs. din 1972 când aþi afirmat cã viteza luminii poate fi depãºitã. V-au numit
„românul care l-a contrazis pe Einstein”. Continui, fãcând concluzia cã astfel ºi Teoria Absolutã
a Relativitãþii, pe are o propuseseþi în cartea dvs. din 1982, se confirmã. Este vorba despre
experimentele de la CERN în care se demonstra cã neutrinii circulã mai repede ca lumina.
FS: M-a bucurat reuºita acestui experiment internaþional, confirmând atât ipoteza mea
supraluminalã cât ºi Teoria mea Absolutã a Relativitãþii. În vreme ce Einstein postulase în anul 1905 cã
viteza luminii nu poate fi depãºitã ºi cã spaþiul ºi timpul sunt relative, eu am considerat opusul sãu, ºi
anume cã viteza luminii poate fi depãºitã, iar spaþiul ºi timpul sunt absolute. În felul acesta am eliminat
unele anomalii (le numesc eu) din Teoria Specialã a Relativitãþii (TSR), cum ar fi: dilatarea timpului,
contractarea spaþiului, precum ºi a paradoxurilor relativiste – chestiuni care mi s-au pãrut ficþiuni
ºtiinþifice, nu realitate...
Am mers mai profund, ºi am considerat parametrizarea TSR, care genereazã mai multe Relativitãþi.
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ELEONORA KOHN (ROMÂNIA)

Reverie
Stoluri mari de pãsãri albe
Lumineazã iarãºi cerul
Duc cu ele multe vise
Le învãluie misterul ….
Aripi se ridicã-n ceruri
ªi se fâlfâie grãbite,
Sunt aºa de fericite
Ale libertãþii clipe.
Mergeþi voi, voi stoluri multe
Aruncaþi-vã în soare
Duceþi albele aripe
Peste valuri trecãtoare.

E prea frumos
în infinit
E prea frumos în infinit
E prea frumos cu tine ….
ªi fericirea ni s-a dat
Cu lacrimi ºi suspine.
Clepsidra ce mereu o întorc
Dar, s-a oprit nisipul
Iar timpul este mort acum
ªi naºte doar nimicul.
Atunci, îþi caut mâna iar,
Cãci mi-este atât de fricã
Iubeºte-mã, e în zadar
Se duce orice clipã.
Dar ai uitat? E infinit!
E timpul ce doboarã
ªi nu-i luminã, e apus
Clepsidra e cu smoalã.

42

ªi doar de tine mã lipesc
În infinitul rece
Nu mai exist, dar te iubesc
Cãci dragostea nu trece.
ªi îmi vei spune cã nu vrei
Sã mai întorc clepsidra
Din infinit sã evadezi
A mea, e toatã vina.
Dar vei vedea, cã nu mai poþi
Sã mai întorci viaþa
E întuneric ºi este frig
Iar timpul ºi-a rupt aþa.

Mereu mã-ntorc
la tine...
Mereu mã-ntorc la tine
Ca val ce þãrmu-l spalã
ªi mã zdrobesc în spumã
Sã mã refac în grabã.
S-ating piciorul rece
Ce atât de des mã sfarmã
Ce nimfã cauþi tu?
Tu zeu ca din aramã?

Acolo unde tu exiºti
Acolo unde tu exiºti
Se naºte Paradisul
Miraculos miraj, petale mari
Ce îmi aduc doar visul ….
Se cerne aºa frumos ºi fin
O ploaie ca de aur
ªi Paradisu-i infinit
Te voi gãsi, te caut.
Acolo unde tu exiºti
Sunt pajiºti fermecate
Sunt drumuri parfumate-n flori
ªi nu existã noapte.
Se aude aºa frumos ºi lin
Pâraie murmurânde
Te voi gãsi, tu vis fugar
Oricând ºi oriunde.

Eu azi sunt ploaie…
Eu azi sunt ploaie, mâine nor
ªi mã scufund în mare
Când totul e înºelãtor
ªi suferã schimbare.

Nepãsãtor ºi tandru
Dar, demonii te cheamã
ªi vezi tu oare valul,
Ce tremurã de spaimã?

Eu azi sunt om, apoi sunt praf
În lumea trecãtoare
ªi mã prefac în ceaþã acum
E o altã înfãþiºare.

Mereu mã-ntorc la tine
Rãceala ta mã cheamã
Mã spulberi cu privirea
Tu zeu, cu ochi de aramã.

ªi ºtiu cã mã voi face scrum
Cu limbi mistuitoare
Nu vom putea opri nicicum
Eterna transformare.

Pârâu ºi lac, ocean imens
ªi totu-i în miºcare…
Atunci când mor, pace dorind
Nimic nu mã mai doare.

Învaþã tu, mereu sã ai
Învaþã tu, mereu sã ai
Câte o biruinþã
ªi nu lãsa nici un neghiob
S-omoare a ta credinþã.
Tu, luptã-te mereu sã fii
Un cãrturar pe cinste
ªi tot ce ºtii, ai învãþat,
Sã foloseºti cu minte.

Vom râde ºi vom plânge
În ziua nemuririi
ªi vom trãi împreunã
ªi clipele iubirii.
Cu mâini împreunate
Pe o razã de luminã
Vom fi tot împreunã
În noaptea ce o sã vinã.

Marea
Dintre stânci înlãnþuite
Se va naºte iarãºi marea
ªi vor merge iar corãbii
Cãutând mereu cãrarea.
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Vor ajunge de departe
La un þãrm bãtut de vânturi
Va fi liniºte acolo
Cade ancora-n adâncuri.
Mult nisip se va preface
Într-o ploaie ca de stele
Valurile se vor zbate
Ca ºi gândurile mele ….
Multe iarãºi vor ajunge
Spre un þãrm mai fericit
ªi vor bate iar cãrarea
Din apus spre rãsãrit.

Acum, când ºtii ceea ce ºtii
Nu te înfrânge valul
Deci, fii tu drept ºi nu fii sclav
Nu-þi omorî idealul.
Te vor huli, c-ai învãþat
Te-or izgoni din lume
Nu vei avea nicicând palat
Ci doar un bun renume.
ªi mergi mereu cu fruntea sus
Ai câºtigat o lume
Atâþia farisei s-au dus
Tu ai ajuns la culme.
Cãci cartea te va rãsplãti
Mereu, ºi-n nemurire
ªi tot ce ºtii va exista
Va fi ca o trãire.

Vei fi mereu aproape …
Vei fi mereu aproape
Pe o razã de luminã
ªi vom vorbi în ºoapte
Ca noaptea sã nu vinã.
Vei fi mereu cu mine
În suflet ºi în gânduri
Ne vom afla aproape
Ca în atâtea rânduri.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

43

D

estine

L

iterare

CORINA DIANA HAIDUC LUCA (CANADA)

O VIAŢĂ DE O ZI
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Simt cum seva îmi dã putere. Pe zi ce trece.
Ascult tot felul de poveºti ciudate cu Feþi
Frumoºi care cresc într-o zi cât alþii în ºapte.
Surorile mele îmi povestesc rând pe rând
mirajul de a fi reginã într-o zi. Eu mã întreb:
– Oare cât de lungã poate fi ziua aceea, de
nu se mai terminã odatã poveºtile lor?
Sigur exagereazã. Altfel cum îºi închipuie
cã oamenii pot sã împãrtãºeascã atâtea
secrete unei biete flori, fie ea ºi de trandafir
japonez?
Poate ca sunt eu un mic boboc, dar ºtiu
deja multe. Mama, înainte de culcare îmi
spune o poveste cu o prinþesã adormitã într-un
castel uitat de lume, iar florile, crescute mai
înalte decât castelul, o trag de mâini ca sã o
trezeascã ºi sã iasã afarã cu ele ca sã se
joace. Dar prinþesa nu s-a mai trezit niciodatã.
Este tristã povestea. Nu are sfârºit. Mâine
searã am sã-i spun mamei sã mã lase sã-mi
imaginez singurã finalul. Am sã gãsesc un Fãt
Frumos pierdut undeva în ceaþa bãtãliilor cu
anii. Da, aºa am sã fac. Nu-mi place sã tot
înghit poveºtile altora, pot sã creez propriile
mele aventuri în multe culori. Mai ales carmin.
Este culoarea familiei mele. A, nu v-am spus
povestea de la început.
Fac parte dintr-o mare familie, ce numãrã
cu zecile doar pe o singurã ramurã. Fiecare cu
rolul lui. Îmi pare rãu de fiecare datã când
pleacã câte vreunul pentru cã îi cunosc istoria
ºi pe urmã seva ºtie totul, chiar ºi bunicii ºi
strãbunicii.
Îmi plac poveºtile, dar, gata, mã pregãtesc
de ziua cea mare. Chiar cred povestea cu Fãt
Frumos care a crescut într-o zi cât alþii în
ºapte. Uite, eu, de când au apãrut petalele
strânse bine una într-alta, tot cresc, tot mai
mare. Mama mã pregãteºte:
– Mâine vei strãluci, vei fii cea mai frumoasã fiicã a mea.

Eu tremur toatã. De emoþie. ªtiu cã aºa le
spune la toate, am tras eu cu urechea, dar tot
vreau sã fiu cu adevãrat strãlucitoare. ªi-a pus
atâtea speranþe în mine. Chiar stãpâna casei
m-a mângâiat în seara asta ºi mi-a ºoptit:
– Mâine va fi ziua cea mare.
Este drãguþã. Ne încurajeazã ºi ne laudã
mereu, ne spune poveºti, iar noi îi dãm energie.
Îmi amintesc la începutul iernii cât de supãratã era cã nu vroiam sã-i spunem poveºti în
culori. Doar verde ºi iar verde. Era un adevãrat
copãcel în mijlocul camerei. A decis sã ne dea
altcuiva. Nu-i mai pãsa de noi. A încercat chiar
sã scoatã vasul pe uºã. Norocul nostru a fost
cã nu a încãput în maºinã, cu toate crengile
bogate doar de verde. Verdele pe care ea
nu-l mai vroia. ªi era doar culoarea ei preferatã. Acum vroia ºi carmin. Pentru cã vãzuse
floarea. O datã pe an. De ziua ei. Chiar nu
înþelesese dragostea noastrã?
Încercarea de a ne da afarã dãduse greº.
Acum ea era supãratã ºi noi la fel. A luat un alt
vas ºi a plecat în vizitã. Între timp, mama a
þinut sfat cu ceilalþi. ªi de atunci au început
poveºtile în carmin. Una la douã sãptãmâni,
dacã nu chiar una pe sãptãmânã. Asta vorbind
în timpul lor pãmântesc. Pentru noi este o zi
cât o viaþã, spunea odatã seva cuiva.
Ei, dar mâine este rândul meu. Am prins
chiar frânturi dintr-o discuþie seara târziu.
Vroiau sã filmeze deschiderea. Pe mine, adicã
vedeta de mâine.
Razele soarelui m-au trezit din vise. Mi-am
întins petalele mari ca niºte aripi. Carmin. Agitaþie obiºnuitã de dimineaþa, dupã care toatã
lumea pleacã ºi liniºtea se instaleazã. Aºteptam cu nerãbdare sã vãd cine va fi prima persoanã care mã va observa. Da, este tot timpul
ea, care iubeºte florile ºi care m-a încurajat ºi
asearã. Acum, a venit la mine, mi-a spus cât

sunt de frumoasã ºi mi-a mulþumit cã i-am fãcut
deja ziua minunatã.
Bãiatul, ieºind ca întotdeauna vijelios din camera lui, nici nu m-a vãzut, dar mama lui i-a atras
atenþia:
– I-ai spus cumva Bunã dimineaþa frumoasei
de acolo? arãtând în direcþia mea.
El a îndreptat grãbit privirea spre mine ºi a
remarcat:
– A, încã o floare?
Ca ºi cum aº fi fost o floare oarecare, ºi nu
Prinþesa, mormãi eu în sinea mea.
Soþul ei trece la fel de grãbit, ocolind cu grijã
canapeaua, dar nu ºi frunzele care încep sã foºneascã ºi sã ºuºoteascã între ele. Se duce ca în
fiecare dimineaþã sã citeascã termometrul de pe
uºa balconului. Trece iarãºi pe lângã mine, aproape
atingându-mã. Am vrut sã strig ºi poate cã am ºi
strigat din toate puterile mele, dar cine sã mã audã?
Treptat, liniºtea dimineþii mã face sã intru într-o
toropealã plãcutã ºi visez. Visez la þãrile calde de
care am auzit ºi la poveºtile suratelor mele în
toate culorile: alb, roz ºi roºu.
Dupã-masa, casa se umple de lume. Toþi sunt
invitaþi sã mã admire. Stãpâna casei chiar le spune
cã am înflorit astãzi special pentru ei. Eu aºa mã ºi
simt. Specialã. Aº vrea ca ziua de astãzi sã nu se
termine niciodatã. Dar de unde îmi vin oare ideile
astea absurde? ªi ce dacã ziua de astãzi se
sfârºeºte, la fel ca toate zilele oamenilor?
– Va fi ºi mâine o zi, nu-i aºa? o întreb în gând pe
stãpâna casei, care-mi mângâie petalele catifelate.
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– Sigur, draga mea, mâine va fi o altã zi, dar,
totuºi, bucurã-te de clipele tale de glorie.
Acel totuºi mã intrigã. Ce vrea sã spunã? ªtiu
cã nu mi-a ascuns niciodatã adevãrul. Vreau sã o
mai întreb ceva, dar pleacã grãbitã sã serveascã
desertul. Sunt singurã ºi mã gândesc ce-a vrut sã
spunã cu clipele de glorie. Vreau sã întreb seva,
dar ea îmi rãspunde somnoroasã:
– La ora asta mã trezeºti? e târziu, lasã pe mâine.
Da, dar eu vreau sã ºtiu dacã mai existã un
mâine. Surorile mele sunt plecate, fie în boboci,
fie în frunzele adormite, iar mama se preface cã
nu mã aude. ªtiu cã tot timpul i-am pus o mulþime
de întrebãri. Aºa sunt eu curioasã.
– Prinþeso, prea vrei sã le ºtii tu pe toate. Ai sã
afli la timpul potrivit.
Care timp? Care potrivit? Tot punându-mi o mie de
întrebãri, vãd cã s-a fãcut searã, luminile încep sã se
stingã ºi petalele mã strâng din ce în ce mai tare.
– Ce se întâmplã? strig fãrã ca nimeni sã mã
audã.
Ele continuã sã mã strângã, mã închid, mã
sugrumã, îmi iau aerul, lumina, viaþa. Ele, care
mi-au dat strãlucirea. Încep sã înþeleg. Clipe de
glorie. Au fost într-adevãr doar clipe. ªi glorie.
O viaþã de o zi, dar aº putea sã povestesc romane de câte am auzit, câte am aflat ºi câte am
trãit: bucurie, speranþã, iubire ºi disperare.
Mã întorc în sevã, înþelepciunea primordialã.
– Nu þi-am spus eu? aud ca prin vis. Toate se
aflã la timpul lor. Toate se aflã la timpul lor. Toate
se aflã la timpul lor...

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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DAN LUPESCU (ROM\NIA)

Beatrice Silvia
SORESCU...
recidivează
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Lansarea celui de-al optulea volum de versuri al
profesoarei Beatrice Silvia Sorescu – fiica lui
Nicolae ªt. Sorescu, fratele cel mare al lui Marin
Sorescu, laureat al Premiului Herder ºi nominalizat
pentru Premiul Nobel – îmi aduce în memorie
complexa manifestare literar artisticã de acum doi
ani, de la ªcoala Ion D. Sîrbu din Craiova, între timp
desfiinþatã, aidoma ªcolii Obedeanu, a doua unitate de
învãþãmânt de la sud de Carpaþii Meridionali, dupã Sf.
Sava din Bucureºti.
Decapitarea acestor unitãþi de învãþãmânt etalon nu
a fost dictatã din ignoranþã sau tembelism, ci face parte
din programul de desfiinþare a României din toate
punctele de vedere, inclusiv ca stat.
Volumul lansat atunci era de versuri pentru copii: Din
basme coborând spre noi, publicat de doamna Beatrice
Sorescu la Editura NewEast din Tg. Jiu.
Adresându-mã direct elevilor prezenþi, le-am spus
atunci ºi reiau acum:
Graþioasã ca o trestie gânditoare, poeta pe care voi,
dragi copii, aveþi norocul de a o urmãri în orele de clasã,
ca profesoarã, scrie versuri de o mare sensibilitate.
Delicate precum strãvechile ºi strãveziile porþelanuri
chinezeºti, poemele pentru copii ale Doamnei Beatrice
Silvia Sorescu se înscriu într-o viguroasã tradiþie,
care-i include, în Oltenia, pe Tudor Arghezi, piscul liricii
universale din veacul trecut, pe excepþionala autoare de
poeme pentru cei mici Elena Farago, care a trãit ºi a
creat în Craiova 33 de ani, dar ºi pe Daniela Crãsnaru,
nãscutã în Bãnie în 1950, unde a urmat cursurile
primare, gimnaziale, liceale, absolvind cu brio, în 1973,
Facultatea de Filologie.
Elena Farago a fost apreciatã drept cea mai valoroasã poetã din România primei jumãtãþi a secolului al
XX-lea. A primit, în douã rânduri, Premiul Academiei
Române, Premiul Naþional pentru Literaturã, în 1938
(pe care, în 1923, la inaugurare, îl primiserã Octavian
Goga ºi Mihail Sadoveanu), dupã ce în 1924, la Paris,
fusese încununatã cu Premiul Literar Femina, la recomandarea Elenei Vãcãrescu.
Þin sã fac aceastã acoladã în timp deoarece starea
de spirit pe care o transmit versurile nepoatei de frate a
lui Marin Sorescu denotã candoare ºi inocenþã.
Unele dintre creaþiile lirice din noul volum În
luminiºuri de cuvinte sunt de-a dreptul copilãriri, cu
vetuste note duioase, asediate de epitete ori adjective
edulcorante, taman bune pentru borcanul cu dulceaþã
de gutui al bunicii, acoperit cu celofan bine întins ºi
legat strâns cu aþã albã de papiotã.

Altele – precum Cobzarul toamnei (n.n. vântul...),
Pierduþi în amintire (în care, desigur, „natura e
frumoasã”), Cântã cucul (cã, deh, asta ºtie ºi e mai uºor
decât sã-ºi cloceascã ouãle), Doi fluturi, Tablou cu flori
de mãr, Magie, La Cãciulata, Naturã vie, Eu nu mai ºtiu,
Tablou de noapte, Searã de decembrie, Grãdina din
suflet – pot fi înscrise fãrã dificultate în aria pastelurilor,
atât de iubite pe vremea lui Vasile Alecsandri, poetul
clasic de acum un veac ºi jumãtate.
Temperament solar, bonom ºi altruist, Beatrice Silvia
Sorescu este o poetã a bucuriilor inocente, simple, cu
semnificaþii ºi reverberaþii adânci.
Chiar dacã recuzita de secol XVIII – XIX ºi unele
elemente specifice poeziei romantice – codri, clar de
lunã, chemarea nopþii, paseismul – lunecã în versuri cu
tentã romanþioasã, dacã nu de-a dreptul siropoase,
precum: Imn vechi, De câte ori (titlu cu vagi reminiscenþe eminesciene), Sunt zile, În raiul tãu (unde ne
dezarmeazã ligamentul cu... razele), Searã de mai (cu
alt ligament ºocant: trupul... ars), Deznãdejde, E clipa
(în care aerul solemn te lasã mut), Noapte de varã (sub
al cãrei cer înstelat „dorm fragile copile”), Þine-mi mâna
(pseudo-eminescianã), Mai vii? (titlu pastiºat dupã
romanþa De ce nu-mi vii?), Nu-nþeleg (unde ne frapeazã
versul: „trandafirii sunt toþi o vrajã”).
Bucolice, aferate, pãºuniste – deºi, paradoxal, fãrã
turme de mioare, fãrã ciobãnei ori pãstori coborând din
baladã – sunt creaþii de genul Pastel, Fior (în care umbra iubitului nu poate fi, evident, decât „dulce”), Vin la
pieptul meu (vin ca verb, nu vin de Segarcea, Tokai, Porto sau Bordeaux), Te-aºtept, Ploaia de frunze (chemãri
erotice în registru minor, infantil), Luna, Muzeu (replicã
nemãrturisitã la un poem antologic de Marin Sorescu).

Plãcându-i jocul, joaca de-a mimarea poeziei, doamnei
profesoare Beatrice Silvia Sorescu îi este la îndemânã sã
ne ofere – prin cea de-a opta sa apariþie editorialã – un
album cu inscripþii sentimentale, adolescentine.
Într-o garniturã de 91 de creaþii în versuri zglobii – cât douã
trenuri marfare gonind spre portul Constanþa – dãm, din când
în când, dacã nu neapãrat de rãcoroase luminiºuri (de cuvinte),
cel puþin de cuºete/ compartimente/ niºe de lirism atât de bine
„puse pe note”, în aparenþã, încât par mecaniciste. ªi robotizate. Ca grafica sarcasticã a lui Benedict Gãnescu.
Sensibilitatea nativã a autoarei ºi talentul fiind dincolo de
orice îndoialã, nu-þi rãmâne decât sã te întrebi: fie trãirea
liricã rãmâne la nivelul epidermei, fie protagonista nu cunoaºte specificul de fond al poeziei, cum este poezia? –
întrucât ce este nu a reuºit nimeni sã defineascã.
Vibraþia autenticã, în cel mai bun caz, nu trece de pârleazul
literei tipãrite, pentru cã îndeobºte nici nu se apropie de acesta.
Promiþãtoare sunt, cel puþin parþial, Refuz (cu îndemnul
sacadat: „Spargeþi oglinda!”), Timp rãu, Doar el (cu sintagme din cãrþile lui Marian Barbu: „provizii de soare”, „ghiol” –
al cuvintelor, „colonel” – hoinar...), De-ai fi (ecouri dintr-un
ºlagãr al compozitorului Al. Mandy), Zbor frânt (una dintre
cele mai izbutite piese ale volumului, poezie de notaþie, fãrã
dulcegãrii ºi odãjdii inutile, arie în care autoarea nu vrea sã
persiste), Voi, cuvinte (uºor fior mioritic, în sens pozitiv), Nedumerire, Singurãtate, Dor de stepã, Bob mic (gen epitaf).
Poema cea mai lungã este Rânduiala (12 catrene).
La pagina 58, din cele douã strofe nu putea lipsi zgura
unor cliºee de tipul „duioasele cãrãri” sau „aduceri aminte”,
dupã cum, în altã parte, întâlnim sãmãnãtoristele/ poporanistele „poteci de dor”.
Riscurile ºi provocãrile asumate au rãmas aceleaºi pe
care le semnalam ºi în urmã cu patru sau doi ani: exuberanþa juvenilã, visãtoria adolescentinã, uneori chiar verbiajul
nonºalant, neliniºtea în veºminte de voioºie roz-violet ºi
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agitaþie candidã, contagioasã.
Dar marea sensibilitate, delicateþea eclatantã ºi fiorul ludic
sunt definitorii pentru versurile grupate în recentul volum.
Pe Beatrice Silvia Sorescu o viziteazã ºi o învãluie întro horbotã de raze ocrotitoare, în clipele sale cele mai inspirate, aripa îngerului liric, al cãrui ochi, veºnic treaz, vegheazã ca echilibrul ºi armonia sã fie într-o bunã cumpãnire.
Aºa ceva pare, însã, sã se întâmple destul de rar, poate
tocmai pentru cã autoarea se lasã prea repede, intempestiv
robitã de efuziuni lirice ºi nu se poate lepãda de ispita
periculoasã mãrturisitã la pagina 102: Eu nu pot dormi de rime.
Obsedatã, probabil, de perfecþiunea tehnicã, rãmâne la
poarta poeziei.
Doamna Beatrice Silvia Sorescu s-ar cuveni sã se grãbeascã încet în ceea ce priveºte cadenþa apariþiilor editoriale, pentru cã volume de versuri gãseºti pe toate drumurile, dar cãrþi de poeme adevãrate destul de rar.
Necesarul salt calitativ de la versuri (înzorzonate cu
epitete colbuite) la poeme de realã profunzime ºi respiraþie
liricã nu credem cã este posibil decât printr-un studiu
tenace, de minimum patru ore zilnic, al marilor poeþi, pe cât
posibil în original, concomitent cu aprofundarea cel puþin a
monumentalelor istorii literare create de G. Cãlinescu, Francesco de Sanctis, Fritz Martini ºi a exegezelor fundamentale publicate de marii structuraliºti, hermeneuþi ºi critici
universitari.
Suntem, totuºi, în zorii mileniului al treilea, iar poezia de
secol XVII – XVIII a rãmas undeva, hãt, departe.
Acum o sutã de ani, am trãit o miºcare avangardistã
demnã de asimilat.
De la Didahiile lui Dosoftei ºi Amãrâtã turturea a Vãcãrescului pânã la Eminescu, Arghezi, Blaga, Barbu, Baudelaire, Bacovia, Philippide, Verlaine, Poe, Tagore, Rilke,
Whitman, Ungaretti ºi atâþia mari, foarte mari poeþi e cale
lungã. De veacuri...

Poezii de DAN LUPESCU

Troiţă, Poartă-n cer, Coloană...
(Punct, contrapunct)
I.
...Vin corbii îngerului Allan Poe!
Vâslind în floarea de dudãu,
Punþi magice aruncã peste hãu-n
fãgãdãu
Viteazului Mihai la Mirãslãu…

II.
Pata de sânge þipã-n Eminescu
Argintul viu din codrul în buiestru
Basme scriind cu pana lui Silvestru
Din Pegas nãzãrind în ºes cu
Holograma clopotelor din izvoare
În care flacãra dintâi nu moare,
Ci trece-n lira lui Orfeu
În miez de noapte curcubeu,
Sonuri de sfere – prim arheu…

III.
…Ah, puii corbilor lui Allan Poe
Vuind în cerberul cel nou Cãlãu ºi fierãstrãu la Chiºinãu…

IV.
…Plânge-n Torino giulgiul. ªi-n ilãu
Bãtut mereu de Dumnezeu,
Nu, Nevermore, nu voi mai bate
La cald piroanele-nflorate
În Via Dolorosa rãsturnate
Pe cheia-mpãrãteascã ce deschide
Calea-Nvierii noastre cu Iisus
Din stâncã rãsãrit în porumbelul sus
Întrezãrit în prag de Înãlþare
ªi-n Timpul timpurilor vestitoare

De viaþa veºnicã din sângeria floare
De busuioc, isop, cucutã
Pe care n-are cine s-o asmutã
În contra iernii care vine…

V.
Ci vine, Doamne, vine, vine, vine
Cu tina tihnelor din mine
Pânã la Orionul orbitor din Tine
Rodind în fluturi ºi-n albine…

VI.
…Doar corbii lui Tradem ºi Poe
Dau vamã lui Bacovia-n Bacãu…
Ci ninge, ninge-apocaliptic
Ca-ntr-un amurg electrolitic…
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VII.

…La Târgu Jiu, sub geana lui Brâncuºi,
Noi ne lãsãm seduºi ºi duºi
De duhul Rãstignirii ºi-Nvierii
Dincolo, hãt, de porþile tãcerii,
Ale nemorþii, naºterii-mpãcãrii
În aurul curgând al mierii…

VIII.
…Uf, corbii clipelor rod în sicriu
ªi-n aripa de serafim târziu
Cu care mã-nfrãþesc ºi scriu
Poemul purpuriu din bisturiu
Ce sânge picurã-n clepsidrã…

IX.
Brad ºi gorun se înfrãþesc în ghindã,
Înger de tainã, heruvim-oglindã
Piatra filozofalã sã-mi deschidã
Cheia de boltã, cearcãnul anhidrã
Sare a Timpului, jar, crisalidã
Duhului ce-am fost, ce sunt, ce fi-voi
În Golgotã!,-n Tabor ºi-n roi
Þâºnit spre-azurul viºtivoi
De ochi de lupi ºi corbi strigoi
Strigându-ne din doi în doi…

X.
Catargul izbãvind ºi prora
Cu steaua-nfiptã-n aurora
Din corbii dalbi ningând în Poe,
Care devorã secolul-dulãu
Muºcând din poduri infinite
Columbe din columnele trãznite,
Cine mã minte, Doamne, cine mi Te
Ascunde-n dang-ding de zurgãlãi
Totem peste himere, peste vãi,
Troiþã ºi fântânã în Rarãu,
Sânge de Voievod în Gorãslãu…

XI.
…”Nici nu-nþelegeþi ce vã las!” –
ªoptea Brâncuºi în gara fãrã glas
Plecând lunatic, fãrã de popas,
Unde doar Ursitorile au mas
ªi Masa meselor au ferecat
Cu taina ghemului nedezlegat…

XII.
…Fãrã Good by ori Bun rãmas,
Cu Brâncuºi plec, Mihai ºi Poe
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Sã batem Timpu-n lung ºi-n hãu,
În lat sã-l batem ºi-n înalt
Pânã-n tãrâmul celãlalt
Cât încã-i cald, roºu ºi arde
Clepsidrele din halebarde…

XIII.
…Ah, crinii corbilor lui Allan Poe
Din pãrul despletit, al tãu,
Vor sã înveþe fulgerat ºalãu
Sã zboare-n zarea din Ceahlãu…
Cu pãrul Berenicei pânã-n brâu
Sticlind galactic, mã botez în râu
De stele înspumate-n frâu…

XIV.
… În Constelaþia Emin-Enescu
Înmugureºte diamant zeiescu…

XV.
Da, Nevermor… Nu, Nevermor,
Pe iþele din magicul covor
Chemat de þãrmurile fãrã dor
N-am sã mai cânt ºi n-am sã zbor
Decât în slujba tuturor…

XVI.
Nu, Niciodatã, Nevermor,
Miticul Timp n-am sã-l omor…
Aripi de cearã am sã-i pun
Precum Ycarului strãbun
ªi am sã-l biciui cu albastru
De Voroneþ etern sihastru,
Clipele le-oi însãmânþa
În stânca lui Sisif ºi-a Ta,
Doamne, al meu ºi-al tuturora
În care toate cele-s Hora:
Þâºnire, dor, vibraþie,
Iubire, vis, stare de graþie…
Iar focul viu, din miez de Soare,
Printr-un ciclopic ochi-vâltoare
Cu Prometeu îl voi aduce
La tâmpla Maicii din rãscruce…

XVII.
… Dar mã priveºte ca pe-un orb
Fulgerul negru, albul corb:
- Sã nu mã-ngâni ºi sã nu-þi strigi
Lacrimi de sânge în ferigi,

Deºarte legãminte sã nu faci
Cu paznici falºi printre araci –
Tãcerile dintâi învaþã sã le taci…
ªi roagã-te mereu, clipã de clipã,
Pentru Lumina din aripã…

XVIII.
O, corbilor lui Tradem ºi lui Poe
Dãm vamã ºi-n Craiova, ºi-n Bacãu…
Din troiþe-n Coloana Infinirii
Jertfimu-ne doar Mântuirii…

Ruga lui
BRÂNCUŞI
în faþa Coloanei –
axis mundi
Ora et labora
Eu nu ºtiu, Doamne, cine sunt
Dincolo de crucea din Cuvânt –
În Timp ori în afara lui
Cu umbra-mi bat în ceruri cui…
Þâºnind spre matca Orion
În care veºnicia-ºi are tron,
Pironul îndoielii îl tot sui
În cosmicul rãdvan hai-hui…
Ci vine din vãzduh Mãiastra
Cu trup-elice din albastra
Genune a Duhului Sfânt
Din care mã-ntrupez ºi cânt…
În Altair, pe Marte, pe Pãmânt
Îmi caut umbra – alter cânt –
Chipul dintâi sã mi-l ascult
Mai sus de-al mumelor tumult…
În mugurii stãrii de tainã –
Magicã pãlãrie, hainã –
Mã fac adesea nevãzut
Chiar mie însumi, crivãþ mut…
În Timp ori în afara lui,
Bolta galacticã descui…
Sub curcubeul din Cuvânt,
ªti-voi, Hristoase, cine sunt?...
De unde vin? Încotro merg?
Bour heraldic, inorog sau cerb,
Þãruº de lacrimi, stâlp-clepsidrã,
Furcã a infinirii, viperã-hidrã?…

Nu este vorba despre serialul de televiziune
„Battlestar Galactica”, în care oamenii se luptã
cu roboþii pentru supremaþie, sau despre vreun
roman aparþinând genului ºtiinþifico-fantastic, în
care computerele ajung sã dicteze asupra umanitãþii într-o manierã despoticã ºi lipsitã de milã.
Dacã aºa ar sta lucrurile, atunci „inamicul” ar fi
bine precizat, iar forþele ar fi desfãºurate în derularea conflictului ireconciliabil dintre maºini ºi
creatorii lor.
Pânã la atingerea acestui nivel „cosmic”, inteligenþa artificialã mai are multe etape de parcurs,
în prezent ea prezentându-se docil înaintea
noastrã prin terminale prietenoase de calculator
ºi servere având un conþinut atractiv, adaptat diversitãþii impresionante de gusturi sau preferinþe. De fapt, putem spune cã trãim doar o
etapã incipientã a dependenþei de „laptop” sau
de telefonul mobil, devenit în ultimii ani tot un fel
de calculator la purtãtor.
ªi acest lucru devine tot mai evident în mãsura în care devenim tot mai ataºaþi de aceste
dispozitive, fãrã de care constatãm cã nu mai
putem sã avem o viaþã normalã, cel puþin în noile
coordonate ale dezvoltãrii tehnologice. Oriunde
am merge, dacã nu avem la dispoziþie o conexiune de Internet ºi acoperire radio, atunci ceva nu
este în regulã, fiindcã dincolo de marea „reþea”
sunt o mulþime de prieteni cu care comunicãm,
nesfârºite discuþii ce se cer continuate sau pagini
interesante pe care încã nu le-am citit.
Nu este nimic rãu în acest lucru, ba chiar
putem spune cã în sfârºit existã un mediu de
comunicare cu restricþii minime, ce ne permite
accesul la o sursã practic nelimitatã de informaþii. În plus, prin intermediul „cutiei minune” a
calculatorului, putem þine legãtura cu persoane
dragi, aflate la distanþe foarte mari, poate chiar
pe alt continent, la un cost nesemnificativ, la
orice orã din zi sau din noapte.
Tocmai de aceea, pentru mulþi dintre noi
noaptea devine zi în faþa terminalului de calculator, constatând în scurt timp cã douãzeci ºi
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patru de ore sunt mult prea puþine pentru cât am
avea de spus sau de aflat. Iar aceastã expandare a noþiunii de timp, ne conduce la situaþii
amuzante, interesante sau chiar dramatice, totul
depinzând de context ºi de nivelul de dependenþã la care am ajuns.
Fiindcã mai devreme sau mai târziu, tehnologia informaþiei genereazã un ataºament cognitiv ºi emoþional de care nu se poate scãpa atât
de uºor pe cât ne-am putea închipui. Iar orice
lucru ce ne înrobeºte, cu siguranþã cã ne va provoca o mulþime de necazuri, sau chiar de probleme ce nu vor fi uºor de depãºit.
Dar sã ne întoarcem puþin în timp, mai precis
la nivelul anilor ’80 din „mileniul” trecut, când un
calculator avea nevoie de o gãzduire pe o suprafaþã impresionantã, de dimensiunile unei mici
hale, cu dispozitive de climatizare care zgomotos îºi fãceau datoria în menþinerea unei temperaturi acceptabile pentru „creierul electronic”
ce îºi întindea neuronii prin cabluri groase de
date între nenumãrate „dulapuri” în care clipoceau mistic o mulþime de beculeþe într-un ritm de
neînþeles pentru mintea umanã.
Era etapa „dinozaurilor” informatici, impresionanþi prin dimensiune ºi aspect, dar modest
echipaþi la capitolul inteligenþã, însã putând sã
execute rapid o mulþime de instrucþiuni, cam un
milion pe secundã, lucru imposibil pentru mintea
umanã. ªi aici era de fapt puterea lor, în ciuda
comunicãrii primitive prin cartele perforate ce
erau citite ºi tone de hârtie tipãritã ca rezultat al
procesãrii acestora.
Îmi vine sã zâmbesc când îmi aduc aminte
cum mergeam cu câteva sute de cartele la centrul de calcul, le lãsam în niºte cutii special
desemnate ºi etichetate, fiind rulate în timpul
nopþii, pentru ca a doua zi sã vãd pe „cearºaful”
de hârtie, numit ºi „listing”, rezultatul a ceea ce
formulasem sub forma instrucþiunilor program.
Nu de puþine ori, mici erori de logicã produceau
acea faimoasã „buclã infinitã”, ceea ce conducea la oprirea programului, afiºarea unui „cod
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maºinã” plin de cifre, ºi eventual câteva zeci de pagini de listing cu caractere neinteligibile.
Totul s-a schimbat din momentul când au apãrut
minicalculatoarelor, de dimensiunea unui dulap
obiºnuit, care aveau aceeaºi capacitate de calcul cu
„dinozaurii mâncãtori de cartele”, fiind însã mult mai
rapide ºi oferindu-þi un terminal de lucru, compus
dintr-un ecran ºi o tastaturã, înlocuind hârtia cu discuri detaºabile, numite „floppy-disk-uri”. Ce entuziasm am trãit când am putut lucra la o astfel de

în spaþiul românesc a pãtruns în perioada anilor ’94
– ’96, permiþând pentru prima datã comunicarea la
mare distanþã ºi menþinerea legãturii cu persoane
dragi aflate peste hotare, într-o perioadã când tot
mai mulþi compatrioþi erau nevoiþi sã aleagã drumul
exilului din cauza condiþiilor interne tot mai vitrege.
Eram copleºit de tezaurul de informaþii pus la dispoziþie în mod gratuit de cãtre diferitele universitãþi,
biblioteci sau grupuri de pasionaþi din diferitele zone
ale lumii, fapt dealtfel fãrã precedent în istorie.

„creaturã” mult mai prietenoasã, un fel de „caºalot”
în comparaþie cu o „balena” etapei anterioare.
Etapa a fost relativ scurtã, fiindcã la începutul
anilor ’90 au apãrut microcalcultoarele, ºi ulterior,
calculatoarele personale, care într-o „cutie” de dimensiuni acceptabile, la care erau ataºate terminalul video ºi tastatura, puteau sã îþi ofere o capacitate
de lucru superioarã ºi un confort al utilizãrii
incomparabil. Fericirea era la maximum pentru toþi
utilizatorii, iar succesul a fost favorizat de apariþia
interfeþelor grafice, în genul Windows-ului, lucru ce
de fapt a propulsat în prima linie ºi „anonima”
companie numitã Microsoft.
Însã marea revoluþie a constituit-o apariþia reþelelor de calculatoare ºi mai ales a Internet-ului, care

Cine îºi mai aminteºte de servicii de comunicare
în genul: Archie, Gofer ºi WAIS, de primele browsere numite: Mosaic ºi Netscape Gold, sau de unele
dintre primele programe de e-mail, cum ar fi Eudora? ªi acum zâmbesc cu condescendenþã faþã de
acele timpuri când Internet-ul se afla în faza de
pruncie, având nevinovãþia ºi primitivismul oricãrui
început. Era o perioadã eroicã, iar lucrul la „prompt”
nu reprezenta ceva neobiºnuit, web-ul impunânduse într-un ritm destul de lent, din cauza puterii de
calcul reduse a serverelor ºi a liniilor de comunicaþie
realizate în principal prin costisitorul „dial-up”, mai
precis prin telefon.
Marele „boost”, sau imbold, a fost dat de cãtre
apariþia laptop-urilor performante în partea de
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utilizator, de generalizarea conexiunii prin cablu ºi
fibrã opticã, de dezvoltarea de servere deosebit de
puternice, precum ºi de apariþia unor servicii de
cãutare, gen Google, care au condus la o „democratizare” fãrã precedent a Internet-ului. Nu în ultimul
rând, evoluþia relativ recentã a reþelelor de socializare gen Facebook, precum ºi a serviciilor de comunicare multimedia gen Skype, plus transferul gratuit de fiºiere prin tot felul de programe „torrent”, au
adus un plus de utilitate ºi informaþie care au schimbat complet modul în care comunicãm unii cu alþii.
Toate bune ºi frumoase, însã aceastã evoluþie pe
parcursul a aproximativ douãzeci ºi cinci de ani în
domeniul tehnologiei informaþiei nu a fost dublatã ºi
de o pregãtire a utilizatorilor pentru folosirea ei. Este
ca ºi cum ne-ar fi fost pusã la dispoziþie o energie
uriaºã, dar pe care nu ºtim exact cum sã o stãpânim. ªi de fapt, orice lucru pe care nu îl poþi controla,
ajunge în cele din urmã sã te controleze, generând
un fenomen periculos de dominare ºi dependenþã
cu consecinþe nefaste pe termen lung.
Practic s-a trecut de la penuria de informaþie la
supra-abudenþa acesteia, de la deficienþa de comunicare la supra-saturarea capacitãþii noastre de a
relaþiona prin prea multe canale, fapt ce conduce
inevitabil la superficializarea acesteia ºi la fenomenul de „obosealã cronicã”. Iar acest lucru devine
tot mai evident dacã privim deopotrivã la noi înºine,
precum ºi la cei din jurul nostru.
De ce oare nu reuºim sã ne stãpânim în a limita
în timp ºi spaþiu accesul la calculator? De ce nu ne
mai simþim bine, dacã nu „clapetãm” la laptop sau
dacã nu ne vedem zilnic pagina de Facebook, pentru a nu mai vorbi de „tonele” de mail-uri ce ne
aºteaptã cuminþi, dar insistente în „Inbox”?
Ignoranþa nu este niciodatã o alternativã, însã
saturarea informaþionalã reprezintã o extremã nu mai
puþin periculoasã. Iar gãsirea unei cãi „de mijloc” ar fi
cea mai bunã soluþie pentru a beneficia optim de
ocazia fãrã precedent oferitã de acest mijloc de
comunicare. Însã acest lucru nu este simplu ºi necesitã un autocontrol ce se poate dezvolta doar prin
impunerea de reguli bine alese ºi prin exerciþiu.
Pentru a vã testa gradul de dependenþã, vã propun ca un week-end pe lunã sã nu vã atingeþi de
„clape” ºi sã observaþi cât de uºor sau de greu vã
este sã faceþi acest lucru. Un alt test, este ca atunci
când veniþi acasã, dupã orele de serviciu, sã aveþi
douã zile de „post” pe sãptãmânã, în care sã nu
deschideþi cutia magicã a laptop-ului. Dacã puteþi
face acest lucru fãrã sã aveþi probleme deosebite,
înseamnã cã încã sunteþi „stãpânul” ºi lucrurile sunt
sub control.
O altã variantã este sã vã puneþi un ceas cu
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alarmã, care sã vã semnalizeze dupã douã ore de
„lucru”, faptul cã este timpul sã vã opriþi. Dacã atunci
când timpul a expirat începeþi sã negociaþi mãrirea
duratei sau pur ºi simplu treceþi nepãsãtori, zicând
cã mai staþi doar puþin, înseamnã cã nivelul de
dependenþã este semnificativ ºi mãsurile vor trebui
sã fie drastice, altfel veþi ajunge sclavul tehnicii de
calcul.
Aceastã „boalã” am observat-o prima datã la programatorii profesioniºti, care practic ajungeau sã îºi
desfãºoare întreaga lor viaþã în jurul calculatorului.
Da, este o boalã profesionalã de naturã psihologicã,
care trebuie tratatã prin limitarea expunerii, ba chiar
prin „abstinenþã” temporarã sau definitivã, dupã caz.
Suprasolicitarea informaþionalã aduce dupã o
sine o mulþime de rele ce nu pot fi evaluate suficient
în cuvinte, dar dintre care aº aminti în primul rând
alterarea capacitãþii de a gândi independent, omul
devenind astfel rob al lucrurilor pe care le „consumã” de pe net. De asemenea, aceastã încãrcare
nesãnãtoasã a minþii produce deficienþe privind
buna funcþionare a organismului, printr-o încordare
care se transmite organelor provocând în timp boli
cronice, greu de tratat ºi epuizarea energiei vitale.
De aceea, gãsirea „cãii de mijloc” prin planificarea riguroasã a expunerii la calculator ºi limitarea
timpului de „lucru” reprezintã cerinþe de primã urgenþã, fãrã de care mai devreme sau mai târziu vom
ajunge la o dependenþã de care nu vom mai putea
scãpa niciodatã, un fenomen similar fumatului,
alcoolismului sau mâncatului peste mãsurã. Iar
aceastã „bulimie” informaþionalã ne va împiedica sã
privim clar în jurul nostru, sã comunicãm cu cei de
lângã noi ºi sã putem sã ne mai adâncim cugetarea
privind albastrul cerului ºi verdele pãdurilor ce se
întind maiestuos peste munþi ºi câmpii.
Creativitatea umanã s-a nãscut nu în faþa unui
terminal, ci în contactul direct cu natura înconjurãtoare, rezultând din acea capacitate extraordinarã
de contemplare a naturii, oamenilor ºi a persoanei
proprii. Calculatorul este bun pentru a exprima toate
aceste lucruri, dar el nu trebuie sã devinã stãpânul
nostru, pentru cã inteligenþa artificialã trebuie sã
rãmânã acolo unde îi este locul, adicã în postura de
partener ce ne ajutã ºi ne susþine, fãrã sã îi permitem sã depãºeascã în vreun fel aceastã limitã. De
fapt, problema se aflã în interiorul nostru, iar soluþia
trebuie sã vinã tot din aceeaºi direcþie prin dezvoltarea capacitãþii de a stãpâni o formã de inteligenþã
ce ne întrece ca volum, dar niciodatã în privinþa
complexitãþii, diversitãþii ºi creativitãþii. Nu omul a
fost construit dupã chipul unei maºini, ci maºina a
fost întocmitã dupã chipul omului. Sã nu inversãm
rolurile!
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“AUTUMN
WINDOW”
first chapter – “AT THE WATERFALL”
(Arbor Hill Press, Napervill, IL, USA)

WILLIAM MARR (USA)

Bird Cage

dream
a relay event
from

open
the
cage

generation
to
generation

let the bird fly

Sharing an Umbrella

away

Sharing an umbrella
I suddenly realized the difference
between us

and
give
the cage
back
its
freedom

Dandelion

Yet bending over to kiss you
gave me such joy
as you tried to meet me halfway
on tiptoe

The horizon is so far away
that the dandelion makes its roaming

Mountain
It’s still there
for me to
climb
Looming from my childhood
my father’s
back

Kissing

William Marr
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It makes no difference –
your lips kissing my lips
or my lips kissing yours
What’s important
is that we still have something
to say to each other
and try to say it
well

Tree
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I feel
something wheeling
in my body
rumbling day
and night
on the rugged road
Toward the sky

Evening at Yellowstone

William Marr

The Thinker
Holding his chin
thinking
how to
hold the chin
and watch the computer
do
the thinking

Right after sundown
the animal in hiding
all rush to the edge of the woods
and set their twinkling eyes
in the openings
among the leaves and branches
A beautiful dream design is waiting
waiting for the call of the first star
to soar
into the evening sky

In Memory of
on the moonless sky
each star
is a grain of sand
in my shoes memory
to remind me
of your existence

Morning Songs
With dewdrops to refresh
their throats
the birds know
sooner or later
the worms will stick out
their sleepy heads

William Marr
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NICOLAE MELINESCU (ROMÂNIA)

O carte de referinţă

54

În analiza fenomenelor actuale, puþine sunt cãrþile care se opresc asupra unor situaþii imediate, mulþi analiºti sau comenteazã la cald o anumitã situaþie cu semnificaþii sociale, sau lasã
timpul sã sedimenteze componentele de bazã pentru ca exegeza sã poarte autoritatea unor
edicte calificate drept temeinice, detaºate de reacþiile emoþionale. Dar iatã cã avem în faþã un
studiu care nu rãmâne un document abstract ºi teoretizat, ci îndrãzneºte, cu succes, sã contribuie ca un ghid practic la descifrarea unor cascadorii politice publicitare, tot atâtea tentative
de mascare a luptei pentru putere prin convingerea electoratului cu instrumentele comunicãrii
prin presã, comunicare tensionatã de algoritmul propriu mistificãrii. Autoarea a ales argumentaþia ºtiinþificã ºi radiografierea riguroasã a componentelor discursului politic cu intenþia
perfect structuratã de a pãtrunde într-o industrie din ce în ce mai zgomotoasã ºi falsã în
publicistica româneascã. Cu discreþia demnã, dar credibilã a demersului ºtiinþific, autoarea a
evitat demonstraþia agresivã, lãsându-i cititorului posibilitatea sã punã degetul pe ranã, înarmat
cu aparatul critic furnizat cu generozitate de dr. Daniela Gîfu. Ea ºi-a pregãtit asaltul aplicat
asupra presei româneºti în situaþii de asediu electoral cu organizarea teoreticã a sistemului de
concepte ºi termeni care se ordoneazã într-o construcþie riguroasã, lãsând în goana lecturii
impresia pasagerã a unui studiu strict scolastic, o impresie înºelãtoare care creeazã un mister
determinat pentru stârnirea interesului faþã de aceastã cãlãtorie pe cãi neumblate în studiile
socio-publicitare de la noi.
De ce era nevoie de un asemenea studiu? Cred cã el rãspunde unei prime cerinþe urgente
de clarificare a poziþiilor pe care se plaseazã emiþãtorii mesajelor ºi discursurilor politice faþã de
electoratul luat partener, ºi nu de puþine ori, ostatic de protagoniºtii din jocul înºelãtor al puterii
politice. Aºa cum precizeazã printre rânduri studiul de faþã, publicul consumator de media, ºi în
special de presã scrisã, are maturitatea necesarã ºi detaºarea impusã de mai multe runde
electorale, este departe de acel penibil „stupid people” cu care a fost etichetat acum douã
decenii, ºi dispune de toate instrumentele ca sã se confrunte cu o realitate evidentã în jocul
social: cine pe cine reprezintã, ce ºi cât din interesele majoritãþii votante este respectat de
minoritatea aleasã. Cu temeiuri riguroase cartea stabileºte relaþia necesarã între manevra
politicã, discursul politic ºi destinatarul acestora, electorul, descriind canalul de comunicare cel
mai accesibil ºi servil, presa. Studiul era necesar ºi pentru cã relaþiile dintre colectivitate ºi clasa
politicã au atins dimensiunile necesare unei analize care sã determine, pe de o parte, modificarea discursului politic, transferarea lui cãtre autoritatea inclusivã, partenerã ºi nu adversarã
a publicului, pe de altã parte, interacþiunea între comunicatori ºi comunicaþi prin canalele oferite
de media.
Autoarea însãºi descrie de la primele pagini obiectivul cercetãrii sale în termenii elevaþi ai
unui demers academic mai mult decât binevenit: „Violenþa simbolicã în discursul electoral
încearcã atât sã identifice ºi sã sistematizeze acele concepte, teorii ºi idei care definesc ºi
rãspund unor necesitãþi de informare ºi apreciere, cât ºi starea actualã a cercetãrilor întreprinse
în acest domeniu, sã articuleze o perspectivã operaþionalã în exegeza aplicatã. Pe fondul mai
larg al relaþiei lingvisticii cu ºtiinþele umane ºi sociale, ne propunem sã susþinem cã analiza

D

estine

L

iterare

discursului este, pe de o parte, o procedurã de verificare, de descoperire ºi de înþelegere, iar, pe de
altã parte, o modalitate de valorificare a contextului comunicãrii.”
Instrumentele demonstraþiei sunt ordonate gradual de la definiþia ºi condiþiile de producere a
discursului politic, de la comunicarea prin limbajul ºi discursul politic în sine la mijloacele de influenþare
în masã prin comunicarea publicitarã din perspectiva psihologicã ºi sociopsihologicã. Prin analizarea
surselor cercetãrii ºi studiile de caz ale unor momente electorale din România cu aplicarea unor noi
instrumente de evaluare, cum este Softul LIWC-2007, Daniela Gîfu a focalizat o parte foarte interesantã a cercetãrii sale spre tipuri de limbaj, spre semiotica acestora ºi spre cazuri concrete de discurs
politic preluat de cronicarii unor
campanii electorale în editoriale ºi
dezbateri publice. Sursele analizei
sunt diverse, susþinute de o bibliografie generoasã cu o întindere
cuprinzãtoare în timp ºi autori.
Forajul contrastiv în terenul atât
de fecund al manifestãrilor partizane din presa noastrã în contextul
luptei electorale a venit într-un moment socialmente urgent în care
manipularea a cãpãtat forme subliminale în torsionarea perspectivei
publicului alegãtor asupra protagoniºtilor majori, colectivi ºi individuali,
de pe scena româneascã.
Demonstraþia Danielei Gîfu are
marea calitate cognitivã de a îmbrãca abordãrile tematice în precedente istorice fundamentale pornind
de la antici ºi ajungând pânã la scolaºtii moderni ºi contemporani. Racordul dintre aceste statuãri de
bazã ºi studiile de caz aplicate este
realizat de limbajul elevat ºi de citarea unor surse ample din autori
consacraþi în ºtiinþele sociale ºi în
filosofie. Un exemplu elocvent îl gãsim în relaþia dintre media ºi public,
primele fiind purtãtoarele mesajului
politic/politicianist: „Actualele evoluþii ale discursului politic românesc
sunt rezultatul unui context contradictoriu: pe de o parte, mass-media
cunosc, ele însele, un proces de comercializare, fapt care influenþeazã echipele de consultanþi ale actorilor politici atunci când elaboreazã
strategiile de comunicare politicã; pe de altã parte, mediatizarea constrânge actorii politici sã se adreseze unui auditoriu eterogen, ceea ce antreneazã adesea depolitizarea discursului ºi transformarea
lui într-o conversaþie populistã ºi demagogicã. Se acumuleazã astfel o aºa-numitã spiralã a cinismului – dupã cum spunea Denton -, adicã un proces în decursul cãruia oamenii politici recurg la diferite
strategii comerciale pentru a atrage atenþia mass-mediei care se aflã sub presiunea pieþei de consum.”
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O asemenea punere în paginã deschide drumul spre evaluarea corectã ºi obiectivã a funcþiilor
comunicatorilor de forþã prin intermediul presei, în principal al presei scrise. Pentru cã aceasta, spre
deosebire de presa audio-vizualã, pãstreazã persistenþa mesajului prin capacitatea receptorului de
discurs politic de a reveni asupra lui în totalitate sau fragmentar. Este unul din marile atuuri ale cuvântului tipãrit, faþã de cel rostit, efemer ºi irepetabil. În egalã mãsurã, cuvântul tipãrit devine o ghilotinã
nevãzutã pentru cã lectura repetatã, aplicatã cu reluarea pasajelor interesante sau deliberat confuze
nu mai lasã locul ambiguitãþii ºi manipulatorul devine victima propriei mistificãri prin desecretizarea
intenþiilor mascate de abilitatea disimulãrii intenþiilor reale.
Prin descrierea unor parametri constitutivi ai discursului politic, cum sunt aºteptãrile auditoriului,
credibilitatea, evitarea atacurilor frontale sau a caracterului prea direct, studiul constituie un îndrumar
al modului în care nu ar trebui sã aparã în public discursul politic românesc, prea des gândit incomplet
sau abuziv. Mesajul public nu mai poate sã conteze doar pe memoria colectivã, pãstrãtoarea unui
anumit tip de imagine referitoare la un individ sau la un grup de presiune. În afluenþa de mesaje de
acest gen publicul uitã sau respinge, dintr-o necesitate de igienã intelectualã interioarã, comunicãrile
forþate sau mincinoase. Reconstrucþia comunicãrii cu un auditoriu eterogen porneºte de multe ori de
la refacerea încrederii nu prin mesaje redundante, plictisitoare ºi sofisticate, ci prin idei directe, exprimate clar ºi cu temei argumentativ consistent.
Una dintre confuziile grave cãrora le cad victimã comunicatorii publici în România este identificarea
publicului sau a auditoriului cu consumatorii. Este o translaþie de termeni pe care am auzit-o prima
datã în Statele Unite la o prezentare pentru presã a patronilor reþelei America On Line (AOL) la sfârºitul
anilor ’90. Atunci m-a ºocat ºi la o întrebare a rostului unei asemenea substituþii de termeni unul dintre
vorbitori mi-a mãrturisit cã nici lui nu-i plãcea, dar aceasta era propunerea serviciului de promovare ºi
marketing care garanta cã o abordare eminamente comercialã a masei de abonaþi va duce la
creºterea popularitãþii companiei. Iniþial, imediat dupã joncþiunea cu CNN, lucrurile pãreau sã justifice
substituþia de termeni. Realitatea a fost cu totul alta ºi pe termen lung AOL nu a mai fost marea
promisiune a comunicatorilor secolului XXI ºi s-a plasat modest în spatele altor reþele potente, cum a
fost AT&T sau Comcast.
Am invocat exemplul de mai sus pentru cã el se încadreazã în teza abordatã de aceastã carte, aceea
a pericolului subestimãrii publicului. Oricât ar fi de eterogen ºi de bombardat cu mesaje direcþionate, cosmetizate ºi îndelung elaborate, publicul nu-ºi pierde capacitatea de decizie, de selecþie ºi de demascare
a mistificatorilor prin votul pe care-l dã o datã la patru/cinci ani. Cã acest vot este, la rândul lui, produsul
sau victima discursului politic este demonstrat de Daniela Gifu prin subcapitolul care analizeazã capacitatea de influenþã a zvonurilor ºi gradul de spargere a încrederii prin dezinformare.
Ceea ce face din Violenþa simbolicã în discursul electoral o lucrare de referinþã este imensa acumulare cantitativã a structurii discursurilor publice de pe scena politicã româneascã, cu studiu de caz
pe campania pentru prezidenþialele din 2009, ºi evaluãrile calitative care constituie aparatul critic
fundamental pentru alte momente ale istoriei foarte recente. Inventarierea tipurilor de mesaj, corelarea
efectelor lor în rândul electoratului/publicului au fost susþinute de o hainã graficã impecabilã care
reflectã clar ºi convingãtor concluziile studiului. Daniela Gîfu a depus o muncã de toatã admiraþia
pentru elaborarea unor concluzii argumentate factual ºi ancorate documentat ºi competent atât în
literatura tematicã, cât ºi în tradiþia studiului comunicaþional. Produsul este un text academic riguros ºi
documentat care contribuie la bibliografia incompletã încã a analizelor privind manifestãrile publice ale
protagoniºtilor unei vieþi politice inegale ºi contradictorii care cu voie sau din ignoranþã mistificã ºi
înstrãineazã publicul de fenomenele direct ºi nu totdeauna pozitiv resimþite în existenþa de zi cu zi.
Cartea demonstreazã convingãtor cã analiza discursului politic nu este un exerciþiu probatoriu. Cu
rigoare ºi metodã, acesta poate sã determine un mesaj consistent ºi benefic atât pentru emitent, cât
ºi pentru publicul cãruia îi este adresat. Autorii de discursuri care slujesc pe lângã politicieni ºi
persoane publice gãsesc în lucrarea de faþã busola care-i poate conduce dincolo de pãdurea de vorbe
spre luminiºul ideilor.
56

D

estine

L

iterare

Commemoration
We see the Memorial Day of 3.11 The Giant Earthquake, Tsunami, and Fukushima
Nuclear accident as a day of sadness. In Japan, many memorial events are going to
be held for prayer.
After the Fukushima Nuclear Accident, building any nuclear power plants shows
the ignorance for peace.
I hope all people and nations will take a special care and consideration to
build more Nuclear Power Plants!
Love, Kae Morii

Starvation in Fukushima
Some victims in the tragedy
In the terrible Nuclear accident
In the land were no one can’t go and stay
were killed by starvation

KAE MORII (JAPONIA)

Dear friends poets,

Their death broadcasted a year later…
How long they were waiting
The food, water, medical support, our warmth
in snow days
In this Japan?
How long they were waiting....
To their starvation....
How long they were hoping to be found?
Nothing to be informed that they were
radiated
and be isolated....
No one helped them
No one could help them
Ah! Lament!
In this Japan, in the Fukushima!
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FORECAST CATACLYSMIC
SYMBOLIST
IN BACOVIAN POETRY

ªTEFAN LUCIAN MUREªANU (ROMÂNIA)

Motto: The wizards of medieval times I say: /
– Allow the cloudless eye to flash across the
Egypt / The Martyrs of justice never dies.
(George Bacovia)
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Keywords: foresight, apocalypse, shadows,
dark, dead bodies, diseased, magic, Nile,
Egypt, literature, article, George Bacovia,
matrix of universe, poetry, translated article,
premonition, symbolistic poetry, symbolism
Summary: The world is not significant in the
Bacovian creation, perhaps because he
already lives, in his poetry, to an over world,
haunted by shadows that gives him detours,
but the fact that he was initiated by mystical
creatures can not still be touched by the
deviated evil upon the earth, the endless
rains, abyss of black, dark, sick faces and
charred beings. The End it felt close, reveals
his only desirable being, his lover, mystery,
telling him: Hard listen from the depths, / How
the earth it’s calling us ... (Melancholy),
seeking to make, detach from his profane
being and urges like Lot to his wife, leaving
his worldly past, defiled by alluring vices, and
start to see through dark, the sparkling light:
Listen, you, well, my darling, and then it ends
by saying her that fear will be even greater
when she knows and does not break from the
insight evil: Keep watch and strengthen what
remains, who is to be dying, cause I did not
found your complete facts before my God.
(Revelation), to have power: And to listen
solitude. (Rar).
George Bacovia was born as a man-poet and
overflows his imaginative erudition into a gray
maturity, when the physical pain grinding his
naked body, uncovering the desire for world
wich only he can saw and following it, in its
decadent evolution. This evolution lived her
existential plan, since Adam’s sins overtook

the uncontrolled impulses or suggestive
mimicked of man-entity. The decadence is
repetitive, on each generation has farces of
life freely, disturbed of situation, complex, that,
if society is unprepared to stop it, somehow,
regressive evolution falls into a common
sense amnesia: The Man began to speak
alone…./ And everything moves in passerby
shadows. – A leading sky for ever ruled, / And
the brain burned like a flame of sun.
(Otherwise). A disaster is a natural evolution,
a change, the benefit of formation of a new
human thinking period. In the lyrics quoted
above, the poet foresees this natural and
irreversible state, emits the subtle cataclysmic
situation: The man began to speak alone... A
result of suffering, a sign that suggests the
end. The second verse denounces the
disaster, the telluric loses his celestial
protection and the passerby shadows tend to
posses the living in inexistence shabracks.
The idea of self awake is getting lost because
this gray matter is destroyed by the
impossibility of understanding the existence.
The third verse of the second quatrain,
suggests the awareness of the End by manentity symbol: and livid by thoughts, with the
head in the ground, / the Man began to speak
alone.... The livid morbid of thoughts
increases more the apocalyptic tension state,
added fear, frost, lack of word that obeys the
brain possibility of raising by idea: Through
dark I swarm through house, / And i’m falling,
relapse, and i do not shut up (Sonet) are
marks of man-poet’s fears, closely to his being
and relinquish by movements not by
uncontrolled, yet deliberate, as manifestations
of hard attempts to break the self from word.
The fact that he is talking over an over is the
existence sign of life given by The One Above.
Bacovia previews, become aware and
suggests subtle end that perhaps, maybe, in

times when he created, was held by those who
analyzed his writings to voice it out, ambiguously
expressed: Like the horizon, my mind turn black
... / And from world more alone, more barbaric
(Gray). Lyrics open a gloomy painting, of
loneliness not entirely but full of secrets, which
he, as an initiate, he distinguishes them and
unreveal, searching for the Earth, breaking from
darkness. It is impossible because of the flood
pounce upon the being: Through the suburbs
much darker the night seems… / Torrents in sad
houses flooded – / And you hear a cough, a dry
coughing, bitter – / Through old walls lies in
demolishing (Sonnet), everything is ruptured, the
dark swallows the declined gloomy suburbs, the
cough is one that lives drown life deceiving
between the cold walls, full of dampness, which
anguish the body and the soul with it, as long as
it harbours inside the beating heart.
Among the last survivors of apocalyptic disaster,
the poet is not glimpsed to a bright future for
mankind, she will still struggling over the unlit
which it forsees: Deep solitude ... / And hear my
amorous groaning deceased, / I listen carefully
watching a single point / I groan and cry and
laugh in hi, in ha (Autumn Twilight). The two
interjections mocking the existence, smile in a
face but it does not minimizes with anything the
apocalyptical effect, premeditated to nature,
which seeking to destroy in his imagination the
man-entity, blocking her in the lifeless dark,
because time is an illusion that has a purpose,
and illusions are passionate games of
imagination. The ailing is the sign of agony: A
pale face with faster gestures / Wait for the new
love... (In garden). Unfrozen hope obedient to
salvation through love, everything is lost waiting
for the end, of which the literary man has a
knowledge base bit not grounds, and the leaves
fall as a sinister sign, everything carrying us in
descending depths, in the existential endurance
sin. He is: …the solitary markets solitude / With a
shadow games giving madness... (Fading) he
who still haunting the telluric and assist powerless
to macabre games of mysterious shadows wich
began to overtook the Earth situated in agony.
Damned to watch: fading in silence and paralysis
(Fading) the dizzy shadows by the perpetual dark
of end’s approaching he sees: Disciples in violet
vestments (Purple Twilight) and he drags the
hope of a normal return but the twilight of death
makes him cry, trembling and attending to an
apocalyptic end: Outside the fair sit empty / And it
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snows like in a cemetery (Neurosis) where:
carbonized flowers, abyss of black... / Black
coffins, burned by metal / Funeral robes of
charcoal / Deep black, abyss of black... (Black)
obeys the being to a confusing mental torment.
Terrifying images, that Bacovia crosses from
subconscious into consciousness, makes us
watching a vision of the poet towards at what is
meaning actually, an existential state of the ego,
that demands released by the shadows of
darkness.
The man-entity has no real power of deployment
but the man-poet completes, the darkness by the
visionary beam and following silent, still from the
life to those unhappened the course of the future
time. Initiated through suffering and leaves to be
the one that sees vibrating the sparks of dream.
Bacovia leaves as will of making weakness his
poems certainly to the great foreboding, John.
The quatrain, one of his creations, which
incidentally the poet calls her Thaw, synonymous
with the adjective soft, is a specific weather
condition characterized by a high temperature of
air, followed by a period of low temperatures,
which affects the appearance of fog and a
drought moisture, in his poems some mysterious
shadows, a total misunderstanding of life in these
moments, two seasons are imposed upon
destroyed earth almost apocalyptical: And
autumn, and winter / Lowering both, / And it rains,
and it snows, – / And it snows, and it rains
(Thaw). Let us imagining that George Bacovia as
a sufferer of what disease had made upon his
fragile body and it has developed so much his
imaginative power of the wise, through
meditation, that his clocks of poetic creation
became moments of seeing the world’s future.
When in his poem, Autumn Twilight, says: I listen
carefully watching one point, suggests the deep
meditation, the solitude bound with the celestial:
For the time is near (Revelation of John, p.1205),
once said, after the birth of Christ, Prophet John.
Face of the Great Savior of continuously solitude
of life on earth and the destiny of man living
further, wearing such an appearance in the
writings of John: His head and His hair were
white like wool, as snow, his eyes were as a
flame of fire (Revelation ). In Bacovia’s poetry,
“Winter Panel” appears as a mystery of time: It’s
bright white of clot blood / And crows are walking
through it... and suck / But the clock is late... in
the daybreak crows are running – requests that
powerful, the poet’s imaginative premonitions, in
59
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those three lines, he covers a whole event
happen on a way to Golgotha and also, the poet
sees the terrible end of the worlds madness. The
love of Jesus to the man-entity, Bacovia render
her, through the word “my dear”, in which he puts
much passion and care in phrase, placing the
depression and perpetual wish to be surrounded
by love.
When it says: Read me something from the
poles, / And snow ... snow bury us (December),
the poet, from the crossing man, realize the end
and he knows that the Savior is: The One who’s
investigates the kindness and heart (Revelation),
and he notice, that although is day, the darkness
foam helping in his destruction, the flood.
The world is not significant in the Bacovian
creation, perhaps because he already lives, in his
poetry, to an over world, haunted by shadows that
gives him detours, but the fact that he was
initiated by mystical creatures can not still be
touched by the deviated evil upon the earth, the
endless rains, abyss of black, dark, sick faces
and charred beings. The End it felt close, reveals
his only desirable being, his lover, mystery, telling
him: Hard listen from the depths, / How the earth
it’s calling us ... (Melancholy), seeking to make,
detach from his profane being and urges like Lot
to his wife, leaving his worldly past, defiled by
alluring vices, and start to see through dark, the
sparkling light: Listen, you, well, my darling, and
then it ends by saying her that fear will be even
greater when she knows and does not break from
the insight evil: Keep watch and strengthen what
remains, who is to be dying, cause I did not found
your complete facts before my God. (Revelation),
to have power: And to listen solitude.
(Sometimes). The myth of eternal loneliness is
the myth of breaking the being, of a elevated
thinking profound imaginative in permanent
levitation: Nobody, nobody, nobody ... / With
better / And as long / Does not know of me /
Nobody, nobody, nobody... (Sometimes). The
three times of the negative pronoun “nobody”,
repeated at the end the quatrain, suggests carnal
decomposition, soul levitation and telluric
disappearance of the three intersections, which
have confused the ego, how it was living on the
black earth. The color of the earth had from the
beginning of time arises suspicion in the fall of
man, and just because in fact the dermis, through
human thinking, it didn’t have the possibility to
evolve, reaching the earth’s secrets defense from
earth’s weather. Nobody is as a systolic breath in
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earth’s center, an existence measure in time in
which of the poet had knowledge because he
trembles at irony of time’s end considered
perpetual, unlimited. His retreat in dark is like the
retreat of Zamolxes in subterranean, having
probably, a secondary similitude with initiated
secrets and with procedures of civilized heroes
(Victor Kernabach, “The Church in involution”,
p.127) or rather say an expectation of Messianic
promises, because Bacovia does not considered
himself a god who announces the end of
humanity prevented by the chains of unseen
involution, he is a visionary and also a hero who
draws a sign of forever night’s appearance:
forever, forever, forever ... / Wanderings from now
/ They won’t call me anymore – / Over dreams
frost, / forever, forever, forever (Rar).
There are two states that make the literary wise
and miraculous meditative: physical pain or the
sorrow pain. Two transformations that are set
upon the existing of the man-poet, it shakes his
existence, it drags him in the telluric profane of
mud with the antiliterare arrangement through his
mercantile nature so then to raise him towards
the celestial immensity deusian, where his place
is for eternity.
Bacovia is unique, the symbolism does not reign
entirely the literary creation but it substitutes the
wealth of the profound senses. He is a dramatic
resonator of social sufferings because itself the
biography and his experiences times it explains
us the enough motives that he’s had for being,
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enveloped on tough caparison of sadness but
also of confusion, yet everything appears
amplified in terrible existence of an intensify
sensibility: Barbar that lady sings ... / And we
were a sad bunch / Through the smoke of
cigarettes, as in the clouds, / thought the worlds
that does not exist ... / And in long, satanic
echoes / Barbar that lady sings (Sad night). A
scene of anticipation, a satanic sign of
destruction, the woman might suggest the
Revelation of those hidden and discovered but
undetached from worldly vices. Perhaps,
therefore, extending them their agony: Through
smoke of cigarettes, as in the clouds, their
existence no longer meant anything in face of the
perdition because the only one, who was realize
suffering was the poet, who thinks of worlds that
did not exist, hearing their moan as an echo from
the depths and see, the entire Earth looks like a
tomb... (Notes of autumn).
In Bacovian poetry nothing repeats, everything is
an obvious course of actual states, nature, man’s
life, the movements of shadows, a mythology of
unnatural in natural, the misunderstood
understood, till the end, with sending’s like in
Scripture with deep chiseling in four chambers of
the petrified heart. Bacovia did not created on
Earth, he was raised in night on the hidden room
of the Universe, he looked and the word was
resurrected dying because that how he saw the
world through his physical pain, hearing: The
callings of disappearance sip me, / On when,
silent, it returns the same raven, / Cutting horizon
diameter (Twilight of winter). Raven suggests the
soul levitation but also the initiation sign. Is the
bird of dead but also of the fidelity to the higher
man, wich has the power to put him in the knees
and make him reveals from the world mysteries
whose lives he gathered in thousand fold flying of
movements in time. It’s the first bird that Noah set
him free to fly over land drowned by water. In
popular literature, raven is the one that initiates
the vigorous man, ensures his protection from the
evil that befall him. Is the bird of souls which carry
them through world, the one that does not set
them free unless they give signs of worthiness,
still bears their souls the world, who are not
issued unless the sign of a worthy skill and
purification of the high celestial road, where they
won’t return to Earth. Perhaps, from their matrix,
to be carried on another star and through another
form of life.
After the destruction turned upon the Earth, few
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shadows levitate, but the poet lives in a huge
immensity wich frighten him: You, chaos, wich
you all-gather ... / In your gap is madness – and
you make us all crazy (Pulvis) is chaos of order
from wich the great Eminescu makes the Evening
Star rising: From Chaos, Lord I appeared / And I
would turn in chaos ... / And from rest I was born,
/ I thirst at rest (Mihai Eminescu “Evening Star”)
and, like this, tired of forecasts and torment of
disease, Bacovia wants like no one else the rest:
Is long since we are sleeping in the shade, / In
the purple cemetery ... (Twilight).
Bacovia triples the being, when inert, indifferent
by the existence of the living: I I was standing
alone in the tomb... and it was wind... when
careless on freedom of spirit’s levitation haunting
the alive world: I was standing alone next to a
dead…and it was cold... (Lead), alternating with
the other state of the ego: I’ll be waiting, in a day,
or in some night / For me to see if i can have any
concern (Vae Soli ...). Through this, poet shows
the superiority of itself, initiated in hidden
measure of time, because in the conception of
the Greek Stoics, the word shows only rationality,
wich ruled the Universe without even making it,
working inside the nature, comparing to Aramaic
notion, memra as a divine work wich operates
upon nature outside it. The Bacovian poetic word
is formulate in deusian space and it lowers down,
describing the mysteries in Luciferian space,
because death, as a sure fact of cutting life, is the
lady that take away the body but not also the
poet’s soul, because her does not belong and it
only belongs the Matrix of the Universe: And
sleeping all the once today and I and you, /
Others will come dreaming seeing if this is fake or
true... (Vae Soli, from Latin: woe to the lonely
one). If we pursue in depth the meaning of these
two lines, we find that after sleeping poet uses
the verb, not incidentally, once the numeral and
not the adverb of time, not once, as illustrative of
a single death in which the existential trinity
appears of some solid used pronouns used by all
speakers, regardless of position or profession
they have, there are three pronouns that identifies
life and it’s outcome, without it, the mankind
would have been nonexistent. The last verse is
the awareness cycle, a perpetual sense of rebirth
through death, a return to another time: Snakes
with magic powers, / Secrets of the times, /
Civilization towards future, / Heroes of freedom /
Will defend you ... / Egypt, overflows on the
Golden Nile... (Egypt).
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TUDOR NEDELCEA (ROMÂNIA)

A douăsprezecea omagiere
a lui Marin Sorescu

62

Revenirea lui Antonie Solomon
în fruntea Primãriei Craiova s-a
fãcut simþitã ºi cu prilejul celei de-a
XII-a ediþie a „Zilelor Marin Sorescu”. Timp de douã zile, 27-28
februarie 2012, sub genericul „Marin
Sorescu. De la Bulzeºti cãtre lume”,
s-au desfãºurat în Cetatea Bãniei
acþiuni culturale de omagiere a
autorului (sesiuni de comunicãri,
recitaluri poetice, expoziþie de arte
plastice, spectacol muzical vocalinstrumental etc.) la Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Teatrul
„Colibri” ºi Liceul de Artã „Marin
Sorescu”. Au fost lansate trei cãrþi
tipãrite cu sprijinul financiar al primãriei: Configuraþii grafice, vol. II,
portretele realizate de Marin Sorescu pentru prieteni, ediþie îngrijitã
de George Sorescu, volumul de
versuri În luminiºuri de cuvinte de
Beatrice Silvia Sorescu (nepoata
scriitorului) ºi Sub semnul întrebãrii,
eseisticã de Nicolae Bãlaºa.
Punctul culminant al manifestãrilor s-a desfãºurat la sediul Primãriei Craiova, unde cel mai rapid
caricaturist din lume, celebrul ªtefan Popa Popa’S, abia întors de la
Vatican, a deschis o expoziþie de
caricaturi cu Marin Sorescu în
diverse ipostaze.
Dupã o întrerupere de un an,
Academia Românã a fost prezentã
prin acad. Eugen Simion, prietenul
devotat al scriitorului bulzeºtean,
care a prezidat încã de la prima
ediþie lucrãrile festivalului sorescian,
însoþit de data aceasta de acad.
Marius Sala, vicepreºedintele Academiei Române. Au venit sã-l omagieze pe Marin Sorescu critici ºi istorici literari de prestigiu din þarã: Al.
Dobrescu de la Iaºi, Nicolae Georgescu, Lucian Chiºu, Dan Mircea
Cipariu, Mireille Rãdoi ºi Mihaela
Constantinescu Podocea (nepoata
scriitorului) de la Bucureºti. Apoi,

actorii i-au recitat versurile în sala
Naþionalului craiovean care-i poartã
numele: Valeria Ogãºeanu ºi Virgil
Ogãºeanu (finii scriitorului), Dorel
Viºan, Mircea Albulescu, George
Mihãiþã, Eusebiu ªtefãnescu, Ion
Caramitru, Valentin Mihali, Romaniþa
Ionescu. A fost vizionatã, de asemenea, piesa O þeapã pentru fiecare,
scenariu dupã A treia þeapã de Marin
Sorescu, în interpretarea lui Ilie
Gheorghe ºi Eugen Titu.
Dar, sã revenim la sesiunea solemnã din aula Primãriei. Acad.
Eugen Simion, moderator, a lãudat
strãdania Primãriei ºi Consiliului
Local Craiova, a primarului Solomon de a menþine în viaþã, în ani de
crizã, un asemenea festival, pentru
cã Marin Sorescu este, alãturi de Al.
Macedonski, clasicul literaturii române cu care se poate mândri Craiova. Creaþia literarã a lui Marin Sorescu n-a intrat în conul de umbrã
(cum s-a întâmplat cu Ioan Alexandru, de pildã) ºi pentru cã, graþie
aceluiaºi savant Eugen Simion, a
reuºit sã-l publice în ºapte volume,
în celebra colecþie „Opere fundamentale”. Acad. Marius Sala a adus
salutul instituþiei sale, fiind mândru
cã în þarã mai sunt omagiaþi membrii
ai Academiei. Cuvinte pertinente,
amintiri inedite din viaþa ºi creaþia lui
Marin Sorescu au rostit Nicolae
Georgescu, Ilie Gheorghe, Virgil
Ogãºeanu, Dorel Viºan, Mircea Albulescu, George Sorescu, Eusebiu
ªtefãnescu. Primarul Craiovei i-a
omagiat ºi pe participanþii anteriori
la festivalul Sorescu, plecaþi prea
curând „sã moarã puþin”, cum zicea
însuºi poetul: Ilie Purcaru, Mircea
Micu, Grigore Vieru, Adrian Pãunescu, Fãnuº Neagu.
Au fost decernate, ca de fiecare
datã, premiile „Marin Sorescu” pe
2012, acordate de Instituþia Primarului, în colaborare cu Academia Româ-

nã. Fericiþii câºtigãtori au fost: poetul
craiovean Florea Miu, de la revista
„Ramuri”, Alexandru Dobrescu, redactorul ºef al revistei „Însemnãri ieºene” ºi Lucian Chiºu, directorul Muzeului Naþional al Literaturii Române,
coleg cu Marin Sorescu în redacþia
revistei „Luceafãrul”.
În oraºul pe care l-a vãzut din
“car” ca pe cel mai frumos oraº din
lume, Marin Sorescu a fost omagiat
aºa cum meritã, cãci, opera sa „este
un element colosal al culturii române,
care este transpusã în artã, prin
prisma conceptului de capodoperã”,
cum scrie primarul Antonie Solomon
în elegantul program al Festivalului.
P.S. La Craiova s-a mai „consumat” un fapt de culturã. Neobositul
editor ºi deschizãtor de porþi spre
culturã, Eugen Simion, a încheiat un
parteneriat cu primarul Craiovei, de
tipãrire a primelor douã volume (circa
3.500 p.) din literatura confesivã a
scriitorului ºi filosofului I.D. Sîrbu,
exilat la Craiova, dupã ce a fãcut
ºapte ani de puºcãrie pentru „omisiune de denunþ” (n-a vrut sã-l denunþe
pe ªtefan Augustin Doinaº). Opera
lui I.D. Sîrbu va apãrea în colecþia
clasicizatã „Opere fundamentale”,
iniþiatã ºi coordonatã de Eugen Simion, sub egida Academia Române
ºi a Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã. Volumele, finanþate de
Primãria Craiova, vor fi lansate în
iunie a.c., la Craiova, în cadrul primei
ediþii a Simpozionului Internaþional
I.D. Sîrbu ºi literatura de sertar. Este
un excelent exemplu de urmat ºi de
alte autoritãþi din þarã, rãmase descoperite în valorificarea unor personalitãþi care le onoreazã þinutul
(Marin Preda, Ioan Alexandru, Fãnuº
Neagu etc.). Craiova, prin edilul sãu
ºef, ºi-a fãcut încã o datã datoria de
onoare faþã de cultura românã,
adeverind proverbul conform cãruia
„omul sfinþeºte locul”.

La Craiova s-a sărbătorit
Ziua Basarabiei şi Bucovinei
Ca în fiecare an de când este în fruntea Primãriei din
Cetatea Banilor, adicã din 2004, Antonie Solomon a adus în
sufletul craiovenilor bucuria sãrbãtoririi fraþilor de peste Prut
ºi din nordul Bucovinei. O motivaþie sentimentalã existã:
Antonie Solomon ºi-a fãcut studiile doctorale în Basarabia,
a fost ºi este prieten cu marile personalitãþi din þara-sorã, pe
care i-a înnobilat cu titlul de cetãþean de onoare: Grigore
Vieru, Mihai Cimpoi, N. Dabija, Vasile Tãrãþeanu, toþi membrii ai Academiei Române, alãturi de celebrul grup martir Ilie
Ilaºcu. Existã, însã, ºi o constantã a respectului ºi ajutorului
moral ºi spiritual pe care craiovenii au arãtat-o cosângenilor
din cele douã provincii româneºti înstrãinate. La numai patru zile de la ultimatul sovietic, la 1 iulie 1940, primarii comunelor suburbane municipiului Craiova – Bordeiu, Bariera
Vâlcii, Gherceºti, Balta-Verde, azi cartiere – trec, în limita
puterii lor, la o ofensivã emblematicã. Astfel, primarul comunei Bordeiu, constatând cã locuitorii sunt îndureraþi de faptul
cã „scumpa noastrã Basarabie ne-a fost rãpitã de cãtre
duºmanii noºtri de la patria mumã, unde fusese alipitã, ºi
pentru ca sã nu se uite niciodatã din gândurile tuturor românilor acest scump nume de Basarabia, dorim ca numele
acestei comune... sã fie schimbat în numele de Basarabia”.
În aceeaºi zi, s-a stipulat aceastã hotãrâre oficialã semnatã,
în unanimitate, de toþi consilierii comunali.
În altã comunã suburbanã Craiovei ºi în aceeaºi zi, în
Bariera Vâlcii, cãpitanul Dumitru Huioveanu întocmea un
memoriu pentru schimbarea denumirii localitãþii, în semn de
solidaritate cu fraþii de peste Prut greu încercaþi în acele
momente: „Acum, din cauza situaþiei internaþionale, a trecut
din nou sub stãpânirea ruseascã ºi ca sã nu uitãm numele
frumosului oraº Chiºinãu, unul dintre cele mai mari centre
industriale ºi intelectuale ale Þãrii noastre, acest oraº luminã trebuie sã fie pronunþat de orice trecãtor ºi locuitor al
acestei comune. Decizia: comuna suburbanã Bariera Vâlcii
se va numi comuna suburbanã Chiºinãu, judeþul Dolj!”
În acelaºi sens acþioneazã ºi primarul comunei Gherceºtii Noi: „Având în vedere cã scumpa noastrã Bucovinã a
fost rãpitã din nou de URSS, cerem a ne schimba numele
comunei. Prin decizia numãrul 4 din 1 iulie 1940 se hotãra
ca localitatea Gherceºtii Noi sã schimbe numele în comuna
suburbanã Bucovina, întru veºnicã pomenire scumpului
nostru þinut smuls de la sânul Mamei Sale de veºnicul duºman al neamului românesc, de URSS”.
Autoritãþile comunei Balta Verde, prin primarul Gheorghe
Anghelina, propune ca aceastã comunã compusã din
neaoºi români sã poarte numele Cernãuþi. „Având în vedere cã în aceste împrejurãri tragice, oraºul mândru românesc Cernãuþi din dulcea Bucovinã, veselã grãdinã, a fost
odatã cu nordul Bucovinei ºi pentru a nu se uita numele
scump al oraºului Cernãuþi ºi cum pentru noi, românii, acest
nume rãmâne nepieritor”.
Aceste denumiri au dãinuit pânã când tancurile sovietice
au bolºevizat România.
Sã mai menþionãm cã celebra statuie a lui ªtefan cel
Mare ºi Sfânt de la Chiºinãu a fost adãpostitã în Parcul N.
Romanescu din Craiova spre a nu fi topitã ºi transformatã în
obuze de tun de armata lui Stalin; cã familia boiereascã ºi
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domnitoare a Basarabilor din Oltenia a dat denumirea provinciei Basarabiei (motiv pentru autoritãþile bolºevice de la
Chiºinãu de a interzice monografia lui G. Coºbuc, De neamul Basarabilor!); cã, datoritã politicii înþelepte a mareºalului Ion Antonescu, care a intuit, dupã bãtãlia de la Stalingrad, cã Armata Roºie va fi învingãtoare, a iniþiat un program de mutare a marilor familii româneºti din Basarabia în
Oltenia, adicã cât mai departe de graniþa cu bolºevicii (Victor Crãciun, de pildã, a fost strãmutat, iniþial, la Iºalniþa,
lângã Craiova); cã mitropolitul basarabean Gurie Grosu,
dupã o vizitã în Oltenia, a introdus limba românã la Seminarul Teologic din Chiºinãu; cã mitropolitul cãrturar Nestor
Vornicescu, vrednic de pomenire, a fost puntea de legãturã
dintre Oltenia ºi Basarabia.
Sã mai amintim cã Grigore Vieru a fost sãrbãtorit, la 8 aprilie 2006, la împlinirea celor ºapte decenii de viaþã, la Craiova,
cu un spectacol internaþional extraordinar: Strigat-am cãtre
tine! (Craiova fiind singurul oraº românesc care l-a sãrbãtorit,
dupã Chiºinãu, pe genialul scriitor ºi patriot la o dimensiune
majorã). Iar Fundaþia „Scrisul Românesc”, prin semnatarul
acestor rânduri, i-a tipãrit volumele de versuri Rugãciune pentru mama ºi Liniºtea lacrimii, precum ºi volumul de aforisme,
Lucrarea în cuvânt, aºa cum, aceeaºi fundaþie, a tipãrit 11
titluri de carte semnate de N. Dabija în colecþia „Români uitaþi”,
8 titluri de Critice de Mihai Cimpoi ºi douã titluri de publicisticã
ºi istorie literarã semnate de Vasile Tãrãþeanu.
(Acesta este, poate, motivul pentru care Ministerul Culturii
ºi Ministerul Învãþãmântului ºi Cercetãrii nu au mai acordat
subvenþii Fundaþiei „Scrisul Românesc” pentru cãrþile distribuite gratuit în comunitãþile româneºti din jurul þãrii.)
Anul acesta, la sãrbãtoarea Basarabiei ºi Bucovinei (cu o
conotaþie negativã prin împlinirea a douã secole de la primul
rapt al Basarabiei de cãtre ruºi) au participat prof. dr. Victor
Crãciun, preºedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, gen. Mircea Chelaru, vicepreºedintele
acestei Ligi, acad. Vasile Tãrãþeanu ºi fiul sãu, Alexandru
Tãrãþeanu, student, un talent deosebit, cu o voce divinã ce se
va impune în rândul tenorilor renumiþi. Alocuþiunile acestora,
scurte ºi pertinente, premiile ºi trofeele acordate primarului
Antonie Solomon, au impresionat publicul din sala Teatrului
Liric din Craiova. A urmat un spectacol omagial, Cântând
româneºte, realizat de Alin Oprea de la Primãria Craiovei,
conceput din arii din opere ºi coruri româneºti (în prima parte),
dirijat de George Zamfir, directorul Teatrului Liric ºi muzicã
popularã cu Alla Cibotariu (actriþã, originarã din Basarabia),
Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Niculina Stoican, Constantin
Enceanu ºi, inegalabila în acest gen de spectacole, Sava
Negrean Brudaºcu, care a ridicat sala în picioare.
La reuºita spectacolului au contribuit ºi Asociaþia
Studenþilor Basarabeni ºi Asociaþia Studenþilor Timoceni,
care, prin ovaþii ºi fluturarea tricolorului, au creat o atmosferã de înãlþare sufleteascã. Aceleaºi douã asociaþii
studenþeºti au organizat, cu o zi înainte – pe 27 martie 2012
– un simpozion ºi un mers prin centrul Craiovei, cu depunerea de coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul.
Oltenia, Basarabia ºi Bucovina, trei provincii româneºti,
în care bate o singurã inimã.
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LIVIA NEMÞEANU (CANADA)

ANIVERSARE
LA CENACLUL
EMINESCU
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Era o searã rãcoroasã de început de primãvarã, prin 20072008. Vântul blând dar reavãn îmi
dãdea ghies la gânduri înapoi, la
amintiri …
Pe o vreme ca asta, prin 19861987, mã duceam seara la Bucureºti la un cenaclu literar, al Medicilor mai ales, dar ºi al Academiei.
Acesta din urmã era mai scorþos ºi
cei ce citeau aveau pretenþii de
vedete. Într-o seara a citit dr. Marinescu, soþul colegei mele de la
ªcoala Centralã de Fete, Speranþa
Halunga, un poem lung, nesfârºit, ºi
dupã vreo orã mi s-a dus gândul pe
coclauri. Îmi plãcea mai mult celãlalt. Aici veneau mulþi tineri, adulþi ºi
câþiva medici în vârstã, dintre care
doi-trei erau indiscutabile talente. ªi
uneori se citea ºi poezie de avangardã. Era pe strada Vasile Lascãr.
Oarecum în cartierul meu. Mergeam
pe jos, mi-a plãcut drumeþia. Îmi
amintesc cu emoþie cum la una din
dãþile când am citit vreo duzinã de
poezii noi, s-au fãcut lungi comentarii ºi un doctor bãtrân, dar nu foarte, a spus cam aºa «când citeºte
Livia Nemþeanu aud un clopoþel
care spune:
«Atenþie, trece un poet!» Era
poate cel mai ciudat dar fascinant
compliment ce mi se fãcuse.
Dar eu, cu mintea mea veºnic
cercetãtoare, auzind în închipuire
clopoþelul, numai ce vedeam un
lepros cu gluga pe faþã care suna
clopoþelul pentru a avertiza lumea
sã se fereascã din calea lui.
De ce oare pun mereu rãul
înainte? E poate dintr-un instinct de
auto-apãrare?
Dar în fond, gândindu-mã mai
bine, ce e poetul decât un altfel de
ins decât toþi ceilalþi? Harul poeziei

e ca un microb, o boalã deci. El
vede lumea diferit de semenii sãi.
Care de altfel se mai ºi mirã adeseori citindu-l ºi uneori neînþelegându-l, de viziunile lui originale sau
bizare, fantastice sau absconse. Un
pictor se uitã la peisajul (om sau naturã) pe lângã care trec toþi ºi nu-l
observã. Iar el pune pe pânzã o
dumnezeire sau o oroare (Goya,
Picasso, Tanguy, Max Ernst). De
unde a scos viziunea aceea? Din el
însuºi. Poetul, de asemenea. Deci,
tot un… lepros, dar cu microbul
talentului.
ªi mi-am mãsurat paºii mai
agale, gândindu-mã cã mi-ar mai
plãcea sã mã mai duc la un cenaclu,
dar aici la Montréal, nu sã trec
oceanul. ªi-apoi, dupã 25 de ani,
ce-o mai fi devenit cenaclul meu
favorit de la Bucureºti?
Am vorbit, deci, cu câþiva scriitori
din Asociaþia Canadianã a Scriitorilor Români sã ne întâlnim ºi sã citim
din scrierile noastre, poezii mai ales.
Ne-am întâlnit mai întâi prin niºte
subsoluri de biserici, spaþii largi ºi
reci, dar singurele disponibile. Era
frig, stãteam cu hainele pe noi ºi cu
mãnuºile. Iar spaþiul din jurul nostru
era unul care nu contribuia la vreo
inspiraþie. Odatã, acel subsol a fost
închiriat pentru o nuntã sau botez ºi
muzica, gãlãgia comesenilor, deºi
izolaþi de un perete, ne împiedecau
sã auzim pe cel care citea.
Mi-am amintit atunci de cafenelele literare de la Paris (La Taverne,
Café Versailles, mai înainte La
Source, La Vachette, d’Harcourt,
Taverna Panteonului) ºi de la
Veneþia (vestitele Florian ºi Quadri,
frecventate atât de « lumea bunã »
cât ºi de oamenii de litere), ºi mi-am
propus sã caut o cafenea care sã ne

primeascã. ªi m-am dus la Nikels ºi
la Cafelix, o cafenea þinutã de doi
români, ºi altele. N-a fost uºor, dar
în cele din urmã ne-am întâlnit câteva luni la Cafelix pe Côte des
Neiges colþ cu Queen Mary. Curând,
am devenit prea numeroºi pentru
spaþiul ei. Întâmplarea a fãcut ca dr.
Paul Dãncescu, preºedintele Asociaþiei Culturale Române sã ne
propunã sala lor, întrucât ei se
întâlneau joia de la 16 la18 ºi apoi
sala era liberã. Sunt deci mai bine
de doi ani de când aceastã salã a
devenit sediul nostru, situat tot pe
CDN la 6767.
Sãrbãtorim acum patru ani de
existenþã a cenaclului nostru. Treptat am descoperit noi talente, poeþi
ºi prozatori dornici sã se manifeste.
Cei mai mulþi participanþi erau începãtori într-ale scrisului, acesta era ºi
scopul cenaclului, de a-i promova.
Au fost prezenþi ºi câþiva cu cãrþi
publicate. Având experienþa altor
cenacluri, precum ºi a unor critici
literare publicate în România ºi la
Montreal, cred cã am putut ajuta pe
unii dintre ei la înþelegerea noþiunii
de poezie, la evitarea unor capcane
lingvistice, de naturã a coborî nivelul
emotiv sau artistic al scrierilor.
Bucuria de a sãrbãtori aceastã
aniversare este comparabilã cu
aceea a sãrbãtoririi unui copil pe
care l-am nãscut, crescut ºi lansat
în lume sã umble singur, sau sã fie
ajutat ºi de alþi iubitori de frumos.
Un gând de recunoºtinþã îl acord
tuturor celor ce au participat cu
creaþiile lor, cu observaþii critice sau
numai cu prezenþa la aceste întruniri. Noi toþi ne asemãnãm prin dragostea pentru frumos, pentru culturã, pentru într-ajutorare româneascã.

COLUMNA LUI TRAIAN
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METOPA I
Domneºte-n aer liniºte ºi pace.
Case împrejmuite-n spaþiul dac
Stau risipite-n ºes ori pe coline.
ªtiuleþii râd la soare din cerdac.
Între hambare, morile descântã
Litanii monotone în colind,
Afarã stau în stoguri, prãvãlite,
Paiele galbene-n cãpiþe adormind.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

Pe undeva stau oamenii la umbrã
Sau poate e o zi de sãrbãtoare
Cãci nu se vede nici mãcar un câine
Care sã-i dea stãpânei ascultare.

METOPA II
Pe orizontul câmpului de luptã
Pe tot pãmântul dac, vin nãvãlind
Sãlbaticele triburi înzãuate
În solzi metalici zãngãnind.
Pe câmpul pietrei, împietrite stau
Trupuri strivite sub copite iuþi,
Sarmaþi ºi daci, în zale sau în zdrenþe,
Din cei vãzuþi, ºtiuþi ºi neºtiuþi.
Dar dupã ce cortina s-a lãsat
Peste aceastã mare scenã-a lumii,
Dupã ce morþii fost-au numãraþi
ªi ridicaþi pe marginea genunii,
Temutele armate-n solzi de peºte
ªi-au strâns rãmaºii lor, pe cai gonind,
Iar cei de-aici aprins-au iarãºi vatrã
Sã þinã piept puhoiului venind.

METOPA III
Ce steag de luptã fost-a mai faimos
Ca steagul «draco» fluturând în vânt,

Balaur dac cu cap de lup flãmând,
De toþi prãdalnicii rãmas ne-nfrânt?!
Purtat deasupra pletelor vânjoase
Cu capul gol ºi pieptul larg deschis,
Nu fu lãsat pe nici un câmp de luptã
Duºmanului venit la seceriº.

METOPA IV
Ci apele sunt drumuri, nu hotare
Când peste fluviu tot acelaºi neam
Sãlãºluia statornicit sub soare
De rãdãcini legat, vânjosul ram.
Rãtãcitoare ginþi se învârteau
Jur împrejur, germani, iazigi, sarmaþi
Cãlãtorind cum îi aduse vântul
În zale de duºmani sau aliaþi,
Dar Roma însãºi cu-al ei pas de fier
Înainta încet, fãrã zãbavã
Dând foc la aºezãrile rãmase
Pustii, ca o cochilie-n otavã ªi focuri, focuri se-nãlþau spre cer
Incendiind imperial maidane,
Ca-n urma lor sã nu se-nfiripeze
Capcane pentru oºtile romane.
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METOPA V

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

În haine lungi ºi înfricoºãtoare
De mare preot, marele-mpãrat
Spre sacrificiul de purificare
A oºtilor, solemn s-a-mpresurat
Când sângele porni sã curgã gârlã
Din animalele jertfite ritual
ªi în gâtlejul sorþilor le-asvârlã
Spre saturarea zeului Baal.
Apoi, gândind cu toþii cã aceste
Au fost primite, sfat þinu cu-ai sãi
ªi oºtilor dãdu cucernic veste
Cã drumu-i liber: peste munþi ºi vãi.

METOPA VI
Cãruþele cu bruma de avere
Turme de oi, cirezi cu ochiul blând,
Femei cu prunci, bãtrâni ºi copilandri
Lãsându-ºi vetrele de piatrã fumegând,
În codrii deºi din munþi prãpãstioºi
Ca-n casã strãmoºeascã, se întorc
Sub bolta de-ntuneric, legãnând
Pruncu-nþelept de-a dãinui pe loc,
De-a aºtepta tãriile sa tacã
ªi volburi spumegând sã se ridice
Din apele iscate dinspre Tibru:
În timp ce pietrele rãmân aice.

METOPA VII
Suntem aici: cei dintâi ºi cei de pe urmã,
Fraþi cu bezna-nceputului, cu plãmada nefiniþii.

Ropotele hoardelor pe cai ne-au unit cu pãrinþii
În adâncul lutului pe care n-au încetat sa ni-l
scurme.
Suntem aici: cei dintâi ºi cei de pe urmã.
Ne-am apãrat cu viaþa roadele visului.
Strãjeri la porþile munþilor, o turmã
De creºte. Zestrea proscrisului.
Suntem aici: lumina cea de pe urmã.
Când zorile se vor uni cu negurile morþii
Ne vom scula din orbita pãmântului toþi morþii
Sã-ºi dea rãspunsul la «judecata din urmã».

Eratã: În numãrul pe ianuarie-februarie al revistei DL la schiþa O primire de onoare,
de Livia Nemþeanu, liniuþele de dialog, la tehnoredactare, au fost înlocuite cu cifre.
Se regretã eroarea.
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POEZII
Þi-ai fi lãsat ºi umerii în stele
Sã porþi pricina naºterii primare
Dar ai venit ca sã te urci la ele,
Spãlat de un destin în lãcrimare.
N-ai luat nimic din timpul care moare
Copilãria þi-a fugit prin vise.
În pulberi, ca o pãpãdie-n soare,
Seminþele-i mai cresc umbre ascunse.
Nu ai cerut nici bãtãturã-aleasã
Doar un popas vegheat de menestreli,
Din anotimpuri þi-ai ales mireasã
ªi i-ai pictat sãrutul cu cerneli.
Ai fost în lumea asta o nãlucã:
Ochi pieptãnaþi de degetele-þi lungi,
Iar dorul tãu în cufãr þi-l usucã
Doar timpul ars sub tânguiri prelungi.
Þi-ai fi lãsat ºi lacrima în stele
În ploi venind sã ne-ntâlneºti devale,
Dar, þi-am ºoptit în roua dintre ele,
Rãmâi!, nu te grãbi sã mori agale.

RUGÃ…

Când pasul tãu bate-o secundã
În ceara unei toamne, târziu,
Sã-ºi scuture umbra fecundã
Pe trupu-mi palid, rãdãciniu.
Lasã-mã… nu-mi scrie poeme,
Îngerii vin pe-un colþ de apus,
Rãstoarnã ploi de foc, blesteme,
Ascultã-le!, sã ºtii cã m-am dus.

PLEDOARIE
Eu nu sunt una dintre cele
Aplaudatã-n lumi divine,
Dar urc cu îngerii la stele
Sã-þi spun cã toamna nu mai vine.
Sunt doar un numãr într-o listã
Ce nu mai vrea sã se sfârºeascã,
O floare pe-o tulpinã tristã
Ce a uitat ca sã pãleascã.

MIRUNA OCNÃRESCU (CANADA)

DESTIN

Când plouã, rãnile-mi din buze
Se-agaþã cu agrafe-n vise
ªi-n dimineþile obtuze
Se vindecã cu flori promise.

Lasã-mã sã-i fiu sorã ierbii,
Sã mã nasc doar când îþi este dor,
Sã m-adulmece iarna cerbii
ªi sã-þi spunã de câte ori mor.

Eu nu sunt una dintre cele
Pe care demiurgii, zeii,
Le iau pe coasta lor la stele
Lãsând în urmã epigeii,

Sã înfloresc ca o ninsoare
Uitatã pe pervazul lumii,
ªi poate, doar din întâmplare,
Sã mã topesc pe-obrajii Lunii.

Dar urc cu îngerii la stele
Am bube pe genunchii vieþii,
Sunt frunza toamnei dintre ele
ªi vin cu ploaia dimineþii.
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La început fost-au „sâga“, „sîgetul“
şi „siginii“, apoi Sarmisegetuza –
„monografia“ unui cuvânt pelasg >
valah: sâgă [sîgă] / sigă...

ION PACHIA-TATOMIRESCU (ROMÂNIA)

(I)

68

1) Statut de cuvânt multimilenar în limba pelasgã >
valahã la apelativul sâgã (sîgã) / sigã; carianul
Herodot (aprox. 484 – 425 î. H.) ºi grecul Apollonios
din Rodos (295 – 215 î. H.) despre sigini / sigine (>
sighine). Cu o notabilã familie lexicalã pãstratã pânã
azi în toatã aria lingvisticã a fostei Dacii din vremea lui
Burebista (82 – 44 î. H.) / Regalian (258 – 268 / 270 d.
H.), se relevã ºi apelativul sâgã (sîgã) / sigã, cuvânt
cu statut multimilenar în limba pelasgã > valahã (thracodacã / dacoromânã). Cea mai veche atestare scrisã a
radicalului acestui apelativ pelasg > valah, sâgã (sîgã)
/ sigã, o datã cu derivatul sãu, sâgin (sîgin) / sigin –
din radicalul sâg- (sîg-) / sig- ºi sufixul strãvechi-pelasg
(> valah) de „vectorizare apartenenþialã“, -in –, derivat
desemnând „neamul / seminþia, locuitorii ariei
sâgilor“ din Carpaþii Meridionali ºi din Munþii
Dinarici – pânã în vecinãtatea þãrmului Veneþiei, mai
exact spus, „pelasgi-locuitori-extractori-prelucrãtori de metale din / dintre sâgi ºi, totodatã, producãtori ai unor lãnci speciale ce le purtau numele“
(adicã sigine / sighine), este înregistratã de Herodot
(484 – 425 î. H), în Istorii (V, 9): «Despre þinutul care se
aflã la miazãnoapte de aceastã þarã nimeni nu poate sã
spunã desluºit ce oameni îl locuiesc, cãci dincolo de
Dunãre pare sã fie un pustiu fãrã sfârºit. Eu am izbutit
sã aflu ºtiri numai despre locuitorii de pe malul celãlalt
[stâng] al Dunãrii, numiþi sigini, care poartã haine
medice [moesice]. Caii lor au coamã pe tot trupul, pãrul
fiind de cinci degete lungime; sunt mici de staturã, cu
nãrile largi ºi nu sunt în stare sã poarte un om în
spinare; în schimb, înhãmaþi la cãruþe, sunt foarte iuþi;
de aceea, cei din partea locului umblã în cãruþe. Hotarele lor se întind pânã în apropierea eneþilor [veneþienilor] de la Adriaticã. Ei susþin cã sunt coloniºti de-ai
mezilor [moesilor]. Cum au fost aceºtia colonizaþi de
mezi [moesi], nu pot sã-mi dau seama, dar, în scurgerea nesfârºitã a vremii, orice s-ar putea întâmpla. Ligurii, care locuiesc în pãrþile de sus, deasupra Massaliei
[Marsiliei], dau numele de sigini negustorilor cu bucata,
iar ciprioþii numesc aºa lãncile.» (traducere: Adelina
Piatkowski – HIst, II, 31 / Fontes, I, 66 sq.). Mai mult ca
sigur, Herodot (ori, mai degrabã, copiºtii ce au facilitat
transmiterea manuscrisului / „cãrþilor“ de la Istorii, pânã
spre veacurile lumii moderne) confundã mezii / moesii
Daciei Sud-Dunãrene cu mezii Persiei (cf. ªDU-ed-2,
920). Fraza lui Herodot: «Ei susþin cã sunt coloniºti de-

ai mezilor [moesilor]» pare-se cã trebuie corijatã astfel:
«Ei susþin cã sunt strãmutaþi de-ai moesilor» – multimilenarã fiind „practica“ strãmutãrilor de populaþii din
ordinul regilor / împãraþilor, de la sudul Dunãrii, la nordul
sacrului fluviu dacic, ºi invers. Ori, poate cã informatorul
lui Herodot avea ºtire – pusã la îndoialã de istoricul
carian ca ºi în atâtea alte cazuri ale „istoriilor“ sale –,
ºtire potrivit cãreia pelasgii de la Dunãre ºi din stepele
nord-pontice au migrat în vremea cataclismelor geoclimaterice ºi tectonice anterioare anului 5300 î. H.,
ajungând ºi „fixându-se“ în spaþiul ce-a ivit Mesopotamia („Moeso-Potamia“) de mai târziu, din zorii istoriilor
(a se vedea harta cu direcþiile migraþiei, în PTMem, 12
sqq.). Reaminitim ºi aici cã în orizontul anului 5300 î. H.
(din Dacia Anticã / Neoliticã) se dateazã scrierea de pe
Tãbliþa-Soare ºi de pe Tãbliþele Rectangulare de la
Tãrtãria-Dacia / Dacia (România), scriere dusã de
euro-pelasgi (aºadar, anterior mileniului al VI-lea î. H.)
între Tigru ºi Eufrat (din Moesopotamia > Mesopotamia,
dupã cum grãieºte – peste milenii – asemãnãtoarea
Tãbliþã Rectangularã de la Djemdet-Nasr – cf.
PTMem, 11).

Fig. 1. Herodot, Istorii, V, 9, textul grecesc; în „ramã“ dreptunghiularã, derivatul din limba pelasgo-dacã (adicã valahã arhaicã) din
orizontul anului 450 î. H.: Sig- (din sigã / sâgã) + suf. -in (m. sg. sigin
/ m. pl. sigini), pe care s-a „altoit“ desinenþa greacã de nominativacuzativ -as : Siginn-as (Fontes, I, 66).

Mai târziu cu douã secole decât Herodot, siginii
sunt menþionaþi de Apollonios din Rodos, în Argonauticele: («320 ...[dupã cum] nu vãzuserã nici sciþii cei
amestecaþi cu thracii, nici siginii, / nici grâucenii, nici
sindii / care locuiesc în jurul vastei câmpii pustii Laurion.
/ Deci, dupã ce trecurã de muntele Anguron ºi pe lângã

stânca înaltã / Cauliac – aflatã departe de muntele Anguron
– / (325) În jurul cãruia Dunãrea îºi desparte apele în douã
braþe / ºi se varsã în mare, pe o parte ºi pe cealaltã, ºi pe
lângã câmpia Laurion; / atunci colhidienii ieºirã în marea
Cronos ºi ocuparã / pretutindeni trecerile, ca nu cumva sã
le scape [cei urmãriþi]» (Fontes I, 140 sq.).
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Fig. 3. Trei localitãþi ale pelasgo > valaho-dacilor sigini dinspre „malul
Veneþiei“ (despre care grãitu-ne-a Herodot pe la anul 450 î. H., „active“,
aflate, „fixate pe hartã“ ºi cercetate, între anii 1906 – 1929, de acad. Sextil
Puºcariu), din Istria-peninsulã (încadrate de noi pe hartã – supra – în
dreptunghiuri): Cigarisce (< Sîgãriºte < sâgã- + suf. -ar- + suf. -iºte),
Sicul (< Sîgul < sâg[u] + art. hot. -l), Sugari (< Sâgari < sâg + suf. -ar).

Fig. 2. Apollonios din Rodos (295 – 215 î. H.), Argonauticele, IV, 320,
textul grecesc; în „ramã“ dreptunghiularã: derivatul pelasgo-dac / valaharhaic sigin, din orizontul anului 230 î. H., aºadar, constant ºi dupã mai
bine de douã secole de la Herodot, pe care s-a aplicat desinenþa greacã
de masculin plural -oi (siginn- + -oi).

În legãturã cu neamul dacic al siginilor (> sighinilor),
menþionat mai întâi la Herodot (Istorii, V, 9), nu mai insistãm asupra lãncilor de tip special, siginele (ori sighinele –
„lãnci mari, de atac / apãrare“, lungi de la un metru ºi jumãtate pânã la doi metri), sau („diminutivat“) sigincile / sighincile (un fel de baston-lance, „cam de-un metru ºi zecedouãzeci de centimetri, din fier forjat, cu un ochi în lamã“),
apelative în circuit valahofon ºi în zilele noastre, sigine /
sighinci care aveau – ca arme / unelte – multiple întrebuinþãri în Dacia Dunãreanã (cum ºi astãzi, în localitãþile de pe
malurile Dunãrii din România contemporanã – arealul
„bãlþilor“, începând cu satele Giurgeni-Ilfov ºi Vadul Oii, din
judeþul Constanþa: 1. armã de apãrare / atac; 2. unealtã
folositã: la „legarea-n solzi de peºte“ a snopilor de stuf din
acoperiºul caselor – de pânã pe la mijlocul secolului al XXlea –, ori al ºoproanelor ºi al colibelor; „când ieºi sã pescuieºti la copcã“, dacã Dunãrea are „poduri de gheaþã“, nu
numai „la trãznitul peºtilor de sub gheaþã“, ci ºi „ca sã te
propteºti ºi sã-þi împingi patinele [din os de viþel / bou] pe
podul de gheaþã“); nu mai insistãm nici asupra cailor „lãþoºi“
/ „bãrboºi“ (cai europeni, dintre orizonturile anilor 30000 –
4400, atestaþi de „picturile rupestre“ de la Altamira / Spania
pânã la Cuciulat / Dacia), ori asupra întinderii Siginiei /
Sighiniei (Sigyniei) din Carpaþii Meridionali OlteanoBãnãþeni, peste Munþii Dinarici (cf. sigyno-illyrii / REtn, 71
sqq.), pânã în Peninsula Istria, ci subliniem doar cã siginii
(sâginii / sîgynii) erau pelasgo-dacii munþilor („Daci
montibus inhaerent.“ / „Dacii trãesc nedeslipiþi de munþi.“ –
L. Annaeus Florus, aprox. 85 – 145 d. H.: „De bellum dacicum“ – cf. Fontes, I, 524 sq.), locuitori ai platourilor sâgoase, pietroase, dar bogate în aramã / cupru, fier etc.,
„specialitatea“ lor constând în extragerea ºi prelucrarea
minereurilor ºi în fabricarea armelor etc.

Vestiþii „mineri“ ºi producãtori / negustori de arme, siginii
(la Herodot, 484 – 425 î. H.) de dincolo de „pustiul norddunãreano-pontic“ (despre care se dusese – la urechea
atentã a istoricului antic – vestea cã „este nesfârºit“, pustiul
care cuprindea bãrãganele Dunãrii de Jos ºi stepele de la
nord-vestul Mãrii Negre, adicã „Arabia bessilor“ < Bessarabia / Basarabia dintre Drobeta Turnu Severin / România,
peste sudul Moldadavei > Moldovei ºi cãtre Borysthene /
Nipru), adicã din centrele metalurgice ale Carpaþilor (Ardeal,
Oltenia, Banat) ºi ale Dinaricilor, aºadar, de la izvoarele
râurilor Alutua > Olt ºi Maris > Mureº, adicã din Arutela >
Arudela > Arudeal / Ardeal, pe direcþia cea mai puternicã a
lor, marcatã de „cetãþile-oraºe“ Saggidava (pe Mureºul
Superior) – Siggidava (pe Mureºul de Mijloc – cf. PGet, 153
/ Fontes, I, 544 sq.) – Segge[t]dun (Seghedinul „mic“, la
confluenþa râurilor Daciei Centrale, Maris > Mureº cu Pathissu > Tisa, în pereche dunãrean-zalmoxianã cu „dunãreanmarele“ oraº-cetate-de sâgã de pe malul drept al sacrului
fluviu al Cavalerilor Zalmoxianismului) – Siggidun (adicã
„marele oraº-cetate de pe alb-gãbuiul mal drept de sâgã al
Dunãrii“ – infra: fig. 4 – azi, Belgrad), pânã în IstriaPeninsulã (Slovenia / Croaþia de azi); sigino-dacii dunãreano-adriatici au fost cunoscuþi mai târziu – prin „rebotezare
greacã“ – mai ales ca neam al illyrilor; mai mult, dar amintind
(prin nume) obârºia (izvoarele Oltului / Mureºului), Arutela >
Arudela > Ardeal, istoricul Appian a consemnat chiar
„illyricul“ Regat al Ardiaeilor, condus de „Agron ºi Teuta“.

Fig. 4. Mal de sâgã de la Dunãrea Daciei de Vest, temelie a anticului
oraº-cetate, Siggidun („oraºul sâgilor albe-ale Dunãrii“) / Belgrad,
moderna capitalã a Serbiei.
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2) Cuvântul sâgã (sîgã) / sigã în literatura valahã.
Alexandru Vlahuþã a reþinut pentru capacitatea expresivã, în
cele «cincisprezece caiete pline de însemnãri» privind
redactarea României pitoreºti, ºi un apreciabil numãr de
regionalisme, printre care ºi cuvântul sâgã (sîgã) / sigã:
«Falnic ºi luminos se ridicã-n fund blândul rege al atâtor
înãlþimi, vestitul Penteleu, cu cele mai grase pãºuni, cu cele
mai încântãtoare ºi mai bogate plaiuri din tot cuprinsul
Carpaþilor noºtri. Din podiºuri moi, trãgãnate, pare cã-l vezi
cum creºte, cum se desface-n sus, puternic ºi singur,
lãmurindu-ºi fruntea boltitã pe albastrul cerului, împingânduºi spinarea rotundã, giganticã, spre munþii Ardealului. Din
trunchiul lui pornesc, rãºchirate, ca degetele unei mâini,
cele cinci ramuri mari, descoperite: Cernatul, Miclãuºul,
Piciorul Caprii, Vâforâtul ºi Zãnoaga. Pete de umbrã se
poartã pe codri ºi pe luminiºuri. Întunecat, în manta-i de
brazi, se-nalþã-n faþa noastrã muntele Cireºu. Cãrarea
intrã-n desiº. Rãsunã sub picior pãmântul uscat ºi vânãt ca
cenuºa. Tufe mãrunte de afine se întind pe lângã arborii
doborâþi de bãtrâneþã. [...] Urcãm din greu tihãraiele umbrite
ale Cireºului, maluri de sigã sparte de puhoaie [...]; jos, în
vale, s-aruncã vâjâind undele zbuciumate ale Jgheabului.
Un cerb speriat trece-n goanã pe dinaintea noastrã, cu botul
înainte, cu coarnele lãsate pe spate, ca o sãgeatã spintecã
desiºul, lung freamãtã pãdurea în lungul lui. O luãm pe hãþaºe la stânga ºi coborâm în Gãvan. Descãlecãm în curtea
verde, tãcutã, tristã, a mânãstirii.» (VRomP, III, 229). Textul
lasã a se înþelege cã pârâul „Jgheabul“ ºi-a croit albia la
muntele Cireºul printre maluri de sâgã / sîgã (sigã), adicã
de gresie, de lespezi / stânci sparte de puhoaie / viituri.

orizontul anului 1981), ºi în sublimul poematic: «Domnule
Cantemir, Poemul Planetar / îl simþi numai când razansetatã / cade-n bobul de rouã / ºi cortexul þi se-mbracã-n
cãmaºã de mire-curcubeu; / când bubuie ozonul în craterul
vulcanului aruncând / sâgile incendiare-n tot spaþiul dearamã; / când plãcile tectonice danseazã satanic / la sãrutul
marii sfere de flacãrã; / când Omul-de-Aur prinde ramuranfloritã a zarzãrului, / ori a veºnic-verdelui brad, în pletele /
ne-mblânzite-ale Sorei Soarelui, spuma laptelui...!»
(Despre condiþia poemului planetar – PTBomb, 66 /
PTComp, 221). Textul poemului lasã a se lãmuri cã sâgile
„aruncate-n tot spaþiul de-aramã“ sunt lespezi / stânci
încenuºat-piroclastice, provocatoare de incendii.

Fig. 6. Malul sâgilor clivante („ulucul de sâgi“) de la Cascada Muntioru
(detaliu de lângã sâga roºie – supra).

Fig. 5. Râuleþul Jgheabul ºi albia-i cu maluri de-uluci de sâgã din Muntele
Cireºul (stânga, jos), Bisoca, depresiunea Între Râmnice (în centru) etc.

Nu numai în pitorescul din Dacia descrierilor vlahuþiene
din orizontul anului 1901 ºi-a fãcut intrare distinsã strãvechiul cuvânt pelasg > valah (thraco-dac / dacoromânesc),
sâgã (sîgã) / sigã, ci, de-o bunã vreme (mai exact spus, în
70

În Povestea lui Perseu, fratele Persidei, se face
vorbire întru limpezime semanticã în patru rânduri: (1)
«Povestea lui Perseu, fratele Persidei este simplã,
deoarece despre sora lui, lumea a cam uitat sã mai spunã
câte ceva. Perseu a trãit, e adevãrat, demult, dar cu mult
mai târziu decât ultimul Fãt-Frumos. ªi s-a nãscut în acelaºi
timp cu sora lui, Persida, într-o grãdinã a unui cârciumar
dintr-un sat de pe malul dinspre inimã al Mureºului, numit
Sâgile Seci, ori, pre limba mai veche, Secusâgiu, ceea ce
înseamnã sâgile, pietrele seci, sterpe, neroditoare. Fireºte,
Marisia, cum îi ziceau strãmoºii daci, sau Mureºul, cum îi
spunem noi, urmaºii valahilor-daci, azi, are vale fertilã,
bogatã, ca mai toate râurile de aur ale pãmântului; dar
numele vrea sã grãiascã despre faptul cã vatra satului,
constituitã din sâgi, din acele pietre poroase, este
amplasatâ în zona feritã, neinundabilã a vestitului râu.»
(PTPov, 78).

D

Fig. 7. Mal / „uluc“ de sâgã ºi de sare din depresiunea Între Râmnice
– Munþii Vrancei.

(2) «ªi aburii florilor – cã parcã-s niºte aburi albãstrii prin
flori – se înfuioreazã spre Ursa Mare, legând-o de creºtetul
mãrului. ªi nu dureazã mult pânã se aude un huruit de roþi
de caretã pe sâgi – deºi, nicãieri, prin vecinãtãþi, nu este
vreun drum cu lespezi...» (PTPov, 81). (3) «Dar nici urmã de
Muma-Pãdurii-cu-Pletele-ªerpi. Dã de un pustnic cu barbã
pânã la genunchi, ninsã, la coliba dintre sâgi, unde numai
ursul poate sã ajungã, chiar deasupra izvoarelor...» (PTPov,
83). (4) Sâga Mumei-Pãduri-cu-Pletele-ªerpi se vede ºi azi
în Munþii Maramureºului.» (Povestea lui Perseu, fratele
Persidei – PTPov, 84).
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de o influenþã albanezã asupra limbii franceze, cum nici
invers, nu poate fi vorba), ci cuvântul autohton cu cel mai
mare circuit pe-atunci, sigã (poate ºi pentru a nu se crede
cumva despre autohton-pelasgul / daco-thracul gresie cã-i
vreun neologism ivit pe filierã francezã, în epoca paºoptistã
a Principatelor Valahe, deºi realitatea istoric-lingvisticã ne
relevã apelativul valah-modern / contemporan, gresie, sinonim cu sâgã / sigã, cât ºi apelativul francez, grès, înrãzãrindu-se semantic-sincretic din fondul lexical euro-pelasg
– pe ramura nordicã, adicã ramura atlantico-dunãreanoboristenianã / uralicã, nu pe ramura sudicã, sau arhicunoscuta ramurã latin- / romanic-imperialã. Cf. PTIR, I, 31 sqq. /
122 sq.; ºi infra, „Harta migraþiei neamurilor european-germanice – ostrogoþi, vizigoþi, franci, longobarzi etc.).

Fig. 9. Vocabular franþezo-romãnesc, de P. Poenar, Fl. Aaron ºi G.
Hill (din anul 1840) – pagina de titlu ºi rândurile explicative la grès – sigã,
gresie etc.

Fig. 8. Maluri cu sâg, sâgã, sâgi, sâgiº / sighiº, sâget / siget /
sighet, cu „ulucuri de sâgi“ (S. Mehedinþi), sau lespezi / stânci, cum pot fi
vãzute pe toate vãile râurilor / fluviilor din spaþiul Daciei antice pânã azi, ºi,
poate, pânã mâine.

3) Dicþionare explicative (explicativ-etimologice)
despre sfera semanticã a apelativului sâgã (sîgã) / sigã.
Cea mai veche lucrare lexicograficã valahã în care se relevã sinonimia „perfectã“, sâgã (sîgã) / sigã – gresie, este
un Vocabular franþezo-romãnesc, de Petrache Poenaru,
Florian Aaron ºi G. Hill, tipãrit în Bucureºtii anului 1840; cei
trei autori certificã aici, lãmuritor la sfera semanticã a termenului franþuzesc, grès : 1) «sigã, piatrã de nisip, compusã
din grãunþe de nisip»; 2) «vase de pãmânt, fãcute dintr-un
fel de humã care este fireºte amestecatã cu nisip subþire.»
(PAHV, I, 774). În orizontul anului 1840, pe când era elaborat dicþionarul de cãtre cei trei autori, semanticieni de profunzime ai spaþiilor valahofon ºi francofon, se deduce uºor
cã exista o multimilenarã sinonimie sigã – gresie, în limba
valahã (dacoromânã), însã, pentru echivalarea semanticã a
franþuzescului grès, n-a fost preferat cuvântul autohtonvalah de mai restrâns circuit în 1840, grèsie (< pelasg.
gerèsie < gãrà siã [„gãrãsiã“] < *garãsia / *carãssia >
Carssia [Carssium], Caraºul etc.), cuvânt moºtenit de
francezi în grès (din limba pelasgã, adicã din valaha arhaicã, de unde-a fost împrumutat ºi în limba albanezã – cã

Dicþionare francezo-române (valahe) / valaho-franceze,
mai vechi, ori mai recente, privitor la apelativul grès („sigã“
/ „gresie“), certificã, fireºte, cam acelaºi lucru: în anul 1967
– «grès s. m. (geol[ogie]) gresie» (GMSDic, 362); în 1994
– «sigã s. f. sorte de sable (blanc ou rouge) utilisé dans la
maçonnerie et le tannage» („soi de nisip – alb ori roºu
[supra] – folosit în zidãrie ºi în tãbãcãrie“ – ChKBDic, 545;
iar la termenul gresie – ibid., pag. 247 – «s. f. 1. grès m.;
gresie ceramicã grès cérame. 2. queux – queue – f.»,
adicã II / „piatrã de tocilã, cute, gresie“ – GMSDic, 629); în
anul 2000 / 2007 – «grès s. m. 1. (geol.) gresie. 2. argilã
amestecatã cu nisip folositã în olãrie» (GDic, 652) etc.

Fig. 10. Maluri de sâgã tare ºi de sâgã roºie (pentru zugrãvit) la
cascada Muntioru din Munþii Vrancei.

71

D

estine

L

iterare

Se constatã o reîntoarcere la esenþele semantic-poenãreºti din orizontul anului 1840 (când nu exista în spaþiul
anticei Dacii vreo urmã de „stalinism cultural“ ca astãzi).

invadarea Galiei – pe care au transformat-o, dincoace de
eopca marilor migraþii, în Þara Francilor (apoi în Franþa din
geografia evmezicã ºi contemporanã a Europei).

Fig. 11. Dictionnaire historique de la langue française / Dicþionar
istoric al limbii franceze – coperta ºi articolul Grès.

Lexicologia francezã privitoare la termenul grès (indirect-referitoare ºi la sfera semanticã a apelativelor valahe
sinonime sigã ºi gresie), prin Dictionnaire Historique de
la Langue Française, Tome 2, F-Pr (ediþia din anul 2007),
vine în întâmpinarea istoric-evmezicã a problemei noastre,
(desigur, la distanþã astronomicã faþã de lingvistica stalinistã
din România de dinainte de anul 1965, dar ºi faþã de conul
de umbrã persistent al lingvisticii staliniste române de dupã
1966, ori 1989), cu temeinice aserþiuni: «? Grès s. m. s-a ivit
(între anii 1176-1181) prin limba francilor [stabiliþi în Gallia],
dintr-un presupus / dedus *greot „nisip“, „pietriº“ / „rocã
detriticã“, [*greot] realcãtuit pornindu-se de la un evmezic
neerlandez griet „nisip mare, pietriº“ ºi din strãvechiul
germanic griez „nisip“. • Grès pare a fi desemnat mai întâi
„lespede“ / „bloc de piatrã“ ºi îºi capãtã prin secolul al XIIIlea (pe la 1223) valoarea semantic-modernã: „rocã formatã
din mãrunte elemente [re]unite printr-un ciment natural“.
Termenul desemneazã în mod special ([în orizontul anului]
1330) humã / argilã amestecatã cu nisip fin, utilizatã în
fabricarea vaselor ceramice ºi, prin metonimie ([de
prin]1837), o olãrie de gresie. • Din grès derivã termenii tehnici ca: gréser v. tr. (1676) „a lustrui / ºlefui“[...]; gréseux,
euse adj. (1774) „de natura gresiei“; grésière s. f. „carierã
de gresie“; gréseuse s. f. (1962) „maºinã de ºlefuit /
polizat“» (ReyDic-II, 1642).
Semanticienii francezi n-au mers mai departe de secolul
al XII-lea cu cercetarea, lãsându-ne nouã prilejul de a
observa: 1) apelativul grès din limba francezã nu provine
nici din latinã, nici din albanezã, nici din limbile triburilor
germanice, ci dintr-un fond lexical arhaic-valah, adicã europelasg, dintr-un mai mult ca sigur apelativ, *grèsia (din care
se iveºte termenul gresie în valaha / dacoromâna contemporanã); 2) nu este exclus ca respectivul cuvânt arhaicvalah, gresie, sã fi pãtruns în limba neamului germanic al
francilor de pe când au cunoscut, alãturi de vizigoþi, ostrogoþi, vandali º. a. (v. infra, „Harta migraþiei“, 250 – 550),
filtrul cultural-civilizatoriu pelasg > valah de la sacra Dunãre
a Daciei lui Burebista (82 î. H. – 44 î. H.) / Regalian (258 –
268 / 270), între orizonturile anilor marcate de împãrãþirile
valaho-dacilor Constantin cel Mare (306 – 337) ºi Valens
(364 – 368), cam în orizonturile anilor în care se relevã
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Fig. 12. Harta migraþiei neamurilor european-germanice (ostrogoþi,
vizigoþi, franci, longobarzi etc.) ºi a neamului asiatic al hunilor, în Dacia
ºi în Imperiul Roman de Rãsãrit / Apus, între orizonturile anilor 250 ºi 550 d.
H., orizonturi temporale între care cel puþin cuvintele din pelasgo-dacã, adicã
valaho-dacã, desemnând arme importate din centrele metalurgice ale Daciei
Nord-Dunãrene ca: siginã / sighinã, sighincã, sicã, sicãiþã etc., ori obiecte
de pãstrare în bunã stare a acestor arme ca, de pildã, sigã, gresie („cute“,
„arcer“) etc., au cãpãtat „statutul“ de cuvinte cãlãtoare în Eurasia.

Dar sã-i lãsãm pe francezi cu grès-ul ºi pe albanezi cu
gãrãsa, cu gresia lor împrumutatã de la pelasgo>valahodacii-sigini, reîntorcându-ne la sâga / siga noastrã sinonimã (fãrã a scãpa din ochi pelasgo-dacicele / thracicele
arme, sica, sicãiþa – cu care a fost „fixat în piatra Columnei“
ºi Decebal, regele-erou al Daciei, pe când ºi-a luat zilele,
spre a deveni nemuritor al Cogaionului / Sarmizegetusei, nu
spre a deveni sclav al Romei), dupã ce i-am reþinut
sensurile / „familia“...
Cuvântul sigã (sígã) este inserat de Lazãr ªãineanu, în
Dicþionar universal al limbei române, din anul 1896, în
sinonimie „perfectã“ cu gresie: «sigã f. – gresie» (ªDU-ed1, 744), ca ºi în Vocabular franþezo-romãnesc, de Petrache Poenaru, Florian Aaron ºi G. Hill (1840, supra); puþin
mai jos de sigã – tot pe pagina 744 –, Lazãr ªãineanu
înregistreazã ºi douã derivate: primu-i conservat, graþie
strãvechii toponimii valahe, în Siget (< rad. sig- + suf. -et,
desemnând „locul cu sâgi / gresii / lespezi multe“ – Siget >
Sighet): «n[eutru], oraº în Maramureº, pe malul stâng al
Tisei» (pe-atunci, cu 9000 de locuitori); al doilea este sigini
(despre care s-a mai vorbit, supra): «Sigini, m. pl.
populaþiune primitivã a Banatului ºi a câmpiilor din s[udul]
Ardealului, cari furã mai târziu suplantaþi de Daci»
(suplanta „a asimila“ / „asimilaþi de daci“ – ªDU-ed-1, 744).
În ediþia a II-a, din 1908, în care s-a adãugat ºi «etimologia
vorbelor populare» (ªDU-ed-2, p. XI), termenul sâgã (sîgã)
/ sigã este omis, însã îi reþine sensurile pelasge > valahe la
termenul din perechea-i sinonimicã: «gresie f. 1. piatrã formatã din grãunþi de nisip; 2. un fel de argilã amestecatã cu
nisip fin; 3. varietate de gresie cu care se ascut coasele: ºia gãsit coasa gresia PANN [pentru spaþiul aliterativ /
sinestezic, spre a evidenþia arhaicul fâºâit de la cosit, -sisa-si-, poet-valahul poate c-ar fi preferat expresia ºi-a gãsit

coasa siga]; 4. lemn de pe osia carului, numit ºi scaunul
dinainte iar în Mold[ova] perinoc [cf. albanezul gãrãsã]»
(ªDU-ed-2, 323). Aºadar, de data asta, la apelativul pelasg
> valah, gresie, se face ºi trimitere etimologicã la albanezul
gãrãsã, preluatã în mai toate dicþionarele explicativetimologice tipãrite în România (inclusiv cele din epoca
stalinistã – cf. DLRM, 346: «Comp. alb. gërëse»). Dar
pelasgul, valah-arhaicul (dacoromânescul) sigã este reluat
de Lazãr ªãineanu peste aproape patru decenii, în ediþia a
VII-a, fãrã sensul primordial de „gresie“, din ediþia primã,
apãrutã în anul 1896, grãbindu-se a face trimitere ºi la o
etimologie falsã, cu toate cã apelativul sâgã / sigã îºi relevase „statutul de cuvânt autohton“, adicã statutul de cuvânt
pelasgo-dac (>valaho-dac): «sigã, f[eminin], substanþã
roºiaticã de se întrebuinþeazã spre a trage brâie la ferestrele
bordeielor, [spre] a vãrui pereþii cuptoarelor þãrãneºti etc.
[Serb(escul) siga, stalactitã]» (ªDU-ed-7, 591). Nu se poate
crede cã, în România, încã din perioada interbelicã,
începuse – ºi prin lexicologi / semanticieni de talia lui Lazãr
ªãineanu – campania stalinist-lingvisticã antivalahã, încercându-se (ca, sistematic, dupã al II-lea rãzboi mondial) sã
se demonstreze cã limba pelasgã > valahã (dacoromânã –
românã / moldoveneascã etc.) ar fi „de origine slavã“.
Dicþionarul limbii române moderne, dat la cules în 4
iunie 1957 ºi apãrut – sub egida Academiei Republicii
Populare Române ºi a Institutului de Lingvisticã din Bucureºti, de sub direcþia lui D. Macrea – în ianuarie 1958, adicã
în plinã epocã stalinist-culturalã / proletcultistã, preia explicaþia / etimologia termenului sigã, din ediþia a VII-a a dicþionarului lui L. ªãineanu (cea care înregistreazã numai sensul
cuvântului împrumutat din limba valahã în limba sârbã /
„sârbocroatã“): «Sigã, s[ubstantiv] f[eminin], mineral alb sau
roºu, folosit la zugrãveli ºi în tãbãcãrie – [din] s[âr]b[escul]
siga» (DLRM, 768). La fel (aproape la fel) este datã explicaþia / etimologia („imbecilizant-academicã“) ºi în celelalte
dicþionare publicate dincoace de epoca proletcultistã:
Dicþionarul explicativ al limbii române, din 1975 (DEX75, 859), Dicþionarul explicativ al limbii române, ediþia a
II-a, din anul 1998 (DEX-98, 984) etc. Dirijatele „erori academic-staliniste“ continuã – „nãucitor-ereditar“, ori „indirect“
– ºi „în mileniul al treilea“: deoarece („intenþionat“ / „neintenþionat“), într-un voluminos Dicþionar româno-sârb, de Mile
Tomici, publicat de Editura Academiei Române din Bucureºti, în anul 2005, sfera semantic-vestejitã a apelativului de
sub lupa noastrã este „cultivatã“ astfel: «siga ž [feminin]
(min[eral]) siga» (DRs, 1104); dacã un tâlmaci din limba
valahã (dacoromânã) în limba sârbã – fie el academician,
ori doctor în lingvisticã / filologie, geografie, geologie etc. –
ar fi pus a traduce un text / capitol din cartea lui Al. Vlahuþã
în care este fraza cu sintagma «maluri de sigã sparte de
puhoaie» (supra, VRomP, III, 229), ori un text / capitol dintrun studiu etno-geografic de S. Mehedinþi unde ar da peste
sintagma uluc de sâgi, nu ar avea bucuria „redãrii exacte“,
apelând la vreun dicþionar academic din România ºi nici la
dicþionarul sârb-român al lui M. Tomici; mai mult, M. Tomici,
„imediat sub sigã“, vine cu o amendabilã aberaþie: «sighét
(sighéte) s. oznaka...» (DRs, 1104), ceea ce înseamnã (sub
„tomiciana egidã“ a Academiei Române ºi a Institutului de
Lingvisticã „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“) cã derivatul pelasgo(> valaho)-dac, sighet („droaie de sâgi“, „sâget“ <
sigã + suf. -et), este echivalat semantic prin sârbescul
„oznaka...“, adicã „semn de carte“ (am cercetat cazul tomi-
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cian „sighet – oznaka“ printre experþii / doctorii în limba
sârbã, concluziile toate indicând: „eroare...“); derivatul /
apelativul valah siget > sighet nu figureazã în Dicþionarul
explicativ al limbii române, din 1975 (DEX-75, 859), nici în
suplimentul acestuia, apãrut peste un deceniu ºi ceva, în
1988 (DEX – S, 170), care – era firesc – i-au stat în faþã la
alcãtuirea lucrãrii sale lexicografice, Dictionar românosârb, din anul 2005; totuºi, „greºeala“ lui M. Tomici (care e
„foarte gravã“ pentru generaþiile de tâlmãcitori din urmãtoarele trei sute de ani, cam cât se aproximeazã „viaþa unui
astfel de cãrþi academice“) þine de o neatenþie elementarã
(nu de vreun „atentat la statutul limbii pelasge > valahe, e
drept, „mãrunt-amendabilã“, de evitat la ediþia secundã),
„care se poate întâmpla oricui“: când ºi-a completat Dicþionarul româno-sârb, când ºi-a sporit „fiºele“ din Dicþionarul
explicativ al limbii române – supliment, de unde a luat
termenii sighiºorean, sighiºoreancã etc., privirea „i s-a
împleticit“ peste „frazeme“ (ca sã folosim ºi un cuvânt
multiubit de M. Tomici) – peste un rând – intrând în sfera
semanticã a neologismului signet (signete «s.n. Panglicã
subþire ataºatã la cotorul unei cãrþi pentru a servi ca semn
de carte. – Din fr. signet»); „ºi fiºele i s-au încurcat“, ºi aºa
s-a ajuns la un „fals lexical-academic“ (adicã la un „prostem“
de tipul): «sighét (sighéte) s. oznaka...» (DRs, 1104).
Dupã dicþionarele limbii valahe dintre anii 1840 ºi 1998, se
evidenþiazã o sferã semanticã „de impresionant-arhaicã
bogãþie“ a apelativului sâgã (sîgã) / sigã – ce desemneazã o
rocã sedimentarã, terþiar-neogenicã, de colorit variat, în stadii
intermediare de pietrificare, ori de duritatea ºi fineþea arcerului
(cf. DLRM, 40): 1. „gresie“, „clasticã / detriticã rocã“; 2. „bolovani / blocuri de piatrã“, „lespezi“ – nu numai de sâgã, ci ºi –
prin extensie – de cremene, de granit etc.; 3. „piatrã de tocilã“,
„cute“, „arcer“; 4. „vas ceramic din humã ºi nisip foarte fin“; 5.
„soi de nisip – alb ori roºu (v. supra, obþinut, fireºte, din „sâgã
roºie“) – folosit în zidãrie ºi în tãbãcãrie“.*

Fig. 12’. Convergenþe Româneºti / Romanian Convergences...,
Londra, nr 7 / 1985: a) – copertã (f-1) ºi b) pagina 44.

* Prima variantã a acestui studiu, însã cu titlul „Sâga“ ºi practicile
magic-homeopatice, a apãrut în revista Convergenþe Româneºti /
Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische
Konvergenzen (revistã de culturã ºi civilizaþie româneascã) – Londra
–, nr. 7, februarie, 1986, pp. 44 sq. – cu o eratã în nr. 8 / 1986, p. 30).**
** Bibliografia de sub sigle comunica-se-va – Distinsului Nostru
Receptor – o datã cu publicarea ultimei pãrþi / secþiuni a amplului studiu.

(Fotografie autorului este din 24 inauarie 1983)
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GUERRE ET VIE

EUGEN DE PANCIU (CANADA)

Chapitre 5
Le Groupe Calafat

74

Avant le départ du général Negoiescu pour la Crimée, l’ancien député Mitrica l’informa du retour d’Allemagne de l’espion
Salomon. Mitrica lui raconta le déroulement de sa rencontre avec lui et les nouvelles fraîches obtenues.
„Je suis intéressé à vous écouter, Mitrica !”
Il est venu à la manufacture de sandales paysannes roumaines. A dix heures du soir. Tout proche du Danube. La lune se
cachait derrière d’épais nuages et la nuit suait dans la noirceur et l’air humide, en présageant de la pluie. Voilà la conversation :
„Une urgence ? Ou en sommes-nous, Salomon ?”
„De bonnes nouvelles pour les Alliés. A la suite des bombardements sur la côte Nord, à Peenemünde, par les Britanniques,
les Allemands ont été obligés de changer l’emplacement des usines pour l’est de la Pologne. En dehors du rayon d’action des
avions Alliés. Ils fabriquent des Vl et V2. Notre groupe a détecté deux endroits ou ils ont mis au point des petits avions sans
pilote et essayent d’en fabriquer des bombardiers. Je fis parvenir un rapport détaillé à la section scientifique du Ministère de
l’Air à Londres. En France le travail d’arrache-pied pour construire des bases de lancement, se poursuit sans relâche. Dans
les Montagnes de Harz sortent des usines souterraines des centaines de bombes volantes ainsi que des petites raquettes à
long rayon. C’est court, mais précis. Je ne peux pas rester dans les parages car mon programme est trop chargé. Vous pouvez
en disposer de ces nouvelles à votre guise, monsieur le député. Je suis obligé de vous quitter. Ma prochaine visite pourrait se
situer vers le milieu d’octobre.”
„Je t’en remercie, Salomon. Le Maréchal Antonescu sera au courent de ces choses.”
,,Très intéressant, mon cher député. Dès mon arrivée à Bucarest j’informerai le chef. Pour ne pas être accusé de ne pas
l’avoir mis dans le secret des Dieux…Ce que tu viens de m’annoncer me porte à prévoir une défaite de Hitler au plus tard
l’année prochaine. Le Maréchal devrait prendre des mesures appropriées. Je te remercie, Mitrica !”
Prévoyez-vous, mon général, un retour possible au milieu du décembre, avant les fêtes du Noël ?”
,,Je reviendrai bien avant ça, mon cher ami. Après janvier nous perdrons la Crimée. Si l’ennemi nous attaque au mois
d’avril, nos troupes, dépourvues de Il appela sa femme, incrédule et morose…
Cannons anti-tank, d’artillerie lourde, seront obligées de céder du terrain et se retirer au sud du Perekop. Nous ne tiendrons
pas plus d’une semaine. Un désastre plus cuisant que celui de Stalingrad est au bout du tunnel…”
„Alors, je vous embrasse, mon cher général ! Au revoir. Bonne chance et beaucoup de santé. Au revoir!”
Le général disparu après une accolade amicale. Mitrica revint sans tarder à la maison. Smaranda dormait d’un lourd
sommeil. Il se déshabilla en se glissant sous les douillettes. Il s’endormit comme un bébé. De satisfaction et de peine…Le
lendemain le groupe Dolj écouta à son tour les nouvelles.
„Cette chose me détermine d’accélérer mon retour à Craiova”, conclut le Khan.
„Quant-à-moi, ajouta Mitrica, je pars demain à Dobresti, pour une rencontre avec Mihalache. Il devra en informer le
Maréchal, à son tour, en parallèle avec le général. Sa crédibilité reprendra du lustre par rapport avec celle du groupe Maniu,
Leucutia, Hudita et compagnie. Ces derniers ne lui font pas confiance ni de respect, pour des raisons plutôt personnelles…La
bisbille continue de plus belle.”
„En avez-vous déterminé la date de la prochaine réunion ?” Demanda le professeur Predescu.
„A la fin d’octobre, Dumitru, si l’espion ne s’amène pas sans avertissement avant”, grommela le député.
Les états de la colonelle (Mioara, la femme du général) étaient à leur meilleur. Elle était de bonne humeur parce que son
mari lui avait donné tout son attention. Mais, d’un autre côté, elle n’appréciait pas les rumeurs selon lesquelles le général
s’attendait à reprendre ses relations intimes avec Chantal. La femme aux belles cuisses. Son amie Lara, la doctoresse, devint
entre temps une de ses préférées…Aucune liaison ou relation ne la liait pas à Chantal. Si les balivernes se concrétisaient, elle
pouvait s’attendre à une négative réaction de la part de Varia (le mari de Chantal). Une éventuelle rupture même des relations
professionnelles avec le général. Donc, par ricochet, une imminente rupture entre elle-même et Varia. Une vraie catastrophe
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psychologique qui pouvait mettre en danger sa vie sentimentale, assez tranquille et dépourvue de soubresauts. Elle téléphona à
Bucarest pour être au diapason avec les derniers canulars.
Chère Mioara, je n’ai pas encore réussi à conclure une rencontre avec Chantal. Sa mère s’est avérée complaisante. J’ai bon espoir
de nous nous voir lors d’un repas dans un restaurant conventionnel. A l’abris des curieux…”
„Je t’en remercie, Tamara, pour moi c’est vital…”
„Je le sais et je ferai de mon mieux.”
Les nouvelles et le vent ont des racines communes….Varia était déjà au courent de toutes ces rumeurs accablantes pour sa paix
intérieure. Il appela sa femme.
„Ma chère, que me caches-tu dans ta boite de Pandore ?”
„Rien d’important. Pour le moment. Ma mission spéciale continue. Tu en seras au courent dès mon retour à Rome. Bientôt je l’espère
bien !”
Puis-je en déduire que les racontars de Calafat sont véridiques ?”
„Ils le sont et ne le sont pas…Le sens que leurs a donné la suspicion de Mioara ne correspond pas à la réalité. J’en suis certaine
que dans un monde ou tout chuchotement sort à la lumière du jour, sa mise en garde me parait normale. Elle se trouve dans tous ses
états…..Tu peux me faire confiance. C’est un jeu de subtilités, mais restes tranquille. Tout prendra fin bientôt. L’adjudant grec espère
m’avoir pour un bol de riz, mais il payera le gros pris pour rien…”
„Dans, ce cas fais transmettre mes salutations à ta famille et n’oublies pas les Vranceanu.”
„Je t’embrasse…Pa….”
Chantal laissa le téléphone en position d’attente.
Selon l’entente, elles se retrouvèrent au restaurant-taverne La carul cu Bere. Tamara Bourca l’avait choisi pour sa popularité
croissante. Même durant les jours sombres de guerre la bière coulait à flots A cet endroit il était facile de passer inaperçu. Ses amies
fréquentaient seulement des locaux selects..Tamara arriva la première, à dix heures du matin. Paya un bakchich au garçon de table
afin qu’il lui déniche une table en retrait.
„Que désirez-vous que je vous apporte, madame ?”
„J’attends une de mes amies. Vous pouvez nous servir deux bières Pilsen et pour chacune de nous deux ?ufs trois minutes avec
des pommes de terre à la Québécoise.”
„Excusez mon ignorance, je n’ai pas compris le dernier mot.”
„Excuses-moi, ça veux dire à la façon de frire les patates comme au Québec, une des Provinces canadiennes, de langue française.”
„Très bien, madame. Dès qu’apparaît votre amie je vous servirai sans longue attente ? Je vous remercie pour le pourboire.”
„Aa Aa ! j’ai oublié de vous commander du jambon fumé.”
„Très bien, madame.”
Chantal tint parole. Elle se présenta resplendissante dans un trois quarts de couleur gris, une chemise de soie naturelle jaune. Elle
portait des souliers italiens, d’un très récent modele.Il n’était pas encore apparu sur le marché de la haute volée roumaine. Tamara était
tout sourire prévoyant une discussion intéressante. Les deux femmes s’embrassèrent.
„Tu es la bien venue, commença Tamara.”
„Je te remercie pour tes efforts. Ça me fait grand plaisir.”
„Es-tu à Bucarest depuis longtemps ?”
„Seulement depuis deux semaines. J’ai rencontré ma famille. Ma mère m’attendait avec impatience. Je les ai donné des cadeaux.
Des vêtements italiens. Le plaisir était bien saisissable…tu sais comment peuvent être les parents. Ils pensent que nous y vivons en
millionnaires, sans se rendre compte des réalités. Et ce n’est pas une sinécure, tu sais, Tamara. Tu comprends la situation.”
„Bien sûr, ma chère. Les choses sont corsées même au niveau des Ambassades ; les salaires ne le sont pas exagérés. Je
comprends ça.”
„Que désires-tu de moi ? Nous ne sommes pas ici pour discuter de robes…et de cadeaux.”
Bien sûr que non ! C’est Mioara, la femme du général, qui est aux abois…elle a hâte d’avoir de tes nouvelles. Les rumeurs
l’énervent. Le général c’est tenu à l’écart même de Lara, la doctoresse et son amie de longue date. Tout le monde pense que s’en est
de ta faute. Est-tu à la poursuite d’un renouveau dans tes relations avec le général ?”
„Tu me mets au pied du mur, ma chère. Tu passes à l’attaque de la manière napoléonienne durant sa campagne d’Italie…Je te
répondrais sans détour. Dent pour dent et oeil pour oeil…Je n’ai pas d’intention cachée pour reprendre avec mon cher général. Varia
me suffit. D’ailleurs je ne suis pas et je n’ai jamais été perverse…Avant mon mariage j’en ai profité de l’entente entre le général et son
épouse. J’avais besoin d’un amant de classe. Je lui ai donné tout ce qu’il a désiré et je m’en suis servie de tout ce qu’il m’en a donné.
Je ne regrette rien. Varia était au courent de tout. Je ne prêche pas pour son saint, non plus…Notre mariage est un fait achevé. Avec
les mêmes goûts et les mêmes impulsions sexuelles, nous faisons notre bout de chemin ensemble. Nous provenons de la classe
moyenne. La jalousie ne nous taquine point pour le moment…”
„Je te remercie pour tes confidences, Chantal. Mioara sera enchantée…car elle tenait mordicus de garder la cohésion de son clan
intacte. Elle a un faible pour la paix et la bonne entente.”
„Elle les aura. À condition de ne prendre au sérieux les rumeurs. Des dessous imprévisibles existent, tu comprends ?”
„C’est tout ce que tu peux nous annoncer ?”
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„Que puis-je vous raconter ?’
„Il s’agit de Moczony-Styrcea. C’est vrai ?”
„Oui, c’est vrai, mais dans un tout autre sens. Es-tu au courent que je me trouve au service de l’Etat ? J’exécute les ordres reçus.
Point ! Même Varia n’est pas au courent.Me crois-tu ? ‘’
„Oui ! Je t’en prie de m’excuser pour avoir dépassé la limite de la politesse.Tu m’en as confié bien trop…je ne te dérangerai plus..”
„La colonelle ne vient-elle pas à Bucarest ? J’y serai encore pour dix jours. J’aimerai faire sa connaissance. Demandes lui….”
„Oui, ma chère Chantal. Elle exaucera tes attentes…”
Le garçon apporta la première commande.
„Désirez-vous autre chose ?”
,,Un verre de martini pour chacune de nous. Et un bon café turc.”
Le serveur revint avec la commande et la déposa sur la table.
„Bon appétit, mesdames !”
„Merci.”
Chantal, surnommée la PULPEUSE-femme au belles cuisses proposa de leur faire part de détails introuvables dans les journaux
à cause de la censure omniprésente.
„Nous t’avons sous-estimée, Chantal. Tu devrais être respectée pour ton travail dans le domaine de la diplomatie. Combien de
femmes, pourraient-elles se vanter de pouvoir exécuter ce genre de missions, de la manière que tu le fais ?”
„Tu es au courent que je me suis bien préparée pour cette carrière. Je la prends au sérieux. C’est un lourd travail car nous sommes
obligés d’appliquer les ordres du gouvernement, donc de l’exécutif. La diplomatie est le bras de la politique.”
La politique changeant ses couleurs et son aspect en un tour de main, vous vous devez vous adapter instantanément…”
„C’est bien ça. Tu devrait savoir que les personnages les plus ternes, chargés de travaux négligeables, supposons, sont, des fois,
employés pour obtenir des résultats du niveau supérieur. Il y a plus encore. Certains subalternes détiennent les pouvoirs réels. Pas
comme chez les Soviétiques, mais dans le même sens. Depuis mon arrivée en Italie, le Gouvernement Badoglio et le Roi cherchent
désespérément sortir le pays des griffes nazies.”
„Ou se trouvent-ils, les Américains, à l’heure actuelle ?”
La Sicile a été capturée. Les treize divisions italiennes se sont opposées aux treize divisions alliées. Normalement ils auraient du
repousser l’attaque…Mais la Sicile fut perdue. Les Alliés sont en position de passer sur le continent.”
„Que fait-il Varia ?”
„Il évalue au jour le jour la situation militaire. Il contrôle aussi les opérations d’intelligence. C’est-à-dire qu’il ramasse toutes les
nouvelles en rapport avec les opérations militaires. Avec la plus grande objectivité, pour le cabinet privé du Maréchal Antonescu.”
„Tu en es devenue un important pion. Pour quelle raison les Allemands ont-ils perdu la bataille ?”
„Parce que le moral des troupes italiennes en est à son plus bas. Un facteur psychologique de première importance. D’un autre côté
l’aviation allemande fait face à deux avions pour chacun des siens. Troisièmement, les Italiens et les Allemands n’en disposent pas de
forces mobiles à l’intérieur et ils ne contrôlent plus la mer.. Ce sont les causes de la défaite imminente…”
„Chantal, il me semble, donc, que, sans l’apport des blindés, de la marine et de l’aviation en nombre et en quantité suffisante, les
Allemands n’ont plus d’espoir aucun. Est-il vrai ?”
„C’est la triste vérité pour eux. Mon mari est convaincu que la guerre ne durera plus d’un an …approximativement. .”
„Quelle en est notre position ?”
„Des négociations sont en cours. Je connais les faits mais je ne dispose pas de détails. Notre Ambassade est très occupée et très
active. Mihai Antonescu, le Premier ministre, fait tout son possible tout en cherchant une voie pour sortir du guêpier hitlérien. C’est la
même. Chose pour Badoglio et son Gouvernement. Ils font le jeu que nous en faisons. Ils se trouvent devant un dilemme terrible. Les
troupes allemandes se battront et se défendront pas à pas. L’Italie court vers une ruine économique. Les Allemands fortifieront un front
au sud de Rome qu’ils espèrent inexpugnable.”
„Crois-tu que c’est une bonne tactique ?”
„Oui. C’est la seule voie dont ils disposent. Aucune autre issue ; comme je te l’ai déjà expliqué, ils seront attaqués aux flancs par
la marine Alliée et seront battus à plate couture par l’aviation !
Seulement un fou comme Hitler, peut encore espérer une victoire.”
„La vie, à Rome, comment va-t-elle ?”
„A mon départ, le l7 août, la Sicile était aux mains des Alliés. La population jubilait. Le commerce va bien. Tout est cher, des manques
de toute sorte, mais ça grouille d’activité. La vie nocturne continue de plus belle. La mode change à tous les six mois. Les Italiens sont
demeurés de vrais italiens. Dans les coulisses on parle de résistence aux allemands…Aux ordres de Staline, les communistes s’agitent
le plus, car ils espèrent prendre le pouvoir dans une Italie rouge…”
„De quel ordre sont les pertes des deux côtés ?”
„Nos services ont rapporté que les italiens ont perdu l30,000 combattants, incluant les blessés, les disparus ou les morts. Pour les
Allemands les pertes atteignent un nombre de 34,000 et les Alliés 32,000. Un vrai désastre pour les forces de l’Axe et c’est un début
seulement. Tout est bâclé. Je désire te faire part de mes impressions politiques en liaison avec la marche de la guerre.Nos agents de
Portugal nous ont appris à quel point la politique est pute. Surtout aux échelllons supérieurs. Le 5 juillet, avant l »invasion, ont eu lieu
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des négociations concernant la proclamation d’un appel au Peuple italien, toute suite après le débarquement de Sicille. Malgré l’effort
supérieur de la Grande Bretagne et le nombre des combattants ainsi que la marine et l’aviation, Roosevelt demanda qu’il soit le seul
signataire de manifeste. Churchill, conscient de ses responsabilités envers son peuple s’est opposé carrément et demanda que les deux
chefs signent ensemble afin de signifier la solidarité et la volonté de vaincre les hitlériens. Roosevelt fut obligé de faire marche arrière.
Mais c’est ça l’hypocrisie politique. Je prévois dès ce moment que les E.U.A. ne se contenteront pas de détails…Je les vois déjà essayer
et de marcher sur la route des autres conquérants du passé révolu de l’histoire, quoique, de nos jours, les principes de la vraie
démocratie doivent prévaloir.”
„Tu me donnes des leçons de diplomatie, de politique et même de futurologie historique.. Tu es admirable, Chantal ! Sois certaine
que la colonelle acceptera ton invitation.”
„Très bien, Tamara. Si tu y arrives ça sera une preuve de tes habilités diplomatiques, dont les éléments essentiels font partie de ton
caractère.”
Elles se sont séparées à midi. Chacune ayant ses propres problèmes à résoudre.
Le soir même, après son travail de médecin, Tamara sonna à Calafat.
„De bonnes nouvelles, Mioara. Tu a l’occasion de rencontrer Chantal dans les prochaines dix jours. Es-tu d’accord ?”
La réponse fut prompte.
„Oui ! Je t’en remercie. Arranges-moi une rencontre pour la semaine prochaine. A la même heure et au m^me endroit.”
Les deux amies étaient satisfaites. Elles se reverront à Bucarest. Mioara avait atteint son but. Elle se mit au travail sur-le-champ. La
valise était toujours prête à servir, rangée sur une étagère tout pré de la porte d’entrée. Elle voulait se mettre en action au premier signe
positif. Un séjour prolongé dans la Capitale commença à se dessiner dans sa tête. Un changement d’atmosphère. p Même si son
chevalier servant, le lieutenant Cara, ne pouvait pas la suivre, étant devenu l’adjudant du nouveau colonel et avait pris la place occupée
par le capitaine Varia, durant les beaux jours, au temps du général.
Sa fille, Puica, la rencontra trois jours plus tard. Elle en était revenue avec son mari, Eracle, de Craiova. Les deux femmes
discutèrent et se consultèrent pour en arriver à la conclusion que Puica devrait accompagner sa mère. Mais elle désirait emmener avec
elle son fils Andrei.
„Comment te débrouillerais tu avec un enfant de cet age. Il serait préférable que tu le laisse à la charge de tes beaux-parents…”
„Non, maman. Je tiens à l’avoir à mes côtés. Nous avons quand même des amies qui pourraient le garder de temps à autre chez
papa.”
„Lara y sera aussi de la partie. Je prévois un très agréable séjour, malgré les avatars de la guerre. Dès que les bombardements des
Alliés commencent, nous, nous filerons vers Basarabi.”
Mioara approuva d’un signe de tête.
„Prépares-toi, ma chérie. Demandes à ton mari de nous accompagner. Il prouverait par ce geste qu’il comprend notre situation.”
Une fois arrivées dans la Capitale, Eraclé arrêta la voiture dans la cour de l’hôtel privé du général. Sa propriété. L’ordonnance du
général pris en charge une partie des bagages. Les moins pesants furent transportés par Éracle. Il n’était pas encore rétabli pleinement
de sa blessure. Ils les déposèrent dans les deux chambres à coucher. Une à la disposition de Mioara et l’autre pour sa fille et Eracle.
Mioara demanda à l’ordonnance de lui préparer de l’eau chaude, lui donna de l’argent pour faire le marché et à ranger dans le
réfrigérateur allemand les aliments apportés de Calafat. Elle lui fit cadeau un bakchich de 40 lei.
,,Je vous remercie madame Mioara. Je ferai tout ce que vous m’avez ordonné. Vous pouvez vous fier à moi. Il me fait plaisir, car,
durant les absences de votre mari je n’ai rien à. faire sauf le travail de surveillance de la maison.”
„Très bien Ioan. Je te remercie à l’avance. Aujourd’hui je reste à la maison. Je m’occuperai de la cuisine.”
Le lendemain devait avoir lieu la rencontre avec Chantal et Tamara. A la demande expresse de Ioan, qui lui raconta qu’il est
expérimenté dans la garde de son fils et qu’il peut prendre soin de son fils André, Puica accepta avec soulagement cette offre.
,,Je demanderai une faveur à mon père le général : de t’accorder lo jours de vacance en retour de tes services ?”
,,Une chose exceptionnelle pour ma famille, Madame Puica. Je vous serai reconnaissant.”
Le jour suivant à dix heures du matin, toutes les amies de Mioara se présentèrent avec ponctualité. Elles se félicitèrent
réciproquement pour le respect de la parole donnée et pour la promptitude professionnelle. Puica demanda au garçon de table de
trouver une place tranquille au fond du restaurant. Elle lui ordonna d’apporter de la bière en fut Azuga et des mititei frais (une sorte de
grillade spécifique roumaine).
„Oui, madame. Ils nous en restent encore l0 kg de viande, mai ils disparaîtront rapidement. Combien en voulez-vous ?”
dix morceaux pour chacune, qu’en pensez-vous, mesdames ?”
Les amies hochèrent la tête en signe d’approbation.
„Dans ce cas apportes-nous aussi des frites si vous en avez”
„Certainement, Madame. Je reviens dans dix minutes” Le serveur disparu dans la cuisine.
„Je vous fais les présentations de rigueur, commença avec cérémonie Tamara En face de moi ,Puica, la femme de l’officier et de
l’homme d’affaires Kiritescu. A côté d’elle, sa mère, Mioara, l’épouse du général Negoiescu, et, à côté de moi se trouve la femme
diplomate Chantal, bien connue de vous par les rumeurs qui courent…Vous en avez l’occasion de la connaître en cher et en os. Elles
se donnèrent la main.
„Je suis ravie de faire ta connaissance, Chantal, Tu a eu ma sympathie dès le début. Je te le dis.”
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„Moi, aussi, je me sens flattée. Je te connais virtuellement depuis belle lurette. Même dans tes recoins les plus secrets. Même ton
caractère, tes caprices, tes points faibles autant que tes qualités. Le général ne tarissait pas sujet de sa femme.”
„N’éprouvais-tu pas de la jalousie, ma chère ?’
„Du tout. L’intruse j’étais moi-même, n’est ce pas ? Il s’en est servi de moi comme je me suis servie à souhait de lui. Selon nos
propres désirs. Il, de son côté, savait que je ne ferrai pas de vagues inutiles, que je ne le talonnerai pas, que je ne lui en demanderai
pas l’impossible. C’était en effet un amour conventionnel. Il fait dorénavant partie d’un passé que je garde en mémoire avec plaisir.”
„Ta sincérité me bouleverse, Chantal. Nous autres, nous avons trouvé un diminutif pour remplacer ton vrai nom. Pulpoasa, la fille
aux belles cuisses. Peut-être par jalousie, ou à cause de ta sexualité. Je te trouve sexy…vraiment. Tamara m’a tellement parlé de ta
profession de diplomate consacrée à ce domaine spécial. Que tu joueras un certain rôle ! Je t’admire.”
„Moi, aussi, je t’admire, dit Puica. Nous, les jeunes femmes, nous devrions nous entraider ou, au moins, exprimer notre appréciation
les unes envers les autres en opposition avec nos dénigreurs de profession ou de ceux qui ne nous donnent aucune attention.”
„A Rome j’en ai l’occasion de connaître une foule de familles de qualité, membres de l’élite nobiliaire, du monde de la culture, des
poètes, des écrivains. Un monde à part…J’apprends tous les jours des choses inconnues pour moi. Maintenant je suis aux trousses
des intrigues qui entourent Badoglio (le président du conseil des ministres). Ce sont des femmes qui tirent les ficelles. Le saviez-vous,
mesdames ?”
„Je nage dans la noirceur, ma chère Chantal, mais la curiosité me tenaille, il me semble….Racontes-nous cet état de barbarie,
crûment, sans qu’on désoblige pas ceux qu’on raconte.”
„Oui, nous sommes heureuses d’en connaître des détails non racontables en public”, dit Tamara.
„Il me fait plaisir de ne pas vous ennuyer avec ces histoires. Je continue, donc…C’est la comtesse Armando qui m’a mis au courent
que Ciano, le gendre de Mussolini, était en contacte avec l’ennemi. Nous verrons ce qu’il lui arrivera. Il pourrait s’en aller en poussière,
et Mussolini à son tour… Elle m’a mis au secret des Dieux au sujet de l’arrestation de Mussolini. Trente sept jours se sont déjà écoulés.”
„Chantal, va-y…Toutes ces nouvelles nous ne les connaissons pas,” la réconforta Puica.
Alors, je continue la cavalcade…des faits. Deux jours après le lancement de centaines de milliers de pamphlets, contenant le
message de Roosevelt et de Churchill, le coup d’État fut mis sur les rails. Les Alliés demandaient un changement radical du régime. Le
Duce accompagné du chef d’Etat Major, le général Ambrosio, reçurent Hitler à Rimini. Le chef nazi leurs demanda de faire un effort
total, car l’Allemagne est trop engagée sur le front oriental. Il se confessa pour y mettre le paquet psychologique. L’hiver prochain les
nouvelles armes entreront en action. Pour le moment la Sicile devait être défendue et devenir un symbole, comme Stalingrad ou
Verdun. Le général Ambrosio échoua dans son effort d »en persuader Mussolini à rompre avec Hitler en lui demandant de retirer les
troupes allemandes d’Italie. Par la suite Ambrosio et d’autres généraux demandèrent au Roi de remplacer Mussolini par le général
Badoglio. Le Roi convoqua le duce pour recevoir le rapport de la situation militaire…le 20 juillet. Mussolini lui déclara qu’il cherche un
moyen de sortir de la guerre le l5 septembre. Le Roi demanda à son ministre de la Cour, de le mettre en liaison immédiate avec le chef
historique du mouvement fasciste, Dino Grande.Il n’avait pas accepté l’alliance lui avec Hitler ni la déclaration de l’état de guerre avec
la Grande Bretagne. Par la suite Grande fit pression sur Mussolini afin qu »il renonce à son alliance avec l’Allemagne et qu’il déclare la
fin de l’état de guerre avec les Alliés. Le 24 juillet eu lieu la conférence extraordinaire du Grand Conseil Fasciste. Grande suggéra la
création d’un gouvernement d’Union Nationale et la prise du commandement général par le Roi. Le vote eu lieu à deux heures du matin.
Grandi eu gain de cause. Dix neuf votants approuvèrent sa demande contre deux abstentions et sept voix contre…Mussolini, enragé,
requit la fin des débats. Ciano, son gendre, vota pour la résolution Grande. Ainsi que sa femme, la fille du Duce. Comme toutes les
autres femmes, épouses des membres du Conseil fasciste. Ou ces gens dormirent chez des amis craignant une répression de la part
de Mussolini ou de sa police secrète. Le lendemain Acquarone ordonna l’arrestation du Duce et des mesures exceptionnelles furent
prises. A l’aube furent occupés l e Ministère des Affaires Intérieures, toutes les casernes de la police,. Aux alentours du Palais Royal
furent postés des troupes spéciales, ainsi qu’au palais des téléphones et le cartier général de la police. Le Duce fut informé qu’il a été
remplacé par Badoglio et que pour sa propre sécurité il allait être mis sous la protection de l’Armée. Il a été transféré sur l’île Penza. Je
dois souligner, mes chères, que cette ?uvre a été arrangée et exécutée avec l’aide des femmes. C’est ça que les citoyens ne le savent
pas. Elles ont persuadé les membres du Grand Conseil Fasciste et ont tenu la liaison entre eux, car la police était aux aguets.”
Des actions impressionnantes, commenta Mioara. Un bon exemple à suivre par le Maréchal Antonescu, mes chères. Le
comprendra-t-il ?”
Bientôt je pars pour Rome. L’attaque des Alliés commencera verts le l5 septembre. Les bombardements continuent. Aucune sécurité
pour personne à Rome. Nous, les employés de l’Ambassade, nous sommes aussi en danger, mais que pouvons-nous y faire ?”
„Des événements qu’on ignorait, dit Mioara. Le Maréchal devrait se prévaloir de cet exemple…”
„Je vous laisse. J’aimerai vous revoir…Personne n’est maître de son avenir…”
A la sortie, Tamara, Mioara et Puica échangèrent quelques mots.
„Que penses-tu, Mioara ? Elle me semble, ta rivale, digne de notre respect.”
„Elle m’a donné l’impression d’une femme intelligente et volitive. Sous l’aspect d’une sentimentale se cache son vrai caractère. Tout
ce qu’il y a de plus sérieux.”
„Je pense que notre proverbe roumain l’habit ne fait pas le moine se confirme,” sourit Puica.
„Vous avez connu Chantal. Elle est une vraie amie. Ses propres affaires, dont elle n’a pas mentionné un seul mot, se rassemblent
avec ces histoires prises sur le vif. Elle garde son secret. Avec qui et pour qui travaille-t-elle en est un mystère professionnel !”
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Portrete în peniþã

Primãvara îndepãrtatului an 1970. Cu volumul de debut „Obsesia pãsãrilor” în buzunar ºi
cu ceva lenjerie în geamantan ajung la Bacãu,
la unitatea militarã unde trebuie sã-mi fac stagiul ca absolvent al unei facultãþi. Dupã câteva
zile în care simt cã abia mai rezist în bocanci
ºi-n haina de soldat îi trimit prin poºtã cartea
poetului Radu Cârneci, redactor ºef al revistei
Ateneu ºi o binecunoscutã personalitate în
oraº. Nu trece mult ºi-mi rãspunde printr-o
scrisoare de felicitare, promiþându-mi totodatã
cã-n proximul numãr al revistei pe care o conducea mã va onora cu o cronicã la volum.
Domnia sa þine în revista Ateneu o rubricã, Pro
amicitia ºi-ntradevãr, dupã un rãstimp, citesc
cu bucurie un text mai mult decât flatant. ªi
mai trec puþine zile pânã când printr-o altã
epistolã poetul mã invitã la librãria centralã,
unde urmeazã sã lanseze un nou volum,
pare-mi-se Grãdina în formã de vis. Armata,
ºtie toatã lumea, are rigorile ei ºi nu poþi ieºi
pe poarta cazãrmii când vrei ºi când nu vrei,
ca-n viaþa civilã, aºa cã d-l Cârneci îºi încheie
invitaþia cu un post-scriptum: „Spune-le, comandanþilor dumitale cã vii la mine ºi-þi vor da
imediat bilet de voie!”. Aºa ºi fac, iar în ziua cu
pricina ajung într-un suflet la locul întâmplãrii
literare. Lume multã, iar în faþã patru-cinci persoane (ulterior aveam sã aflu cã erau colegi
de redacþie ai poetului ºi autoritãþi ale judeþului) între care recunosc numaidecât figura
scriitorului care m-a invitat, doar i-am vãzut
fotografia de mai multe ori prin reviste ºi pe
coperta unor volume. Trec doar câteva minute
ºi d-l Radu Cârneci, aruncându-ºi privirile prin
salã îl descoperã pe singurul soldat prezent
acolo: eu. Se desprinde din grupul domnilor în
costume, cu cravatã ºi puºi „la patru ace” ºi
vine la mine: „Dumneata trebuie sã fii poetul
din Buzãu, Florentin Popescu!?”. „Da”, rãspund eu emoþionat. „Vino lângã noi!”, adaugã

în vreme ce mã prinde de braþ ºi încearcã sã
mã conducã la grupul de scriitori din care s-a
desprins mai devreme. Nu-i vine uºor pentru
cã emoþia mã face îndãrãtnic. Ce sã caut eu
acolo, printre atâtea somitãþi? ªi-apoi hainele
militare ºi bocancii îmi dau un sentiment de
stingherealã în contextul cu pricina. În fine, în
cele din urmã cedez...
Au trecut de atunci aproape patruzeci de
ani, timp în care aveam sã mã întâlnesc cu
poetul Radu Cârneci de zeci de ori ºi în fel de
fel de împrejurãri, în Bacãu, mai apoi în Bucureºti ºi-n multe alte locuri din þarã. Aveam sã
participãm împreunã la nenumãrate manifestãri culturale: lansãri de cãrþi, expoziþii, întâlniri
cu prietenii d-sale, întâlniri în redacþii ºi la
Uniunea Scriitorilor, festivaluri ºi ceremonii,
aniversãri personale, vizite la cunoºtinþe comune, emisiuni de televiziune etc.
ªi nu exagerez! În tot acest timp care echivaleazã cu o viaþã de om poetul Radu Cârneci
m-a onorat (ºi continuã s-o facã ºi azi!) cu o
prietenie rarã, cum cred cã n-au mai fãcut-o
decât puþini alþii din mulþii cunoscuþi pe care
i-am întâlnit ºi-i întâlnesc în forfota vieþii noastre culturale. ªi pe cât mi-a stat în putere am
încercat, la rându-mi, sã nu-i trãdez în nici un
fel ºi niciodatã sentimentele calde pe care lea nutrit/le nutreºte pentru subsemnatul. Bucuriile ºi recunoaºterile naþionale de care s-a
bucurat/se bucurã la senectute a þinut/þine
aproape de fiecare datã sã le trãiascã împreunã cu mine. În urmã cu câþiva ani, bunãoarã,
m-a invitat sã-l însoþesc la Gorj, unde a fost
încununat cu un trofeu important în cadrul
Serilor de poezie de la Brãdiceni, altãdatã am
mers împreunã la Râmnicu Sãrat, la sãrbãtorirea, dacã nu mã înºel, a 500 de ani de
atestare documentarã a municipiului – cadru
în care poetul a primit titlul de „Cetãþean de
Onoare” al oraºului.

FLORENTIN POPESCU (ROMÂNIA)

„VUIAU ÎN MINE
NEŞTIUTE CÂNTURI”
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În Bacãul drag inimii domniei sale am ajuns cu
prilejul primirii titlului de „Doctor Honoris Causa” al
Universitãþii de acolo. ªi vãzându-l în toga ºi þinuta specificã acelui cadru universitar de ceremonie
a fost o bucurie sã rostesc câteva cuvinte despre
omul Radu Cârneci. Tot cu acea ocazie poetul ºi
doamna sa au þinut sã facem un drum ºi la Hemeiuºi, vestitul parc dendrologic, apoi la Ocolul silvic
Fântânele, unde familia Cârneci ºi-a petrecut o
bunã parte din tinereþe. Cei doi amfitrioni erau
vãdit emoþionaþi de reîntâlnirea cu locurile dragi
lor. „Aici s-a întâmplat cutare lucru...” îmi spunea
poetul, iar d-na sa îl completa, punându-mã în temã: „Aici aºa ºi aºa... în clãdirea asta am nãscuto pe Magda!” (e vorba de fiica lor, cunoscuta poetã). ªi altele. ªi altele.
Fugit irreparabile tempus! Din goana maºinii
care ne purta prin þinutul Bacãului am vãzut ºi
locul în care în primãvara ploioasã a anului 1970
fãceam exerciþii militare, la poalele unei pãduri. În
locul poligonului de odinioarã potentaþii zilei ridicaserã vile mari ºi arãtoase, îngropând sub temeliile lor ºi amintirile a zeci ºi sute de soldaþi de altãdatã. Dar asta e o altã poveste...
Ajuns la senectute, d-l Radu Cârneci a rãmas
acelaºi temperament optimist ºi solar (nu întâmplãtor volumul cu care a debutat în poezie se
numea Noi ºi Soarele): a înfiinþat o editurã, Orion
ºi o fundaþie „pentru protecþia naturii ºi a artelor”
(în câteva rânduri m-a încununat ºi pe mine cu
„Diplome de excelenþã” ale acesteia, fapt nu tocmai banal de vreme ce preºedintele de onoare al
fundaþiei era d-na Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
cunoscuta academicianã, profesoarã universitarã
ºi spre sfârºitul vieþii cãlugãriþã), prin care a dat la
ivealã cãrþi ce vor intra, fãrã îndoialã, în istoria
culturii naþionale: Mioriþa, în ºapte limbi, Antologia
pãdurii (la al cãrei prim volum mi-a solicitat colaborarea ºi se înþelege cã am acceptat cu plãcere
cererea de a scrie postfaþa primului volum), Cinegetica, vastã panoramã a textelor consacrate temei cu pricina la noi ºi în literaturile lumii, V. Voiculescu-Shakespeare, Sonete, cea dintâi ediþie în
care creaþiile celor doi mari poeþi au fost reunite
între copertele unui singur volum. ªi altele.
Acum are pe „ºantierul literar” o vastã culegere
ce cuprinde toate versiunile româneºti ale Cântãrii
Cântãrilor ºi o Antologie a sonetului românesc de
la începuturi ºi pânã azi. Întreprinderi temerare la
care nu cred cã ar fi mulþi dispuºi sã se „înhame”,
datã fiind enorma trudã de bibliotecã ºi nu numai
ea...
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Poetul Radu Cârneci are o operã literarã care
umple ºi totodatã înnobileazã poate un întreg raft
de bibliotecã. Intenþionat n-am scris aci nici un
cuvânt despre ea, fiindcã au fãcut-o/o fac ºi o vor
face, desigur, în viitor cercetãtorii, comentatorii,
istoricii literari. Dar poate cã înaintea lor ºi înaintea tuturor de aceastã operã s-au bucurat, se bucurã ºi se vor bucura ºi în viitor cei pentru care ea
a fost creatã: cititorii.
Aºa s-a întâmplat, se întâmplã ºi – la recitirile
viitoare – se va mai întâmpla ºi celui care semneazã aceste rânduri, care are privilegiul de a se
afla printre prietenii poetului. ªi poate cã nu întâmplãtor într-unul din multele autografe pe care
mi le-a scris pe cãrþile domniei sale (cel de pe Heraldica iubirii, carte apãrutã în populara colecþie
„Biblioteca pentru toþi” ºi cãreia i-am semnat Tabelul cronologic) nota: „Acest minunat popas al
urcuºului nostru întru Poezie se încredinþeazã –
cu prietenie ºi aleasã preþuire – cinstitului biograf
(sic!), poet ºi publicist de marcã Florentin Popescu ºi distinsei sale Doamne, din partea lui
Radu Cârneci, mai 1999”.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

D

estine

L

iterare

EVANGHELIA CERULUI –
Zodii de poet
„Doamne, iacintul Romei dã-n floare, -n vaze,
pânã ce soarele iernii, încã, se târâie-n munþii
ninºi; rãstimpul îndãrãtnic aici o sã rãmânã.
Uºoarã-n aºteptarea vântului morþii, viaþa mi-e,
ca un fulg pe încã neputrezita-mi mânã. Colbul
jucând în soare ºi-n colþuri, amintirea aºteaptã
suflul rece pe stearpa mea þãrânã. Tu, dãruie-ne
nouã pacea Ta! [...] Precum grãit-ai însuþi: ei au
sã Þi se-nchine, ci spiþã dupã spiþã, din tatã-n
fiu, nici unii alt gust, decât pe-al pâinii-amãrãciunii, nu au a-l ºti, – în slavã, în slavã ºi ocarã,
luminã din luminã, urca-vor sfânta scarã. Ci, vai,
nu-s pentru mine extazul rugãciunii ºi-al gândului, martiriul, miracolul viziunii din urmã, – ce-i al
celor ce au ochi de vãzut. Tu, dãruie-ne nouã
pacea Ta. (ªi-o sabie va strãpunge inima ta ºi-a
Ta). M-a istovit ºi propria-mi viaþã ºi vieþile de
dupã mine, îmi mor ºi moartea mea ºi moartea
acelora de dupã mine. Pre robul Tãu sloboade-l,
Doamne, cãci izbãvirea Ta, o, a vãzut.”
(T.S. ELIOT)
În balanþa mea, istoria ºi timpul sunt „þarã
pustie”. Trãiesc dincolo de a fi, voi muri înainte
de a mã naºte. Pe malurile Lemanului plâng ºi
acum Noul Babilon. E un ceas violet, e, poate-o
sonatã, un cadril ori un „pumn de cenuºã”? Miraje somptuoase-mi aþin calea! E „înmormântarea morþilor” de catifea. O, fiu al Omului, sapã-n
piatra Cuvântului, nicio icoanã nu ºtie desfrâul
splendorii! Port la rever turcoaz pentru dedeochi, meditaþie ºi fricã de întuneric. Topaz, pentru încrederea-n mine ºi malahit împotriva dracilor ce astâmpãr nu au. Sosastris mã ºtie: „priveam în inima luminii tãcerea!” Cei ce asmut
câinii nenorocului, în colþii lor vor muri. Cei ce se
desfatã-n miresmele uitãrii, de extazul pietrei vor
crãpa. Cei ce strãmutã borna poeziei, de gurã
spurcatã vor amuþi. În rest, cãmilele râd dentristare, moartea ne cautã cu înfrigurare prin
toate cotloanele vieþii, numai eu ºi cu tine, Da-

mian, stãm ascunºi în chilã, fumãm haºiº ºi bem
rom de Jamaica pe sãturate!

2.
„Glorie cu trist opal// zonã cu lunate prore/ aer
înmãrmurit ºi pal/ vizitat de aurore.// Eulalie
sunet-crin/ eleat idol sub geruri/ claros cu inel
marin/ singur în mirate ceruri.// Soare nins de
acte reci/ (dornice albastre forme)/ pe orbite
simple treci/ un liturgic somn de norme.” [...]
„Dans de maree calme pe vesperale astre,/
hiperbole, memorii de lunecãri albastre,// dans
cu linii rare, de trup absolute,/ cu melodioase ºi
clar augurate volute.// Dans cu efemere murinde,
cu efemera vie,/ dans de extaz ºi dans de melancolie,// cu insule pale pe sâni, cu grele lunule,/
cu soare culcat în fântânele coapsei sãtule.”
(DAN BOTTA)
N-am tãcut nicicând îndeajuns, laponã-n empireul nepãtruns: femeie, înspumat cristal, spre
estuarul pregãtit de bal. „Amforã viu doritã de
virginala galbã,/ e zona mea: arhaic ºi limpede
pãmânt,/ septentrionul palid ºi Prion, la vânt/ aride,
liniºtitã de gânduri floare albã.” Ah, eulalii tari în
mine curg, sãrutul clipelor amurg, cosaº nebun ºi
înflorire mutã, sã bem sângele nopþii: dulceaþa e-n
cucutã! „Galere duc, de aur, heraldica fereastrã,/
Egee cu safirul de indolentã searã:/ e arhipelagul
tracic? ori poate tu, o clarã/ Minervã, cu ideea în
flacãra albastrã.” În Döbling înfloresc de ieri magnolii, mult înzeite-n cântec triumfal, pe roze-albastre alãute mor, ogiva deznãdejdii se-ascunde în
mohor. „Acum moare jarul în vatrã/ ºi dinþii de flãcãri se-nchid,/ dar inima, inima nu conteneºte sã
ardã,/ ºi umbra ta creºte pe zid.” Fire de troscot
plãmadã înfloare, „mãtasea depãrtãrilor” corbii
îngânã, despuiatã, din ceruri luna coboarã, iertaþio, prieteni, e o femeie nebunã! „Nici azi nu-mi aduce nimic lumina,/ ºi timpul sfârºeºte în gând ºiaºteptare,/ voi fi (dar mai pot eu sã fiu?) ca grãdina/ ce-n ger împietreºte, cu pomii în floare.”

THEODOR RÃPAN (ROMÂNIA)

1.
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veghiul nopþii bocet dureros? „A retrãi ce am trãi cu
zel/ sau a trãi din nou în nouã viaþã durã/ eternul ieri,
fã-mi zborul în eter/ minune, ºi nu mã face sã ajung
la urã,/ cãci Doamne, Tu nu vei avea alt cer/ decât
a mea rostire ca mãsurã.” Dar eu sunt mic pe crugul
ce m-apasã, concav ºi pelerin ºi sol vestit, odinioarã-mi este astãzi casã, „altar gigant” din vorbe
plãsmuit. „Ce mare eºti, o, Doamne-al meu! Atât de
mare/ cã eºti decât Idee; este atât de strâmtã/
realitatea pentru mulþi care se înspãimântã/ sã te
cuprindã. Sufãr atât de tare/ Doamne inexistent,
cãci Tu de-ai exista-ntrupat,/ aº exista ºi eu cu-adevãrat.” Lira aplec ºi sufletul strãbate mila cuvântului
din zbor ceresc, spre Tine ochii îmi îndrept, Înalte, în
slava Ta tãcerea sã-mi zidesc!

4.

3.
„Vânturi abisale,/ furtuni ale eternului au rãscolit/
nãmolul sufletului meu/ ºi faþa i s-a tulburat de marea/ tristeþe ce dormea sedimentatã./ Tulburi îmi
curg ideile,/ neclarã-i conºtiinþa,/ umbrit cristalul pe
sub care trec/ formele vieþii,/ ºi-necat e totul/ de-aceastã
drojdie care-ntristeazã toate.”
(MIGUEL DE UNAMUNO)
Doamne al meu, îngereºte-l pe diavol! Citeºte-i
printre nouri scrisa mea! Când nu voi mai fi, pune sã
cânte în plopii credinþei pãuni ºi iscoade, Poezia-n
genunchi n-o lãsa! „Sã aleg a fi acvilã sau þestoasã/
condamnat la zbor, ori la jugul rãu,/ deºi nu mi-e
datã vreo cale întoarsã,/ rog pe Dumnezeu, din
adânc de hãu,/ sã pot spune Nu, în dorinþa-mi arsã,/
nu vreau nici martir, nici sã fiu cãlãu.” Cuvântul nu-i
luminã, ci fãclie, copleºitor neînþelesul ºtie, vãd
mãrul în fereastrã, putrezitã, lumina împietreºte –
apã vie! „În memorie, de-amintiri sunt mut;/ sufletul
sãtul de necazul vieþii;/ fãrã lance acum, dar ºi fãrã
scut,/ am ajuns târziu în bãtaia sorþii;/ viaþa-aceasta,
ce e traiul nud,/ nu e o întâmplare viaþa morþii?”
Spune-mi, Doamne, dacã întristarea este ploaia ceo aºtept voios, este, oare, tinereþea Cântec sau pri82

„ªtii ce eºti?/ Eºti un manuscris al unei scrisori
divine,/ eºti oglinda care reflectã o faþã zeiascã./ Acest
univers nu este în afara ta./ Priveºte în tine;/ tot ceea
ce vrei sã fii/ eºti. // Ascultã secretul din profunzimea/
versurilor.../ ªi lasã-l sã te ducã unde vrea.../ Nu uita
de sfatul meu/ ºi nu abandona aceastã cheie.// Am
terminat cu munca ºi/ am renunþat la toate./ Acum
scriu poezie./ Gândul meu, inima mea, viaþa mea/ îi
aparþin Lui./ Toate aceste trei cuvinte/ le-am cuprins
într-unul singur:// Iubire!/ Îndrãgostiþii au religia lor./
Singurul lor crez este Iubirea.”
(RUMI)
În religia inimii-þi scriu, cu cerul privirii-n risipã de
stele. „Adu-mi aproape buzele tale, astfel încât
sãrutul tãu sã-mi trezeascã sufletul!” Privesc în tine,
Rumi: „cer ocult”, „valuri isiene”, „pas fãrã picior”,
„sfidarea aparentului eu.” Toate mã înconjoarã în
cercul de neatins, „dincolo de el însuºi”, acolo unde,
strãvãzãtor, voi ajunge-n luminã. La uºa ta sunt,
sclavul tãu umil! Venit-am sã mã-nchin pânã voi
deveni pur! Mã tem de hoþ, dar pãzi-voi cu sârg cele
„o sutã de miracole”. ªi dau de veste: „acum e timpul
tãcerii!/ Cãci dacã ar fi sã-þi dezvãlui adevãrata sa
esenþã,/ ai zbura în sinele tãu ºi ai dispãrea!” Vinul
de alean mã îmbatã, cupa Graalului fierbe. Gnoza
celui perfect ignorant mã ucide, „în rostirea gândului
cosmic vorbind cãtre gând.” Eºti mut! „Cuvintele tãcerilor tale/ pot fi auzite decât/ de cei pe care i-ai graþiat de conºtiinþã./ Precum marea Aden, mult ºi efervescent, pentru tine: eu sunt!” Uit drumul de-ntoarcere! Mã rãtãcesc în mine! Ce sã însemne „la cer a
te-nãlþa”? Mor! Mã dizolv în aceastã iubire! Evadez
din lumea umbrelor vii, mã ascund în credinþã!
Vocea inimii – fluier de trestie! Mor! Mor pentru ceea
ce este efemer, spre a deveni etern! Mor, cãci „marea care sunt s-a înecat în propriile ei valuri.” Mor!
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Negustorii de popoare
Refuzul Moscovei si al Athosului de a-i primi
pe papii Ioan Paul al II-lea si Benedict al XVI-lea,
si mai ales de a incepe dialogul dintre ortodocsi
si occidentali in vederea reunirii crestinilor,
genereaza acum o grava criza duhovniceasca,
cea economica fiind numai varful iceberg-ului,
constata Sfântul Sinod al Bisericii Greciei in
Enciclica „Catre popor” (vezi Anexa).
Rusia nu produce nici un articol de calitate.
Petrol, gaze si armament sunt singurele produse la export. Condamnarea evreului M.
Khodorkovsy a revoltat presa si cancelariile
occidentale. Statul rus este mafiot, dupa cum
am aflat din corespondenta secreta a ambasadei SUA, asa ca de fapt nimeni nu s-a mirat ca
inculpatul a furat, n-a platit impozit. Procesul a
fost numai un bun prilej de a marca lipsa de
unitate de vederi intre est si vest.
Negustorii de popoare s-au folosit de slabiciunea conducatorilor politici greci, care
practica relatii clientelare, cumpara electoratul
cu bani de imprumut, constienti ca nu au cum
sa-i restituie, iar populatia se complace intr-o
bunastare falsa. Pana cand creditorii au pus
piciorul in prag si conditii umilitoare, mai ales
ca nu sunt in comuniune unii cu altii.
Cei care au dat bani si ajutat sa falsifice
datele financiare, nu se mai bucura de simpatie
la Atena unde demonstratiile sunt violente si de
unde se trimit cu posta plicuri cu bombe spre
Vest. Negustorii de popoare nu sunt nominalizati in Enciclica, dar probabil ca este vorba de
sistemul financiar occidental in care, dupa cum
se stie, Ben Bernanke, evreii joaca un rol important. La descoperirea falsurilor s-a pomenit
des banca Goldmann & Sachs.
Antioccidentalismul ortodox s-a folosit din
toate timpurile de antisemitism, asa ca nu este
de mirare ca imediat a izbucnit un scandal pe
aceasta tema prilejuit de un interviu la TV a
IPSS Serafim, mitropolitul de Pireu, similar cu

al episcopului englez Williamson. Cu toate ca
IPSS este impotriva masoneriei, care se roaga
Satanei, si sionismului, decat un adept al
antisemitismului si negarii Holocaustului, se
poate face o legatura intre negustori si evrei.
Ortodoxia moldo-valaha orientata spre
Athos a practicat modelul bunastarii de imprumut sub Tariceanu, prim-ministru de origine
greaca, dar n-a reusit performanta de 300
miliarde Euro. Romania nu este Euroland. In
afara de asta, nu exista antisemism, antioccidentalism in tara, tot asa cum nu vedem o
aversiune a occidentalilor impotriva romanilor.
Hotaratoare in acest sens a fost vizita istorica
a Papei Ioan Paul al II-lea la Bucuresti in
1999, si la fel va fi si cea mult asteptata a
papei Benedict al XVI-lea anul acesta. Pentru
ca numai prin dialog si Unire cu Roma se va
depasi criza spirituala si urmarile ei nefaste,
atat de dramatic prezentate in Enciclica.

CÃTRE POPOR
Enciclicã a Sfântului Sinod
al Bisericii Greciei

VIOREL ROMAN (GERMANIA)

(N.R. Text trimis prin spaþiul cibernetic.)

Ierarhia Bisericii Greciei
Ierarhia Bisericii Greciei care s-a întrunit în
ºedinþã ordinarã pe 5-8 octombrie 2010 simte
nevoia sã se adreseze creºtinilor sãi, poporului lui Dumnezeu, dar ºi fiecãrui om bine
intenþionat, pentru a vorbi pe limba adevãrului
ºi a dragostei.
Zilele pe care le trãim sunt grele ºi critice.
Trecem ca þarã printr-o crizã economicã
cumplitã care creeazã multora nesiguranþã ºi
teamã. Nu ºtim ce ne aºteaptã în ziua de
mâine. Þara noastrã se pare cã nu mai este
liberã, ci în fapt este administratã de creditorii
noºtri. ªtim cã mulþi dintre voi aºteptaþi de la
83
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Biserica ce vã pãstoreºte sã vorbeascã ºi sã ia poziþie asupra evenimentelor la care suntem martori.
Este adevãrat cã ceea ce se întâmplã în patria
noastrã este inedit ºi cutremurãtor. Criza duhovniceascã, socialã ºi economicã merge mânã în
mânã cu rãsturnarea întregii firi. Este vorba de
încercarea dezrãdãcinãrii ºi distrugerii temeiurilor
multor tradiþii care pânã acum erau considerate
de la sine înþelese pentru viaþa din spaþiul nostru.
Din punct de vedere social se opereazã o rãsturnare a datelor ºi a drepturilor, desigur cu un argument evident: mãsurile acestea le cer creditorii
noºtri. Declarãm de aceea cã suntem o þarã sub
ocupaþie ºi cã executãm poruncile conducãtorilordebitorilor noºtri. Întrebarea care se naºte este
dacã solicitãrilor lor privesc doar chestiunile economice ºi de asigurãri sau vizeazã ºi fizionomia
duhovniceascã ºi culturalã a patriei noastre.
În faþa acestei situaþii orice om raþional se întreabã: de ce nu am luat mai devreme toate aceste
mãsuri drastice, care astãzi sunt caracterizate drept
necesare. De ce nu am schimbat la timpul lor toate
aceste patogenii ale societãþii ºi ale economiei pe
care azi le realizãm în un mod brutal? Persoanele
de pe scena politicã din þara noastrã sunt, de decenii, aceleaºi. Cum au socotit atunci costul politic,
ºtiind cã conduc þara la catastrofã, iar azi ei se simt
în siguranþã, pentru cã acþioneazã de pe poziþia
celor care dau porunci? Au loc rãsturnãri radicale
pentru care altãdatã se revolta întreaga Grecie, iar
azi ele se impun aproape fãrã împotriviri.
Criza noastrã economicã, în cuvinte foarte
simple, se datoreazã diferenþei dintre producþie ºi
consum. Între ritmul lent al producþiei pe care îl
atingem ºi nivelul ridicat de viaþã cu care ne-am
învãþat sã trãim. Când ceea ce se consumã este
mult mai mare decât ceea ce se produce, atunci
balanþa economicã înclinã spre partea cheltuielilor. Þara noastrã, pentru a face faþã, este nevoitã
sã se împrumute cu speranþa cã balanþa perturbatã se va reechilibra. Atunci când însã nu se întâmplã acest lucru ºi debitorii cer returnarea împrumuturilor plus dobândã, se ajunge la crizã ºi la
faliment. Criza economicã care chinuie ºi dominã
þara noastrã nu este însã decât vârful icebergului. Este urmarea ºi rodul unei alte crize, a celei
duhovniceºti. Disproporþia dintre producþie ºi consum prezintã însã nu doar o dimensiune economicã, ci în primul rând este un fapt duhovnicesc. Este indiciul crizei duhovniceºti, care priveºte atât conducerea þãrii, cât ºi poporul. O
conducere care nu a putut sã aibã o atitudine
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responsabilã faþã de popor, care nu a putut sau nu
a vrut sã vorbeascã pe limba adevãrului, care a
promovat modele eronate, care a cultivat relaþiile
clientelare, numai ºi numai pentru cã a avut ca
scop deþinerea puterii. O conducere care în practicã se vãdeºte cã a subminat interesele reale ale
þãrii ºi ale poporului.
ªi pe de altã parte, un popor, adicã noi, care
ne-am purtat iresponsabil. Ne-am lãsat pradã
bunãstãrii, îmbogãþirii facile ºi traiului bun, ne-am
dedat câºtigului uºor ºi înºelãciunii. Nu ne-am
pus problema adevãrului lucrurilor. Revendicarea
arbitrarã a drepturilor de cãtre bresle ºi grupuri
sociale, cu o desãvârºitã nepãsare faþã de coeziunea socialã, au contribuit în mare mãsurã la
situaþia de astãzi.
Esenþa crizei duhovniceºti este absenþa sensului vieþii ºi încarcerarea omului în prezentul rectiliniu, adicã în instinctul lui egoist. Un prezent fãrã
viitor, fãrã perspectivã. Un prezent condamnat la
plictis ºi monotonie. Viaþa a devenit un interval de
timp între douã date, a naºterii ºi a îngropãrii, cu
un interval necunoscut între ele.
Într-o asemenea perspectivã, deºertãciunea se
ia la întrecere cu iraþionalul ºi lupta o câºtigã totdeauna tragicul. Când te adresezi tinerilor ºi îi
întrebi: “de ce iei droguri, fiule?” ºi îþi rãspund:
“spuneþi-mi dumneavoastrã de ce sã nu iau? Nu
sper nimic, nu aºtept nimic, singura mea bucurie
este atunci când înfig injecþia ºi cãlãtoresc (în alte
lumi)”; sau atunci când atragi atenþia unui tânãr cã
luând droguri va muri, iar el îþi rãspunde cu un
zâmbet tragic: “nu înþelegeþi cã eu iau droguri, ca
sã trãiesc”, atunci înþelegi cât de incredibil de
adevãrate ºi de potrivite în tragismul lor sunt cuvintele de mai sus. În loc deci de sens al vieþii noi
am urmãrit bunãstarea, traiul bun, puterea economicã. Când însã nu existã altã perspectivã de
viaþã în afarã de consum, când puterea economicã ºi demonstrarea ei ostentativã devine singurul mod al recunoaºterii sociale, atunci diferenþierea de restul lumii este singurul drum de viaþã,
pentru cã altfel, dacã nu eºti imoral, eºti prost.
Aºa au gândit ºi au fãptuit mulþi, aºa am ajuns la
diferenþierea ºi de putere, dar ºi de poziþie în poporul nostru. Întrebarea – dilema lui Dostoievski
“libertate sau fericire?” o trãim în tot tragicul ei.
Am ales bunãstarea contrafãcutã ºi am pierdut
Libertatea persoanei noastre, am pierdut Libertatea þãrii noastre. Astãzi omul în mod justificat
tremurã mai degrabã “oare nu cumva i se vor
micºora veniturile?”, dar nu se neliniºteºte pentru

deficienþele educaþiei care îi privesc pe copiii sãi
ºi nu se îngrijoreazã de înjosirea persoanei
umane. Aceasta deci este esenþa adevãratei crize
ºi sursa crizei economice pe care atât de nemilos
o exploateazã actualii “negustori de popoare”.
În Sinodul Ierarhiei, noi, pãrinþii voºtri duhovniceºti, ne-am fãcut autocritica, am dorit sã ne confruntãm cu responsabilitãþile noastre ºi sã cercetãm care este partea noastrã de vinã în prezenta
crizã. ªtim cã uneori v-am mâhnit, v-am smintit
chiar. Nu am reacþionat direct ºi la momentul potrivit faþã de atitudini care v-au rãnit. Negustorii distrugerii relaþiei dintre popor ºi Biserica sa care îl
pãstoreºte au exploatat îndeajuns ºi în mod pragmatic scandalurile fabricate ºi au încercat sã destrame încrederea dumneavoastrã în Bisericã.
Dorim sã vã spunem cã Biserica are antidotul
consumului ca mod de viaþã ºi acesta este asceza.
ªi dacã consumul este sfârºitul, pentru cã este o
viaþã fãrã sens, asceza este drumul, pentru cã conduce la o viaþã cu sens. Asceza nu este privarea de
plãcere, ci îmbogãþirea vieþii cu sens. Este antrenamentul sportivului care îl conduce la competiþie
ºi la medalie, iar aceastã medalie este viaþa care
biruieºte moartea, viaþa care se îmbogãþeºte cu
dragoste. Asceza este drumul libertãþii, împotriva
sclaviei inutilului care astãzi ne înjoseºte.
Ne neliniºteºte situaþia Educaþiei noastre,
pentru cã sistemul educaþional actual se raporteazã la elev nu ca la o persoanã, ci ca la un calculator electronic ºi singurul lucru pe care îl face
este sã îl “încarce” cu materie, neinteresându-se
de întreaga sa personalitate ºi de aceea copiii
noºtri cu îndreptãþire se împotrivesc. De aceea
suntem neliniºtiþi în privinþa proiectului Noului Liceu care se pregãteºte. Manualele ºcolare se
scriu, într-adevãr, cu rãspunderea guvernului, dar
conþinutul lor îl vizeazã ºi pe ultimul cetãþean
grec, care aºteaptã de la Biserica sa sã îi facã
cunoscut cu putere ºi glasul sãu smerit.
Înþelegem cã toate parohiile noastre trebuie sã
devinã spaþii ospitaliere pentru tinerii noºtri, aºa cum
sunt deja destule dintre ele, în care mulþi tineri gãsesc refugiu în cãutarea lor dupã sens ºi speranþã.
ªtim cã cereþi de la noi, pãstorii voºtri, o Bisericã eroicã, cu vigoare, care sã aibã cuvânt profetic, cuvânt pentru tânãrul contemporan, nu o Bisericã secularizatã, ci una sfinþitã ºi sfinþitoare, o
Bisericã liberã ºi care sã pãstoreascã cu putere.
O Bisericã care nu se teme sã ia poziþie faþã de
sistemul viclean al acestei lumi, indiferent dacã
împotrivirea conduce la prigoanã ºi martiriu.

D

estine

L

iterare

Biserica este singurul organism care poate sã
stea nemijlocit alãturi de om ºi sã îl sprijine. Bisericã însã suntem cu toþii ºi aceasta este puterea
noastrã ºi puterea ei. La unitatea dintre pãstori ºi
popor þintesc negustorii de popoare ºi încearcã sã
o submineze. Ei ºtiu cã dacã vor “pierde” pãstorul,
cu uºurinþã se vor risipi oile ºi le vor supune. Istoria
ne învaþã cã acolo unde Dumnezeu a fost luptat,
scopul final era omul ºi înjosirea lui. Întruparea lui
Dumnezeu este cea mai mare recunoaºtere a persoanei umane. Biserica nu se opune guvernãrii, ci
acelora care exploatând guvernarea ºi ascunzându-se în spatele puterii lucreazã sã vã priveze de
speranþã. Aduceþi-vã aminte cã pentru mulþi specialiºti în economie, prezenta crizã este fabricatã,
este o crizã care urmãreºte controlul mondial de
cãtre puteri care nu sunt iubitoare de oameni.
Biserica lui Hristos are cuvânt pentru actuala
situaþie, pentru cã nu a încetat sã fie ºi trup al lumii,
parte a istoriei. Nu poate sã îngãduie nici nu fel de
nedreptate, dar este datoare sã arate disponibilitate
pentru mãrturisire ºi martiriu. ªtim cã oamenii de
lângã noi suferã de foame, se aflã în sãrãcie, se sufocã economic, deznãdejdea de multe ori stãpâneºte inima lor. Cunoaºtem acest lucru, pentru cã
prima lor oprire în cãutarea speranþei este Biserica
din zona lor, parohia lor. Scopul ºi lupta noastrã este
ca fiecare parohie sã devinã centrul de unde
activitatea pastoralã a bisericii locale sã îmbrãþiºeze
întreaga societate localã respectivã.
Decizia noastrã este sã creãm un observator al
problemelor sociale cu scopul de a urmãri îndeaproape ºi de a preîntâmpina metodic problemele
pe care le creeazã prezenta crizã. Scopul nostru
este sã dezvoltãm lucrarea de asistenþã socialã a
fiecãrei parohii, în aºa fel încât sã nu mai existe nici
mãcar un om care sã nu aibã o farfurie de mâncare.
Cunoaºteþi ºi dumneavoastrã cã în aceastã privinþã
Biserica realizeazã o lucrare uriaºã. Cunoaºteþi
acest lucru, pentru cã mulþi dintre dumneavoastrã
sprijiniþi voluntar acest efort al parohiei voastre ºi îl
susþineþi economic. Vã chemãm sã staþi aproape
fiecare de parohia voastrã, ca sã ne confruntãm
împreunã cu aceste momente grele.
Poporul nostru a trecut ºi altã datã prin sãrãcie
ºi foame, dar a îndurat ºi a biruit, pentru cã atunci
avea perspective. Noi toþi putem sã ajutãm pe
unul ºi unul pe mulþi. Dumnezeu nu ne-a dat duh
de fricã, ci de putere ºi de dragoste. Cu acest duh,
adunaþi în jurul marii noastre familii, Biserica, scoþând la ivealã greºelile noastre, cãutând sensul
vieþii în dragoste, vom ieºi din acest ceas greu.
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„Povestea mea: alia avatar”
de Dorin Popa

La Editura Dacia XXI, în colecþia „Poeþi contemporani”, a apãrut volumul „Povestea mea: alia
avatar”, de Dorin Popa.

ANDRA ROTARU (ROMÂNIA)

Interviul pe care îl reproducem în revista Destine Literare ne-a fost încredinþat de autor.
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„Cine vrea sã-l cunoascã în
adevãr pe Dorin Popa se poate
înºela pornind de la personajul
care se miºcã printre noi. Poet ºi
publicist, dascãl de la un timp ºi
om al cetãþii, când retractil ºi tãcut, când agresiv ºi dezinvolt, el
trebuie abordat mai ales prin cãrþile sale, fie acestea de poezie
autenticã, repede impusã în peisajul nostru literar, de convorbiri
cu personalitãþi ale timpului sau
de comentarii politice ºi culturale.”, a scris acad. Alexandru Zub.
Andra Rotaru a dialogat cu autorul pentru AgenþiadeCarte.ro.
Existã o constantã a autoportretelor în poezia dvs.
Când ucide identitatea?
Autoportretul poate fi o fugã de
realitatea nãucitoare, o formã de
protest împotriva cutumelor societãþii, împotriva propriilor vicii, o
recunoaºtere cinstitã a propriilor
limite, o posibilã normã a sinceritãþii, o posibilã cale spre adevãr.
Autoportretele lui Van Gogh
relevã chipul unui artist încifrat
lui însuºi, necunoscut în mare
mãsurã ºi cu umilinþã recunoscut, aproape nedorit ºi doar în
absenþa altor opþiuni acceptat, în
vreme ce Dali din autoportrete
pare o proiecþie a exacerbãrii
sinelui, o percepþie ºi o proiecþie
egolatrã a sinelui. Van Gogh
pare a fi uluit de sine ºi supus
propriei excentricitãþi, cu pietate,
cu resemnare ºi uimire chiar.
În toate autoportretele sale de
dinainte de 1990, Corneliu Baba
priveºte sever, cu gura-pungã,
încruntat ºi semeþ. Abia în Autoportretul din 1991 acceptã sã-ºi

descleºteze dinþii ºi sã ridice
mâna în semn de rãmas bun –
de la lumea aceasta ºi de la
toate lumile posibile aici, pe pãmânt. Sorin Dumitrescu, cel mai
strãlucit elev al lui Baba, picteazã îngeri încercând sã portretizeze, probabil, aspiraþiile sufletului sãu.
La început, prin autoportretizare eram tentat sã relev diferenþa, convins fiind cã, în acelaºi
timp, în profunzime, cititorul
posibil este ºi baudelairean-ul
frate. Credeam cã în autoportret
nu este numai egocentrism, ci ºi
credinþa cã descoperirea propriei
fiinþe poate fi o mãrturie necesarã, o depoziþie favorabilã nu
doar þie, ci în primul rând adevãrului, chiar ºi micului tãu adevãr.
Oglinda purtatã de-a lungul
drumului – literatura – trebuie sã
treacã ºi peste chipul celui care
o poartã, nu-l poate ocoli… Nu
ne putem ocoli pe noi înºine,
dreptul la existenþã – uneori strigat, alteori deplâns – este întotdeauna salutar. Când ucide
identitatea? Întotdeauna.
“Povestea mea: alia avatar”
reuneºte poeme din volume
scrise începând cu anii `80 ºi
pânã în prezent.
Retrospectiv, cât de mult
simþiþi cã v-aþi schimbat sau
care sunt obsesiile perpetuate
pânã în momentul de faþã?
Dorinþa mea de a fi ancorat în
lumea în care trãiesc, de a fi
conectat la problematicile oricât
de severe ale lumii noastre a
rãmas, chiar dacã lumea s-a
schimbat în bunã mãsurã ºi nu

mã simt – cum nu m-am simþit
niciodatã – ancorat în prezentul
literar ºi nici ca peºtele în apã
printre cei din jur (aºa cum spuneþi ºi dvs. într-o convorbire cu
Simona Vilãu). Aþi adus mai devreme în discuþie tema autoportretului. Îmi dau seama acum cã,
dupã ‘89, nu am mai scris decât
un singur autoportret, foarte
scurt: “tot ce aº putea atinge / ºi
nu ating / tot ce aº putea înþelege / ºi nu înþeleg / tot ce aº
putea fi / ºi nu sunt”. Cred cã
aceste versuri rãspund, încã mai
bine, la întrebarea anterioarã:
când ucide identitatea? Condamnaþi fiind la identitate, suntem izgoniþi din toate celelalte
paradisuri posibile.
Acum, lucrurile care se petrec
în afara mea sunt mult mai interesante, istoria ºi vârsta ºlefuindu-le mai adecvat contururile.
Eram prea restrictiv, nu exista
pentru mine decât literatura ºi o
singurã profesie – aceea de scriitor. Acum sunt din ce în ce mai
tentat sã dau drept la viaþã mai
multor preocupãri. Chiar dacã nici

în prezent nu m-am vindecat de credinþa/obsesia cã lumea existã pentru a putea intra într-o carte, înþeleg
ºi accept acum ºi alte forme de existenþã/exprimare în afara scrisului.
De fapt, mi-ar fi plãcut sã trãiesc
trudind cu mâinile, sã pot sculpta
sau picta. Sã tac ºi sã pictez. Dar nu
am avut nici o înzestrare.
În multe dintre poeme se regãseºte un refuz de a se tângui al
personajului poematic, aceste
jelanii transformându-ºi tonalitatea într-o nuanþã meditativã.
De multe ori am fost de acord cu
oponenþii mei, le-am ascuþit, fãrã sã
doresc, sãgeþile pe care mi le trimiteau. În absolut, oricât de greu
mi-a fost, în toate disputele, uneori
ºi dupã ani lungi de chin ºi meditaþii, am dat dreptate mereu Celuilalt. Oricine câºtigã, în final, rãzboaiele cu mine. ªi, cu toate acestea, dupã fiecare bãtãlie pierdutã,
m-am simþit învingãtor.
Cât de greu a fost sã realizaþi
selecþia poemelor din volumele
anterioare?
Pânã la dialogul cu dvs., pânã în
acest moment, nu m-am gândit la
asta. Brusc, îmi pare interesant
procesul de selecþie, modul în care
am “operat” ºi întreaga problematicã a “rescrierii” prin selecþie. Nu-mi
dau cu exactitate seama cât de
greu mi-a fost, dar cred cã am þinut
cont – cu siguranþã am þinut cont –
de frecvenþa citãrii unui poem în
cronici apãrute în timp, de prezenþa
acestora în diverse antologii colective din þarã sau din strãinãtate…
Da, îmi dau seama cã l-am luat alãturi, din nou, pe celãlalt.
“iatã, ºoarecele vorbeºte
muntelui/ ºi, iatã, desfigurat ºi
ciung, caut/ cu neruºinare/ spre
frumuseþe ca spre un drept/ al
meu”. ªi de ce nu ar fi acesta un
drept scãpat de sub judecata
discriminãrilor?
Nu-mi amintesc prea limpede,
poate gândeam, atunci, la “mãsura
lucrurilor”… Sau pentru cã Dostoievski, maestrul meu, proorocise cã

numai frumuseþea va salva lumea,
nu îndrãzneam sã acced fãrã
sacrificii sau fãrã jertfe la mântuire.
Dvs. daþi un sens mai adânc discriminãrii, sens la care, atunci când
am scris aceste versuri, nu aveam
acces. Oricum, nici acum nu pot
înþelege frumuseþea decât ca devenire, ca tânjire, ca tindere. Trebuie
sã recunosc totuºi cã acum frumuseþea este, pentru mine, mai pãmânteanã, mult mai aproape de
posibil decât în studenþie când am
scris versurile pe care le-aþi citat.
Existã un loc în lume unde au
loc minunile?
Una dintre minunile cu care am
fost o vreme contemporan este
existenþa lui Constantin Noica.
Pãstrez o carte poºtalã prin care
mã invita la Pãltiniº. Este dovada
mea cã minunile lasã urme pe
pãmânt. O þin în bibliotecã. Acolo-i
locul. Cred cã, în viitor, istoria îi va
face o atât de profundã dreptate
încât va fi privit ca principalul nume
al istoriei noastre din a doua
jumãtate a sec. al XX-lea. Deocamdatã, nu suntem pregãtiþi sã recunoaºtem unicitatea sa profundã, nu
putem încã accepta cã a fost singurul care, coerent, a gãsit formula
uriaºã de a se opune dictaturii prin
culturã… Noi nici lui Kogãlniceanu,
deºi i-am fãcut statui, nu i-am
“palpat” prestaþia încã… Aºa cum
Regele Carol I capãtã, cu destulã
repeziciune chiar, conturul adevãrat în memoria noastrã, la fel alte
câteva figuri vor avea o devenire
importantã: Maiorescu, Kogãlniceanu ºi Constantin Noica.
Pãrintele prof. univ. dr. Constantin Galeriu a scris cã “Dorin
Popa a înþeles ce am înþeles ºi
eu: misterul rãului”. Cum aþi avut
acces la acesta?
Probabil chiar autoportretele pe
care le-aþi adus, la început, în dialogul nostru m-au condus cãtre descifrarea acestui mister în egocentrism. Tot ele m-au condus ºi în
apropierea minunatului pãrinte
Galeriu, împreunã cu care am reuºit finalizarea unui prim volum de
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dialoguri (rãmas, din pãcate, singurul!) între 1992 ºi 1994, publicat, în
2002, la Editura Harisma („Cu
Pãrintele Galeriu, de la Genezã la
Apocalipsã”). Academicianul Sorin
Dumitrescu m-a dus la duhovnicul
sãu pe care-l iubea nesfârºit, filial –
Pãrintele Galeriu. De fapt, pãrintele
Galeriu era considerat preotul intelectualilor (sau Apostolul Bucureºtiului, cum îl numea pãrintele Ilie
Cleopa), fiind, în timp, duhovnicul
unor nume cunoscute: Nicolae
Steidhardt, Ioan Alexandru, Alexandru Paleologu, Sorin Dumitrescu,
Ilie Cleopa, H.R. Patapievici ºi,
fireºte, mulþi alþii. Pãrintele Galeriu
a fost o altã minune în viaþa mea,
ca ºi Constantin Noica, amândoi
purtãtori de nesfârºite frumuseþi.
Istoriei care pare sã ameninþe,
ce-i opuneþi?
Mai mult sunt atras de istoria
care, aºa cum spuneþi, ameninþã,
decât de dorinþa de a mã opune.
Pânã în 1989, pentru mine istoria
era doar în cãrþi, doar în bibliotecã,
priveam cu ochii bine închiºi la
istoria zilelor mele. Nu ºtiam cum
aratã un paºaport, nu vãzusem un
dolar ºi Coca-Cola credeam cã e o
bãuturã pe bazã de cocainã. Între
mine ºi Bulgaria se aºternea infinitul, iar Parisul nu se zãrea deloc,
era numai în Balzac. Aºadar, în
1990, eram perfect nepregãtit pentru a înþelege istoria pe care o trãiam, de aceea mã agitam cu
aplomb. Frumuseþea de care vorbeºte Dostoievski îmi este astãzi
mai aproape, iar istoriei nu-i pot
opune decât identitatea mea (cu
care a debutat dialogul nostru).

*

Problema confuziei
copleºitoare
- despre datoria de a ieºi din
schemele mentale paralizante Scriu adesea recomandãri studenþilor, masteranzilor, doctoranzilor sau postdoctoranzilor pe care
i-am cunoscut la cursuri ºi semi87

D

estine

L

iterare

narii sau datoritã proiectelor pe
care le-am coordonat. Mã gândesc
atunci de fiecare datã cã nu existã
nimic mai prezumþios decât sã
recomanzi pe cineva pe care prin
forþa lucrurilor abia îl cunoºti ºi cã
tot ce scrii în favoarea sa este ca
un fel de contract cu hazardul: nu
vei putea niciodatã sã ºtii prea
bine, prin natura culturii noastre
academice, cine este acel tânãr ºi
mai ales ce va putea deveni el. Nuþi poþi, însã, modera pasiunea cu
care crezi cã eºti pe cale sã proiectezi, în absolut, o personalitate.
Cum ar trebui sã arate atunci o
recomandare pentru cineva pe
care-l cunosc aproape de o viaþã?
În fapt, pe domnul Florea Ioncioaia,
autorul volumului Oglinda ºi amalgamul, îl cunosc abia de la Revoluþie, dar am avut mereu impresia cã
trebuie sã fi fost ceva care vine de
mult mai departe. Îmi amintesc cã
pregãteam numãrul doi din noua
versiune ieºeanã a Timpului. Primul numãr ieºise în entuziasmul de
atunci, cu multe bune intenþii, încãrcat de elanuri, dar lipsit de orice
calitate mediaticã: fãrã o structurã,
fãrã o logicã a demersului, fãrã o
minimã probã de organizare a
spaþiului editorial.
De aceea probabil mi s-a pãrut
cã fusese un mesager venit din
ceruri. Era primul om cu care
puteam discuta la obiect despre
cum se face o revistã ºi care avea
idei limpezi în aceastã chestiune.
Am aflat apoi cã trecuse, ca ºi
mine, prin presa studenþeascã.
Fusese chiar redactor ºef la Opinia
studenþeascã (ca ºi mine la Dialog), aveam apoi numeroase referinþe intelectuale comune (minus
Dostoievski) ºi convingeri foarte
apropiate.
Dincolo de aceasta, a fost o chimie spontanã. Era ceva mai simplu
atunci pentru asemenea întâlniri.
Veneam, cum se ºtie, dintr-o lume
în care nu puteai fi decât de un fel
sau altul. Îl intuiai uºor pe celãlalt ºi
judecata noastrã era fãrã rest: îþi
plãcea sau nu! Abia democraþia nea adus gri-ul, ambiguitatea, compromisul neforþat, rupturile inexpli88

cabile ºi trãdãrile de pe o zi pe alta
etc. Peste toate, era începutul unei
noi vieþi pentru fiecare dintre noi ºi
simþeam cã trebuie sã pornim la
drum cu cei care ne împãrtãºesc
convingerile ºi deci sã-i excludem
pe ceilalþi.
Experienþa de la Timpul s-a încheiat brusc pentru amândoi în
lunile urmãtoare, din motive pe
care nu mi le mai amintesc foarte
bine. Apoi, un timp ne-am pierdut
din vedere, pentru a ne reîntâlni în
coloanele Monitorului. De la sfârºitul anilor ‘90 predãm amândoi la
noul Departament de Jurnalism de
la Universitate. Am fost cel care i-a
dus invitaþia fãcutã de profesorul
Hoiºie de a þine cursul de eticã
media. Era cel mai nimerit. Eu am
fost – cred – cel care l-a convins sã
se mute cu totul de la Xenopol,
unde era cercetãtor.
Se poate spune oare cã-l cunosc îndeajuns ca sã-l pot recomanda pe dl. Ioncioaia cititorilor cu
aceastã carte? Ar mai trebui sã
evoc un detaliu, cu o legãturã directã cu volumul de faþã. Am fost mai
tot timpul un cititor fidel al contribuþiilor sale din presa româneascã.
Alãturi de alþi publiciºti ieºeni de
formaþie universitarã precum Alexandru Cãlinescu, Codrin Liviu Cuþitaru, Liviu Antonesei sau Bogdan
Cãlinescu, l-am considerat o valoare sigurã a publicisticii româneºti de astãzi.
Nu era vorba numai de conþinutul textelor sale. O anume stilisticã
a gândirii, în care argumentele au
un loc preeminent în faþa frazeologiei obiºnuite, un patetism rafinat
al expresiei, o radicalitate moralã
lipsitã de emfazã, o soliditate a
convingerilor mã îndreptãþesc sã-l
plasez chiar în primul rând al publiciºtilor noºtri apãruþi mai ales dupã
revoluþie, de la Andrei Pleºu ºi Emil
Hurezeanu, la Andrei Cornea,
Radu Preda, Ovidiu Pecican, Iulian
Boldea, Lucian Nãstasã Kovacs,
Al. Cistelecan, Mihai Neamþu, Caius Dobrescu, H-R Patapievici ºi
Paul Cernat. Dar în minte îmi vin
acum mai ales istoricii ºi universitarii ieºeni care au fãcut publicisticã

de prim-plan, dintre care unii i-au
fost din câte ºtiu maeºtri: Alexandru
Zub, Florin Alexandru Platon, ªtefan Lemny sau filosoful ªtefan Afloroaie ori psihologul Adrian Neculau.
Volumul Oglinda ºi amalgamul.
Istorie, politicã ºi moralã în România de astãzi este o selecþie din
publicistica sa cea mai recentã.
Regret mai întâi de toate cã autorul
nu a cuprins aici ºi articolele sale
mai vechi, de la începutul anilor
’90, fie ºi pentru a vedea felul în
care un istoric se proiecteazã el
însuºi în istorie. Oricum, pentru
mine a fost o bucurie sã pot reciti
articole care mã încântaserã în
momentul apariþiei lor în ziar.
Volumul de faþã îmi pare cã este
construit în jurul câtorva teme încã
actuale: comunismul ºi moºtenirea
sa sulfuroasã, ruptura de reflexele
totalitare, recompunerea unei culturi politice liberale, evaluarea colaboraþionismului, îndeosebi chestiunea informatorilor fostei poliþii politice comuniste etc. Titlul însuºi trimite la ceea ce pare a fi obsesia
dominantã a autorului: problema
confuziei copleºitoare care pare a fi
spaþiul public românesc postcomunist ºi datoria de a ieºi din aceastã
schemã mentalã paralizantã.
O confuzie întreþinutã sau produsã inconºtient, din incompetenþã,
de cãtre media: falsa oglindã, perversa oglindire, prin care se cultivã
amalgamul valorilor, opiniilor, argumentelor etc.
De altfel, dupã cum se poate observa imediat, dupã o primã privire
asupra cuprinsului, structura volumului reflectã aceastã încercare de
a depãºi orizontul ceþos al suspiciunii, conspiraþionismului ºi gândirii
magice. Mai cu seamã primele
douã capitole, consacrate actualitãþii politice ºi imediate, ca ºi cel
consacrat criticii media ne aratã un
moralist discret, în buna tradiþie a
raþionalismului clasic. Dincolo de
critica amoralismului ambiant, gãsim un observator atent ºi exasperat, mai cu seamã în anii regimului
Iliescu-Nãstase, care foloseºte o
gamã largã de procedee stilistice,
ca ºi un melanj ameþitor de stiluri

ori genuri publicistice – de la libertina tabletã, la comentariul riguros.
Articole precum Iluzii, fantasme,
apocalipse, Gornistul Lumii care
vine, Partea bunã a lucrurilor rele,
Monstrul ºi lunetistul, Cabotinul în
chip de profet mânios, Întunericul
cel de toate zilele sunt deopotrivã
mici capodopere publicistice,
exemplu de stil ºi de simþ al observaþiei, veritabile fiºe clinice ale unei
patologii a postcomunismului românesc.
Deconstrucþia limbajului politic,
critica demagogiei ºi a derapajelor
politice, a iluziilor, dogmelor ºi falselor promisiuni are loc deopotrivã
cu o analizã din interior a patologiei
mediatice într-o serie de articole
mult comentate la vremea apariþiei
lor: Deci, era o vreme înceþoºatã
(cu o lungã carierã pe net!), Îmblânzirea scorpiei, Iarna este pe uliþã:
ce dezastru! etc.
Un loc special a fost dedicat,
dupã cum am sugerat deja, problematicii memoriei istorice, care
constituie de altfel partea cea mai
consistentã din punct de vedere
teoretic ºi civic. Este vorba mai cu
seamã de problema memoriei trecutului comunist recent, dar ºi a
conºtiinþei istorice rãvãºite de propaganda totalitarã. Domnul Ioncioaia se aflã aici pe terenul profesiunii sale de bazã, aceea de istoric. Astfel cã judecãþile sale, primite
uneori ca un scandal la vremea lor,
rãmân în general perfect valide ºi
astãzi. Dl. Ioncioaia lasã uneori
impresia cã duce un fel de cruciadã
împotriva felului încã rudimentar de
a ne asuma ºi interioriza propriul
trecut colectiv. Un exemplu de analizã, deopotrivã empaticã ºi depasionalã. Remarc ºi aici câteva
titluri, deºi selecþia îmi pare cu
adevãrat dificilã: Generalul în grãdina deliciilor, Dimineaþa asasinilor,
Anchetã asupra vântului care bate,
Memoria învinºilor, Istoria unei
secretare, Magistrul de catehezã,
Reîntoarcerea Fecioarei, Principiul
nostalgiei, Toamna în Specialã, Raport despre anii de scrum, Culoarea asprã a libertãþii, Revoluþia deparazitatã, Pentru o eticã a nuanþei,

Amalgamul este meseria lor, Zece
file veninoase etc.
Ultimul capitol este mai eterogen, atât stilistic, cât ºi tematic. De
la tabletã, se trece imediat la recenzie sau la comentariu ºi aºa mai
departe. Ce le uneºte este felul de
a privi al autorului. Articole precum
Conspiraþia conspiraþiilor, O legendã din anii optzeci, Publish or
perish!, Contradicþia lui Montaigne,
Cruzimea ca mod de viaþã, Onoarea rectorului Maiorescu etc. pot fi
citite ca mici exerciþii de admiraþie,
desigur un contrast necesar cu restul volumului scris adesea în aquaforte. Este un final necãutat, probabil, dar fericit.
Selecþia operatã este poate prea
drasticã. Mi se pare cã dl. Ioncioaia
a încercat sã împace douã lucruri
oarecum contradictorii: sã ofere o
imagine a timpului istoric la care a
fost martor (defect profesional,
pare-se!) ºi în acelaºi timp sã ne
ofere textele cele mai relevante
estetic ºi intelectual. Ambele cu importanþa lor. Publicisticã fãrã context este imposibil de imaginat,
dupã cum valoarea unui text rezidã
în calitatea sa de a fi autonom în
raport cu propriul context.
Oricum, avem aici o istorie sec-
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venþialã, ritmatã de tensiuni ºi conflicte, de episoade de mare intensitate, precum tragica poveste a
deconspirãrii foºtilor informatori ai
securitãþii sau comedia involuntarã
a anarhiei morale postcomuniste.
Aº remarca din nou aici (am mai
fãcut-o ºi cu alte ocazii!), fineþea ºi
în acelaºi timp profunzimea tãieturii, siguranþa judecãþilor ºi pasiunea pentru nuanþã ºi moderaþie,
chiar ºi în dezlãnþuirile sale polemice. Dar mai ales ironia, probabil
arma cea mai uzitatã de autor în
campaniile sale.
Unele dintre aceste calitãþi le-am
descoperit abia acum, la relecturã,
semn cã prejudecãþile noastre despre publicisticã trebuie abandonate.
De asemenea, legat de acest moment al lecturii, aº mai face o micã
observaþie: calitatea titlurilor. Regãsim aici poate instinctul omului de
presã de altãdatã, când titlurile erau
sintetice ºi nu indecent expozitive.
Dar cred cã devin… nostalgic.
Recomand, aºadar, autorul ºi
volumul sãu cititorului interesat sã
înþeleagã lumea în care trãieºte ºi
sã reziste presiunii destabilizatoare
a confuziei din jurul nostru. Va gãsi
aici câteva repere solide ºi un partener de drum loial ºi pasionant.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Viaţa mea - amintiri
din închisoare
şi din libertate
(urmare din numãrul trecut)

GEORGE SARRY (CANADA)

Spre mina de plumb Baia-Sprie
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Într-o zi auzim uºile celulelor deschizându-se ºi
dupã câteva minute închizându-se, uºã dupã uºã,
pânã când au sosit ºi la uºa noastrã. Erau doi
plutonieri cu creion ºi hârtie, care întrebau pe fiecare ce profesie are. Dacã nu erai doctor, avocat,
ofiþer sau bãtrân, te puneau pe listã. A doua zi, cei
trecuþi pe listã erau scoºi la muncã în fabrica
penitenciarului. Am fost scoºi din celule ºi mutaþi la
secþia a doua unde erau cazaþi cei care lucrau în
fabricã. Secþiile fãceau parte din alte corpuri de
clãdiri. Celularul era o parte separatã. Am nimerit
într-o camerã cu încã vreo cincizeci de deþinuþi.
Aici aveam fiecare o pãturã ºi pernã, iar în loc de
paturi erau douã rânduri de priciuri suprapuse.
Mult mai bine decât în celular.
În fabricã am fost repartizat la o secþie unde se
fãceau arcuri. Atât la intrare cât ºi la ieºirea din
fabricã eram controlaþi ca nu cumva sã aducem în
dormitoare obiecte interzise. Mâncarea era mai
bunã ºi mai multã.
Însã regimul acesta nu a durat mult. Într-o zi am
fost scoºi din fabricã ºi trimiºi la dormitoare. La o
masã aºezatã în curtea secþiei, niºte ofiþeri având
în faþã niºte dosare, dau ordine sã ieºim afarã în
curte. Suntem chemaþi unul câte unul. Unul dintre
ofiþeri purta un halat alb ºi pe rând ne consulta la
inimã, plãmâni ºi ne punea o grãmadã de întrebãri.
Am fost selecþionaþi din toatã secþia ºaizeci de
deþinuþi, niciunul cu condamnãri sub cincisprezece
ani. Cei ºaizeci am fost izolaþi ºi aºteptam, dar
niciunul nu ºtiam ce. Am stat în camera unde eram
izolaþi, trei sãptãmâni pânã într-o zi când uºa s-a
deschis ºi am auzit un strigãt: „Dã-i drumul afarã!“.
Cum ieºim intrãm într-un camion închis.
Erau trei camioane, a câte douãzeci de deþinuþi,
care au plecat în direcþia gara Aiud. Cum am ajuns
în garã, am coborât din camioane trecând printr-un
cordon de soldaþi înarmaþi cu arme automate ºi neam urcat în dubele-vagon care ne aºteptau. Toþi
am primit hranã rece pentru trei zile, pâine ºi
slãninã mucegãitã. Nimeni nu ºtia unde mergem.

La un moment dat unul din dubã strigã: „Mergem
în nord!“, adicã în URSS. Eram cu toþii confuzi.
Desigur, comentariile au început imediat. De aceea ne-au dat hranã rece pentru trei zile, mergem în
URSS. Altul încercã sã liniºteascã agitaþia ºi neliniºtea care domneau în dubã. Ne spune cã mergem la Canal ºi dacã trenul a luat-o spre nord
probabil trece pe undeva sã mai ia deþinuþi, dar
nicidecum cã mergem în URSS. Pânã am ajuns la
Baia Sprie am fost cu toþii foarte încordaþi. Am
început sã coborâm din dubã. Sub escortã am fost
duºi pânã la barãcile unde se aflau alþi deþinuþi
care veniserã cu patru luni înaintea noastrã. A fost
ultimul transport de la Aiud.
Colonia de muncã Baia Sprie avea patru barãci.
Trei barãci cu câte patru dormitoare ºi câte douã
camere mici. Cealaltã baracã cuprindea bucãtãria
ºi sala de mese. Am fost repartizaþi în douã dormitoare. Fiecare avea patul lui cu saltea cu paie noi,
douã cearºafuri, pernã ºi pãturã. Ceva de necrezut. Fiecare dintre noii veniþi am gãsit prieteni. Eu
i-am gãsit pe Traian Ghiþeanu ºi pe Sami Sabah,
amândoi din lotul meu. Ei deja lucrau în minã de
patru luni ºi spuneau cã au experienþã de miner.
Fuseserã, la sosirea lor, primii deþinuþi politici de la
Baia Sprie. Toþi cei veniþi de la Aiud erau vreo douã
sute. Aici am gãsit mâncare bunã ºi destulã (douã
feluri de mâncare). Cei douã sute veniþi înaintea
noastrã, la început, timp de douã sãptãmâni nu
intraserã în minã. Au fost lãsaþi la suprafaþã sã se
refacã fizic, fiindcã exact ca ºi noi, cei sosiþi acum,
trecuserã prin regimul sever de la Aiud. Noi însã
am intrat în minã dupã douã zile. Mai toþi cei care
au venit cu mine, aveau cel puþin un an de Aiud.
Toþi eram foarte slabi. A doua zi dupã ce am sosit
la Baia Sprie, eu ºi încã trei ne-am cântãrit pe un
cântar pe care-l aveau la bucãtãrie. Eu cântãream
patruzeci ºi ºapte de kilograme, cu stomacul foarte
plin. În aceeaºi zi cântarul a fost luat ºi n-a mai fost
adus înapoi.
La Baia Sprie puteam sta de vorbã în curtea
coloniei, puteam ieºi ºi intra în baracã când voiam.
Pânã am venit noi, deþinuþii lucrau numai într-un
schimb, care se numea ºut. Când am sosit noi

administraþia a introdus lucrul în douã ºuturi. Eu intram
în minã în ºutul de noapte. Când un ºut intra în minã
celãlalt ieºea. La ieºirea din minã, în clãdirea de alãturi
de puþ erau duºurile pe unde trecea fiecare ºi în
cincisprezece minute trebuia sã fim spãlaþi, dupã care
intram în colonie. Ne lãsam lãmpile la magazie ºi pe
urmã mergeam în sala de mese unde luam tava ºi ne
prezentam la ghiºeu, unde, de la bucãtãrie ne serveau
mâncarea. Dupã ce luam masa fiecare mergea în
dormitorul lui.
Tuturor celor veniþi cu ultimul transport, ca ºi celor
dinaintea noastrã, ni s-au dat câte douã prosoape,
douã cãmãºi, douã izmene, douã perechi de obiele, o
salopetã, un costum zeghe, o cascã de miner, o pereche de opinci fãcute din cauciucuri de maºinã, o pereche de ghete ºi sãpun. Cu ghetele mulþi am avut probleme. Ori erau mari, ori ne strângeau picioarele. Am
fãcut schimburi între noi, dar tot mai erau unii care nu
puteau purta bocancii primiþi. Eu am rezolvat problema
cu bocancii. La douã zile dupã ce a fost împuºcat
Pãrintele Gheorghe ªerban, care era din comuna
Corbu de Jos, judeþul Constanþa, cizmarul Petcu a
venit la mine sã-mi spunã cã a gãsit o pereche de
bocanci. Am fost la cizmãrie ºi i-am încercat. Îmi
veneau foarte bine. Erau bocancii Pãrintelui ªerban.
Chiar ºi înãuntrul unui bocanc era scris „ªerban
Gheorghe“. I-am dat lui Petcu bocancii mei care nu-mi
veneau ºi am rãmas cu cei ai Pãrintelui ªerban.
Pentru cã am vorbit despre Pãrintele ªerban,
trebuie sã spun cã lucrasem în schimbul de noapte ºi
acum mã aflam în dormitorul meu când am fost trezit
de un foc de puºcã, ca ºi ceilalþi deþinuþi care dormeau
la ora aceea. Am ieºit sã vedem ce s-a întâmplat.
Pânã sã ieºim, am auzit încã un foc de puºcã. Deºi
gardianul de serviciu, Gheorghiþã, care ieºise din bucãtãrie, strigase la cel din post sã nu mai tragã, acesta
a tras din nou ºi l-a omorât pe loc. Pãrintele ªerban
era bolnav ºi ceruse sã nu-l mai trimitã în minã cã nu
poate munci în condiþiile din subteran. Ofiþerul politic
Alexandru, ca sã dea un exemplu ºi o lecþie pentru ca
nu cumva un alt deþinut sã mai îndrãzneascã sã refuze
sã intre în minã l-a pus pe Pãrintele ªerban sã strângã
pietrele din curte ºi din jurul barãcilor. În timp ce
Gheorghiþã Miliþianu era dus în bucãtãrie, cel din
prepeleac a vãzut cã preotul era singur ºi a tras. Când
toþi ne-am dus sã vedem, Pãrintele ªerban era mort la
ºapte-opt metri distanþã de gardul înalt de patru metri.
Totul fusese aranjat de ofiþerul politic Alexandru, cu
locotenentul comandant al unitãþii de pazã din trupele
de securitate ºi cu soldatul din prepeleac, care a tras
ºi l-a omorât pe Pãrintele ªerban. Soldatul era din
judeþul Bihor ºi pentru fapta comisã a primit imediat o
permisie de douã zeci de zile.
Preotul ªerban era simpatizat de întreaga colonie.
La ora mesei nimeni nu a venit sã mãnânce. În colonie
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era un val de tristeþe. Ce-l supãrase mai mult pe
ofiþerul politic Alexandru este faptul cã la o adunare
generalã a deþinuþilor, unde erau prezente ºi cadrele
militare ale coloniei, Pãrintele ªerban anunþase ºi
fusese auzit de toatã lumea, cã pe baza Convenþiei de
la Geneva, deþinuþii politici nu pot fi puºi la muncã cu
forþa ºi în special la muncã în mine. Asta nu i-a plãcut
politrucului ºi ca sã se rãzbune, a aranjat cu comandantul plutonului de pazã sã-l împuºte pe preot în
momentul când se va apropia de gardul coloniei.
Colonia era înconjuratã, cum am spus, de un gard de
patru metri înãlþime, întãrit cu alþi patru metri de sârmã
ghimpatã ºi era ora zece dimineaþa, o zi cu soare.
Chiar dacã ai fi avut scarã, tot nu ai fi putut avea o
tentativã de evadare aºa cum, minþind, politrucul
Alexandru a susþinut despre preotul ªerban.
Deþinuþii lucrau la douã orizonturi aflate la patru
sute-patru sute cincizeci de metri adâncime. La orizontul 11 ºi la orizontul 12, în partea de vest a minei,
ploua cu apã acidulatã. Din cauza ploii, nu puteai sã
porþi nimic pe tine. Lucram în pielea goalã. Dacã
aveam ceva pe noi imediat ce haina se uda, începea
sã ne mãnânce pielea, în special la subsuoarã, între
picioare ºi între degetele de la picioare. Mai toþi aveam
ciuperci pentru cã trebuia sã purtãm obiele în picioare
când încãlþam opincile confecþionate din cauciucuri de
maºinã.
Intrarea în minã a deþinuþilor, spre nivelul unde era
situat locul de muncã, se fãcea pe verticalã, cu ajutorul
coli viilor ascensoare. În fiecare colivie încãpeau douã
grupe de câte ºase, adicã doisprezece deþinuþi. Deplasarea deþinuþilor, în adânc, de la puþ la locurile de
muncã, deci pe orizon talã, se fãcea pe jos, distanþele
fiind de circa un kilometru. De acolo unii mai aveau de
urcat câte treizeci-patruzeci de metri. Galeriile erau
mereu inundate de apã. Nu se putea umbla cu bocanci
deoarece apa acidulatã ºi rocile cu supra feþe tãioase
îi distrugeau prematur. Înainte de intrarea deþinuþilor
politici, condiþiile de lucru în aceste mine erau jalnice.
Din cauza aerajului precar, a dificultãþilor de muncã ºi
de circulaþie pe galerii, deplasãri de cele mai multe ori
se fãceau pe jos, în condiþii de mare pericol. Dupã ce
au ajuns aici deþinuþii politici, cu timpul totul s-a schimbat. Inginerii deþinuþi politici au fãcut ca aerul sã circule
la toate locurile de muncã. Au introdus perforarea cu
apã. Pânã la venirea noastrã se perfora pe uscat. Era
boalã curatã. Praful silicogen intra în plãmâni. De
aceea minerii civili nu trãiau mult. Apa de bãut nu se
putea bea în minã. Acum, prin intervenþia inginerilor
deþinuþi politici, se aducea în minã sifon depozitat în
putini de lemn, ca sã se menþinã rece, sã poatã fi bãut,
cãci la tempera tura de treizeci ºi opt de grade, cât era
în minã, era imposibil sã bei apa care venea pe conductã.
Pânã ºi maiºtrii ºi inginerii civili au vãzut schimba91
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rea petrecutã în minã de la venirea deþinuþilor politici.
Dacã era sã muncim în condiþiile gãsite când am venit,
în cimitirul din Baia Sprie ar fi apãrut câteva sute de
morminte mai mult. ªi aºa stând lucrurile, au murit
destui.
Pe lângã condiþiile aspre de muncã pe care le înfruntam zi dupã zi, mai era ºi pericolul la care eram
expuºi în fiecare moment. Orice capturã (rocã provenitã din cerime) oricât de micã, dacã se întâmpla sã
cadã pe tine, în cel mai fericit caz puteai scãpa numai
cu tãieturi pe corp sau chiar pe cap, rocile fiind foarte
tãioase. Nu mai vorbesc de capturile mai mari, numite

în termeni minereºti „balene“. De acelea nu scãpai
doar cu zgârieturi. S-a întâmplat de multe ori ca
oamenii sã fie scoºi neînsufleþiþi de dedesubtul acestor
copturi.
Aveam însã moralul ridicat, iar acest lucru ne ajuta
foarte mult sã trecem peste mizeria în care eram forþaþi
sã muncim. Am avut mare noroc cã maiºtrii ºi inginerii
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civili erau oameni cu suflet, deºi tuturor li se dãduserã
grade de ofiþeri ºi fuseserã instruiþi cum sã se poarte
cu deþinuþii politici, anume sã nu se lase angajaþi în
discuþii politice sau în orice alte discuþii afarã de cele
legate de munca din minã ºi sã raporteze în legãturã
cu deþinuþii care vor încerca sã obþinã informaþii.
Printre maiºtrii civili erau doi foarte fideli regimului
comunist. Aceastã informaþie ni s-a transmis în mod
confidenþial de unul dintre maiºtrii cei buni. Tot prin
aceºti maiºtrii eram þinuþi la curent cu evenimentele
care se petreceau afarã. Uneori ne aduceau articole
de ziar pe care dupã ce le citeam le ardeam pe loc.
Pentru noi, deþinuþii politici, informaþiile primite de
afarã era ca o hranã care ne þinea în viaþã. Am putut ºi
noi deþinuþii politici sã ne revanºãm faþã de aceºti
oameni care ne-au ajutat. Cele mai frumoase flori pe
care le gãseam în minã le erau rezervate lor.
Cu toate schimbãrile fãcute în minã de cãtre deþinuþii politici, condiþiile de muncã continuau sã fie insuportabile. Se instalase un ventilator foarte puternic care
ajuta la circulaþia aerului, însã tot nu era destul de eficient ca sã ajungã în toate locurile de muncã. Nu se
putea sta îmbrãcat, mai ales când trebuia sã munceºti.
Toþi munceam în pielea goalã. Numai preoþii purtau un
ºort legat la brâu. Chiar aºa, tot fãceam ciuperci. În
fond acolo unde corpul intra contact cu orice fel de
material, ºi apãreau aceste rãni (ciuperci) era tot o
carne vie.
La început eu am fost rulãtor pentru o perioadã de
trei sãptãmâni. Ca rulãtor trebuia sã transport minereul de la locul unde avusese loc explozia, pânã la cel
mai apropiat rostogol (rostogolul este un puþ oblic, prin
care minereul ajunge pe galerie unde este încãrcat în
vagonete). Distanþa de parcurs ajungea pânã la douãzeci ºi cinci de metri. Minereul era încãrcat în roabe ºi
vãrsat în rostogol. Bolovanii mari trebuia sã-i spargem
cu barosul. Barosul avea cinci kilograme. Dacã bolovanii erau mari, nu puteau trece prin grãtarul care era
pus pe rostogol.
În prima perioadã, nu aveam normã. Mai târziu au
pus norma de trei vagoneþi de om. Cu timpul au mãrito la ºapte vagoneþi de om. ªi asta pentru cã erau unii
care credeau în ce le spunea administraþia (ofiþerul politic), anume cã vor beneficia de reabilitare. Aceºti zeloºi erau de douã categorii, niºte deþinuþi care fãceau
parte din secta „Martorii lui Iehova“ ºi turnãtorii. Ca sã
realizezi aceastã normã se cerea un supraefort pe
care majoritatea nu-l puteau face. Mai mult decât atât,
minerii civili care lucrau la orizontul 8, orizontul 9 ºi
orizontul 10, auzind de normele realizate de deþinuþi,
erau supãraþi, fiindcã li se cerea ºi lor aceastã normã.
La ieºirea pe puþ numãrul vagonetelor creºtea ºi administraþia îºi freca palmele de bucurie cã norma de
ºapte vagoneþi de deþinut a fost un succes. Însã ce nu
ºtiau ei, au aflat mai târziu. Peste douã sãptãmâni cal-

culele venite de la uzina de extracþie au arãtat cã în tot
acest timp nu a fost extras niciun gram de minereu mai
mult ca înainte. Ce au fãcut deþinuþii vãzând cã administraþia pedepseºte cu carcerã pe deþinuþii care nu
fãceau norma de ºapte vagoneþi? Deþinuþii umpleau
vagoneþii trei sferturi cu steril ºi deasupra puneau
minereu, astfel cã, atunci când ieºeau cu vagoneþii la
suprafaþã, se vedea cã sunt încãrcaþi cu minereu.
Oamenii administraþiei s-au dus la biroul tehnic din
colonie, unde inginer ºef era Bujoiu. Supãraþi, ofiþerul
poli tic, locotenentul Alexandru ºi locotenentul Vanciu
au început sã ameninþe întreg biroul tehnic, acuzându-i
pe oa menii de-aici de sabotaj. Inginerul Bujoiu le-a
spus cã nu are niciun fel de informaþie privind încãrcarea vagonetelor cu steril. Cei doi au plecat furioºi.
Locotenentul politic Alexandru a început sã cheme
turnãtorii la biroul lui, aflat într-una dintre barãci. I-a
adunat pe turnãtorii care lucrau de noapte ºi acum se
aflau în dormitoare la odihnã ºi le-a spus sã observe
cine saboteazã. La fel, când schimbul de zi a ieºit din
minã, i-a adunat pe turnãtori ºi le-a dat aceeaºi sarcinã. Turnãtorii erau puþini la numãr ºi toatã colonia îi
ºtia, aºa cã nu au putut face nimic.
Dupã douã sãptãmâni de lucru ca rulãtor am fost
numit ajutor de perforator. Perforator era un ungur cu
numele Calai. Avea o condamnare de douãzeci ºi cinci
de ani muncã silnicã. Era miner de profesie. El perfora
numai la suitori, adicã la vertical. Perforatul pe verticalã
nu se putea face cu apã, cãci îþi venea în ochi tot noroiul.
Se perfora pe uscat. Amândoi purtam mascã ºi ochelari.
Când terminam de perforat, feþele noastre erau gri ºi
luceau. Suitorile se fãceau între galeria pe unde circulau
vagonetele ºi abataj, de unde se extrãgea minereu, sau
între abataj ºi orizontul superior. Înaintarea în suitoare se
fãcea mult mai încet decât înaintarea obiºnuitã. La suitoare, dupã fiecare puºcã turã (explozie) venea echipa
de dulgheri ºi înãlþa podul pe care stãteam ºi perforam.
La ieºirea din minã, Calai ºi cu mine eram primii care
urcam în corfã (ascensor) sã ieºim la suprafaþã. Asta era
regulã ºi la civili, pentru cã noi eram cei mai expuºi la
praful silicogen. Asta era, ca sã zic aºa, o favoare.
Nu au trecut nici trei sãptãmâni ºi am devenit perforator de suitoare. Eram singurul perforator de suitoare. Toþi se fereau sã nu-i punã pe ei la perforat de
suitoare. Afarã de faptul cã perforai pe uscat, era destul de periculos. Dar ºi când mergeai sus sã asiguri
locul de lucru copturând cerimea, adicã dând jos cu
ranga rocile care erau slab prinse, ºi care, cum am mai
spus, se numesc copturi, era la fel de periculos. Lucrasem ºapte-opt luni la suitor ºi toþi deþinuþii mã cunoºteau. Perforatul la suitoare era cea mai grea muncã în
minã. Se perfora la verticalã ºi, cum am spus, nu se
putea folosi apã. Tot praful de plumb îþi venea în cap.
În primãvara anului 1952 au sosit mai multe dubevagon cu deþinuþi de la Gherla. Erau studenþi care
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trecuserã prin reeducarea de la Piteºti ºi continuaserã
ºi la Gherla cu tortura asupra celorlalþi deþinuþi. Curând
dupã ce au sosit cei noi, s-a fãcut adunarea generalã
în curtea coloniei. Mãrindu-se efectivele, trebuia sã se
numeascã maiºtri de sectoare ºi ºefi de sectoare.
Fiecare orizont avea patru ºefi de sectoare ºi patru
maiºtri. De exemplu: orizontul 12-vest, ºutul de zi avea
un maistru ºi un ºef de sector. La fel ºi 12-est. Schimbul de noapte la fel. La fel ºi cu ºutul de zi ºi noapte
de la orizontul 11.
Din biroul tehnic au ieºit: ing. Bujoiu, ing. Balº ºi cei
doi informatori notorii, Petrescu Ghe. ºi Steantã
Dumitru. Din partea militarã erau acolo ofiþerul politic,
locotenentul Alexandru ºi locotenentul Vanciu. Pe
masã erau o grãmadã de hârtii. Au anunþat cã vor
numi maiºtri ºi ºefi de sectoare. Au început cu maiºtrii.
Am fost strigat al treilea. Am refuzat sã fiu maistru.
Prietenii mei ºi chiar mulþi alþi deþinuþi încercau sã mã
convingã sã accept, cã dacã eu refuz, vor numi vreun
turnãtor ºi toþi vom suferi. M-am gândit cã aveau
dreptate ºi am acceptat. Acum eram maistrul Sarry. Nau avut destui turnãtori aºa cã mai toþi cei aleºi au fost
oameni de treabã. ªeful meu de sector era ing.
Niculiþã Goga, o persoanã foarte calmã ºi un om bun.
Când perforam în suitoare, îmi era foarte greu. Acum,
dupã ce am fost numit maistru, lucram de trei ori mai
mult. Normal, maiºtrii umblã cu lampa în mânã de la
un loc de lucru la altul. Nu eu. Eram tânãr ºi mã
refãcusem fiziceºte ºi mã simþeam bine când ajutam
pe cei din sectorul meu la rulat, sau spãrgând cu
barosul bolovanii cei mari. Reuºeam ca niciun om din
sectorul meu sã nu fie pedepsit ºi asta mã fãcea sã
am o mare satisfacþie ºi mã simþeam neobosit.
Dar nici ca maistru n-am stat mult. Cum am spus mai
sus, printre cei veniþi de la Gherla erau mulþi studenþi
care trecuserã prin reeducarea de la Piteºti, pe care au
continuat-o ºi la Gherla. Aici, la Baia Sprie, au încercat
acelaºi lucru, însã nu le-a mers. Într-un început de ºut,
când repartizam oamenii la locurile de lucru, un grup de
trei studenþi voiau neapãrat sã meargã la un loc de
muncã unde eu nu voiam sã meargã ei. Þineau ei morþiº sã meargã acolo, unde bãnuiau cã se discutã
subiecte interzise, în legãturã cu care sã meargã sã-l
informeze pe ofiþerul politic Alexandru. Le-am spus de
trei ori sã meargã la locul lor de lucru. Când au refuzat
ºi au început sã mã ia peste picior, m-au scos din sãrite
ºi pe primul care era mai aproape de mine l-am luat de
piept ºi l-am aruncat peste ceilalþi doi. Am apucat sã-i
dau un pumn unuia dintre ei. A cãzut pe jos cu gura
sângerând. Ceilalþi doi au luat-o la fugã. Eu am plecat
sã-mi vãd de treaba mea ºi le-am spus tuturor celor din
sectorul meu, dacã vine de la suprafaþã cineva sã mã
caute, sã spunã cã nu ºtiu unde sunt.

(continuare în numãrul viitor)
93

D

estine

L

iterare

DOREL SCHOR (ISRAEL)

MÂINILE
CARE VORBESC
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Albrecht Durer

Doi ani i-au trebuit lui Albrecht Durer ca sã
picteze un triptic religios, plasat în centrul unui
altar. Lucrarea este consideratã una dintre
cele mai bune, dar ºi-a câºtigat cu adevãrat
celebritatea datoritã mâinilor unui apostol aflat
în rugãciune. ªi mai celebrã decât picturã
este, în mod paradoxal, studiul preliminar al
acestor mâini. De fapt studiile, pentru cã i-au
trebuit maestrului german nu mai puþin de
optsprezece variante de studiu ca sã se declare mulþumit.
Corneliu Baba susþinea cã sã pictezi mâinile este foarte greu ºi foarte expresiv. Pictorul
trebuie sã facã mâinile sã vorbeascã… Credincios acestui principiu, el ºi-a imortalizat
personajele în portrete în care mâinile (ne)
vorbesc nu mai puþin decât figurile. Ele completeazã personalitatea subiectelor. În autoportretele plaseazã adesea mâinile în prim
plan, acoperind sau completând parþial faþa,
tocmai pentru a o întregi.
În Rãscoalã (1907), tabloul atât de mediatizat al lui Octav Bãncilã, pumnii strânºi ai
taranului au un mesaj social, dar ºi mai mult

Octav Bãncilã

El Greco

vorbesc mâinile croitorului sau, pictat cu nu
mai puþinã deferentã. Încerc sã descopãr o
intenþie de subtilã ironie într-un tablou controversat semnat de Dan Hatmanu în perioada
„epocii de aur”, în care ªtefan cel Mare, desprins dintr-o icoanã, întinde mâna cãtre cuplul
Ceauºescu…!
Mâna crispatã pe jilþ a cardinalului Fernando Nino de Guevarra, în cunoscutã pictura a
lui El Greco, concureazã în expresivitate cu
faþa sã încrâncenata. Privirea asprã a marelui
inchizitor ar fi sugerat numai severitate, dacã
mina ca o ghearã nu i-ar completa rãutatea
demoniacã ºi necruþãtoare.
Îmi amintesc de un tablou al lui Baruch
Elron intitulat „Durerea”. Îngenunchiat de suferinþã, un bãrbat ridicã mâinile ca un strigãt de
disperare, de ajutor dar ºi de speranþã. Lucrarea a devenit simbolul unor congrese internaþionale de medicinã, tocmai pentru forþa de
comunicare comparabilã, în opinia specialiºtilor, cu Strigãtul lui Eduard Munch. Portretul
mamei, semnat de Miriam Cojocaru, polarizeazã lumina ºi atenþia privitorilor pe chipul

D

Baruch Elron

Miriam Cojocaru

dar ºi pe mâinile muncite care reflectã în aceeaºi
mãsurã personalitatea distinctã a modelului.
Exemplele sunt foarte numeroase. Voi încheia
cu mâinile cele mai celebre, pictate de Michelangelo pe o secþiune a frescei din Capela Sixtinã
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Michelangelo Buonarroti

– Crearea lui Adam, conform legendei biblice.
Degetul paternal al Creatorului (digitus paternae
dexterae) este îndreptat cãtre mâna primului
muritor, Adam. O dovadã în plus cã mâna l-a creat
pe om…!

PĂREREA NOASTRĂ
• Subiectul e interesant, nu-i exclus sã fie ºi adevãrat…
• Lãsaþi-mã în prostia mea, nu am nevoie de a voastrã.
• Ne-am acoperit de glorie, dar Gloria nu þine de cald.
• Jos radicalii liberi!! din alimente.
• Între douã masacre, oamenii închinã ode raþiunii (Zoltan Terner).
• Cum poate fi condus un popor de preºedinþi?
• Ce se întâmplã când þara arde ºi baba nu-ºi gãseºte pieptenul?
• Ni s-a cerut sã fim serioºi ºi când glumim.
• Umanitatea ºi-a pierdut imunitatea…
• Internetul oferã mostre de gândire împiedicatã, grefata pe ignoranþã enciclopedicã
(Mircea Radu Iacoban).
• Nimic nou sub soarele cu dinþi…
• Numai Justiþia ºi Medicina nu au voie sã greºeascã?!
• Cu cât o iniþiativã e mai nobilã nu-ºi gãseºte epoca potrivitã.
• Nu poþi sã-i faci chelului breton.
• Bãtrâneþea e atunci când nu te mai recunoºti în oglindã (Nae Cernãianu).
• Contemporanii se aflã printre noi.
• Fiecare picãturã e un ocean, fiecare ocean e o picãturã.
• Eºti ceea ce ºtii.
• E acelaºi lucru dacã nu spui nimic, sau spui totul despre nimic.
• Ce bine, totuºi, cã satul planetar are ºi o uliþã culturalã (Mihai Batog Bujeniþa).
• Nu-i nevoie sã aperi ceea ce nu-i atacat.
• “Familie mare, rãspundere micã, dupã buget…”.
• Ne dãm ºi noi cu pãrerea despre cum îºi dau alþii cu pãrerea.
• Dacã numãrul deºtepþilor ar fi mai mic, valoarea lor ar fi mai mare.
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Poems

MICHIKO SHIDA (JAPONIA)

Grand’ma once
in the plum rain
Shou Shou Shou Shou
Rainfall in the plum rain season
Grand’ma sitting behind the window
Gazing the puddles changing their forms
without cease
Thin mist spring from window frame damps
her shoulder
Grand’ma gentle entirely
Never tired sitting behind the rain
Smiles for the warm mist eternally
Only son was dead
His wife and his daughter are strange
companion
Shou Shou Shou Shou
Rainfall brings the blue hydrangea
Sparrow jumps off hors chestnut to her
window
But she floats in the silky spray
Suspicious of strange smiles
She is alone
She is alone in the dusk
Waiting her son backing from his work
She is sitting in the memory of those days
She is sitting in the plum rain

Laughing snow boy
It stops snowing
Powders of ice are dancing down
From countless leaves
With the winds
Through the sun shine
96

From the high branches of Cedar
I looked up the sky
And never got back
I bore up banzai-ing
With the arms
With Kimi-chan made for me
Snapping nandina branches
Pushing them into my body
Whua-ha-ha
Whuo-ho-ho
I can hear all sounds of the world
Sounds of shoes walking on the snow
Chatterings in the silence
A bulbul mumble on the top of the Cedar
Fragments of nuts fall from its bill
Chilly Chilly
How bright and
How chilly morning like this
Where I will be from now on
Where…..?
Am I rolling on?
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Poezii
Lui Alex Cetãþeanu
Departe, în Canada, trãieºte un român,
Poet adevãrat, cu suflet mare,
Atâtea vise-n jurul lui rãmân
El doar le-adunã ºi le dã culoare.
Trãieºte un român peste ocean,
Nobleþea lui se-ntinde pân’ la stele,
În þarã, vine-n fiecare an
ªi ceru-n drumu-i, raze dulci aºterne.
Cu dor de þarã, scrie prin strãini,
Rãsare poezia-n grai ºi-n sânge,
De bucurie ochii lui sunt plini,
Doar inima, din când în când, îi plânge.
E Alex Cetãþeanu, cin’ nu-l ºtie?
Poemele-i sunt raze, lung fior,
Alinã suflet rãtãcit din glie,
Un trubadur, un veºnic cãlãtor.

Prin mine, gonesc râuri cu peºtii coloraþi.
E ceru-atât de-aproape cã iatã-mi cade-n
gurã,
Se-adunã-ntr-o clipitã, toþi munþii cei înalþi,
Luminile, în ochi, se-mprãºtie, se-adunã.
Marea, din patru unghiuri, nãucitor mã
cheamã
Cu ºoaptele de valuri, cu valurile vii,
Natura toatã-mi este prietenã ºi mamã,
Eu port în mine cerul cu mii de ciocârlii
Sat natal
Þi-e trupul mai curat ca o zãpadã,
Mai alb decât ninsoarea ce-a cãzut
ªi nu existã ochi mai buni sã vadã
Mirajul crud al frunzelor de vânt.

La Amãrãºti, el ºi-a zidit o casã
Vegheatã de-o Bisericã pe deal,
Lângã pãrinþi, e bolta tot frumoasã
ªi mama îl aºteaptã an de an.

Þi-e trupul mai curat ca firul ierbii,
Dar nimeni nu-i în carnea lui sã scurme.
O, Doamne, stãvileºte-n zare cerbii
ªi gândului, dã-i semn de rugãciune.

Cântec despre naturã

E clipa...

Prin mine, trec vãzduhuri ºi bat din aripi
tare,
Mã poartã, zi ºi noapte, vibrând ca un
catarg

E clipa când noianul de roze mã cuprinde,
Când urmãresc, tãcutã, corãbii care trec,
Un foc care ucide, azi, iatã, se aprinde
ªi florile tãcerii în mine se petrec.

BEATRICE SILVIA SORESCU (ROMÂNIA)

Trubadurul

ªi lasã-n pieptul meu dungi fine de
culoare,
Pe care vânturi surde le-adunã ºi le
sparg.
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E clipa când frunzare topite de ruginã
Îºi fluturã drapelul sub vântul adormit
ªi cerul clar, ºi noaptea cu veºteda luminã
Mã fac sã poposesc în ochiul obosit.

O lungã simfonie vibreazã împrejur
ªi frigul ne pãtrunde drept în oase,
Mi-aº fi dorit o zare de azur,
A ghiocei pãmântul sã miroase.

E clipa când pãmântul îºi macinã ursita,
ªiraguri de castani rãmân în urma mea
ªi-a doua oarã, iatã, mã-nvãluie ispita
ªi poposesc pe rugul covorului de nea.

Nu ºtiu ce am, dar parcã vin din luptã,
O negurã se-aºterne-n zori de zi
ªi bolta-n astã searã-mi pare suptã,
Eu nu mai ºtiu de sunt sau de voi fi?

Portret
Cum stai în iarba încã udã, cu umeri goi ºi
pãru-n vânt,
Pari o sculpturã fãuritã de-un mare sculptor
pe pãmânt.
Ai trupu-nvãluit în giulgiu de raze galbene ºi
sfinte,
Cu ochii mari priveºti departe, cu suflet
fraged ºi cuminte.
În jurul tãu, chiar ºi copacii întineriþi, de
primãvarã,
Te cerceteazã-n amãnunt, cu ochi de floare
te mãsoarã
ªi nu ºtiu cin’ te-a dãltuit de farmeci orice
cãlãtor,
Þi-e gura plinã de iubire, trezeºti în inimã fior.
Cum stai în iarbã, pari zeiþã cu ochii mari de
murã coaptã,
Laºi fruntea sã o lumineze un far aprins pe
bolta-naltã.
Pari o Giocondã gânditoare în poieniþa cualbãstrele
ªi mi se pare cã nu eºti decât tot floare
printre ele.

Nu mai ºtiu
Câmpia, un imens tablou de porþelan...
ªi ninge din pãmânt ºi cer de-azi-noapte,
I-o iarnã rece, cu aromã de metal,
La geamul unei ºcoli, se aud ºoapte.
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POEZII
Nimic
mã înconjoarã cu gratii
de drojdii
curgând pe pereþii conºtiinþei
ce nu-mi mai aparþine
pierdut cum sunt
pentru toþi
Nimic nimic nimic
ºi totuºi adãugãm mereu câte un dar
de frica de a nu rãmâne goi
de singuri ce suntem
în strãbaterile pustielor
din noi
Chem un galop
ce duce-un ecou
dincolo de carnea ce mã delimiteazã
de mine-mi
Chem carne
chem oase
chem sânge ºi
gata
Nimic
îmi rãspunde
cu glasul din glasgow
al fãcãturilor
ºi desfãcãturilor
la ordin
de dezordine
Nimic nimic nimic
e ritmul în care îngrop

gândurile moarte pe rând de duioºie
fãrã zãbalã
de cabalã
pe caz de boalã
Dã-mi prea marea ºi prea singura
ºi prea mine
ultima voire de tine
în surdinã
atunci când mã cheamã noaptea
de dincolo de tabloul unei dobrogi
vechi
ºi vechi
din care se scurge pe treptele izolãrii
trupul apei ruºinatã
de propria-i goliciune
verde

CALINIC TOROPU (CANADA)

Nimic…

Nu am aparþinut…
Nu am aparþinut ºi nu aparþin
nici unui timp ºi nici unui spaþiu.
Generaþiile acelea frumoase ºi fericite
nu le-am cunoscut
deºi am auzit despre ele.
Generaþiile triste
de asemenea.
Generaþia mea...
Nu i-am aparþinut nici ei.
Nu am ºtiut niciodatã
sã mã ataºez ei
deºi uneori o doream cu disperare.
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Totul a fost artificial ºi ireal
cu excepþia
a ceea ce îmi spun eu însumi.

Love - ºi eu de asemenea - calls you by your
name
Durere

Aºtept uneori sã treacã
odatã
ca sã pot reîncepe
în generaþia condamnatã
de la alte premize
ºi pe o altã temelie

Totul e doar tãcere
Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

Aud tãcerea…
Aud tãcerea care mã traverseazã
cu celulele sale
ºi negre
ºi roºii
ºi goale
ºipotind cãtre firul de iarbã albã
care mi-a rãsãrit
ca un superb copil albastru
în locul unde cândva erai tu
singurã cuprinsã de valuri
în îmbrãþiºarea lor eternã
ºi tu urcai
ºi urcai
ºi urcai...

de Paºte, la Curteana
...aºeazã mirenele feþe de mese albastre de albe, scrobite cu aracet sub prunii în floare din
faþa cimitirului. anul acesta Paºtele a cãzut târziu.
castronul cu ouã roºii ºi coliva în mijloc; sticla cu þuicã ºi sticla cu vin într-un colþ; pâinea cu
drobul de miel în colþul opus; ceapa verde, prescurile ºi celelalte sunt încã în coº
îºi aranjeazã mirenele baticele împingând sub ele pãrul, îºi netezesc fustele cu multe pliuri ºi
se aºazã lângã mirenii lor aºteptând sã treacã popa sã le sfiinþeascã bucatele
- Hristos a înviat din morþi, cu moartea pre moarte cãlcând ºi celor din mormânturi viaþa
dãruindu-le, cântã popa stropind cu vin semnul crucii peste mâncare ºi faþa de masa care se
pãteazã; mireana îi dã o prescure cu lumânare ºi un boþ de colivã ºi ou roºu cântãreþului care
vine dupã popã cu un coº mare de nuiele. Cristos a înviat! zice popa depãrtându-se
- adevãrat a'nviat, rãspund mireanul ºi mireana lui închinându-se
- du-te, mã, de'aci! se înfurie mireanul pe þiganul care vine cerând de pomanã în urma
cântãreþului. nu-þ' dãdui io la cruce, în cimitir?
- ia'uite-l, bã, al dracului þâgan… hai, bã, ioane, sã ciocnim, zice mireanul cãtre vecin. adã, fã,
ouale alea mai aproape, cã mi-i foame.
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Minunatele peripeţii ale
domnului Radu
din Baia Mare
şi ale bravilor săi amici

Nu demult am terminat de
citit romanul Fabrica de iarbã
purtând semnãtura ziaristului
bãimãrean Nicolae Goja, apãrutã la sfârºitul lui 2011 la Editura Eurotip din Baia Mare.
Fiind prima carte cititã a acestui autor, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, am
lãsat timpul sã curgã dupã terminarea lecturii ºi abia dupã o
vreme m-am încumetat sã
aºtern pe hârtie câteva impresii amestecate: uimire (privitoare la compoziþia ineditã a
romanului care deruleazã acþiunea din amintirea zilei 261
pânã în prezent ºi subcapitolele notate cifric la care li se
adaugã fie literele b ºi c, fie
bis, ele fiind aºezate ca bucãþile unui puzzle menite a alcãtui un întreg) bucurie (pentru
cã e vorba de oraºul meu
natal) ºi satisfacþie intelectualã (mã gândesc aici la
multitudinea informaþiilor ce
trãdeazã grija ziaristului bine
informat).
Cu o acþiune obiºnuitã dintr-un oraº provincial, romanul
este, din punctul de vedere al
compoziþiei, unul al secolului
XXI. Modernitatea compoziþiei
nu distruge însã canoanele
clasice ce convieþuiesc în
pace ºi liniºte cu elementele
novatoare, clasicul dominând
în prezentarea personajelor

care intrã în poveste firesc,
prezentarea lor amintind de
scriitorii clasici pursânge. Clãditã pe pilonii solizi ai unei
scriituri moderne ºi antrenante, cartea ni-l aduce în
faþa ochilor pe Domnul Radu
românul neaoº al cãrui spirit
justiþiar dominã întreaga
carte. El este cel care, atunci
când are ceva de spus, „porneºte spre redacþia ziarului
Graiul Maramureºului”, merge
cu mult curaj între þiganii de
pe Craica, luptã pentru toate
drepturile ce li se cuvin oamenilor, pentru a se face dreptate Bisercii Greco-Catolice
etc., adicã pentru tot ºi pentru
toate. Militantismul sãu se
rãsfrânge asupra celorlalte
personaje, chiar dacã au
structuri diferite, ele având
totuºi un punct comun cu
Domnul Radu: dorinþa de
luptã, vizibilã mai ales la
nepotul Soso, care revine în
þarã dupã ce fusese cãpºunar
prin alte zãri, cu o dorinþã
nebunã de schimbare. Atinºi
de aripa dorinþei de afirmare
cu orice preþ este ºi inginerul
Maloº care „habar n-avea sã
manevreze un excavator” dar
are totuºi curaj sã facã o
mulþime de alte lucruri, sau
popa Gavriº care în perfidia
lui nu este capabil, nici ca
slujitor al Bisericii, sã fie co-

rect tocmai pentru a-ºi pãstra
locul în ierarhia bisericeascã.
Amintind de eternul ºi foarte
naþionalul Pãcalã, ei par a fi
ghidaþi în viaþã dupã aceeaºi
„logicã” pe care o are ºi mama
lui Joji de la magazin, care
bea cafea dimineaþa ca sã se
trezeascã ºi seara ca sã
adoarmã.
Bântuit de ciudãþenii, universul romanesc înfãþiºat cititorului provoacã, dincolo de
ironie, râsul amar însoþit de
reflecþii de tipul celei enunþate
de cerºetorul Janeiro: „Nu se
ºtie cine dã ºi cine primeºte în
aceastã lume, iar pe cealaltã
lucrurile sânt ºi mai complicate de atât. De fapt, cu toþii
suntem cerºetori, însã unii nu
ºtim încã.” Filosofând asupra
lumii ºi destinului uman, vocile ce rãzbat din naraþiune,
ajung sã discute despre tot ºi
despre toate, poveºtile spuse
între oameni conþinând ºi date
istorice despre aceste locuri
ale României. Referirile la
istoria localã explicã anumite
procese istorice ºi sociale,
dintre care cel mai recent este
cel al comunismului cu industrializarea masivã care produce mutaþii care se dovedesc a fi adevãrate cataclisme sociale ºi morale: „Cartierul nu mai are de-a face cu
viaþa ruralã la þarã, o populaþie
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urbanã locuieºte în apartamentele de bloc, femeile cumpãrã la
petrapak din supermarketul Bila,
bãrbaþii cautã rãcoarea, copiii
stau cuminþi la Counter strike ºi
FIFA, tata ºi mama sânt la
serviciu, Soso îºi face temele...”
Puºi sub spectrul istoriei,
românii aflaþi în acest colþ de
lume bântuit de tenebrele
balcanice, îºi trãiesc viaþa
personalã ºi colectivã duºi de
valurile tuturor conjuncturilor,
cum bine este dovedit în cap.
Ziua 229, referitor la comuna
Hoºteze a cãrei comunitate este
un adevãrat simbol al resemnãrii
în faþa destinului.
Adoptând o soluþie tipic româneascã, cea a resemnãrii, personajele acestui roman interacþioneazã complicat, prin compromisuri, sunt mai toþi nepãsãtori ºi comozi formând deseori
o masã compactã din care se
individualizeazã puþine voci.
Una dintre ele este cea a naratorului implicat atât de tare în
problemele concetãþenilor sãi
încât, la un moment dat, simte
cã îºi pierde identitatea în haosul total în care, pe lângã dezordinea generalã, mai intervine ºi
chestiunea etnicã. Vocea sa
puncteazã, periodic, de-a lungul
romanului, tot ce e important,
fiind perfect auzibilã în cap. Ziua
41 care ridicã, tranºant, problema condiþiei ºi menirii creatorului în epoca în care trãieºte.
Roman al unui destin individual, cel al domnului Radu care
cautã sã recupereze, dupã
1990, o pãºune, prezintã într-o
parodie savuroasã, starea de
fapt a României postdecembriste, cu problemele ei de tot
felul, într-o formulã stilisticã în
care verva sarcasticã cucereºte
102

cititorul din prima clipã a lecturii.
Elaborat cu multã grijã în
redarea detaliilor, volumul trãdeazã firea idealistã a autorului
prin a cãrui voce vorbesc personajele, idealiste ºi ele, în felul
lor. Fascinanþi prin mobilitatea ºi
complexitatea lor psihologicã,
oamenii creaþi de Nicolae Goja
surprind mereu prin ceva, fiind
paradoxali asemeni lui Soso,
adolescentul nãbãdãios, fãrã
aptitudini intelectuale dar cu idei
originale ºi groparului Jenu,
care, în ciuda meseriei (sau
poate tocmai datoritã ei!) e capabil sã observe frumuseþea
naturii. Atinse de paradox, personajelor scriitorului maramureºan scot în evidenþã românitatea, adicã acea dualitate defini-

torie a acestui popor aflat între
douã lumi: cea Orientalã ºi cea
Occidentalã.
Pus sub semnul veridicitãþii ºi
al unui realism crud, neiertãtor,
acest roman apare în peisajul
literar autohton, aducând cu el o
felie de viaþã adevãratã, nemãcinatã de neliniºti existenþiale individuale fãrã ieºire, micile sau
marile probleme personale
putând deveni ºi colective sau
invers.
Lectura simplã, la prima vedere, poate genera multe dileme, dupã un timp de gestaþie,
în care mintea cititorului prelucreazã toate datele oferite de
aceastã carte vie, ca o „fabricã
de iarbã” care miroase mereu a
ceva proaspãt ºi primãvãratic.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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M-am reîntors în Rusia în anul 1989 pentru a prezenta proiectul unei fabrici de capsule la
compania MosMed Preparati. Spun m-am reîntors, pentru cã prima mea cãlãtorie în Uniunea
Sovieticã a fost în anii în care am lucrat la Porþile de Fier. Am descris-o în povestirea La
Balakov, pe Volga.
Înfiinþatã înainte de Revoluþia din Octombrie de un farmacist german, compania MosMed
Preparate s-a numit iniþial Ferren ºi a luat numele unui comisar politic din Armata Roºie, dupã
naþionalizare. Am rãspuns invitaþiei conducerii fabricii de medicamente din Moscova de a
prezenta proiectul unei operaþiuni de capsule ºi, în decurs de câteva luni, am fost în Rusia de
patru ori. Mã împrietenisem cu inginerii ªarkov, Reºikov, Kaitmazov ºi revenirea mea era, atât
pentru ei, cât ºi pentru mine prilej de bucurie. De fiecare datã în escalele pe care le fãceam, fie
pe aeroportul din Amsterdam, fie din Frankfurt, cumpãram câteva sticle cu whisky, coniac,
vodcã din care degustam cu toþii. Seara mergeam la restaurant, unde discutam pânã noaptea
târziu când se termina programul.
Am avut întotdeauna o mare admiraþie pentru poporul rus. În ciuda vremurilor de urgie prin
care a trecut de-a lungul istoriei, ºi-a pãstrat identitatea prin realizãrile ºtiinþifice, literare, artistice ºi culturale. Expresia curajului, inteligenþei ºi creativitãþii spiritului rus a fost reprezentatã de
þarul Petru cel Mare, pe care Puºkin îl caracteriza atât de minunat (citez din memorie):
“Când om de ºtiinþã, când erou,
Fierar, dulgher, navigator
Atotcuprinzãtorul fost-a
Pe tron un veºnic muncitor.”
ªi în viaþa socialã ºi politicã, poporul rus a fost promotor de drumuri noi. Rusia este þara în
care masele populare s-au ridicat pentru a instaura o ordine nouã. Din pãcate, Revoluþia din
Octombrie nu le-a adus schimbarea de care ar fi avut nevoie. Dictatura comunistã a inhibat
creativitatea ºi spiritul liber al ruºilor. Comuniºtii au distrus valorile Rusiei þariste, copiind în
schimb Ohrana, sistemul de represiune, dupã modelul din timpul lui Ivan cel Groaznic. A luat
astfel naºtere securitatea sovieticã, numitã la început Cheka ºi mai târziu KGB, prin care
regimul comunist a dezlãnþuit crime, deportãri, gulaguri. Securitatea a reprezentat un mecanism de teroare ºi un instrument abuziv de care oamenii erau înspãimântaþi doar la simpla
rostire a numelui.
Preluând conducerea Uniunii Sovietice în 1985, Mihail Gorbaciov a introdus o serie de
reforme economice, politice, sociale ºi culturale care au dus la declanºarea reacþiilor anticomuniste în þãrile din fostul bloc sovietic ºi în cele din urmã la eliminarea acestui regim politic.
Conducãtor vizionar, acesta a înþeles de ce comunismul era un regim politic anacronic care
trebuia reformat din temelii. Acum, fiind canadian, sunt mândru cã un rol important în conºtientizarea lacunelor comunismului ºi promovarea reformelor care au dus la schimbãrile democratice din Uniunea Sovieticã l-a avut vizita lui Gorbaciov, în Canada. Ministrul agriculturii al
Canadei, Eugene Whelan, fermier în orãºelul Amherstburg (situat la 20 de km de oraºul
Windsor) l-a invitat pe Mihail Gorbaciov sã petreacã o zi la ferma lui. L-am cunoscut personal
pe Mister Whelan care mi-a povestit cã viitorul preºedinte rus a fost impresionat de viaþa
fermierilor canadieni, casele confortabile, curate, maºinile personale ºi de modul în care se

HERMAN VICTOROV (CANADA)

În Rusia lui Gorbaciov.
Decembrie 1989
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fãcea agriculturã în Canada, maºinile agricole moderne (de mare capacitate), organizarea muncii.
Un tânãr autor canadian, originar din Windsor, Christopher Shulgan, a publicat în 2008 o carte intitulatã Ambasadorul Sovietic sau Forþa din spatele Perestroikãi, în care descria vizita lui Gorbaciov în
Canada din 1983 ºi cina care i-a fost oferitã în casa familiei Whelan din Amherstburg. Cu umor, autorul
povesteºte cum delegaþia în care se afla Gorbaciov a ajuns la casa ministrului canadian în lipsa
acestuia. Mr. Whelan se întorcea de la Ottawa, dar a ajuns cu trei ore întârziere. Soþia lui a primit ºi
întreþinut înalþii oaspeþi, printre care se afla ºi Alexander Yakovlev, fost ministru al propagandei Partidului Comunist din Uniunea Sovieticã. El fusese “exilat” la Ottawa ca Ambasador al URSS, un om politic capabil, cu idei reformiste. În aºteptarea stãpânului casei, Gorbaciov a stat de vorbã cu Yakovlev.
La un moment dat, a întrebat-o pe doamna Whelan unde ar putea sã aibã o convorbire particularã cu
ambasadorul. “Mergeþi în grãdinã”, le-a sugerat soþia ministrului. Timp de aproape trei ore, Gorbaciov
ºi Yakovlev au vorbit cu sinceritate, ºi fãrã teama de a fi interceptaþi de cei trimiºi sã-l „supravegheze”
pe Gorbaciov, despre problemele interne ºi despre strategia de democratizare a Rusiei.
Dupã câteva luni de la aceastã întâlnire, Yakovlev s-a întors la Moscova, unde a avut un rol important în reformele economice, politice ºi culturale care au dus la înlãturarea comunismului ºi sfârºitul
rãzboiului rece, cel mai costisitor ºi periculos rãzboi pe care l-a cunoscut vreodatã omenirea.
În decembrie 1989, eram pentru câteva zile la fabrica din Moscova împreunã cu Mark Habuda,
vicepreºedintele companiei mele, cu probleme de marketing. Ne-am întâlnit cu inginerii ruºi ºi, în timp
ce degustam conþinutul sticlelor, am început sã discutãm despre schimbãrile din fabricã, urmare a
miºcãrilor sociale ºi politice din þãrile fostului bloc comunist, care au culminat cu cãderea zidului
Berlinului.
- S-a schimbat ceva în desfãºurarea activitãþii fabricii? Ce rol mai are organizaþia de partid?, i-am
întrebat.
- O sã-þi povestim ce s-a întâmplat în ultimul timp, a rãspuns Sarkov, pufnind în râs.
- Îl ºtii pe Yuri Cherkasov, secretarul de partid, a început Kaitmazov povestirea. Pânã acum câteva
sãptãmâni se purta ca un zbir. Când te chema la el, parcã te duceai la Lublianka (clãdirea KGB-ului).
Ieºeai nãucit de incertitudine ºi de fricã. Într-o dimineaþã, la începutul lunii decembrie, Sarkov, în
calitate de inginer ºef al fabricii a intrat, fãrã sã batã la uºã, în biroul lui Cherkasov, ºi i-a spus: “În trei
ore trebuie sã eliberezi biroul. Avem nevoie de camerã.” „Pentru ce, a sãrit ca ars Cherkasov. Nu plec
nicãieri.” „Dacã în trei ore nu ai pãrãsit biroul, sudez uºa, i-a spus ªarkov fãrã a-i da nici o altã explicaþie.” Uºa era din oþel .Nu ºtiu dacã Sarkov chiar avea intenþia sã sudeze uºa, dar pentru a fi mai convingãtor, dupã douã ore, a pus în scenã toatã recuzita. A trimis un sudor cu un aparat sã aºtepte în
faþa uºii. Acesta s-a aºezat pe un scaun ºi a fumat, uitându-se din când în când la ceas. Vãzând cã
nu-i de glumã, secretarul de partid s-a dus la Sarkov în birou ºi i-a spus:”Bine, plec, dar îmi dai un alt
birou”. Avea biroul chiar la intrarea în clãdire. „Niet birou”, a replicat Sarkov.”ªi ce fac cu toate documentele de acolo, a întrebat Cherkasov, de-acum speriat”. „Nu-þi face griji cã de asta ne ocupãm noi,
i-a retezat-o Sarkov scurt”.
Dupã câteva zile, a venit spãºit ºi l-a rugat pe Sarkov sã-i dea orice de lucru. L-a angajat la departamentul de transporturi interioare. Acum transportã cutii de capsule cu cãruciorul. ªi, ºtii ceva,
Herman, ar trebui sã fie bucuros cã nu s-a întâmplat mai rãu, a încheiat Kaitmazov, prin alte întreprinderi, unii secretari de partid au fost aproape linºaþi.
Auzind ce i se întâmplase lui Cherkasov, m-am gândit la vremelnicia funcþiilor ºi la faptul cã ºi
„oamenii mici” pot sã cadã de la înãlþime. Am trãit atâþia ani în România comunistã ºi am cunoscut
secretari de partid care au abuzat de puterea pe care le-o dãdea funcþia. Se înconjurau de o clicã de
linguºitori, dar oamenii cinstiþi îi detestau ºi desconsiderau. Dupã cãderea comunismului, secretarii de
partid au fost înlãturaþi din funcþii, unii daþi afarã definitiv, alþii au primit un loc de muncã pentru a nu
rãmâne pe drumuri.
Evenimentele de la Timiºoara m-au prins în Rusia. Am vorbit la telefon cu soþia mea ºi mi-a
spus ce s-a întâmplat acolo. Legãturile telefonice se obþineau însã greu ºi nu puteam afla informaþii
atât cât îmi doream. Eram nerãbdãtor sã ajung acasã. În dimineaþa zilei de 22 decembrie, eram încã
în fabricã. Urma sã plecãm în Canada a doua zi. Terminasem prezentarea tehnicã a maºinilor ºi Mark
Habuda începuse discuþiile comerciale. Îºi fãcea treaba foarte bine. Era un adevãrat profesionist. Mã
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plictiseau detaliile legate de preþul echipamentelor ºi modalitãþile de platã. Am fost bucuros când l-am
vãzut pe Kaitmazov cã-mi face semn sã ies din sala de conferinþe:
- Gherman (în loc de Herman), idi suda! (vino încoace). S-a corectat apoi în englezã: I want to see
you right now! (Vreau sã te vãd chiar acum). Adu o sticlã din geanta ta! Sper cã mai ai, mi-a spus cu
glas autoritar dupã ce am ieºit afarã.
- Olga, trei pahare, i-a strigat secretarei, vãzându-mã cu sticla de vodcã în mânã.
- Tocmai am auzit la radio o veste mare, pe care vreau sã o împãrtãºesc cu tine. Ceauºescu kaput.
- Este adevãrat? Cum s-a întâmplat asta? S-a încheiat transmisiunea?
Eram profund emoþionat. Sistemul comunist, care timp de aproape cincizeci de ani a fost ca un
blestem asupra poporului român, era zgâlþâit din temelii de voinþa maselor. Paradoxal, primeam
vestea în þara care a instaurat comunismul în România. Mi-aº fi dorit din tot sufletul sã particip ºi
eu alãturi de toþi românii la acest eveniment istoric, dar nu era posibil. Plecam din Rusia a doua zi la
ora amiezii. Eram într-o stare de euforie ºi agitaþie. Voiam sã urmãresc ce se întâmpla în România,
însã nu s-a mai transmis nimic la televizor în seara aceea ºi nu am putut prinde legãtura cu Canada.
În timpul cinei, vãzând starea în care mã aflam, prietenii ruºi au încercat sã mã înveseleascã, spunând
tot felul de glume ºi bancuri. Îmi amintesc ºi acum unul din bancurile lui Kaitmazov.
Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

- Doi amici mergeau pe stradã ºi povesteau.”Am o mare putere de predicþie”, a spus unul dintre ei.
“Chiar aºa”?, s-a mirat celãlalt. “Pot sã-þi dovedesc. Vezi femeia aceea bãtrânã care traverseazã acum
strada?” „Da”. „Se va opri ºi se va aºeza pe banca din faþa clãdirii de vizavi, va scoate un covrig dintr-o
pungã ºi-l va mânca.” Spre mirarea celuilalt, s-a întâmplat exact cum a prezis prietenul sãu. „Este uimitor,
a rãspuns acesta, dar poate este numai o coincidenþã.” „Nu-i coincidenþã, este predicþie. Uite, vezi fetiþa
din faþa ta? Când va traversa strada, va începe sã sarã într-un picior ºi se va opri sã se uite în vitrina
magazinului de acolo.” „Eºti formidabil, dar încã mã gândesc cã s-ar putea sã fie doar o coincidenþã.”
„Coincidenþã? a replicat prietenul. Vezi blocul de vizavi, cel cu zece etaje. Acum uitã-te la ceas. În trei
minute, un cetãþean va deschide o fereastrã ºi-ºi va arunca televizorul.” Într-adevãr, exact dupã trei minute
fereastra s-a deschis ºi un cetãþean smulgându-ºi cãmaºa de pe el a strigat: “N-am televizor.”
Ascultându-i pe prietenii mei, mi-am dat seama de forþa de a glumi a poporului rus, care prin râs au
fãcut faþã multor situaþii dificile. M-am gândit la marii scriitori umoristici, Ilf ºi Petrov, care au încântat
generaþii întregi cu Viþelul de aur ºi Douãsprezece scaune, satire savuroase la adresa societãþii comuniste ruse.
În perioada dictaturii comuniste, oamenii fãceau haz de necaz, spunând bancuri prin care ironizau
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racilele sistemului. Îmi amintesc cu duioºie curajul, câteodatã aproape nebunesc, cu care repetam
bancurile auzite unii de la alþii riscând, dacã am fi fost ascultaþi, sã sfârºim în cine ºtie ce închisoare.
Ca sã mã înveseleascã, prietenii mei au rugat-o pe cântãreaþa de la restaurant, o rusoaicã între
douã vârste, dar care pãstra încã din frumuseþea tinereþii, sã cânte vechi cântece ruseºti, ºtiind cã îmi
plac. Cu o puternicã voce, cântãreaþa a interpretat: Serile de lângã Moscova, Volga, Volga, Katiuºa ºi
o romanþã veche ruseascã Paragnidi ( O pereche de cai murgi).
La ora de închidere, nu am mai fost rugaþi sã plecãm, iar ºeful restaurantului ºi cântãreaþa au venit
la noi la masã ºi au bãut ºi cântat împreunã cu noi. Reºitov, sprijinit de o parte ºi de alta de colegii lui,
a recitat din Esenin.
A doua zi, am decolat de pe aeroportul ªeremetov spre Statele Unite. Am fãcut o escalã la Chicago,
urmând ca de acolo sã zbor la Detroit. Era duminicã dupã amiaza. Aeroportul era gol. Chioºcurile de
ziare erau închise. Ardeam de dorinþa de a afla informaþii despre ceea ce se petrecea în România. Pe
o bancã stãtea un tânãr care citea un ziar.
- Pot sã rãsfoiesc puþin ziarul?, l-am întrebat.
- Take it, (ia-l), a rãspuns.
Pe prima paginã erau prezentate evenimentele din þara noastrã. Emoþionat, m-am dus la o cabinã
telefonicã ºi am sunat acasã. Soþia se uita la televizor. Se transmitea în direct din România. Printre
þipete ºi plânsete, îmi relata ce se întâmpla acolo.
- Se împuºcã. Mor oameni.
Toatã perioada cât am aºteptat avionul spre Detroit mi-am petrecut-o la telefon cu soþia mea.
Am trãit cu toatã fiinþa mea evenimentele ca ºi cum aº fi fost acolo. Am fost mândru în acea
perioadã cã sunt român. Prietenii canadieni îmi telefonau ºi îmi cereau informaþii despre ce se
întâmplã în România. Televiziunea naþionalã canadianã a fãcut niºte transmisiuni extraordinare în
direct (s-a vorbit mai târziu cã a fãcut cele mai bune emisiuni) ºi niºte documentare care au stârnit
interesul ºi simpatia întregii naþiuni pentru curajosul popor român care a declanºat o revoluþie pentru
a înlãtura tirania.
Am avut sufletul plin de speranþã cã românii vor avea o viaþã mai bunã ºi cã, odatã cu doborârea
comunismului ºi a dictatorilor ei, cei care vor urma la conducere vor pune mai presus de orice interesul
þãrii ºi al poporului român. Am fost dezamãgit când mi-am dat seama cã revoluþia românilor a fost
furatã de o clicã de foºti comuniºti care, ajunºi la putere, au vândut la tarabã întreprinderi, terenuri sau
alte proprietãþi, ducând astfel la apariþia unei clase de îmbogãþiþi. Aceºtia au fost ºi sunt pentru þarã
mai rãi decât odioºii dictatori din perioada comunismului. Unii dintre ei ocupã ºi astãzi, la peste
douãzeci de ani de la Revoluþia din Decembrie 1989, funcþii politice ºi publice importante. Cu regret
am constatat, în anii care s-au scurs, cã dintre þãrile din fostul bloc comunist, România a fãcut
progresele cele mai mici în ceea ce priveºte dezvoltarea economicã ºi socialã. A fost însã pe un loc
fruntaº în ceea ce priveºte corupþia ºi traficul de influenþã. Ca un strigãt de revoltã, am scris atunci
câteva versuri:
“O ºleahtã de miºei la cârma þãrii
Îmbogãþiþi prin furturi, farisei
O, Doamne, dac-ar fi sã am putere,
Aº dãrâma Carpaþii peste ei”
Am vizitat de câteva ori cimitirul eroilor care au murit în Revoluþia anticomunistã din România. Am
vãrsat o lacrimã pe mormântul unui necunoscut, gândindu-mã cã a murit pentru urmaºii lui din
România, cu speranþa cã vor duce o viaþã liberã.
- Vã mulþumesc din suflet, dragi eroi. Prin jertfa voastrã românii au scãpat de dictaturã ºi au redobândit
demnitatea de a fi liberi. Împreunã cu milioanele de români însã, îmi cer iertare, cã nu am reuºit sã
îndeplinim idealurile în care voi aþi crezut ºi pentru care v-aþi dat viaþa. Sã vã fie þãrâna uºoarã!

Eratã: În numãrul pe ianuarie-februarie al revistei DL – varianta tipãritã, la povestirea Cum
l-am cunoscut pe Eugen Mandric într-o searã la Lido, de Herman Victorov, liniuþele de
dialog, la tehnoredactare, au fost înlocuite cu cifre. Se regretã eroarea.
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Romanul lui Constantin Argeºanu „Ultimul
þãran” – apãrut la Editura „Antim Ivireranul”
(aprilie 2012) – face pe deplin dovada unui
depozitar al bucuriilor ºi tristeþilor de demult, al
doinirii sufletului românesc, ce nouã ni l-au
transmis genetic, ca pe o dulce povarã a dorinþei de-a fi ºi de-a vieþui în acest spaþiu
tulburãtor. La mijloc de bun ºi rãu, între douã
ipostaze: cea a iubirii ºi cea a urii din veac, se
situeazã radiografia scriiturii de faþã, impresionantã prin sinceritate, dragoste, adevãr ºi
ataºament faþã de cei care ne-au plãmãdit
destinul: mama ºi Dumnezeu!
Acest roman, ce poartã un titlu cutremurãtor, m-a tulburat pânã-n adâncul fibrei mele
de om nãscut ºi trãit la þarã o viaþã de om.
Citindu-l, gândul te duce la „Mama” lui Gorki,
la nuvelele lui Panait Istrati, dar mai ales la
„Moromeþii” lui Marin Preda, dar ºi la volumul
de nuvele „Întâlnirea din pãmânturi”. O lume
puternicã, bine ancoratã în timp, colþoasã,
demnã, harnicã, violentã uneori, alteori extrem
de sensibilã, temãtoare de Dumnezeu, trãind
la interferenþa cerului cu blestemul, o lume
durã, dar care, surprinzãtor, ºtie sã stea de
vorbã cu animalele: cu bivolii, cu caii; sã
se-nfioare la legãnãrile trestiei sub plângãtoarele sãlcii firave, ori la margini de lanuri de
grâu, de secarã, oglindindu-ºi în înfiorarea
apei din gârle primele zbateri ale inimii, tresãrind la-ntâlnirea cu o frumoasã fecioarã, ea
însãºi cãzutã-n visare.
În „Ultimul þãran”, apar, de asemeni, personaje harnice, preocupate de ziua de mâine,
de familie. Unele, însã, sunt pãtimaºe-n euforii bahice, iar de aici, pânã la a pune mâna pe
topor, pe cuþit, nu mai e decât un pas, acestea
amintindu-ne de Fraþii Karamazov, impresionanþi prin tãria caracterului. Autorul exceleazã
ºi în acest sens, adicã în realizarea portretului
þãranului vârtos din Câmpia Dunãreanã. Evi-

dent cã nu-þi repugnã asemenea personaje, ci,
din contrã, au în ele ceva care-þi impune respectul; te atrag, te incitã ºi parcã te-ndeamnã
sã fii câteodatã asemenea lor.
„E ca ºi cum ai zice: ’tu-i vascrisul mã-si de
viaþã! O joc în picioare! Mai bine o tãvãlesc eu,
decât sã mã-nfrunte ea pe mine!...
Cine sunt, bre, sub pustietatea asta de
cer?!
Un fir de nisip, o floare…
ªi-atunci, sã mã legãn, vorba cântecului:
«Legãna-m-aº legãna,/ precum vântul trestia», cãci cu nimic nu ne-alegem din toatã alergãtura noastrã pe pãmântul ãsta mare!”
Dincolo de convulsiile umane, de-nfiorãrile
tinereþilor nãvalnice, se ridicã-n luminã primãvãraticã, sfios ºi tandru, chipul maicii ce ne-a
dat viaþã. Mama, în viziunea autorului, e ca un
poem despre tot ce ne-a dat Dumnezeu sub
soarele nepieritor, ce ne lumineazã viaþa, trecerea, ºi de care ne rezemãm, adormind sub
blânde priviri ºi sub mângâieri de alint.
Mlãdioase tristeþi ºi pãreri de rãu încearcã
sufletul autorului, pe care, personal, îl vãd în
acest roman acelaºi copil de la Dunãre, harnic
ºi milos, respectuos ºi blând, ars de soarele
sudului, cu trãsãturi frumoase, care înþelege
„rostirea” animalelor, „glasul” lor, ºi care îºi
venereazã mama pânã la paroxism, ceea ce
impresioneazã profund cititorul.
În umbra mamei, autorul rãmâne blândul
copil de odinioarã, cuminte ºi inteligent, care
iubea atât de mult lectura.
Caracterul mamei însã e fascinant! Veºnic
alertatã de grija copiilor, de sãnãtatea lor,
stând la mijloc, între ei ºi ieºirile uneori violente ale soþului, ea se martirizeazã, visând,
totuºi, cã, poate, odatã, toate-ale vieþii fiind
trecãtoare, va veni ºi ziua bucuriei, adicã acea
zi în care copiii-i vor creºte mari, vor fi la casele lor ºi vor avea urmaºi, care-i vor purta, în

GEORGE VOICA (ROMÂNIA)

„Ultimul ţăran”, un roman
în care se răsfrânge un
aspect al satului românesc
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timp, peste ani, chipul ei frumos, de femeie sfioasã, inteligentã, calmã, care, de-a lungul vremilor,
nu s-a rezemat decât de Bunul Dumnezeu.
Autorul acestui roman meritã multe ºi sincere
laude pentru felul în care a surprins o lume ruralã
în zbatere continuã, undeva, în Câmpia Dunãreanã, unde oamenii sunt mai aprigi ºi mai demni
parcã decât oriunde sub soare. E o lume tumultoasã, plinã de energii, nãvalnicã, dar ºi tandrã ºi
miloasã, în acelaºi timp, amintindu-ne, ziceam, de
Panait Istrati, de lumini nãpraznice, crude…
Constantin Argeºanu nu este însã la prima
carte, ci la a treia, de la una la cealaltã fãcând un
progres vizibil („Blestemul cailor”, povestiri
(2003), „Spânzurata”, vol. I, roman (2006) ºi
„Spânzurata”, vol. II (finele anului 2006). Modest
ºi retras, precum grâul fraged sub tãcute ninsori
dunãrene, el ne-a fãcut sã-l iubim ca pe un frate
plecat pe sub zãri, despre care ºtiam cã se aflã pe
cãrãri de viaþã ºi cã se va întoarce-ntr-o zi de primãvarã cu aer proaspãt, sonor cu viorele-n
poieni, pe sub îngândurate sãlcii pletoase.
Iatã-l, aºadar, ºi bine ne pare cã încã nu este
„ultimul þãran”, ci, mai degrabã – am putea zice –
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cã e ultimul important prozator de la fluviul de jos,
pe unde mai curg ºi acum dorurile noastre toate,
amintirile, anii…
Arta scrierii unei cãrþi presupune nu neapãrat
acel concept educaþional, pe care grecii îl numeau „paideia”, ci, în primul rând, revãrsarea prea
plinului sufletesc, a acelei acumulãri de energie,
de sensibilitate, de bucurie ºi amar, de dor nemãrginit, ce ne frãmântã pe mulþi dintre noi, dar pe
care doar marii prozatori ºi poeþi pot sã-l punã-n
luminã. Nu este, desigur, la-ndemâna oricui acest
lucru atât de firesc, dar care te tulburã, te obligã
parcã (mai ales când anii încep sã ne apese,
ireversibil!), încât gãsesc de cuviinþã sã spun cã
matricea noastrã, a românilor, e într-o lacrimãamarã, sãlcie adesea. Prozatorul Constantin
Argeºanu reuºeºte în „Ultimul þãran” sã rãsfrângã
un aspect al satului românesc, neexploatat artistic
în ultima vreme. În cele peste 230 de pagini ale
romanului încape respiraþia moºilor ºi pãrinþilor,
adunându-se-n noi precum mireasma în flori,
primãvara… Tocmai aicea stã valoarea ºi vitalitatea netãgãduitã a operei lui Constantin
Argeºanu.
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POEZII
Stol de vise-i zboarã peste casã
Casa ei fãrã ferestre
Casa ei cu uºi ferecate
Casa ei, la rãscruce de drumuri
Între paranteze de timp
Stol de tãceri îi trece peste casã.
În întuneric lipitori
Iau cu asalt duºumele
Meºterite din lemn plutitor
ªi coajã din ouã stricate
Paºii lui tãbãcesc scândurile.
În iatacul cu pian
Chei sâcâie zgomote
Sã prindã-n gheare vidul
Între pereþii ferecaþi.

Epuizaþi pe ºezlongurile deschise
Bãrbaþi, femei ºi copii se dedicã siestei
Când bolta cereascã se-nroºeºte zglobie
Pentru umbrele-n miºcare si valurile ascunse
Totul este ca mai-nainte; de-a lungul digului
Pescari amatori cerceteazã depãrtarea
În labirintul de oameni, femei ºi copii
Întinºi pe ºezlonguri cu modele animaliere
Ceru-ºi înãlbeºte albastrul de sinealã
Se odihnesc sau cumpãrã
Gãleþele, lopãþele ºi peºte cu cartofi ªi se apãrã de pescãruºii-n viraj

Oglinda cu Vise
La mijlocul verii
Uleioasã ºi calmã-i cãldura
Înfãºatã pe suprafaþa mãrii
La Southwold, punctul cel mai din est al
Angliei
Coloane de ºezlonguri
Întrerup tumultul torid al litoralului
Ce onduleazã in culorile mãrii
Traversând razele soarelui
Dantela rozã etaleazã modele,
Unde pescãruºi cascadori decupeazã aerul
Pe chei, ceasul în formã de baie
Sunã ora întreagã ºi jumãtatea
Roþi propulsate în sunet de ape.

Volume lucioase dormeau
legate în piele de zimbru
în dulapuri pe pereþi de himerã
tapetaþi demodat de Cucoana Elisa
Cavaler naviga prin hârtii
ºi trofee câºtigate la baluri
Îmbrãcat în beige, moþãia tãcut
la masa de lucru cioplitã-n stejar
Cu ochii scãldaþi în antice tomuri Rãscoalã peste obiecte spartane
sufletul ei se legãna lunatec
de candelabrul pestriþ de Murano
Se ascundea prin dulapuri
îndesate aliniat cu dulceþuri
de viºine rãscoapte din pomi
din gradina cu muzicã a Domnului Ion
Ferecate-n mintea ei cea albastrã
o curte rãcoritã de suflete pierdute -

MARIANA ZAVATI GARDNER (ANGLIA)

Julia May adormitã

Nu-i rãgaz pentru mãmicile îmbrãcate
În culori de azur ºi fructe rãscoapte.
Mici rãsfãþaþi se ghiftuie cu apã la gheaþã

109

D

estine

L

iterare

Unul câte unul la zaruri ºi cãrþi
în oraºul himerã cu râul Negel îmbufnat
în încãperea unde intrau ºi ieºeau
în galop persoane apretate pe aþã,
oarbe cu mâini efemere, fantome electrice
mãscãrici adormiþi în lumi ferecate

Vara
Pãianjeni vãrateci urzeau
cuibãriþi în alcovuri de stâncã
Erau sub un castron de sinealã
ºi gãlbenuº - pãmântul plutea
plesnind în lumina acutã
umbre de aur prin bolovani
Scorpioni ºi ºopârle înotau la soare
printre cactuºii care trosneau în spaþii
O libelulã dispãrea spre Palatul din Stâncã,
argint scrijelit pe-o tãbliþã de cer
Greierii se scãldau pe boabe de ienupãr
Crengi rupte, mãrgele din turcoaze
îngânau melodii ofilite
Frunze ºopteau despre legende
în imagini din nisip invizibil Þipãt de pãsãri într-o tocanã de suflete
fierbeau suspendate în ocrul torid.

O problemã de vârstã
Insula devine mai mica
Insomniacã-i caut malurile
Pe hãrþi virtuale ºi satnavs
Cerul este greu de mânie
Furtuni mici ... furtuni mari ...
Vin ºi dispar cum se-ntâmplã
Cu anotimpurile adun
Amintiri fãrã sens
Prea intime sã le dezvãlui

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

La Castel
cavalerii mãrºãluiau
în bãtãtura cea veche
castelul se sfãrâma
în himere de plumb
enclavã de putori
de o putreziciune finã,
unde vânãtorii de gãini plantaserã
voci ºi seminþe de mãslin
în foiºoare de grâu,
la banchetul fantastic
masca principesei atârna apretatã
la Poarta dinspre Rãsãrit
în Turnul de Veghe
loc de turniruri ºi gâlcevi
cavalerii erau paji în armurã
ºi mãslinul era îmbobocit
lângã fântâna cântãtoare furtuni certãreþe
în curtea castelului... frânte
tufe uscate împletite în noduri
þintuite în pereþi coºcoviþi.

Vanitate

Satul meu se tot micºoreazã
Cunosc mai multe locuri ca înainte
ªi mai multe nume din cartea de telefon

Vâslele-n sus, vâslele-n jos
Regina mlaºtinilor
nu poate s-adoarmã
Pluteºte treazã
peste labirint de canale

Toate orele mele de azi ºi de ieri
Devin din ce în ce mai mici
Pânã când devin o patã la orizont ...

Vâslele-n sus, vâslele-n jos
Regina apelor rãbufnind în ardezie
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adulmecã iatacuri acoperite cu þigle
Regina fiarelor geriatrice
alunecã, se roteºte ºi-ºi ia zborul
peste pieþe, palate si mlaºtini
Fluxul vine, fluxul se duce
Regina Mãrii de argint
contureazã coloane, arcade si ghipsuri
Scormoneºte-n gheare vise luate de vânt,
Regina tenebrelor rãbufnite
aflã refugiu sub arcuri de pod coºcovite.

Fotografia
Toamna trecutã i-a sosit documentul în pantaloni bufanþi ºi cizme din piele de bou
silueta cu fermã moºtenitã
coboarã colina muiatã-n orzuri
În depãrtare zgomot de camioane
Utilaje pornite sã striveascã
confuzia orizontului natural gropi rãguºite pline cu apã
La prânz þeava metalicã a puºtii
s-a oprit în aer sub flori de salcâm,
nori adormiþi... corbi fãrã glas...
în fotografia uitatã anul trecut

La þãrm
rugineau râuri în rãsfãþ
De-a lung de nisipuri albastre
o preumblare lunarã
Înþepenite grãmezi
din lemn împletit
înserate în ºorþuri de frunze
Pe plajã-n arcuri
dune mãrunte, dune uriaºe
înfricoºate la Nord
de-o Cetatea-n ruinã
O altã zi, o altã noapte
În maquis arþari
se petreceau la mal tulburaþi
Abalone absconse
în nisipuri albastre
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Dreptunghiuri din lemn chinuit
erau reazem ºi þintã
ibisului conturat
ciugulea în ºorþul din frunze
Bolþi sprijineau dune mãrunte pe plajã
la porþi de Cetate-n ruine trecute
O altã zi dinaintea turnurilor, o altã noapte
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Oraºul cu vise
Prezent din ce-a fost
Viitor din ce este
În oraºul cu omizi
se stropesc chimicale
În anotimpul uscat
se aflã mlaºtini secate
cu hârtii aruncate
ºi cartoane zglobii
doage ruginite pentru butoaie
deºeuri menajere cãzute din bloc
se hârjonesc mototol, se adunã
aruncate orfane de la ferestre
triste lângã borduri ;
La tribune, învãþaþii politici
se mândresc în vorbe, plutesc
peste muritorii fãrã scaune fixe
martori la mãririle celor aleºi
bãsmuiesc planeta cu sfaturi
în cadru dupã cadru la TV
Money, money, money...
Prezent din ce-a fost
Viitor din ce este
Armãsari nemiºcaþi
pe arãturile artei ecvestre
Urme de file-ostenite
Noi cataloage ºi mãrci
Adrese gratis de braºoave umflate
Negustori de himere la bãnci
Costume de carnaval ºi vorbe mobile
Gondole pe canale-mpuþite
Gesturi ºi þipete mute
Armãsarii din cursele verii trecute
se agitã din filele
cataloagelor nou apãrute
La vreme coaptã de carnaval
Fermecaþi clopoþei cu surprize
Armãsari nemiºcaþi
pe arãturile artei ecvestre
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SUMMER VISIT
Her summer visit was in the mountains
The desert was coughing dust
The sun was biting and cracking the light
The mid-afternoon was preparing to die
Above the Music Mountain lizards
and cacti were fighting for spaces
Caged grasshoppers were singing
The sky was burning an oven display
Spaces of stone… spaces of sand…
Stone and sand to spare and no water
Displays of turquoise beads were on view
and sand pictures from legends
about some people who vanished
leaving their thoughts behind
some in stone, some under the soil
red from the iron ore, souls to see
and to feel by Little Bighorn and beyond

THE LOVER
She was on show within four walls of a dream
the wallpaper for fashions, come and gone
humming volumes in leather glossed in light
cream
searching in papers and trophies you won
Dressed in beige, he was sitting at his desk,
quiet
his moon eyes bathing in ancient texts,
her soul hung from the Murano light, a riot
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against sparce furniture, swift feelings, next
to hide inside locked cupboards in her blue mind
a courtyard of lost souls in her dream town
a room where starched people open and shut
blinds
doors with airy hands, electric ghosts, clowns
that fall asleep under tight anaesthetic
hold her bridge of squares in counting magic.

TSUNAMI
Another day, another night
Merry the rivers rust at the shore
Another walk along blue sands
Rigid lumps of woven wood
Inserted into the apron of leaves
Arched over the beach, little drifters
North of the boarded City aghast
Another day, another night
Wrapped tight in icy linen,
running sands gather
at the mouth of the river
where boats used to shelter.
Mum, hold my hand.
I would if I could.
Wrapped tight in alabaster breath,
houses from past times
lay underneath
heavy water carvings.
Mum, I am cold.
I would wrap you warm if I could.
Wrapped tight in airy hands,
running gales rub
the desolation drifting
as far as the eye can see.
Mum, my feet are wet.
I would dry them if I could.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Wrapped tight and left to soak,
lead clouds bombard

the disappearing grassland
beyond the horizon
Mum, my pants are wet.
I would change you if I could.
Wrapped tight in fluid sleep,
roped shadows are twisted in clasps
by the waters crunching
houses of brick
Mum, I am wet to my neck.
I would give you dry clothes if I could.
Wrapped tight
the gaping mouth of the waters
is drifting a silver toy
from place to place.
Maples in the maquis merry at the shore
Abstract abalone on the blue sands
Rectangles of woven wood are reeves
For the infused ibis pecking at the apron of
leaves
Arches abide little drifters on the beach
They have stopped at the gates of the City
Another day outside the towers, another night

DECKCHAIRS AT
SOUTHWOLD
Still oily heat
Crisscrossing the surface of the sea
At Southwold, England’s most Eastern point.
Stacks of deckchairs
Break the view of the sea huts
Which ripple in the colours of the sea.
Beneath the eyeglass of the sun
Pink patterned lace seeks wisdom
As seagulls cut the air in sharp loops.
On the pier, the ticking clock shaped as a bathtub
Strikes on the hour and on the half past
Its wheels rotate in song of propelled water
No turning back for mums dressed
In the colours of the azure
As their offspring, gulp chilled fizzy water.

Exhausted on opened deckchairs
Experienced bodies sail siestas
As the sky blushes even stronger.
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It is business as usual at the end of the pier
Amateur anglers check the horizon
For silent moving shadows and hidden waves.
The sky is weighing its blue
Over the deckchairs in animal print.
Over the maize of men, women and children.
With nothing to do, but rest and shop for
Buckets, spades, and fish and chips
Against battleships of seagulls…

TRANSIENCE
Oars rising, oars dipping
The Queen of the marshes
Cannot sleep
The Queen of the lagoon
Floats awake
Across the maze of canals
Oars dipping, oars rising
The Queen of slate green waters
Digs deep into the bricks
The Queen of aged beasts
Slithers, prowls, and flies
Across piazzas, palazzos and tides
Rise of tides, fall of tides
The Queen of the silver sea
Guilds arches and columns
The Queen of darkness
Vaults over bridges
Across dreams pulled taut by the wind.

DARKNESS
Drops of silence
Lay drifting along furrows
Twisting fish on the shore
Shapes under the hysterical water
Drops of silence
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Amassed in wicker baskets
Under the silent tree of life
Corners of terrified minds
Drops of silence.

SILENCE
they sat round the stones
shadows glowing orange
hung between two worlds
trapped in their daydream
atoms in its hunger

showered in invisible laughter
grasses, bushes and sticks
blind ashes of that day
were locked in a battle
against the deaf sky

the fire was dripping
colours were melting
in vertical locks
dust was under the eyelids
shaped sand was in the mouth

they were surfing
a labyrinth of silence
stuntmen of a daydream
the heat was sick with hunger
atoms fighting the air

OLD AGE
A flock of dreams flies over her home
Her home has no windows
Her home has shut doors
Her home is at the crossroads
Between the brackets of time
A flock of silence flies over her house
Leeches of darkness
Storm the floors
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Made of driftwood
And perhaps eggshells
His footsteps stich the boards
In her piano room
Noises hurl from the keys
When he clutches the emptiness
Locked within its walls.

THE HUNT
Sharp dreams about hunting the bear
The bear hiding in the tall bushes
A dream to dream about the bear
About the bear of the night
About a harlequin bear
Julia May couldn’t see
in the thick bushes of that night
A dream about hunting the bear
A dream about dreaming of the fox
Bearer of bad omen
A dream about the woodpecker
A woodpecker pounding the home
A warning dream of death!

A MATTER OF AGE
The island is getting smaller
Insomniac, I search its shores
On virtual maps and satnavs
The air is heavy with anger
Little storms…greater storms…
Come and vanish at random
With the seasons, I collect
More useless memories
Too personal to share
My village is getting smaller
I know more placers than before
And more names in the telephone directory
All my todays and yesterdays
Are getting smaller and smaller
Until they become a blot…
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CONFLUENŢE
ALE ROMÂNILOR
S e c v e n ţ e
Guvernul MRU se comportã ca o prostituatã. Ascultã de peºte fãrã sã crâcneascã, neºtiind cum sã-i mai intre
în voie. Faþã de client, poporul român, are comportamentul tipic. De cea mai joasã speþã. Se smiorcãie, râde sau
se rãsteºte în funcþie de ordinul peºtelui. Are un singur scop. Sã-i punã mâna pe portofel. În rest, un guvern, care
ºtie la perfecþie bãtuta pe loc, la fel de incult, fardat strident, infatuat, fãrã soluþii.
Limba românã. Nu mai suport ca decidenþii (autoritãþi naþionale sau locale) sau comunicatorii (formatorii din
presã, radio, tv) sã siluiascã fãrã încetare limba românã din toatã poziþiile. Fãrã pic de jenã ºi fãrã a suporta
consecinþele de rigoare. Pe timpul lui ceaºcã se mai dãdea câte o amendã de 25 de lei per greºealã.

DIVERSE

Sergiu Gãbureac

Minciuna. Apar peste tot, fel de fel de aleºi, care mint de îngheaþã apele. CNA-ul asistã pasiv. Dacã o anumitã
parte a mass mediei este sancþionatã prompt pentru neadevãruri promovate pe post, deºi nu moderatorul este
principalul vinovat, indivizii, emiþãtori de minciuni, nu suportã vreo consecinþã. În alte þãri europene, demisia este
principalul instrument de operare în aceste situaþii. Ai fost amendat de poliþistul de la circulaþie, seara ai demisionat
din postul de ministru. Ai favorizat un împrumut financiar, a doua zi demisionezi din postul de preºedinte al þãrii.
Scurt, fãrã alte comentarii. Ai minþit sau ai cãlcat greºit, pleci. Chit cã e campanie electoralã sau nu, cã e declaraþie
“politicã” sau pamflet. Eºti plãtit din banul public? Pleci la prima minciunã. Imediat. Nu aºtepþi sã te descopere
media, ANI, ANAF, DIICOT etc.
Grade ºi gradaþi.
1. Pe tânãrul locotenent Gheorghe, care a spus niºte adevãruri dure doar în zece minute, în Piaþa Universitãþii,
l-au executat cât ai clipi.
2. Pe cel care s-a prostituat politic o zi ºi jumãtate, în calitatea sa de ºef de serviciu secret, prefãcându-se cã
face un guvern, l-au trecut cu vederea.
3. Înlocuitorul sãu, Meleºcanu, declarã nonºalant, cã prioritatea sa este organizarea alegerilor locale. Mass
media trece cu o uºurinþã incredibilã peste o asemenea afirmaþie, dar ne toacã mãrunt. A avut sau nu discernãmânt criminalul de la Perla!?!
ªeful de STAT debiteazã noi gogomãnii. Nu te mai cruceºti. ªtii cu cine ai de-a face. Te aºtepþi ca mass media
sã le taxeze ca atare. Dar nu, o parte se tot întreabã, parºiv, insinuant: Da, când, dar, cum, da, dacã e adevãrat?...
Alte javre muºcã declarând ritos: Aþi vãzut, n-a vrut sã fie prim ministru! Dar nimeni nu-ºi pune problema. Simplu:
Prim ministru? Pe ce bazã, musiu?
Boldea. În sfârºit, un tip care se þine de cuvânt. A spus în direct cã pãrãseºte România? ªi a plecat. Trimite în
ridicol toate serviciile secrete româneºti. Iar domniºoara Kovesi dã nedumeritã din umeri. “Pentru ce sã-mi dau
demisia?!” A raþionat corect. Dacã Bãsescu nu ºi-o dã, pentru fapte fãrã numãr, mult mai grave, de ce ºi-ar da-o
ea?
Ultima orã! Flutur anunþã sprijinul Partidei Romilor Pro Europa pentru PDL în judeþele Suceava, Botoºani, Iaºi,
Neamþ ºi Bacãu. Victorie! Ne-am înfrânt!

Fraþilor, am înnebunit cu toþii!?!
Vizitaþi România, o þarã superbã!
Spre Bãlãceanca, birjar!
Diferenþa dintre Nelson Mandela ºi Traian Bãsescu?
Mandela a stat la închisoare înainte de a fi preºedinte!
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N.R. Dorim sã inserãm în ediþiile urmãtoare ale revistei DESTINE LITERARE ºi alte
nume de scriitori din spaþiul canadian, dupã acest indicator de referinþã:
- titlul revistei sau al cãrþii;
- þara în care apare;
- scanarea (fie ºi parþialã) a materialului publicat.
Se admit numai texte tipãrite în alte limbi de culturã decât cea a autorului.
Ele vor beneficia de gãzduirea noastrã, fiind o mãrturie în timp despre dezvoltarea
prestigiului scriitorilor români pe meridianele lumii.
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Românii cu care ne mândrim

Un fructueux bilan scientifique 2011 –
Lab. CRCHUM /7-124-Directeur : Pangala
V. Bhat, PhD

DIVERSE

Aurelia Sima şi
Daniel Constantin-Manolescu!

Nous avons le plaisir de vous informer sur les réalisations scientifiques de
notre laboratoire durant 2011. Deux étudiants de doctorat PhD au programme de
Nutrition de la Faculté de Médecine/Université de Montréal, M. Daniel ConstantinManolescu et Mme. Aurélia Sima ont obtenu l’année passée plusieurs prix et bourses
d’excellence. Tous deux font partie du laboratoire Nutrition et cancer du CRCHUMHôtel Dieu, dirigé par le Dr Pangala V. Bhat, qui travaille actuellement en collaboration
avec le Dr. Jean-Louis Chiasson sur le métabolisme des rétinoïdes et leur potentiel
préventif et thérapeutique dans l’obésité, la résistance à l’insuline, le syndrome
métabolique et le diabète.
Durant l’année 2011, M. Daniel Constantin-Manolescu à obtenu à trois reprises
une Bourse PhD.-Recherche du Département Nutrition/FESP/UdeM : 5000$ édition
automne 2010-2011, 2000$ édition hiver-printemps 2011 et 5000$ édition automne
2011-2012. Mme. Aurélia Sima a obtenu a sont tour à plusieurs reprises une Bourse
PhD.-Recherche du Département Nutrition/FESP/UdeM : 5000$ édition automne 20102011,1000$ édition hiver-printemps 2011 et 5000$ édition automne 2011-2012. De plus
elle a obtenu un prix de 250$ pour son affiche « NIVEAUX SÉRIQUES DE RBP4 ET
ROL DANS L’OBÉSITÉ ET DIABÉTE DE TYPE 2 CHEZ L’HUMAIN» présenté en
Novembre 2011 lors de la Journée de la Recherche du Département de Nutrition /
Faculté de Médecine/Université de Montréal.
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Les deux étudiants on été également actifs dans le domaine de la publication scientifique,
avec la publication en Novembre 2011 d’un article en partenariat dans la revue Biochem &
Cell Biology:
« Retinoids and retinoid-metabolic gene expression in mouse adipose tissues. » – Sima A,
Manolescu DC, Chiasson Jean-Louis et Pangala V. Bhat, Biochem Cell Biol. 2011
Dec;89(6):578-84. Epub 2011 Nov 11, PubMed : 22077479 et de publications individuelles de
résumés et affichés scientifiques dans la revue l’OPDQ/Été 2011 :
« Rétinoïdes et profils d’expression des gènes de leur homéostasie dans les tissus
adipeux (abdominal vs sous-cutané) de souris en santé »-Aurélia Sima, Nutrition :
Science en évolution, Revue de l’Ordre Professionnel de Diététistes du Québec(OPDQ),
Volume 9, No.1, Juin 2011.
« L’Acide Rétinoïque dans le traitement du Diabète de type 2 »- Daniel-Constantin
Manolescu, Nutrition : Science en évolution, Revue de l’Ordre Professionnel de Diététistes du
Québec(OPDQ), Volume 9, No. 1, Juin 2011.
De plus, en Décembre 2011 dernier, lors de la XIV-éme édition du Congrès Scientifique
des étudiants et résidents du CRCHUM, M. Daniel-Constantin Manolescu a reçu une
bourse CRCHUM de 1000 $, obtenant la première place sur 45 concurrents dans le cadre du
concours annuel de Compléments de Bourses PhD. du Centre de recherche du CHUM.

Montréal, 14 janvier 2012
Dr. Pangala V. Bhat, Ph.D.
Professor, Medicine and Nutrition
Chief, Laboratory of Nutrition and Cancer 7-124
CRCHUM, Hôtel-Dieu,3840, Saint Urbain Street,
Montreal, Quebec H2W 1T7, Canada
Tel : (514) 890-8000 Ext. 12927, Fax : (514) 412-7152
Email: Pangala.V.Bhat@umontreal.ca
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...Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor
universitar la Universitatea Naþionalã de Arte, câºtigãtor a numeroase premii
naþionale ºi internaþionale, membru onorific al Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor Români, ºtiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se
pare cã ºtia de cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal
pentru a asista la dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaþa României, al cãrei
creator era. A scãpat de suferinþã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureºti 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 ºi admiratori, care gãseau întotdeauna un
pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o bucurie celor din
jurul domniei sale, aºa cum se bucura ºi sculptoriþa ºi pictoriþa Silvia Radu,
distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie ºi cu mâna
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceþi tot posibilul ca statuia lui Eminescu
de la Montreal sã fie înãlþatã pe un soclu, aºa cum am conceput-o».
Aceastã dorinþã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, ºi fac un
apel la toþi romanii iubitori de þarã ºi de cultura noastrã, din Canada, din
România ºi de oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu
pentru statuia lui Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor al revistei
„Destine Literare” ºi pe internet la site-ul ACSR se va reveni cu detalii.
Numai atunci când magnifica sculpturã în bronz a lui Eminescu va fi
prezentatã aºa cum se cuvine, chiar ºi cei mai sceptici români vor înþelege
ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura ºi ne va
binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz.

DIVERSE

Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al
revistei „Destine Literare” editorialul „2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”

Alexandru Cetãþeanu
N.R. Se pot trimite bani prin postã (cec) sau se poate face o contribuþie
cu VISA.
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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Fiecare autor care semneazã
în revista „Destine Literare”
rãspunde moral ºi juridic de conþinutul articolului sãu.
Redacþia respectã ortografia autorului.
Materialele nepublicate
nu se înapoiazã autorilor.
Textele publicate nu se remunereazã.
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Allora Albulescu - Patimile pianinei
«Poeta jură pe scrisul artist, capricios
şi cu volute boeme,
ca un bolero ţâşnit dintr-o pianină de abanos»
(Horia Gârbea)

Mihaela Dordea - Rătăcind printre şoapte
şi trandafiri galbeni
Excelentă scriitura despre actori,
regizori şi spectacole de teatru,
prin interviuri şi cronici de profil.

Cezar Ivănescu - Rod
Poeme concepute alternativ - liric şi epic,
cu excelente rezonanţe
în limbile română şi engleză.

Constantin T Ciubotaru Suflete casante
Recursul la memoria
«Istoriei din anii dictaturii» este subtitlul cărţii.

Nastasia Maniu - Bilet de intrare în Paradis
«Nastasia Maniu participă la un discurs simptomatic
pentru ceea ce se va petrece
de acum încolo în poezie.»
(Marin Mincu)

Ileana Mălăncioiu - Crimă şi moralitate
Cunoscuta poetă dezvoltă
un ingenios evantai tematic
în 28 de eseuri politice despre
situaţia postdecembristă din România.

Maria Dobrescu Cezar, fiul Xantipei
Să nu-l uităm pe
Cezar - fiul Xantipei!
Au trecut 4 ani de la plecarea
spre eternitate
a bunului nostru prieten!

Corneliu Leu Cartea episcopilor cruciaţi
Cartea a fost alcătuită
pe documentele
biografice ale episcopului
Grigorie Leu,
martir al ortodoxiei şi victimă
a pagânismului din sec. al XX-lea,
precum şi pe interogatoriile
luate fiului său,
arhiepiscopul Victor Leu
al emigraţiei române,
răpit de K.G.B. din lumea liberă,
care a fost condamnat la moarte.

Nicolae Grigore Mărăşanu Fiara impară
Ediţie bilingvă (română-engleză)
pentru o poezie de mare
rafinament stilistic, referenţial.

Alexandru Mica - Feodor Mihailovici Dostoevski,
de la realismul autentic la realismul fantastic
O carte de reală ţinută academică,
scrisă de un om al culturii europene şi asiatice.
Un eseu despre viaţă şi
universul creaţiei lui Dostoievschi.

Vasile Mic - Scara de lumină
Ilustraţiile în alb-negru
însoţesc luminos
o poezie constatativ-lirică.

Niculina Oprea Vieţile noastre şi vieţile altora
Citim într-un poem: «nici aglomerarea
dintre creştet şi tâmple/nu poate îndepărta
bucuria clipei». Subscriem convingător.

Mariana Brăescu Imperfecţiuni provizorii
Povestiri satirice redactate
cu vizibilă inspiraţie
într-o tonalitate şăgalnica,
intelectualizată.

Iulian Neacşu Capcană pentru îngeri
Poeme filosofice, profunde,
subtile şi... reproduceri
după Modigliani!

Viorel Savin - Gresia albastră
Incizii de excepţie în magma unui trecut românesc,
ucigător nu numai în plan social, ci şi psihologic.
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